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ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ
ဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာျခင္း 
အစီရင္ခံစာ အမွတ္ (၁)
(စီးပြားေရးက႑၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၊ 
စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑၊ 
စက္မႈလက္မႈက႑၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑)

လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္

ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္

လႊတ္ေတာ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
အစီရင္ခံစာ အမွတ္ - ၅



၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ထုတ္ေဝသည္။

တည္းျဖတ္တည္းျဖတ္
ဧခုိင္

အစီရင္ခံစာျပဳစုသူမ်ားအစီရင္ခံစာျပဳစုသူမ်ား
လွမ်ဳိးေက်ာ္၊ ထင္ေက်ာ္ေအး၊ ရဲမင္း
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ား

သိန္းသန္းေဌး၊ ဝင္းဝင္းေအး၊ ျမတ္ဆုေအာင္၊
ေက်ာ္ေဇာဦး၊ စုျမတ္ၿဖိဳး၊

စာစီစာျပဳစာစီစာျပဳ
ဆုမြန္ကုိ

မ်က္ႏွာဖုံးဒီဇုိင္းဖြင့္ဆုိခ်က္မ်က္ႏွာဖုံးဒီဇုိင္းဖြင့္ဆုိခ်က္
မ်က္ႏွာဖုံးပါ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမွာ

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္

က႑ (၅) မ်ဳိးပါ စုစုေပါင္းဥပေဒအေရအတြက္ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ တင္သြင္းခဲ့ေသာ

ဥပေဒအေရအတြက္ကုိ ဂရပ္ပုံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာခ်က္ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရအတြက္အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာခ်က္ မာတိကာမာတိကာ
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၁၉
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၂၉
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၃၈

၄၂

၄၅

၄၉

၅၂

၅၆

၆၂

၆၄

၆၈

   အက်ဥ္းခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အခန္း (၁) နိဒါန္းနိဒါန္း

        ၁.၁.၀။ သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္

    ၁.၂.၀။  သုေတသန နည္းနာေဗဒ

                   ၁.၃.၀။ ေဝါဟာရေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရည္ညႊန္းဖြင့္ဆုိမႈ

    ၁.၃.၁။ ဥပေဒၾကမ္း ျဖတ္သန္းမႈဆုိင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား

            ၁.၃.၂။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ အမ်ဳိးအစား

    ၁.၃.၃။ ဥပမဒၾကမ္းမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ/ က႑

                 ၁.၄.၀။ ေလ့လာမႈအတုိင္းအတာ

အခန္း (၂) ဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား

        ၂.၁.၀။ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြ႔ဲစည္းမႈ

        ၂.၂.၀။ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္း

        ၂.၃.၀။ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးျခင္း

        ၂.၄.၀။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑

အခန္း (၃) က႑ (၅) မ်ဳိးတြင္ အက်ံဳးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းက႑ (၅) မ်ဳိးတြင္ အက်ံဳးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

   (စီးပြားေရးက႑၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑၊   (စီးပြားေရးက႑၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑၊

     စက္မႈလက္မႈက႑၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑)     စက္မႈလက္မႈက႑၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑)

        ၃.၁.၀။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္း

    ၃.၂.၀။ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြျခင္း

အခန္း (၄) က႑ (၅) မ်ဳိးရိွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုျခင္းအလုိက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ က႑ (၅) မ်ဳိးရိွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုျခင္းအလုိက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

   သုံးသပ္ေလ့လာခ်က္   သုံးသပ္ေလ့လာခ်က္

            ၄.၁.၀။   ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ

        ၄.၂.၀။   သတင္းမီဒီယာဥပေဒ

        ၄.၃.၀။   အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ

        ၄.၄.၀။   အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ

        ၄.၅.၀။   ပုံႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒ

        ၄.၆.၀။   ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ

        ၄.၇.၀။   ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ

        ၄.၈.၀။   ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ

        ၄.၉.၀။   ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္စည္အမွတ္အသားမ်ားအက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

    ၄.၁၀.၀။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခံခြဲေရးဥပေဒ

    ၄.၁၁.၀။ လယ္ယာေျမဥပေဒ
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    ၄.၁၂.၀။ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒ

    ၄.၁၃.၀။ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒကုိ 

     ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

    ၄.၁၄.၀။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

    ၄.၁၅.၀။ ေျမသိမ္း(သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ

    ၄.၁၆.၀။ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

    ၄.၁၇.၀။ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ

    ၄.၁၈.၀။ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ

    ၄.၁၉.၀။ စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ

    ၄.၂၀.၀။ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးဥပေဒ

    ၄.၂၁.၀။ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

     (ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖဳိးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၀၄) ကုိ

      ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

    ၄.၂၂.၀။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းေကာ္ပုိေရးရွင္းဥပေဒကုိ 

      ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ

    ၄.၂၃.၀။ လမ္းႏွင့္တံတား အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

    ၄.၂၄.၀။ ေရေၾကာင္းအတားအဆီးမ်ားအက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

    ၄.၂၅.၀။ ျမစ္က်ဥ္းသြားလာေရးအက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင့္သည့္ဥပေဒ

    ၄.၂၆.၀။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ

    ၄.၂၇.၀။ ျမန္မာႏုိင္ငံေလယာဥ္အက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

    ၄.၂၈.၀။ လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

    ၄.၂၉.၀။ ႏုိင္ငံတကာအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္

      ေလယာဥ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ

    ၄.၃၀.၀။ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးအဖြ႔ဲဥပေဒ

    ၄.၃၁.၀။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းဥပေဒ

အခန္း (၅) သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

   ကုိးကားစာရင္းကုိးကားစာရင္း
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ဇယားမ်ား မာတိကာဇယားမ်ား မာတိကာ

ဇယား (၃.၁)  ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခ့ဲသည့္ ဇယား (၃.၁)  ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခ့ဲသည့္ 

                    ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္                    ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္

ဇယား (၃.၂)  ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခ့ဲသည့္ဇယား (၃.၂)  ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခ့ဲသည့္

                    ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္                    ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္

ဇယား (၃.၃)  ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႒ာန/ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခ့ဲသည့္ဇယား (၃.၃)  ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႒ာန/ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခ့ဲသည့္

                    ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္                    ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္

ဇယား (၃.၄) အေၾကာင္းအရာက႑အလုိက္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းအတည္ျပဳႏုိင္မႈဇယား (၃.၄) အေၾကာင္းအရာက႑အလုိက္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းအတည္ျပဳႏုိင္မႈ

ဇယား (၃.၅) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာန/ အဖြဲ ႔အစည္း၊ ဇယား (၃.၅) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာန/ အဖြဲ ႔အစည္း၊ 

  ေကာ္မတီအလုိက္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္  ေကာ္မတီအလုိက္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္

  တင္သြင္းေဆြးေႏြးရမႈ  တင္သြင္းေဆြးေႏြးရမႈ

ဇယား (၃.၆) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာန/ အဖြဲ ႔အစည္း၊ ဇယား (၃.၆) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာန/ အဖြဲ ႔အစည္း၊ 

  ေကာ္မတီအလုိက္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ သမၼတ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈ  ေကာ္မတီအလုိက္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ သမၼတ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈ

ဇယား (၃.၇) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအလုိက္ ေဆြးေႏြးသည့္အႀကိမ္ေရဇယား (၃.၇) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအလုိက္ ေဆြးေႏြးသည့္အႀကိမ္ေရ

ဇယား (၃.၈) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္အလုိက္ ေဆြးေႏြးသည့္အႀကိမ္ေရဇယား (၃.၈) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္အလုိက္ ေဆြးေႏြးသည့္အႀကိမ္ေရ

ဇယား (၃.၉) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ေကာ္မတီ၊ ဇယား (၃.၉) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ေကာ္မတီ၊ 

  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးသည့္အႀကိမ္ေရ  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးသည့္အႀကိမ္ေရ

ဇယား (၃.၁၀) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ ပါတီအလိုက္ ေဆြးေႏြးသည့္အႀကိမ္ေရဇယား (၃.၁၀) ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ ပါတီအလိုက္ ေဆြးေႏြးသည့္အႀကိမ္ေရ

ပုံမ်ား မာတိကာပုံမ်ား မာတိကာ

ပုံ (၃-၁) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းမႈမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာက႑ႏွင့္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ လူပုဂၢဳလ္ိ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားပုံ (၃-၁) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းမႈမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာက႑ႏွင့္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ လူပုဂၢဳလ္ိ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား

ပုံ (၃-၂) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လူပုဂၢဳလ္ိ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပုံ (၃-၂) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လူပုဂၢဳလ္ိ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 

             တင္သြင္းေဆြးေႏြးရမႈ             တင္သြင္းေဆြးေႏြးရမႈ

ပုံ (၃-၃) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လူပုဂၢဳလ္ိ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးမႈပုံ (၃-၃) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခ့ဲသည့္ လူပုဂၢဳလ္ိ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးမႈ

ပုံ (၃-၄) လႊတ္ေတာ္အလုိက္ ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရပုံ (၃-၄) လႊတ္ေတာ္အလုိက္ ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ

ပုံ (၃-၅) ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးသည့္ လူပုဂၢဳလ္ိ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားပုံ (၃-၅) ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးသည့္ လူပုဂၢဳလ္ိ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား
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ပါတီအမည္မ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္စကားလုံးမ်ားပါတီအမည္မ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္စကားလုံးမ်ား

AMRDP  မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ
  All Mon Regions Democracy Party
CNDP/ CNP ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ယခင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ)
  Chin National Democratic Party (former Chin National Party)
CPP  ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ
  Chin Progressive Party
DNDP  ဓႏုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမုိကေရစီပါတီ
  Danu National Democracy Party
INDP  အင္းအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ
  Inn National Development Party
KPP  ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ
  Kayin Peoples Party
KSDDP  ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ
  Kayin State Democracy and Development  Party
NDF  အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု
  National Democratic Force
NLD  အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္
  National League for Democracy
NNDP  အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္
  New National Democracy Party
NUP  တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ
  National Unity Party
PNO  ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ပါတီ
  Pao National Organization
PSDP  ဖလုံ-စေဝၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
  Phalon-Sawaw Democratic Party
RNDP  ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ
  Rakhine Nationalities Development Party
SNDP  ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
  Shan Nationalities Democratic Party
TNP  တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ
  Ta-Arng (Palaung) National Party
UDPKS  စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက)  
  Unity and Democracy Party of Kachin State
USDP  ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ 
  Union Solidarity and Development Party
WDP  “ဝ”ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
  Wa Democratic Party
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

  ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ ႔ေဆာင္သည္ လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝ   ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ ႔ေဆာင္သည္ လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝ 
လာရာတြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု လာရာတြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု 
အစီရင္ခံစာသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ ႔ေဆာင္၏ ပထမဆံုး အစီရင္ အစီရင္ခံစာသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ ႔ေဆာင္၏ ပထမဆံုး အစီရင္ 
ခံစာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျခဳံငံုသံုးသပ္နုိင္ရန္၊ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ႏုိင္ငံ ခံစာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျခဳံငံုသံုးသပ္နုိင္ရန္၊ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ႏုိင္ငံ 
သားမ်ား ပုိမုိပါဝင္လာေစရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳနုိင္ေစရန္ သားမ်ား ပုိမုိပါဝင္လာေစရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳနုိင္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ဤအစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ရည္ရြယ္၍ ဤအစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရး၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးစသည့္ က႑ ၅ မ်ိဳးတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ ေလ့လာေဖာ္ျပထားျခင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစသည့္ က႑ ၅ မ်ိဳးတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ ေလ့လာေဖာ္ျပထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္၊ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အျခား ဥပေဒၾကမ္း ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္၊ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အျခား ဥပေဒၾကမ္း 
မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေလ့လာ၍ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေလ့လာ၍ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

  လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၏ အခန္းက႑ ႀကီးမားမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၏ အခန္းက႑ ႀကီးမားမႈႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒမ်ားဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားလႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒမ်ားဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား
 - လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ဥကၠ႒မ်ား၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈမွာ ႀကီးမားေန  - လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ဥကၠ႒မ်ား၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈမွာ ႀကီးမားေန 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက 
တင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းရမည္ဟူသည့္အခ်က္ကုိ တင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းရမည္ဟူသည့္အခ်က္ကုိ 
အဆံုးအျဖတ္ေပးနုိင္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆုိ ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးနုိင္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆုိ ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈကုိ 
ဆုိင္းင့ံထားရန္ အဆုိတင္သြင္းေစႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆြးေႏြးမည့္ရက္ကုိ ေၾကညာနုိင္ေသာ္လည္း၊ ဆုိင္းင့ံထားရန္ အဆုိတင္သြင္းေစႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆြးေႏြးမည့္ရက္ကုိ ေၾကညာနုိင္ေသာ္လည္း၊ 
ထုိသတ္မွတ္ရက္တြင္ မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြးရသည့္ အေနအထားမရိွသည္ကုိလည္း ေတြ ႔ရသည္။ထုိသတ္မွတ္ရက္တြင္ မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြးရသည့္ အေနအထားမရိွသည္ကုိလည္း ေတြ ႔ရသည္။
 - လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ တိက်မႈ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွၿပီး ထုိအားနည္းခ်က္  - လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ တိက်မႈ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွၿပီး ထုိအားနည္းခ်က္ 
မ်ားက ဥကၠ႒မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေစသည္။ မ်ားက ဥကၠ႒မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေစသည္။ 
 - ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၃ ရက္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးရန္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္သတ္မွတ္  - ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၃ ရက္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးရန္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္သတ္မွတ္ 
ထားသည့္အခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ ေဆြးေႏြးရက္ အနည္းဆံုး ၃ ရက္ ထားသည့္အခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ ေဆြးေႏြးရက္ အနည္းဆံုး ၃ ရက္ 
ခန္႔ ႀကိဳေပး႐ံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ခန္႔ ႀကိဳေပး႐ံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ 
ႏင့္ွ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးရန္ အခက္အခရိွဲ ႏင့္ွ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးရန္ အခက္အခရိွဲ 
နုိင္သည္။နုိင္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈပံုစံ ကြဲျပားမႈလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈပံုစံ ကြဲျပားမႈ
 - ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိတင္သြင္းရမည္ဟု နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား  - ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိတင္သြင္းရမည္ဟု နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ္လည္း မျဖစ္မေန တင္သြင္းေစျခင္းမဟုတ္သည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေသာ္လည္း မျဖစ္မေန တင္သြင္းေစျခင္းမဟုတ္သည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မတူညီမႈမ်ား ရိွေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ မတူညီမႈမ်ား ရိွေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 
 - ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းေစသည့္နည္းလမ္းသည္ အခ်ိန္ၾကာ  - ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းေစသည့္နည္းလမ္းသည္ အခ်ိန္ၾကာ 
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ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပုိမုိအားသာသည္ဟု ဆုိနုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္း ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပုိမုိအားသာသည္ဟု ဆုိနုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္း 
လာပါက တင္သြင္းသည့္ ေန႔တြင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လာပါက တင္သြင္းသည့္ ေန႔တြင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေစနုိင္သည္။  ထုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိလည္း ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳေပးရန္ မ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေစနုိင္သည္။  ထုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိလည္း ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳေပးရန္ 
လုိအပ္သည္။လုိအပ္သည္။
 - ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေယဘုယ်ေဆြးေႏြးေစၿပီး ေကာ္မတီ  - ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေယဘုယ်ေဆြးေႏြးေစၿပီး ေကာ္မတီ 
ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးေစသည့္ နည္းလမ္းမွာ အခ်ိန္နည္းနည္းျဖင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အတည္ ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးေစသည့္ နည္းလမ္းမွာ အခ်ိန္နည္းနည္းျဖင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အတည္ 
ျပဳေစနုိင္ေသာ္လည္း ေကာ္မတီ ျပင္ပမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီ ၾကားနာမႈမ်ားသည္ ျပဳေစနုိင္ေသာ္လည္း ေကာ္မတီ ျပင္ပမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီ ၾကားနာမႈမ်ားသည္ 
ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေနၿပီး တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေနၿပီး တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထိေရာက္စြာ ပါဝင္နုိင္မႈကုိ အကန္႔အသတ္မ်ား ရိွႏုိင္သလုိ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထိေရာက္စြာ ပါဝင္နုိင္မႈကုိ အကန္႔အသတ္မ်ား ရိွႏုိင္သလုိ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အပုိင္းကုိလည္း ထိခုိက္နုိင္ပါသည္။အပုိင္းကုိလည္း ထိခုိက္နုိင္ပါသည္။

ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးသည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ထူးျခားခ်က္ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးသည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ထူးျခားခ်က္
 - ဟသၤာတ မဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦးတင္သြင္းသည့္ လယ္ယာေျမ  - ဟသၤာတ မဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦးတင္သြင္းသည့္ လယ္ယာေျမ 
ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာ 
အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညႇိရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ဆုိင္းင့ံထားရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္း အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညႇိရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ဆုိင္းင့ံထားရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္း 
အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ အတည္ျပဳနုိင္သည္အထိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ အတည္ျပဳနုိင္သည္အထိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ကုိ 
ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ နုိင္ငံသားမ်ား အထိေရာက္ဆံုး ပါဝင္ႏုိင္မည့္အဆင့္မ်ားလႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ နုိင္ငံသားမ်ား အထိေရာက္ဆံုး ပါဝင္ႏုိင္မည့္အဆင့္မ်ား
 - ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဒတိုယအႀကိမ္ ဖတ္ၾကားျခင္းဟု ဆုိနုိင္သည့္  - ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဒတိုယအႀကိမ္ ဖတ္ၾကားျခင္းဟု ဆုိနုိင္သည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အဆင့္၊ အထူးသျဖင့္ မူလတင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အဆင့္၊ အထူးသျဖင့္ မူလတင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံသားမ်ား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံသားမ်ား 
ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳၾကရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳၾကရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။

က႑ ၅ ခုပါ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း၊ ေဆြးေႏြး၊ အတည္ျပဳမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားက႑ ၅ ခုပါ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း၊ ေဆြးေႏြး၊ အတည္ျပဳမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
 - က႑ ၅ ခုပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလ်ွင္ ပ်မ္းမွ်ေဆြးေႏြးသည့္  - က႑ ၅ ခုပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလ်ွင္ ပ်မ္းမွ်ေဆြးေႏြးသည့္ 
အႀကိမ္ေရ ၁၁ ႀကိမ္ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳရန္ ပ်မ္းမွ်ေဆြးေႏြးရက္ အႀကိမ္ေရ ၁၁ ႀကိမ္ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳရန္ ပ်မ္းမွ်ေဆြးေႏြးရက္ 
၄ ရက္ေက်ာ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ၄ ရက္ေက်ာ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 
 - လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္အတြင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊  - လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္အတြင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၂ ခု၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၂ ခု၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ 
အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၈ ခု၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၈ ခု၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒ 
ၾကမ္း ၄ ခု၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၄ ခုႏွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑တြင္ ၾကမ္း ၄ ခု၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၄ ခုႏွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑တြင္ 
အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၃ ခုတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၃ ခုတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
 - ထုိက႑ ၅ ခုပါ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုအနက္ ဥပေဒၾကမ္း ၂၀ မွာ အသစ္ေရးဆြဲေသာ  - ထုိက႑ ၅ ခုပါ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုအနက္ ဥပေဒၾကမ္း ၂၀ မွာ အသစ္ေရးဆြဲေသာ 
ဥပေဒၾကမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ရိွရင္းစြဲ ဥပေဒတစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၉ ခုရိွၿပီး၊ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ရိွရင္းစြဲ ဥပေဒတစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၉ ခုရိွၿပီး၊ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ 
ၾကမ္းမွာ ၂ ခုရိွေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။ၾကမ္းမွာ ၂ ခုရိွေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။
 - ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုအနက္ ၁၇ ခုကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၁၄ ခုကုိ  - ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုအနက္ ၁၇ ခုကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၁၄ ခုကုိ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
၃ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ၃ ခု၊ ေကာ္မရွင္ ၁ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၁၃ ခုတုိ႔က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၃ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ၃ ခု၊ ေကာ္မရွင္ ၁ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၁၃ ခုတုိ႔က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 - ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ၃၅၇ ခုရိွၿပီး၊ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္  - ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ၃၅၇ ခုရိွၿပီး၊ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁၈ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁၈ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရသည္။ ေတြ႕ရိွရသည္။ 
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လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္
ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္

အခန္း (၁)အခန္း (၁)
နိဒါန္းနိဒါန္း

  ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ   ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ား၊ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ား၊ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ား၊ 
အစည္းအေ၀းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခု အစီရင္ခံစာ အစည္းအေ၀းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခု အစီရင္ခံစာ 
သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ အဓိက လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ အဓိက လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္မွ ပထမဆံုးထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္မွ ပထမဆံုးထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရိွသည့္ က႑ ၁၂ ရပ္ အနက္မွ စီးပြားေရးက႑၊ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရိွသည့္ က႑ ၁၂ ရပ္ အနက္မွ စီးပြားေရးက႑၊ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑၊ စက္မႈလက္မႈက႑၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑၊ စက္မႈလက္မႈက႑၊ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑စသည့္ က႑ ၅ မ်ိဳးပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအနက္မွ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑စသည့္ က႑ ၅ မ်ိဳးပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအနက္မွ 
လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည့္ 
ဥပေဒ ၃၁ ခုကုိ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေလ့လာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း၊ ဥပေဒ ၃၁ ခုကုိ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေလ့လာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း၊ 
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ရရိွနုိင္ျခင္း ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ရရိွနုိင္ျခင္း 
အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး ျဖစ္စဥ္ အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး ျဖစ္စဥ္ 
တြင္ နုိင္ငံသူ၊ နုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္နုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။တြင္ နုိင္ငံသူ၊ နုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္နုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာဥပေဒမ်ားအားျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာဥပေဒမ်ားအား
ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာ အမွတ္ (၁)ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာ အမွတ္ (၁)

(စီးပြားေရးက႑၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၊
စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၳဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑၊ စက္မႈလက္မႈက႑၊

ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑)
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၁.၃.၁။     ဥပေဒၾကမ္း ျဖတ္သန္းမႈဆုိင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား၁.၃.၁။     ဥပေဒၾကမ္း ျဖတ္သန္းမႈဆုိင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား

  ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းသူ ဟူသည္မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ   ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းသူ ဟူသည္မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ 
လာေရာက္ဖတ္ၾကားတင္သြင္းသူကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲျပဳစုသူ၊ ေရးဆြဲ လာေရာက္ဖတ္ၾကားတင္သြင္းသူကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲျပဳစုသူ၊ ေရးဆြဲ 
သည့္ အဖြ႔ဲအစည္း၊ ေရးဆြဲရာတြင္ပါဝင္သူ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကုိ မဆုိလုိပါ။သည့္ အဖြ႔ဲအစည္း၊ ေရးဆြဲရာတြင္ပါဝင္သူ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကုိ မဆုိလုိပါ။

  ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးသူ မ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ   ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးသူ မ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳရန္၊ မူလအတုိင္းထားရိွရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳရန္၊ မူလအတုိင္းထားရိွရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းဝင္မ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းဝင္မ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိတင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္း သက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိတင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းစဥ္က တင္သြင္းခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းစဥ္က တင္သြင္းခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူကုိ 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳပါ။  ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳပါ။  

၁.၃.၀။ ေဝါဟာရေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရည္ၫႊန္းဖြင့္ဆုိမႈ၁.၃.၀။ ေဝါဟာရေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရည္ၫႊန္းဖြင့္ဆုိမႈ

 (က) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းသူ (က) ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းသူ

 (ခ) ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးသူ (ခ) ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးသူ

၁.၁.၀။ သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္၁.၁.၀။ သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္
ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ က႑ ၅ မ်ိဳးပါ ဥပေဒ ၃၁ ခု၏ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ က႑ ၅ မ်ိဳးပါ ဥပေဒ ၃၁ ခု၏ 

ဥပေဒ တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္၊ အက်ဥ္း ဥပေဒ တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္၊ အက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ ခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခု၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခု၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း 
ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကုိ ျခဳံငံုသံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအစီ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကုိ ျခဳံငံုသံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအစီ 
ရင္ခံစာတြင္ က႑အလုိက္ ဥပဒၾကမ္းမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ ရင္ခံစာတြင္ က႑အလုိက္ ဥပဒၾကမ္းမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ 
တြင္း ျဖတ္သန္းရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ သံုးသပ္ေလ့လာ တြင္း ျဖတ္သန္းရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ သံုးသပ္ေလ့လာ 
နုိင္ရန္ႏွင့္ ထုိဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ နုိင္ရန္ႏွင့္ ထုိဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ရရိွနုိင္ေစရန္အတြက္ စုစည္းေဖာ္ျပ မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ရရိွနုိင္ေစရန္အတြက္ စုစည္းေဖာ္ျပ 
ခဲ့ပါသည္။ ထုိသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခဲ့ပါသည္။ ထုိသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အကုိးအကားျပဳ၍ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး အကုိးအကားျပဳ၍ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး 
ျဖစ္စဥ္တြင္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္နုိင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္နုိင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး 
ျဖစ္စဥ္ ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အင္စတီ ျဖစ္စဥ္ ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အင္စတီ 
က်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးႏွင့္ က်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးႏွင့္ 
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္ 
အကူျပဳနုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။အကူျပဳနုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
၁.၂.၀။ သုေတသန နည္းနာေဗဒ၁.၂.၀။ သုေတသန နည္းနာေဗဒ

ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ သုေတသန ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ သုေတသန 
ျပ ၾဳကရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ တရားဝင္ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝ ျပ ၾဳကရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ တရားဝင္ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝ 
ေသာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေသာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေကာက္ယူ၍ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ယူသည့္ ေကာက္ယူ၍ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ယူသည့္ 

သုေတသနနည္းလမ္းႏွင့္ အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒမ်ားပါ သုေတသနနည္းလမ္းႏွင့္ အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒမ်ားပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ သံုးသပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ သံုးသပ္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အဓိက အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အဓိက အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ 
တြင္ တြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖတ္သန္းမႈ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖတ္သန္းမႈ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေယဘု အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေယဘု 
ယ် သိရိွနားလည္နုိင္ေစရန္အတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ယ် သိရိွနားလည္နုိင္ေစရန္အတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 
မ်ား ပါဝင္သည္။ ဥပေဒမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ မ်ား ပါဝင္သည္။ ဥပေဒမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ 
တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု ႏႈင္ိးယွဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု ႏႈင္ိးယွဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ ထုိအေသးစိတ္ ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေသးစိတ္ ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 
လုိသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ လုိသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ 
အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္နုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္နုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ယခုအစီရင္ခံစာပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ သက္ဆုိင္ ယခုအစီရင္ခံစာပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ သက္ဆုိင္ 
ရာဥပေဒကုိ လက္ေတြ ႔ကုိင္တြယ္ အသံုးျပဳနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ ရာဥပေဒကုိ လက္ေတြ ႔ကုိင္တြယ္ အသံုးျပဳနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
သည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ ႔ကုိင္တြယ္အသံုးျပဳ သည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ ႔ကုိင္တြယ္အသံုးျပဳ 
က်င့္သံုးလုိပါက မူရင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိသာ အဓိက က်င့္သံုးလုိပါက မူရင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိသာ အဓိက 
ကုိးကားအသံုးျပဳၾကရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ကုိးကားအသံုးျပဳၾကရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။
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ဥပေဒ/ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒ/ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ 
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္း (၁) ပါ က႑ ၁၂ မ်ိဳး ခြဲေဝပံုအတုိင္း ေအာက္ပါအတုိင္း ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္း (၁) ပါ က႑ ၁၂ မ်ိဳး ခြဲေဝပံုအတုိင္း ေအာက္ပါအတုိင္း 
ခြဲျခားထားပါသည္။ခြဲျခားထားပါသည္။

၁.၃.၃။     ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ/က႑၁.၃.၃။     ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ/က႑

  ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳျခင္း ဟူသည္မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ခ်င္းအလုိက္ ဥပေဒၾကမ္း   ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳျခင္း ဟူသည္မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ခ်င္းအလုိက္ ဥပေဒၾကမ္း 
မ်ားကုိ အတည္ျပဳခ်င္းကုိ ဆုိလုိသည္။ မ်ားကုိ အတည္ျပဳခ်င္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

  ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း ဟူသည္မွာ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ဥပေဒအျဖစ္   ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း ဟူသည္မွာ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ဥပေဒအျဖစ္ 
ျပ႒ာန္းျခင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္းကုိ ျပ႒ာန္းျခင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္းကုိ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဆုိလုိသည္။ေသာ္လည္းေကာင္း ဆုိလုိသည္။

  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ႔   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ႔ 
အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကေသာ္လည္းေကာင္း အသစ္ေရးဆြဲျပဳစု၍ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကေသာ္လည္းေကာင္း အသစ္ေရးဆြဲျပဳစု၍ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ 
ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတြင္ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတြင္ အဆုိပါ 
ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္သိမ္းရသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္သိမ္းရသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားသည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရိွရင္းစြဥဲပေဒတစ္ရပ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ သက္သက္မဟုတ္ပ ဲထားသည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရိွရင္းစြဥဲပေဒတစ္ရပ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ သက္သက္မဟုတ္ပ ဲ
ဥပေဒအသစ္ကုိ ျပ႒ာန္းရာတြင္ မကုိက္ညီသည့္ တည္ဆဥဲပေဒေဟာင္းတစ္ခုကုိ ႐ုပ္သိမ္းရျခင္း ဥပေဒအသစ္ကုိ ျပ႒ာန္းရာတြင္ မကုိက္ညီသည့္ တည္ဆဥဲပေဒေဟာင္းတစ္ခုကုိ ႐ုပ္သိမ္းရျခင္း 
ျဖစ္ပါကလည္း အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ျဖစ္ပါကလည္း အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ 

  တည္ဆဥဲပေဒတစ္ရပ္ရပ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိတ္   တည္ဆဥဲပေဒတစ္ရပ္ရပ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိတ္ 
အပုိင္းမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္သည့္ အပုိင္းမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ 

  အျခားမည္သည့္ အသစ္ျပ႒ာန္းခ်က္မွ မပါပ ဲတည္ဆဥဲပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္း   အျခားမည္သည့္ အသစ္ျပ႒ာန္းခ်က္မွ မပါပ ဲတည္ဆဥဲပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္း 
သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ 

 - စီးပြားေရး၊ - စီးပြားေရး၊
 - ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ - ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊
 - သမဝါယမ၊ - သမဝါယမ၊
 - ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ဘုတ္အဖြ႔ဲ၊ လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ အစုစပ္၊ - ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ဘုတ္အဖြ႔ဲ၊ လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ အစုစပ္၊
 - သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ျခင္း - သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ျခင္း
 - ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္ခုိခန္း၊ - ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္ခုိခန္း၊
 - ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း - ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း

 (ဂ) ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳျခင္း (ဂ) ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳျခင္း

 (ဃ) ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းျခင္း (ဃ) ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းျခင္း

(က) အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း(က) အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း

(ခ) ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း(ခ) ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

(ဂ) ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း(ဂ) ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း

 (က) စီးပြားေရးက႑ (က) စီးပြားေရးက႑

၁.၃.၂။     ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၁.၃.၂။     ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား
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-  ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအရ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ -  ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအရ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ 
ေလာင္ကၽြမ္းေစတတ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားအရည္အခဲ စသည္မ်ား၊ေလာင္ကၽြမ္းေစတတ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားအရည္အခဲ စသည္မ်ား၊
-  ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊-  ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊
-  သတၱဳမ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္း အလုပ္သမားေဘးကင္းေရး၊-  သတၱဳမ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္း အလုပ္သမားေဘးကင္းေရး၊
- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး၊- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး၊
-  ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊-  ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊
- ပုလဲ၊- ပုလဲ၊
-  သစ္ေတာ၊-  သစ္ေတာ၊
-  ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ား၊ သဘာဝအပင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ -  ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ား၊ သဘာဝအပင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး။ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး။

-  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ထုတ္လုပ္သည့္ -  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ထုတ္လုပ္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေျခခံစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေျခခံစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊
-  သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ သုေတသန၊-  သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ သုေတသန၊
-  အေလးတင္းေတာင္း၊ အတုိင္းအတာစသည္တုိ႔ကုိ စံျပဳျခင္း၊-  အေလးတင္းေတာင္း၊ အတုိင္းအတာစသည္တုိ႔ကုိ စံျပဳျခင္း၊
-  မူပုိင္ခြင့္မ်ား၊ တီထြင္မႈမူပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ား၊ စက္မႈဆုိင္ရာ ဒဇုိီင္းမ်ားစသည့္ -  မူပုိင္ခြင့္မ်ား၊ တီထြင္မႈမူပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ား၊ စက္မႈဆုိင္ရာ ဒဇုိီင္းမ်ားစသည့္ 
အသိဉာဏ္ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား။အသိဉာဏ္ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား။

- ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊- ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊
- ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊- ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊
-  ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊-  ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊
-  ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊-  ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊
-  ပင္လယ္ကူးသေဘၤာဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား၊-  ပင္လယ္ကူးသေဘၤာဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား၊
-  မီးျပတုိက္၊ မီးျပသေဘၤာႏွင့္ မီးျပအစီအမံမ်ား၊-  မီးျပတုိက္၊ မီးျပသေဘၤာႏွင့္ မီးျပအစီအမံမ်ား၊
-  သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး၊-  သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး၊
-  ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊-  ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊

(ဂ) စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑(ဂ) စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑

(ဃ) စက္မႈလက္မႈက႑(ဃ) စက္မႈလက္မႈက႑

(င) ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑(င) ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑

-  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊-  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
-  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊-  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊
-  ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္း၊-  ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္း၊
-  ေျမတုိင္း၊-  ေျမတုိင္း၊
-  ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရရရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊-  ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရရရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
-  မုိးေလဝသ၊ ဇလေဗဒႏွင့္ ေျမငလ်င္တုိင္းတာေရး၊-  မုိးေလဝသ၊ ဇလေဗဒႏွင့္ ေျမငလ်င္တုိင္းတာေရး၊
-  စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊-  စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊
-  စက္မႈလယ္ယာ၊-  စက္မႈလယ္ယာ၊
-  စုိက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန၊-  စုိက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန၊
-  ဓာတ္ေျမဩဇာႏွင့္ ပုိးသတ္ေဆး ထုတ္လုပ္ေရး၊-  ဓာတ္ေျမဩဇာႏွင့္ ပုိးသတ္ေဆး ထုတ္လုပ္ေရး၊
-  ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း၊-  ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း၊
-  တိရစၧာန္မ်ိဳးပြားေရး၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား။-  တိရစၧာန္မ်ိဳးပြားေရး၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား။

 (ခ) စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ (ခ) စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑
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၁.၄.၀။ ေလ့လာမႈအတုိင္းအတာ၁.၄.၀။ ေလ့လာမႈအတုိင္းအတာ

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေလ့လာေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေလ့လာေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒ 
ၾကမ္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၾကမ္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ဥပေဒၾကမ္း 
မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိၪပေဒမ်ားအနက္မွ လႊတ္ေတာ္ စတင္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိၪပေဒမ်ားအနက္မွ လႊတ္ေတာ္ စတင္ 
က်င္းပသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ အတည္ျပဳ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ အတည္ျပဳ 
ၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းပါ က႑ ၅ မ်ိဳး ၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းပါ က႑ ၅ မ်ိဳး 
အတြင္းရိွ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ ေလ့လာေဖာ္ျပထားျခင္း အတြင္းရိွ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ ေလ့လာေဖာ္ျပထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။

က်န္က႑ ၇ ခုအတြင္းရိွ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိေသာ္လည္း က်န္က႑ ၇ ခုအတြင္းရိွ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတည္မျပဳရေသး ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတည္မျပဳရေသး 

သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ ပယ္ခ်ခံရသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ ပယ္ခ်ခံရသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ ေလ့လာေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ ေလ့လာေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ 
ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ တင္သြင္း ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ တင္သြင္း 
ေဆြးေႏြးေနသည့္ ကာလအတြင္းတြင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ေဆြးေႏြးေနသည့္ ကာလအတြင္းတြင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိပါ ေလ့လာနုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိပါ ေလ့လာနုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္ကာလ ကြာဟခ်က္ေၾကာင့္ ယခုအစီရင္ခံစာ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္ကာလ ကြာဟခ်က္ေၾကာင့္ ယခုအစီရင္ခံစာ 
တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ 
ေလ့လာျခင္းမျပဳပ ဲဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္ ေလ့လာျခင္းမျပဳပ ဲဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္ 
ႏွင့္ အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တုိ႔ကုိသာ ႏွင့္ အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တုိ႔ကုိသာ 
အေလးထား ေလ့လာမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ အေလးထား ေလ့လာမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ 
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အခန္း (၂)အခန္း (၂)
ဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား

၂.၁.၀။ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြ႔ဲစည္းမႈ၂.၁.၀။ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြ႔ဲစည္းမႈ
 ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ၿမဳိ႕တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ၿမဳိ႕တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 

လွယ္တစ္ဦးက်စီ ပါ၀င္ဖဲြ ႔စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုလွ်င္ လွယ္တစ္ဦးက်စီ ပါ၀င္ဖဲြ ႔စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုလွ်င္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးစီ အခ်ဳိးက် ပါ၀င္ဖဲြ ႔စည္းထားေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ ပါ၀င္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးစီ အခ်ဳိးက် ပါ၀င္ဖဲြ ႔စည္းထားေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ ပါ၀င္သည္။ 
ထိုလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟု ေခၚတြင္သည္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တိုင္းတြင္ ထိုလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟု ေခၚတြင္သည္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တိုင္းတြင္ 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္း ခန္႔အပ္ထားေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္း ခန္႔အပ္ထားေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ပါ၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ပါ၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေရြးေကာက္ခံ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းၿပီး၊ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
၅၆ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာ ၆၆၄ ဦး ၅၆ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာ ၆၆၄ ဦး 
ျဖစ္သည္။ ျဖစ္သည္။ 
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သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပႊဲ မက်င္းပႏိုင္သည့္ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပႊဲ မက်င္းပႏိုင္သည့္ 
မဆဲႏၵနယ္ ၅ ေနရာရွိျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္စတင္ က်င္းပသည့္ မဆဲႏၵနယ္ ၅ ေနရာရွိျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္စတင္ က်င္းပသည့္ 
ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းအတြင္းမွာပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းအတြင္းမွာပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္ ၄၆ ဦးမွာ အစိုးရအဖြ႔ဲႏွင့္ အျခားျပည္ေထာင္စု စားလွယ္ ၄၆ ဦးမွာ အစိုးရအဖြ႔ဲႏွင့္ အျခားျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင့္ အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ 
လႊတ္ေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္သြား ၾကရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ လႊတ္ေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္သြား ၾကရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအထိ ထိုေနရာ ၅၁ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအထိ ထိုေနရာ ၅၁ 
ေနရာမွာ လစ္လပ္ေနခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ေနရာမွာ လစ္လပ္ေနခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ 
အၿပီးတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦးသာ အၿပီးတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦးသာ 
ထပ္မံေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္နိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ ထပ္မံေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္နိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ 
ေတာ္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ ေတာ္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ ႔သို ႔ ေခၚယူခန္႔အပ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ ႔သို ႔ ေခၚယူခန္႔အပ္ခံ 
ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ 
လစ္လပ္ေနရာမ်ားမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လစ္လပ္ေနရာမ်ားမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ အမည္စာရင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ အမည္စာရင္း 
တင္သြင္းခန္႔အပ္ေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ တင္သြင္းခန္႔အပ္ေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားကိုမူ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အေျပာင္း စားလွယ္မ်ားကိုမူ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အေျပာင္း 
အလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိခဲ့ၿပီး အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ျခင္း အလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိခဲ့ၿပီး အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ျခင္း 
မရွိေအာင္ ထားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ တပ္မေတာ္ မရွိေအာင္ ထားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္ 
သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္မႈ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္မႈ 
၂၂  ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္ ၂၂  ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္ 
သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျပာင္းလခဲန္႔ အပ္မႈ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျပာင္းလခဲန္႔ အပ္မႈ 
၁၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၁၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

USDPUSDP သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား  သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္ အမ်ားဆုံးရွိေနသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ လွယ္ အမ်ားဆုံးရွိေနသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္တြင္ ေတာ္တြင္ USDP USDP လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄.၈ ရာခိုင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄.၈ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း ပါ၀င္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္တြင္ ၅၅.၃ ရာခိုင္ ႏႈန္း ပါ၀င္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္တြင္ ၅၅.၃ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီ ႏႈန္း ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီ 
ကာလအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒတိုယ လႊတ္ေတာ္ ကာလအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒတိုယ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆုံးပါတီမွာ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆုံးပါတီမွာ RNDPRNDP ျဖစ္သည္။ ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ 
NLDNLD မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၇ ဦး ၀င္ေရာက္ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၇ ဦး ၀င္ေရာက္လာၿပီး လာၿပီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္္ ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္္ ဒုတိယ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆုံး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆုံး ပါတီျဖစ္လာ ပါတီျဖစ္လာ 
သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္ သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆုံး ပါတီမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆုံး ပါတီမွာ RNDP RNDP ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ၿပီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနသည္။ ထို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနသည္။ ထို 
အေျခအေနသည္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး အေျခအေနသည္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး 
တြင္လည္း ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ။ တြင္လည္း ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားစုမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားစုမွာ 
ယခင္က အစိုးရ၀န္ထမ္း အရာရွိႀကီးမ်ားအျဖစ္မွ လႊတ္ေတာ္ ယခင္က အစိုးရ၀န္ထမ္း အရာရွိႀကီးမ်ားအျဖစ္မွ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအမ်ားဆုံးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအမ်ားဆုံးမွာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ဥပေဒပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့သူ ၃ ရာခိုင္ ဥပေဒပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့သူ ၃ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း ပါ၀င္သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏႈန္း ပါ၀င္သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
အမ်ားစုမွာ ယခင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ ယခင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ 
အစိုးရ၀န္ထမ္း အရာရွိႀကီးမ်ားအျဖစ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ အစိုးရ၀န္ထမ္း အရာရွိႀကီးမ်ားအျဖစ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္ျဖစ္လာသူမ်ားမွာ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ စားလွယ္ျဖစ္လာသူမ်ားမွာ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒပညာျဖင့္ အသက္ေမြး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒပညာျဖင့္ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့သူ ၅.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္သည္။ ၀မ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့သူ ၅.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပျခင္း၊ လႊတ္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပျခင္း၊ လႊတ္ 
ေတာ္သက္တမ္း ေနာက္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္သက္တမ္း ေနာက္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
တစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပလ်က္ရွိျခင္းတို႔မွလဲြလွ်င္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပလ်က္ရွိျခင္းတို႔မွလဲြလွ်င္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ပုံမွန္အစည္းအေ၀း သုံးႀကိမ္က်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရပုံမွန္အစည္းအေ၀း သုံးႀကိမ္က်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရ
သည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ပထမဆုံး ပုံမွန္အစည္းအေ၀းျဖစ္ သည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ပထမဆုံး ပုံမွန္အစည္းအေ၀းျဖစ္ 
သည့္ ဧၿပီလမတိုင္မီက်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ သည့္ ဧၿပီလမတိုင္မီက်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ 
ႏိိင္ုငံေတာ္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ႏိိင္ုငံေတာ္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း 
ဥပေဒတို႔ကို ေဆြးေႏြးေလ့ရွိၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးပုံမွန္အစည္း ဥပေဒတို႔ကို ေဆြးေႏြးေလ့ရွိၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးပုံမွန္အစည္း 
အေ၀းျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာလမ်ားတြင္ က်င္း အေ၀းျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာလမ်ားတြင္ က်င္း 
ပသည့္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ထပ္တိုး ရသုံးမွန္းေျခ ပသည့္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ထပ္တိုး ရသုံးမွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြစာရင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္သည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏွစ္လယ္ မသက္ဆိုင္သည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏွစ္လယ္ 
ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္ 
ကို ေတြ႔ရသည္။ကို ေတြ႔ရသည္။

၂.၂.၀။ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္း၂.၂.၀။ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္း
လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေပးပုိ႔တင္သြင္းခြင့္ရိွသူမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေပးပုိ႔တင္သြင္းခြင့္ရိွသူမ်ား 

မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ 
ေတာ္သုိ႔ ရက္ ၃၀ ႀကိဳတင္ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတာ္သုိ႔ ရက္ ၃၀ ႀကိဳတင္ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳပါက “သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ႀကိဳ တင္ေပးပုိ႔ ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳပါက “သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ႀကိဳ တင္ေပးပုိ႔ 
ျခင္း မရိွေသာ္လည္း” ခြင့္ျပဳနုိင္သည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ ျခင္း မရိွေသာ္လည္း” ခြင့္ျပဳနုိင္သည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိသုိ႔ လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိသုိ႔ 
ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေပးပုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေပးပုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား 
အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ရသည္။ ျပည္ေထာင္ သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ရသည္။ ျပည္ေထာင္ 
စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးပုိ႔ေသာ  ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးပုိ႔ေသာ  ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ 
မည္သည့္လႊတ္ေတာ္မွ စတင္ေဆြးေႏြးရမည္ဟူသည့္ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္မွ စတင္ေဆြးေႏြးရမည္ဟူသည့္ 
အခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ဆံုးျဖတ္ အခ်က္ကုိ ျပည္ေထာငစု္လႊတ္ေတာ္ နာယကက ဆံုးျဖတ္ 
သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စတင္ေဆြးေႏြးရမည့္ သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စတင္ေဆြးေႏြးရမည့္ 
ဥပေဒၾကမ္းဟူ၍ သီးျခားသတ္မွတ္ခ်က္ မရိွသလုိ ဆံုးျဖတ္ ဥပေဒၾကမ္းဟူ၍ သီးျခားသတ္မွတ္ခ်က္ မရိွသလုိ ဆံုးျဖတ္ 
ပုိင္ခြင့္ အေနအထားမွာ တန္းတူအေနအထားတြင္ ရိွသည္။ ပုိင္ခြင့္ အေနအထားမွာ တန္းတူအေနအထားတြင္ ရိွသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္မူ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္မူ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား 
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ေပးပုိ႔လုိပါက ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ထံ ေပးပုိ႔လုိပါက ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ထံ 
ေပးပုိ႔ရသည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေပးပုိ႔သည့္အခါတုိင္းတြင္ ေပးပုိ႔ရသည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေပးပုိ႔သည့္အခါတုိင္းတြင္ 
အက်ိဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ ပါဝင္ရသည္။အက်ိဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ ပါဝင္ရသည္။

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း 
ႏင့္ွ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိမူ ျပည္ေထာင္ ႏင့္ွ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိမူ ျပည္ေထာင္ 
စုအစုိးရအဖြဲ႔ကသာ တင္သြင္းခြင့္ရိွၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ စုအစုိးရအဖြဲ႔ကသာ တင္သြင္းခြင့္ရိွၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရသည္။  ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရသည္။  

အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း 
မွ တင္သြင္းလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွ တင္သြင္းလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ 
က ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။ ထုိ႔ က ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။ ထုိ႔ 
ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေစသည္။ ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေစသည္။ 
ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ တစ္ရက္ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ တစ္ရက္ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္က လာေရာက္တင္သြင္းရၿပီး ထုိေန႔ အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္က လာေရာက္တင္သြင္းရၿပီး ထုိေန႔ 
တြင္ပင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည္။ တြင္ပင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရအဖြဲ႔အပါအဝင္ အျခား ျပည္ေထာင္စု ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရအဖြဲ႔အပါအဝင္ အျခား ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ေပးပုိ႔ေသာ ဥပေဒ ၾကမ္းမ်ားကုိ အဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ေပးပုိ႔ေသာ ဥပေဒ ၾကမ္းမ်ားကုိ 
လႊတ္ေတာ္က ျငင္းဆုိခြင့္မရိွဟူသည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က ျငင္းဆုိခြင့္မရိွဟူသည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မွ ေပးပုိ႔ေသာ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မွ ေပးပုိ႔ေသာ ဥပေဒၾကမ္း 
မ်ားကုိမူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန္႔ေဝေစၿပီး မ်ားကုိမူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန္႔ေဝေစၿပီး 
လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္ မခဲြဆံုဲးျဖတ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္ မခဲြဆံုဲးျဖတ္ 
သည္။ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္မွသာ သည္။ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္မွသာ 
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကုိ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကုိ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
တြင္မွ ဥကၠ႒သတ္မွတ္သည့္ရက္တြင္ တင္သြင္းရသည္။ တြင္မွ ဥကၠ႒သတ္မွတ္သည့္ရက္တြင္ တင္သြင္းရသည္။ 
ထုိေန႔တြင္ပင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ ထုိေန႔တြင္ပင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ 
သြင္းသည္။သြင္းသည္။

လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္ ဥပေဒ လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္ ဥပေဒ 
ၾကမ္းမ်ားအားလံုးကုိ နုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ၾကမ္းမ်ားအားလံုးကုိ နုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

 ၂.၃.၀။ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးျခင္း ၂.၃.၀။ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးျခင္း
ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ 

ေန႔ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေန႔ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ 
သည္။ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ သည္။ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္သည္ ဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးရန္ ေၾကညာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္သည္ ဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးရန္ ေၾကညာသည့္ 
ရက္မတုုိင္မီ ၃ ရက္ႀကိဳတင္ အမည္စာရင္း ေပးပုိ႔ရသည္။ ရက္မတုုိင္မီ ၃ ရက္ႀကိဳတင္ အမည္စာရင္း ေပးပုိ႔ရသည္။ 

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္ခ်က္ စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္ခ်က္ 
အဆုိ တင္သြင္းနုိင္သည္။ ထုိျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္း အဆုိ တင္သြင္းနုိင္သည္။ ထုိျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္း 
သည့္ အခါတြင္လည္း ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သည့္ အခါတြင္လည္း ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ 

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္ 
အဆုိအျဖစ္သာ တင္သြင္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရိွ အဆုိအျဖစ္သာ တင္သြင္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရိွ 
သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ကြဲျပားျခားနားသည့္ လုပ္ သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ကြဲျပားျခားနားသည့္ လုပ္ 

နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေတြ ႔ရသည္။ နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေတြ ႔ရသည္။ 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ 

ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ေဆြးေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သည္ ျပင္ဆင္ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သည္ ျပင္ဆင္ 
လုိသည့္ ပုဒမ္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ လုိသည့္ ပုဒမ္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ 
စသည္တုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ေပးပုိ႔ထားရသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္ စသည္တုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ေပးပုိ႔ထားရသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္ 
အဆုိတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္သည္။ အဆုိတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္သည္။ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားအတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္း မ်ားအတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္း 
ျခင္းမျပဳဘ ဲအမည္စာရင္း တင္သြင္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ျခင္းမျပဳဘ ဲအမည္စာရင္း တင္သြင္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ 
အစီရင္ခံစာ အပါအဝင္ တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုုိ အစီရင္ခံစာ အပါအဝင္ တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုုိ 
ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးနုိင္သည္။ ျပင္ဆင္လုိသည့္အခ်က္မ်ား ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးနုိင္သည္။ ျပင္ဆင္လုိသည့္အခ်က္မ်ား 
ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္ ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္ 
ျပင္ဆင္လုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္လုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ 
ၾကမ္းေကာ္မတီတုိ႔ ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္ေစသည္။ ထုိေတြ ႔ဆံုမႈ ၾကမ္းေကာ္မတီတုိ႔ ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္ေစသည္။ ထုိေတြ ႔ဆံုမႈ 
သည္ တံခါးပိတ္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ သည္ တံခါးပိတ္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ 
ေနာက္တြင္မွ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ေနာက္တြင္မွ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ား အဆုိျပဳသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ အစီရင္ လွယ္မ်ား အဆုိျပဳသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ အစီရင္ 
ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းရသည္။ ထုိျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းရသည္။ ထုိျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒၾကမ္းကုိ မဲခြဲဆံုးျဖတ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းကုိ မဲခြဲဆံုးျဖတ္သည္။ 

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ တစ္ပုိဒ္ခ်င္း ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ တစ္ပုိဒ္ခ်င္း 
အတည္ျပဳသည့္ အဆင့္ပါဝင္ေသာ္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတည္ျပဳသည့္ အဆင့္ပါဝင္ေသာ္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
အရ ေဆာင္ရြက္ေသာအဆင့္ ျဖစ္သည္။ အရ ေဆာင္ရြက္ေသာအဆင့္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳရန္ အဆုိတင္သြင္း ထုိ႔ေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳရန္ အဆုိတင္သြင္း 
ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထုိအဆုိကုိ ဝင္ ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထုိအဆုိကုိ ဝင္ 
ေရာက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေဆြးေႏြးခ်က္သည္ ေရာက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေဆြးေႏြးခ်က္သည္ 
ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေထာက္ခံရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ရန္ ေဆြးေႏြး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေထာက္ခံရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ရန္ ေဆြးေႏြး 
ခ်က္ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ခ်က္ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ဥပေဒၾကမ္း၏ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ဥပေဒၾကမ္း၏ မည္သည့္ 
အဆင့္တြင္မဆုိ ဆုိင္းင့ံရန္ အဆုိတင္သြင္းေစနုိင္သည္။အဆင့္တြင္မဆုိ ဆုိင္းင့ံရန္ အဆုိတင္သြင္းေစနုိင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရသည့္အခါ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကြလဲြသဲည့္ အခ်က္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား သေဘာထားကြလဲြသဲည့္ အခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကုိ သေဘာတူ မ်ားႏွင့္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကုိ သေဘာတူ 
သင့္/မတူသင့္ တုိ႔ကုိသာ ေဆြးေႏြးရၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ သင့္/မတူသင့္ တုိ႔ကုိသာ ေဆြးေႏြးရၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ 
တင္သြင္းနုိင္ျခင္း မရိွေပ။တင္သြင္းနုိင္ျခင္း မရိွေပ။

၂.၄.၀။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑၂.၄.၀။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑
ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း 

တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဖြဲ႔စည္းထားရသည့္ အျမတဲမ္း ေကာ္မတီ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဖြဲ႔စည္းထားရသည့္ အျမတဲမ္း ေကာ္မတီ 
မ်ား ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔ မ်ား ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔ 
စည္းရသည့္ ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည္။ အျခားအျမဲတမ္း စည္းရသည့္ ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည္။ အျခားအျမဲတမ္း 
ေကာ္မတီမ်ားနည္းတူ ေကာ္မတီသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေကာ္မတီမ်ားနည္းတူ ေကာ္မတီသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္
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ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီသည္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္သူ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီသည္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္သူ 
မ်ား၏ ဥပေဒေရးရာ အၾကံျပဳခ်က္၊ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား မ်ား၏ ဥပေဒေရးရာ အၾကံျပဳခ်က္၊ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ 
ေတာ္သုိ႔ တင္ျပနုိင္သည္။ ေတာ္သုိ႔ တင္ျပနုိင္သည္။ 

ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ 
တုိ႔မွ ေကာ္မတီဝင္ဦးေရ တန္းတူပါဝင္ေစလ်က္ ဥပေဒၾကမ္း တုိ႔မွ ေကာ္မတီဝင္ဦးေရ တန္းတူပါဝင္ေစလ်က္ ဥပေဒၾကမ္း 
ပူးေပါင္းေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းရသည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကုိ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းရသည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကုိ 
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ ဦး ညႇိႏႈင္ိးဖြဲ႔စည္းရၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ ဦး ညႇိႏႈင္ိးဖြဲ႔စည္းရၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ 
၏ သက္တမ္းမွာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီးခ်ိန္ အထိျဖစ္သည္။ ၏ သက္တမ္းမွာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီးခ်ိန္ အထိျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ဥပေဒ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ဥပေဒ 
ၾကမ္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေျခခံထား ေဆြးေႏြးရေလ့ ရိွသည့္ ၾကမ္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေျခခံထား ေဆြးေႏြးရေလ့ ရိွသည့္ 

အစီရင္ခံစာမ်ား ျဖစ္ေလ့ရိွၿပီး၊ ထုိအစီရင္ခံစာကုိ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာမ်ား ျဖစ္ေလ့ရိွၿပီး၊ ထုိအစီရင္ခံစာကုိ ေကာ္မတီ 
ဝင္တုိင္းက သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး တင္ ဝင္တုိင္းက သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး တင္ 
သြင္းရသည္။ ေကာ္မတီတြင္း သေဘာထား ကြလဲြမဲႈမ်ားရိွပါက သြင္းရသည္။ ေကာ္မတီတြင္း သေဘာထား ကြလဲြမဲႈမ်ားရိွပါက 
ထုိသေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားကုိ ပူးတြဲေဖာ္ျပလ်က္ လက္မွတ္ ထုိသေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားကုိ ပူးတြဲေဖာ္ျပလ်က္ လက္မွတ္ 
ေရးထုိး တင္သြင္းႏုိင္သည္။ ေရးထုိး တင္သြင္းႏုိင္သည္။ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမ်ားသည္ 
ဥပေဒၾကမ္းအား သံုးသပ္စိစစ္ၿပီးေနာက္ အစီရင္ခံစာတစ္ ဥပေဒၾကမ္းအား သံုးသပ္စိစစ္ၿပီးေနာက္ အစီရင္ခံစာတစ္ 
ေစာင္ တင္သြင္းေလ့ရိွသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ ေစာင္ တင္သြင္းေလ့ရိွသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ 
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသည္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြး သူမ်ား၏ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသည္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြး သူမ်ား၏ 
ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းျပင္ ဆင္ထား ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းျပင္ ဆင္ထား 
သည့္ အစီရင္ခံစာကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထပ္မံတင္သြင္းရ သည့္ အစီရင္ခံစာကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထပ္မံတင္သြင္းရ 
ေလ့ရိွသည္။ေလ့ရိွသည္။

ေျမာက္တုိင္း ဥကၠ႒က ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေျမာက္တုိင္း ဥကၠ႒က ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလုိ လဲလွယ္အစားထုိး ေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလုိ လဲလွယ္အစားထုိး 
တာဝန္ေပးနုိင္သည္။ ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ တာဝန္ေပးနုိင္သည္။ ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ 

စိစစ္ရာတြင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ျဖင့္ စိစစ္ရသည္။ ထုိအခ်က္ စိစစ္ရာတြင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ျဖင့္ စိစစ္ရသည္။ ထုိအခ်က္ 
မ်ားမွာ -မ်ားမွာ -

 (၁) ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁) ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
 (၂) နုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ား (၂) နုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ား
 (၃) နုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကုိ ဦးတည္ျခင္း (၃) နုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကုိ ဦးတည္ျခင္း
 (၄) နုိင္ငံေတာ္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ လံုျခဳံေရး (၄) နုိင္ငံေတာ္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ လံုျခဳံေရး
 (၅) ပကတိအေျခအနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ (၅) ပကတိအေျခအနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ
 (၆) အမ်ားျပည္သူ၏ လံုျခဳံေရး၊ ပစၥည္းလံုျခဳံေရး (၆) အမ်ားျပည္သူ၏ လံုျခဳံေရး၊ ပစၥည္းလံုျခဳံေရး
 (၇) တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကုိ ထိခုိက္ေစေသာ အေရးအသား အသံုးအႏႈန္းမ်ား (၇) တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကုိ ထိခုိက္ေစေသာ အေရးအသား အသံုးအႏႈန္းမ်ား
(၈) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ အစုိးရဌာန (၈) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ အစုိးရဌာန 
      အဖြ႔ဲအစည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေရာေထြးေနျခင္း      အဖြ႔ဲအစည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေရာေထြးေနျခင္း
(၉) ျမန္မာနုိင္ငံက သေဘာတူထားေသာ နုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ (၉) ျမန္မာနုိင္ငံက သေဘာတူထားေသာ နုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ 
      ညီေထြရိွျခင္းႏွင့္ နုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးမႈ       ညီေထြရိွျခင္းႏွင့္ နုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးမႈ 
(၁၀) ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူပုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုမႈ(၁၀) ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူပုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုမႈ
(၁၁) လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္မႈ(၁၁) လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္မႈ
 (၁၂) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စံုစြာ  (၁၂) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စံုစြာ 
       ပါရိွျခင္း - တုိ႔ျဖစ္သည္။        ပါရိွျခင္း - တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
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အခန္း (၃)အခန္း (၃)
က႑ ၅ မ်ိဳးတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းက႑ ၅ မ်ိဳးတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း

(စီးပြားေရးက႑၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၊ စြမ္းအင္၊ လ်ွပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑၊ (စီးပြားေရးက႑၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၊ စြမ္းအင္၊ လ်ွပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑၊ 
စက္မႈလက္မႈက႑၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑)စက္မႈလက္မႈက႑၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑)

 လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း  လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း 
စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစသည့္ က႑ (၅) မ်ိဳးတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစသည့္ က႑ (၅) မ်ိဳးတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ 
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ 
အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၂ ခု၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၈ ခု၊ စြမ္းအင္၊ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၂ ခု၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၈ ခု၊ စြမ္းအင္၊ 
လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၄ ခု၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၄ ခု၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ 
အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၄ ခုႏွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၃ ခုတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၄ ခုႏွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၃ ခုတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
 ဥပေဒၾကမ္း ၂၀ မွာ အသစ္ေရးဆြဲေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ရိွရင္းစြဲ ဥပေဒတစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္  ဥပေဒၾကမ္း ၂၀ မွာ အသစ္ေရးဆြဲေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ရိွရင္းစြဲ ဥပေဒတစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္ 
သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၉ ခုရိွၿပီး၊ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ၂ ခုရိွေၾကာင္းေတြ ႔ရိွရသည္။ သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၉ ခုရိွၿပီး၊ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ၂ ခုရိွေၾကာင္းေတြ ႔ရိွရသည္။ 
 ဤက႑ (၅) မ်ိဳးတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအားလံုးအနက္ သမၼတမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည့္  ဤက႑ (၅) မ်ိဳးတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအားလံုးအနက္ သမၼတမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ခုရိွခဲ့ၿပီး၊ သမၼတမွတ္ခ်က္မေပးခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၆ ခု ရိွခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းအားလံုးကုိ ဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ခုရိွခဲ့ၿပီး၊ သမၼတမွတ္ခ်က္မေပးခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၆ ခု ရိွခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းအားလံုးကုိ 
သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၃.၁။ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္း၃.၁။ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္း
 ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုအနက္ ၁၇ ခုကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၁၄ ခုကုိ  ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုအနက္ ၁၇ ခုကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၁၄ ခုကုိ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
၃ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ၃ ခု၊ ေကာ္မရွင္ ၁ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ၁၃ ခုတုိ႔က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၃ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ၃ ခု၊ ေကာ္မရွင္ ၁ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ၁၃ ခုတုိ႔က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ သည္။ 
 ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွ  ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွ 
အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ႔ရၿပီး ၁၂ ခု (၃၈.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဒတိုယအမ်ားဆံုး ဥပေဒၾကမ္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ႔ရၿပီး ၁၂ ခု (၃၈.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဒတိုယအမ်ားဆံုး ဥပေဒၾကမ္း 
တင္သြင္းအတည္ျပဳသည့္ က႑မွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ၈ ခု (၂၅.၈ တင္သြင္းအတည္ျပဳသည့္ က႑မွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ၈ ခု (၂၅.၈ 
ရာခုိင္ႏႈန္း) တင္သြင္းခဲ့သည္။ ရာခုိင္ႏႈန္း) တင္သြင္းခဲ့သည္။ 
  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအမ်ားစု   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းအမ်ားစု 
သည္ စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး၊ သည္ စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး၊ 
ပုိ ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ ပုိ ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက တင္သြင္းဖူးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက တင္သြင္းဖူးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
က႑တုိင္းအတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းဖူးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ က႑တုိင္းအတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းဖူးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
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ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုအနက္ ၁၇ ခုအေပၚ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုအနက္ ၁၇ ခုအေပၚ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
သေဘာထားကြဲလြဲသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သေဘာထားကြဲလြဲသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 

ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုအနက္ ၁၅ ခုကုိ သမၼတက သေဘာ ဥပေဒၾကမ္း ၃၁ ခုအနက္ ၁၅ ခုကုိ သမၼတက သေဘာ 
ထား မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ထား မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ 

မ်ားမွ တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအားလံုးကုိ သမၼတ မ်ားမွ တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအားလံုးကုိ သမၼတ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ေၾကာင္းေတြ ႔ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ေၾကာင္းေတြ ႔ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အားလံုး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အားလံုး 
ကုိ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ မေပးေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ ကုိ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ မေပးေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 

စဥ္စဥ္ ေကာ္မတီေကာ္မတီ ဥပေဒၾကမ္းဥပေဒၾကမ္း
အေရအတြက္အေရအတြက္

၁ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ ၃

၂
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း

ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ
 ၂

၃ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ ၁

စဥ္စဥ္ အမည္အမည္ မဲဆႏၵနယ္/ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္/ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းအေရအတြက္ဥပေဒၾကမ္းအေရအတြက္

၁။ ဦးေဌးဦး ဟသၤတ/ ျပည္သူ႔ ၁

၂။ ဦးသိန္းၫြန္႔ သကၤန္းကၽြန္း/ ျပည္သူ႔ ၁

၃။ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ ရန္ကုန္ (၃)/ အမ်ဳိးသား ၁

ဇယား ၃.၁။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဇယား ၃.၁။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
     အတည္ျပဳနုိင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေရအတြက္။      အတည္ျပဳနုိင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေရအတြက္။ 

ဇယား ၃.၂ ။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳနုိင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္။ဇယား ၃.၂ ။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳနုိင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္။

စဥ္စဥ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန/အဖြ႔ဲအစည္းျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန/အဖြ႔ဲအစည္း ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္

၁ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၈

၂ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂

၃ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၁

၄ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၁

၅ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၁

၆ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၁

၇ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန ၁

၈ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ၁

၉ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဝန္ႀကီးဌာန ၁

၁၀ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ၁
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ဇယား ၃.၄။ အေၾကာင္းအရာက႑အလုိက္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းအတည္ျပဳႏုိင္မႈ။ဇယား ၃.၄။ အေၾကာင္းအရာက႑အလုိက္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းအတည္ျပဳႏုိင္မႈ။

စဥ္စဥ္ အေၾကာင္းအရာ/က႑အေၾကာင္းအရာ/က႑ အေရအတြကအေရအတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္း

၁ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၁၂ ၃၈.၇

၂ စီးပြားေရး ၈ ၂၅.၈

၃ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ၄ ၁၂.၉

၄ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ ၄ ၁၂.၉

၅ စက္မႈလက္မႈ ၃ ၉.၇

ဇယား ၃.၃ ။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန/အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဇယား ၃.၃ ။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန/အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
      အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေရအတြက္။      အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေရအတြက္။

စဥ္စဥ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန/အဖြ႔ဲအစည္းျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန/အဖြ႔ဲအစည္း ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္

၁၁ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၁

၁၂ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ၁

၁၃ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန ၁

၁၄ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ ၁

၀ ၂ ၄ ၆ ၈ ၁၀ ၁၂



22

vTwfawmf avhvmapmifhMunfha&; tpDtpOf

တင္သြင္းသူတင္သြင္းသူ သမၼတမွတ္ခ်က္မျပဳသမၼတမွတ္ခ်က္မျပဳ သမၼတမွတ္ခ်က္ျပဳသမၼတမွတ္ခ်က္ျပဳ စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ၀ ၃

၀န္ႀကီးဌာန/ အဖြဲ ႔အစည္း ၁၃ ၉ ၂၂

ေကာ္မတီ ၀ ၆ ၆

၁၆ ၁၅ ၃၁

ဇယား ၃.၆။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာန/အဖြ႔ဲအစည္း၊ဇယား ၃.၆။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာန/အဖြ႔ဲအစည္း၊
     ေကာ္မတီ အလုိက္တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ သမၼတ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈ။     ေကာ္မတီ အလုိက္တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ သမၼတ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈ။

တင္သြင္းသူတင္သြင္းသူ စီးပြားေရးစီးပြားေရး
စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္
ေမြးျမဴေရးေမြးျမဴေရး

စြမ္းအင္၊ စြမ္းအင္၊ 
လွ်ပ္စစ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ 
သတၱဳႏွင့္ သတၱဳႏွင့္ 
သစ္ေတာသစ္ေတာ

စက္မႈလက္မႈစက္မႈလက္မႈ
ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးေဆာက္လုပ္ေရး

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း

လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္

၁ ၁ ၀ ၀ ၁ ၃

၀န္ႀကီးဌာန/
အဖြဲ ႔အစည္း

၄ ၁ ၃ ၃ ၁၁ ၂၂

ေကာ္မတီ ၃ ၂ ၁ ၀ ၀ ၆

ဇယား ၃.၅။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာန/အဖြ႔ဲအစည္း၊ဇယား ၃.၅။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာန/အဖြ႔ဲအစည္း၊
     ေကာ္မတီ အလုိက္တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးရမႈ။     ေကာ္မတီ အလုိက္တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးရမႈ။
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၃.၂။ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးျခင္း၃.၂။ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးျခင္း
ဤက႑ ၅ မ်ိဳးအတြင္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဤက႑ ၅ မ်ိဳးအတြင္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ 

ဥပေဒ ၃၁ ခုရိွခဲ့သည့္အနက္ ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္တြင္ ဥပေဒ ၃၁ ခုရိွခဲ့သည့္အနက္ ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္တြင္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ 
ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈရိွခဲ့ ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈရိွခဲ့ 
သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၂၄ ခုရိွခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရပါသည္။ သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၂၄ ခုရိွခဲ့သည္ကုိ ေတြ ႔ရပါသည္။ 
ဥပေဒၾကမ္း ၇ ခုကုိမူ ေဆြးေႏြးမႈမရိွပ ဲအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ ဥပေဒၾကမ္း ၇ ခုကုိမူ ေဆြးေႏြးမႈမရိွပ ဲအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ လမ္းႏွင့္တံတားအသံုးျပဳ ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ လမ္းႏွင့္တံတားအသံုးျပဳ 
ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာ့ပုလ ဲျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာ့ပုလ ဲ
လုပ္ငန္း ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္း ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္း ေကာ္ပုိေရးရွင္း ျမန္မာႏုိင္ငံၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္း ေကာ္ပုိေရးရွင္း 
ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေရေၾကာင္းအတား ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေရေၾကာင္းအတား 
အဆီးမ်ား အက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ အဆီးမ်ား အက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ 
ျမစ္က်ဥ္းသြားလာေရး အက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ျမစ္က်ဥ္းသြားလာေရး အက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ဥပေဒၾကမ္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ 
(ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ 
ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၁၄) ကုိျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၁၄) ကုိျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္စည္အမွတ္အသားမ်ား အက္ဥပေဒကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္စည္အမွတ္အသားမ်ား အက္ဥပေဒကုိ 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ စုစုေပါင္း ၁၆၉ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ စုစုေပါင္း ၁၆၉ 
ရက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳရန္ ရက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳရန္ 
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅ ရက္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူရေၾကာင္း ေတြ ႔ရ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅ ရက္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူရေၾကာင္း ေတြ ႔ရ 
သည္။ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးရက္ သည္။ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးရက္ 
အမ်ားဆံုး ၁၅ ရက္အထိ ယူရဖူးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။အမ်ားဆံုး ၁၅ ရက္အထိ ယူရဖူးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

က႑ ၅ မ်ိဳးအတြင္းမွ ဥပဒေၾကမ္းမ်ားအေပၚ စုစုေပါင္း က႑ ၅ မ်ိဳးအတြင္းမွ ဥပဒေၾကမ္းမ်ားအေပၚ စုစုေပါင္း 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ ၃၅၇ ႀကိမ္ ရိွရာ ဥပေဒၾကမ္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ ၃၅၇ ႀကိမ္ ရိွရာ ဥပေဒၾကမ္း 
တစ္ခုလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေဆြးေႏြးမႈ ၁၁.၅ ႀကိမ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း တစ္ခုလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေဆြးေႏြးမႈ ၁၁.၅ ႀကိမ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း 
ေတြ႕ရပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈအရ ပ်မ္းမွ်အထက္တြင္ ရိွခဲ့သည့္ ေတြ႕ရပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈအရ ပ်မ္းမွ်အထက္တြင္ ရိွခဲ့သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း ၁၁ ခုရိွၿပီး က်န္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈ ဥပေဒၾကမ္း ၁၁ ခုရိွၿပီး က်န္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈ 
မွာ ပ်မ္းမွ်ေအာက္တြင္ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေဆြးေႏြး မွာ ပ်မ္းမွ်ေအာက္တြင္ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရ 
ၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ၇၂ ႀကိမ္အထိ ရိွခဲ့သည္။ ၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ၇၂ ႀကိမ္အထိ ရိွခဲ့သည္။ 
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ဇယား ၃.၇။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအလုိက္ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ။ဇယား ၃.၇။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအလုိက္ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ။

ဥပေဒမ်ားဥပေဒမ်ား ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ရာခုိင္ႏႈန္းရာခုိင္ႏႈန္း

နုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒၾကမ္း ၇၂ ၂၀.၂

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒၾကမ္း ၅၄ ၁၅.၁

လယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္း ၃၄ ၉.၅

ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒၾကမ္း

၂၉ ၈.၁

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒၾကမ္း ၂၇ ၇.၆

ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒၾကမ္း ၂၂ ၆.၂

ပံုႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္း ၁၈ ၅

ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ၄.၂

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ၄.၂

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ၄.၂

သတင္းမီဒီယာဥပေဒၾကမ္း ၁၂ ၃.၄

စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း ၈ ၂.၂

ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒၾကမ္း ၅ ၁.၄

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးဥပေဒၾကမ္း ၅ ၁.၄

လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒကုိျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း ၅ ၁.၄

ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္မွ 
တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း

၄ ၁.၁

အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒၾကမ္း ၃ ၀.၈

ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္းဥပေဒကုိျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း ၃ ၀.၈

လ်ွပ္စစ္ဥပေဒၾကမ္း ၃ ၀.၈

နုိင္ငံတကာအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ေလယာဥ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း

၃ ၀.၈

ဘက္စံုပုိ႔ေဆာင္ေရးဥပေဒၾကမ္း ၂ ၀.၆

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္း ၁ ၀.၃

ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီး
ပြားႁမွင့္တင္ေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း

၁ ၀.၃

ေျမသိမ္း (သတၴဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကုိ 
႐ုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္း

၁ ၀.၃

စုစုေပါင္း ၃၅၇ ၁၀၀
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ေဆြးေႏြးမႈ ၃၅၇ ႀကိမ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြးမႈ ၃၅၇ ႀကိမ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈ ၂၆၇ ႀကိမ္ (၇၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ပါ၀င္ၿပီး၊ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈ ၂၆၇ ႀကိမ္ (၇၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ပါ၀င္ၿပီး၊ 
ေကာ္မတီမ်ားမွ အႀကိမ္ ၄၀ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးကာ၊ ေကာ္မတီမ်ားမွ အႀကိမ္ ၄၀ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးကာ၊ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ရွင္လင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ရွင္လင္း 

ေဆြးေႏြးမႈ ၄၃ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ ၄၃ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ၇ ႀကိမ္ ရိွခဲ့ၿပီး ျပည္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ၇ ႀကိမ္ ရိွခဲ့ၿပီး ျပည္ 
သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၆ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးကာ၊ အမ်ိဳးသား သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၆ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးကာ၊ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ၁ ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ၁ ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး 
သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အႀကိမ္ေရ သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အႀကိမ္ေရ 
၂၄၀ (၆၇.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား ၂၄၀ (၆၇.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၅ ႀကိမ္ (၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၅ ႀကိမ္ (၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၂ ႀကိမ္ (၁၁.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၂ ႀကိမ္ (၁၁.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ရာခုိင္ႏႈန္းရာခုိင္ႏႈန္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၂၄၀ ၆၇.၂

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၇၅ ၂၁

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၄၂ ၁၁.၈

စုစုေပါင္း ၃၅၇ ၁၀၀

ဇယား ၃.၈။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္အလုိက္ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ။ဇယား ၃.၈။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္အလုိက္ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ။
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ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ရာခုိင္ႏႈန္းရာခုိင္ႏႈန္း

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၆၇ ၇၄.၈

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္း ၄၃ ၁၂

ေကာ္မတီ ၄၀ ၁၁.၂

ဥကၠ႒ ၇ ၂

စုစုေပါင္း ၃၅၇ ၁၀၀

ဇယား ၃.၉။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ေကာ္မတီ၊ဇယား ၃.၉။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ေကာ္မတီ၊
     ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ။     ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ။

ပါတီအလုိက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈတြင္  
ဤက႑ ၅ မ်ိဳးပါ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ 
ပါတီ ၁၃ ခုမွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ USDP သည္ 

အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းေတြ ႔ရၿပီး ၁၅၂ ႀကိမ္ (၄၂.၆ 
ရာခုိင္ႏႈန္း) ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ 

ဥကၠ႒
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ဇယား ၃.၁၀။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ ပါတီအလုိက္ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ။ဇယား ၃.၁၀။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ ပါတီအလုိက္ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ဥပေဒ 
ၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ဤက႑ ၅ မ်ိဳးပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား 
ကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
ေပါင္း အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁၈ ဦး ဝင္ 
ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၁၆ 
ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးသည့္ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရထဲြန္း၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ 
တုိင္း ေဒသႀကီး မဆဲႏၵနယ္အမွတ္ (၁) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၈ ႀကိမ္စီ ေဆြး 
ေႏြးထားသည္။ 

ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္ေရ ရာခုိင္ႏႈန္းရာခုိင္ႏႈန္း

USDP ၁၅၂ ၄၂.၆

NDF ၂၇ ၇.၆

SNDP ၂၅ ၇

တပ္မေတာ္သား ၁၆ ၄.၅

NLD ၁၃ ၃.၆

NNDP ၁၀ ၂.၈

RNDP ၁၀ ၂.၈

CPP ၃ ၀.၈

NUP ၃ ၀.၈

UDP ၂ ၀.၆

တစ္သီးပုဂၢလ ၂ ၀.၆

AMRDP ၁ ၀.၃

CNP ၁ ၀.၃

PSDP ၁ ၀.၃

PNOP ၁ ၀.၃

ဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား

၉၀ ၂၅.၂

စုစုေပါင္း ၃၅၇ ၁၀၀
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အခန္း (၄)
က႑(၅)မ်ဳိးရိွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုျခင္းအလုိက္က႑(၅)မ်ဳိးရိွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုျခင္းအလုိက္

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ေလ့လာခ်က္အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ေလ့လာခ်က္

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖတ္သန္းပံုအဆင့္ဆင့္ကုိ ေလ့လာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖတ္သန္းပံုအဆင့္ဆင့္ကုိ ေလ့လာရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပဳစုရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပဳစုရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ တင္သြင္းသည့္ 
လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တင္သြင္းသည့္ ေန႔ရက္၊ အတည္ျပဳသည့္ ေန႔ရက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တင္သြင္းသည့္ ေန႔ရက္၊ အတည္ျပဳသည့္ ေန႔ရက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဥပေဒၾကမ္း ျပဳစုသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ စတင္ေရာက္ရိွသည့္အခ်ိန္ကာလ ဥပေဒၾကမ္း ျပဳစုသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ စတင္ေရာက္ရိွသည့္အခ်ိန္ကာလ 
ႏင့္ွ အတည္ျပဳသည့္ ကာလကုိ ေယဘုယ်သိရိွႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သတိျပဳ ႏင့္ွ အတည္ျပဳသည့္ ကာလကုိ ေယဘုယ်သိရိွႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သတိျပဳ 
ရမည့္အခ်က္မွာ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းသည့္ ေန႔ရက္ဟူသည္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ဖတ္ၾကား ရမည့္အခ်က္မွာ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းသည့္ ေန႔ရက္ဟူသည္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ဖတ္ၾကား 
တင္သြင္းသည့္ ေန႔ျဖစ္ၿပီး ထုိေန႔မတုိင္မီ အနည္းဆံုး ရက္ ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ပုိေသာ တင္သြင္းသည့္ ေန႔ျဖစ္ၿပီး ထုိေန႔မတုိင္မီ အနည္းဆံုး ရက္ ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ပုိေသာ 
ကာလမ်ားကတည္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရာက္ရိွေနၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ကာလမ်ားကတည္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရာက္ရိွေနၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖတ္သန္းပံုအဆင့္ဆင့္ကုိ ေလ့လာရာတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖတ္သန္းပံုအဆင့္ဆင့္ကုိ ေလ့လာရာတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ 
ပံုမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းမႈ၊ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ဆင့္ကုိ ပံုမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းမႈ၊ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ဆင့္ကုိ 
ေလ့လာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ စံုလင္စြာ မရရိွႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေလ့လာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ စံုလင္စြာ မရရိွႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ ေကာ္မတီဝင္မဟုတ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈကုိ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ ေကာ္မတီဝင္မဟုတ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။ ေကာ္မတီ၏ ၾကားနာမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိရရိွႏုိင္ပါမွ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။ ေကာ္မတီ၏ ၾကားနာမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိရရိွႏုိင္ပါမွ 
ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္သည္ ပုိမုိျပည့္စံုမည္ျဖစ္ပါသည္။ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္သည္ ပုိမုိျပည့္စံုမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒတစ္ခုခ်င္းစီ၏ မိတ္ဆက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကုိ ေယဘုယ် ဥပေဒတစ္ခုခ်င္းစီ၏ မိတ္ဆက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကုိ ေယဘုယ် 
နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ေစရန္ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆ္ုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ေစရန္ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆ္ုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ အသံုးခ်မည့္သူမ်ားအတြက္ မရည္ရြယ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္အသံုးျပဳရန္ ကုိင္တြယ္ အသံုးခ်မည့္သူမ်ားအတြက္ မရည္ရြယ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္အသံုးျပဳရန္ 
လုိအပ္ပါက မူရင္းဥပေဒမ်ားကုိသာ ကုိးကားၾကရမည္ျဖစ္သည္။လုိအပ္ပါက မူရင္းဥပေဒမ်ားကုိသာ ကုိးကားၾကရမည္ျဖစ္သည္။
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4.1.0/          jrefrmhtxl;pD;yGm;a&;ZkefOya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifh ay;ydkYrItay:
 Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwD\

avhvmawGU&SdcsuftpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifh ay;ydkYrItay: aqG;aEG;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

22.3.2013

22.3.2013

10.7.2013

28.8.2013

3.10.2013

7.11.2013

12.11.2013

13.1.2014

17.1.2014

17.1.2014

25.6.2013?  10.7.2013

စီးပြားေရးက႑
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဆက္ေအာင္

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၂)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၃)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ စီးပြားေရး

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း 
(၁၈) ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၉၆) ခုပါရိွသည္။(၁၈) ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၉၆) ခုပါရိွသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁ )(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁ )

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ အထူးစီီးပြားေရးဇုန္မ်ား ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ အထူးစီီးပြားေရးဇုန္မ်ား 

တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္း 
မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လည္း မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လည္း 
ေကာင္း ပါဝင္ေစလ်က္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာေကာင္း ပါဝင္ေစလ်က္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ
ဗဟုိအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္။ ဗဟုိအဖြဲ႔ကုိ လုိအပ္သလုိ ဗဟုိအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္။ ဗဟုိအဖြဲ႔ကုိ လုိအပ္သလုိ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ဗဟုိအဖြဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ဗဟုိအဖြဲ႔ 
၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္ရိုက္ ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္ရိုက္ 
တာဝန္ခံရမည္။ ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံရမည္။ ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ရာ  အထူးစီးပြားေရး ဇု န္မ်ား၏  စီ မံခန္ ႔ခြဲ မႈ  သက္ဆုိင္ရာ  အထူးစီးပြားေရး ဇု န္မ်ား၏  စီ မံခန္ ႔ခြဲ မႈ  
ေကာ္မတီမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ 
အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ရိွရင္းစြစဲက္မႈဇုန္မ်ား၊ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ရိွရင္းစြစဲက္မႈဇုန္မ်ား၊ 
ထပ္မံထူေထာင္သင့္ေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထား ထပ္မံထူေထာင္သင့္ေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အဂၤါရပ္ျဖင့္ ညီၫြတ္ပါက ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အဂၤါရပ္ျဖင့္ ညီၫြတ္ပါက 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ 

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပအတည္ျပဳ၍ အထူးစီးပြားေရး ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပအတည္ျပဳ၍ အထူးစီးပြားေရး 
ဇုန္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ဗဟုိအဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲစည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း ဇုန္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ဗဟုိအဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲစည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားကုိ အခန္း(၃)၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ တာဝန္မ်ားကုိ အခန္း(၃)၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဗဟုိအဖြဲ ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူ ဗဟုိအဖြဲ ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူ 
ညီခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုိလုပ္ငန္း ညီခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟုိလုပ္ငန္း 
အဖြဲ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ဖြဲ ႔စည္းရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ဖြဲ ႔စည္းရာတြင္ 
ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္း ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္း 
ေရးမွဴးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ခန္႔ထားေပးရမည္။ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ေရးမွဴးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ခန္႔ထားေပးရမည္။ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
ကုိ ဗဟုိအဖြဲ႔မွ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ဗဟုိ ကုိ ဗဟုိအဖြဲ႔မွ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ဗဟုိ 
လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္ေရး၊ လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္ေရး၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ အျခားေဆာင္ရြက္သင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ အျခားေဆာင္ရြက္သင့္ 
သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသမ်ားကုိ သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသမ်ားကုိ 
ေလ့လာစိစစ္၍ ဗဟုိအဖြဲ ႔သုိ႔ အၾကံျပဳ တင္ျပႏုိင္သည္။ ေလ့လာစိစစ္၍ ဗဟုိအဖြဲ ႔သုိ႔ အၾကံျပဳ တင္ျပႏုိင္သည္။ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ အျခား ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ အျခား 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စိစစ္၍ ဗဟုိအဖြဲ႔သုိ႔ အၾကံျပဳတင္ျပႏုိင္သည္။ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စိစစ္၍ ဗဟုိအဖြဲ႔သုိ႔ အၾကံျပဳတင္ျပႏုိင္သည္။ 
ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေအာက္တြင္ လုိအပ္ပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေအာက္တြင္ လုိအပ္ပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အျခားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကုိ ဖြဲဲ ႔စည္း၍ တာဝန္ေပးအပ္ႏုိင္ အျခားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကုိ ဖြဲဲ ႔စည္း၍ တာဝန္ေပးအပ္ႏုိင္ 
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သည္။ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သည္။ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
ကုိ အခန္း (၄)တြင္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ကုိ အခန္း (၄)တြင္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အလုိက္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အလုိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ ႔ ေကာ္မတီမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ ႔ 
အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈ မ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ေကာ္မတီတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္ ေကာ္မတီတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္ 
အစုိးရအဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကုိ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ထည့္ အစုိးရအဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကုိ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ထည့္ 
သြင္း ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ဖြ႔ဲစည္းရာတြင္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ သြင္း ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ဖြ႔ဲစည္းရာတြင္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ 
အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကုိ ဗဟုိအဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကုိ ဗဟုိအဖြဲ႔မွ 
သတ္မွတ္ခန္႔ထားေပးရမည္။ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈေကာ္မတီကုိ သတ္မွတ္ခန္႔ထားေပးရမည္။ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈေကာ္မတီကုိ 
ဗဟုိအဖြဲ႔မွ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ဗဟုိအဖြဲ႔မွ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ေကာ္မတီသည္ ယင္း၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အခန္း (၅) ေကာ္မတီသည္ ယင္း၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အခန္း (၅) 
တြင္ ပါရိွသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ဥကၠ႒သည္ ဗဟုိ တြင္ ပါရိွသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ဥကၠ႒သည္ ဗဟုိ 
အဖြ႔ဲမွတဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ တာဝန္ခံရမည္။ အဖြ႔ဲမွတဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ တာဝန္ခံရမည္။ 

၂ဝ၁၃ ၊ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ၂ဝ၁၃ ၊ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
တာဝန္ခံ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု တာဝန္ခံ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္ေသာ နည္း အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္ေသာ နည္း 
ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခုအား တာဝန္ခံ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခုအား တာဝန္ခံ 
ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ေပး ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ေပး 
အပ္ႏုိင္သည္။ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟုိအဖြ႔ဲ၏ ႐ံုး အပ္ႏုိင္သည္။ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟုိအဖြ႔ဲ၏ ႐ံုး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ကုန္က် လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကုိလည္း က်ခံရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲ စရိတ္မ်ားကုိလည္း က်ခံရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲ 
သည္ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန (သုိ႔) အျခား ျပည္ေထာင္စု သည္ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန (သုိ႔) အျခား ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး ဌာနတစ္ခုခုအား ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲ၏ ႐ံုးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီး ဌာနတစ္ခုခုအား ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲ၏ ႐ံုးလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိက  ်မ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိက  ်
ခံရန္ တာဝန္ေပး အပ္ႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ ခံရန္ တာဝန္ေပး အပ္ႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ 
သည္ ဗဟုိအဖြ႔ဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သည္ ဗဟုိအဖြ႔ဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
လိုအပ္ပါက အထူးေကာ္မတီ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လိုအပ္ပါက အထူးေကာ္မတီ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္၍ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္၍ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတစ္ရပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတစ္ရပ္
ရပ္ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အမိန္႔ေၾကညာစာ ရပ္ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အမိန္႔ေၾကညာစာ 
ထုတ္ျပန္၍ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ထုတ္ျပန္၍ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ 
၎ဖြ႔ဲစည္းေသာ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ၎ဖြ႔ဲစည္းေသာ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။ ဗဟုိအဖြဲ႔၊ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။ ဗဟုိအဖြဲ႔၊ ဗဟုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီတုိ႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီတုိ႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ 
စာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ စာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
အမ်ဳိးသားစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း၏ အဓိက အမ်ဳိးသားစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း၏ အဓိက 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား 
ႏင့္ွ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ႏင့္ွ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး 
လုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း လုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အလုပ္အကုိင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ 
မ်ား သင္ၾကားႏုိင္ေစရန္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား မ်ား သင္ၾကားႏုိင္ေစရန္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား 
ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေစရန္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ျမင့္မားၿပီး ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေစရန္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ျမင့္မားၿပီး 
ပုိ႔ကုန္ပမာဏတုိးလာေစရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ပုိ႔ကုန္ပမာဏတုိးလာေစရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔စဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔စဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ တင္သြင္း ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ တင္သြင္း 
ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔ မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား 
ေလ့လာစမ္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေလ့လာစမ္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ညႇိႏိွဳင္းစိစစ္ ေဆာင္ရြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ညႇိႏိွဳင္းစိစစ္ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ၾကေၾကာင္းကုိ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ ခဲ့ၾကေၾကာင္းကုိ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ 
ပါရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ပါရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသား တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ 
စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွး စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ အမ်ိဳးသား ျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပပါရိွ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပပါရိွ 
သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာကြလဲြသဲျဖင့္ သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာကြလဲြသဲျဖင့္ 
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ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ 
ကုိေတြ႔ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပ ၿဳပီး ကုိေတြ႔ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပ ၿဳပီး 
ေသာဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာ ေသာဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာ 
ထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာခ်ိန္တြင္ သမၼတ ထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာခ်ိန္တြင္ သမၼတ 
မွတ္ခ်က္အေပၚ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ မွတ္ခ်က္အေပၚ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ 
(၉) ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄) ရက္၊ (၉) ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄) ရက္၊ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္  တစ္ရက္၊  ျပည္ေထာင္စု  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္  တစ္ရက္၊  ျပည္ေထာင္စု  
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ NDF NDF 

မွတစ္ဦး မွတစ္ဦး USDPUSDP မွ တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္  မွ တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ 
(၂) ဦးတုိ႔ျဖစ္သည္။(၂) ဦးတုိ႔ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 

လွယ္ (၅) ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။လွယ္ (၅) ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ 

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦးတုိ႔ ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦးတုိ႔ 
လာေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။လာေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးၾကည္ျမင့္ လသာ NDF ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ဦးျမသိန္း မုဒံု USDP ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၃ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးရဲႏုိင္ဦး တပ္မေတာ္သား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၄ ဗုိလ္မွဴးဇင္လင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
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Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolYvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsdK;om;vGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

jyifqifcsufrsm;twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

23.8.2013

30.8.2013

15.10.2013

4.11.2013

4.2.2014

4.3.2014

4.3.2014

28.8.2013

4.11.2013

27.1.2014

27.2.2014

30.8.2013

4.2.0/        owif;rD'D,mOya'
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ 

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) 

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ (၂၃)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ စီးပြားေရး

သက္ဆုိင္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းသက္ဆုိင္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ႏိင္ုငံေတာ္သမၼတသည္ ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိင္ုငံေတာ္သမၼတသည္ ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအဖြ႔ဲ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအဖြ႔ဲ 
အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္း အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္း 
မီဒယီာေကာင္စီကုိ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ ဖြ႔ဲစည္း မီဒယီာေကာင္စီကုိ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ ဖြ႔ဲစည္း 
ေပးရမည္။ေပးရမည္။

(က) ေကာင္စီဝင္မ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက  (က) ေကာင္စီဝင္မ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက  
 အဆုိျပဳသည့္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ျပည္သူ႔   အဆုိျပဳသည့္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ျပည္သူ႔  
 လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒   လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒  
 တုိ႔က အဆုိျပဳသည့္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ တုိ႔က အဆုိျပဳသည့္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ

(ခ) သတင္းမီဒယီာသမားမ်ား၊ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ား၊  (ခ) သတင္းမီဒယီာသမားမ်ား၊ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ား၊  
 ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာ   ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာ  
 ဆရာမ်ား၊ ကာတြန္းရုပ္ျပဆရာမ်ားကသတ္မွတ္   ဆရာမ်ား၊ ကာတြန္းရုပ္ျပဆရာမ်ားကသတ္မွတ္  
 အခ်ိဳးအစားအလုိက္အဆုိျပဳသည့္ကုိယ္စား   အခ်ိဳးအစားအလုိက္အဆုိျပဳသည့္ကုိယ္စား  
 လွယ္မ်ား လွယ္မ်ား

(ဂ) လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒ  (ဂ) လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒ  
 ေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ အတတ္   ေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ အတတ္  
 ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္လူထု   ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္လူထု  
 အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ကုိယ္စား   အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ကုိယ္စား  
 လွယ္မ်ား -   လွယ္မ်ား -  

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁ဝ) ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွလက္မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁ဝ) 
ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၃၃)ခု ပါရိွသည္။ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၃၃)ခု ပါရိွသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၂)(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၂)

စသည္တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ေကာင္စီဝင္ဦးေရကုိ အနည္းဆုံး စသည္တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ေကာင္စီဝင္ဦးေရကုိ အနည္းဆုံး 
(၁၅) ဦးမွ အမ်ားဆုံး (၃ဝ) ဦး အထိ သတ္မွတ္ေပး ရမည္။ (၁၅) ဦးမွ အမ်ားဆုံး (၃ဝ) ဦး အထိ သတ္မွတ္ေပး ရမည္။ 
ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ 
အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကုိ ေကာင္စီဝင္မ်ားထမွဲ အမ်ားဆႏၵအရ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကုိ ေကာင္စီဝင္မ်ားထမွဲ အမ်ားဆႏၵအရ 
ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္။ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္သည့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္။ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္သည့္ 
ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပး ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပး 
ႏိင္ုေရးအတြက္ သမၼတထံ တင္ျပရမည္။ ေကာင္စီဝင္တစ္ဦး၏ ႏိင္ုေရးအတြက္ သမၼတထံ တင္ျပရမည္။ ေကာင္စီဝင္တစ္ဦး၏ 
သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ 
ေန႔မွစ၍ (၃) ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္ သက္ ေန႔မွစ၍ (၃) ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္ သက္ 
တမ္း (၂) ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ တစ္ဆက္ တည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရိွေပ။ တမ္း (၂) ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ တစ္ဆက္ တည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရိွေပ။ 
ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း ရပ္စ ဲေကာင္စီဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း ရပ္စ ဲ
ျခင္းမ်ားကုိ အခန္း (၆)တြင္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ ျခင္းမ်ားကုိ အခန္း (၆)တြင္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
ေကာင္စီသည္ သတင္း မီဒီယာသမားတစ္ဦးက ျပ႒ာန္း ေကာင္စီသည္ သတင္း မီဒီယာသမားတစ္ဦးက ျပ႒ာန္း 
ထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း တုိင္ၾကား ခ်က္ကုိလက္ခံရရိွပါက နစ္နာ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း တုိင္ၾကား ခ်က္ကုိလက္ခံရရိွပါက နစ္နာ 
သူ၊ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း စသူ တုိ႔နွင့္ သတင္းမီဒယီာသမားမ်ား သူ၊ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း စသူ တုိ႔နွင့္ သတင္းမီဒယီာသမားမ်ား 
ကုိ ေတြ႔ဆုံညႇိႏိႈ္င္းေျဖရွင္း ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ကုိ ေတြ႔ဆုံညႇိႏိႈ္င္းေျဖရွင္း ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ တာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ တာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ယူရမည္။ ေကာင္စီသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ယူရမည္။ ေကာင္စီသည္ 
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မိမိ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ 
႐ုံးအဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲစည္း၍ အရာထမ္း ႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ ႐ုံးအဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲစည္း၍ အရာထမ္း ႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ 
တာဝန္ေပးႏုိင္သည္။ တာဝန္ေပးႏုိင္သည္။ 

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာင္စီႏွင့္ညႇိႏႈင္ိးၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာင္စီႏွင့္ညႇိႏႈင္ိးၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္ေသာ နည္း အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္ေသာ နည္း 
ဥပေဒမ်ား  စည္းမ်ဥ္းႏွင့္  စည္းကမ္းမ်ားကုိ  ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။   ဥပေဒမ်ား  စည္းမ်ဥ္းႏွင့္  စည္းကမ္းမ်ားကုိ  ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။   
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေကာင္စီတုိ႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေကာင္စီတုိ႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ 
ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

ရန္ပုံေငြႏွင့္ေထာက္ပ့ံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ေထာက္ပ့ံေရး
ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီကုိ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီကုိ ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရအဖြ႔ဲမွ ေထာက္ပ့ံေငြ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစတနာရွင္ အစုိးရအဖြ႔ဲမွ ေထာက္ပ့ံေငြ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစတနာရွင္ 
မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစုိးရ မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ား၊ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ား၊ 
သတင္းမီဒယီာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ရန္ပုံေငြ သတင္းမီဒယီာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ရန္ပုံေငြ 
တည္ေထာင္ခြင့္ရိွသည္။တည္ေထာင္ခြင့္ရိွသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာေရးသား ထုတ္ေဝ ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာေရးသား ထုတ္ေဝ 
ျဖန္႔ခ်ိ ခြင့္ရိွသည့္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစျဖန္႔ခ်ိ ခြင့္ရိွသည့္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစ
ရန္၊ သတင္းမီဒယီာသမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရန္၊ သတင္းမီဒယီာသမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ 
မ်ားရရိွေစရန္ႏွင့္ လုိက္နာရမည့္တာဝန္၊ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္း မ်ားရရိွေစရန္ႏွင့္ လုိက္နာရမည့္တာဝန္၊ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္း 
ႏင့္္္ွ က်င့္စဥ္မ်ားကုိဆုိင္ရာလုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ႏင့္္္ွ က်င့္စဥ္မ်ားကုိဆုိင္ရာလုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း 
သတ္မွတ္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ သတင္းသိပုိင္ခြင့္ သတ္မွတ္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ သတင္းသိပုိင္ခြင့္ 
ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စသည္တုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္သည္။ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စသည္တုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဤဥေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 

စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ 
သုံးေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္းခဲ့ရသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ သုံးေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္းခဲ့ရသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒ 
ၾကမ္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ ၾကမ္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြလဲြသဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြလဲြသဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း 
ေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ ေတြ႔ရသည္။ 

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၈)ရက္ ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၈)ရက္ ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄)ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂)ရက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄)ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂)ရက္ 
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၂)ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၂)ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္။ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၈) ဦး ဤဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၈) ဦး 

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ 
စားလွယ္ (၆)ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၆)ဦး  စားလွယ္ (၆)ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၆)ဦး  
ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက 
ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၃) ဦး၊ ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၃) ဦး၊ 
NNDP မွ (၂)ဦး၊ RNDP ၊ CPPႏွင့္ NDF တုိ႔မွ (၁) ဦးစီတုိ႔ NNDP မွ (၂)ဦး၊ RNDP ၊ CPPႏွင့္ NDF တုိ႔မွ (၁) ဦးစီတုိ႔ 
ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ေကာ္မတီကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ ေကာ္မတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ ေကာ္မတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ ရိွခဲ့သည္။ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ ရိွခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ 
မွ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ လာေရာက္ရွင္းလင္း မွ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ လာေရာက္ရွင္းလင္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
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စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးအုန္းတင္ ရခုိင္ (၁ဝ) RNDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၂ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ ရန္ကုန္ (၅) NDF အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၃ ဦးလွေဆြ မေကြး (၁၂) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္/
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၄ ဦးေစာထြန္းျမေအာင္ ကရင္ (၅) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၅ ဦးဇုန္လွယ္ထန္း ခ်င္း (၂) CPP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၆ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ ရန္ကုန္ (၃) NNDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၇ ဦးသိန္းညႊန္႔ သဃၤန္းကၽြန္း NNDP ျပည္သူ႔လႊတ္္ေတာ္/
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၈ ေဒါက္တာေအးျမင့္ ေရႊေတာင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္

ဤဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ေရးဆြဲျပဳစုသည့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ေရးဆြဲျပဳစုသည့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ ကုိယ္စားျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ ကုိယ္စားျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။
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4.3.0/         tao;pm;aiGa&;aMu;a&;vkyfief;  Oya' 

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmjyefvnfwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးလွထြန္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၃)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ စီးပြားေရး

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၅) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၅) 
ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း ၆၈ ခု ပါဝင္သည္။ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း ၆၈ ခု ပါဝင္သည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၃ )( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၃ )

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ႏိင္ုငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသည္ ဒတိုယသမၼတတစ္ဦး ဥကၠ႒ ႏိင္ုငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသည္ ဒတိုယသမၼတတစ္ဦး ဥကၠ႒ 

အျဖစ္ပါဝင္ေသာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္ အျဖစ္ပါဝင္ေသာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္ 
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီသည္ ႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီသည္ ႀကီးၾကပ္ 
မႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ မႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္္ရိွ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္္ရိွ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား 
ေပါင္းစပ္ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ ေပါင္းစပ္ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မ 
တီ ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ တီ ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ 
ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း 
ေကာင္း၊ ျမန္မာအေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ ေကာင္း၊ ျမန္မာအေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ 
ေဆးေရး လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက အတြင္းေရးမွဴး ေဆးေရး လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက အတြင္းေရးမွဴး 
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစုိးရဌာနအဖြဲ ႔ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစုိးရဌာနအဖြဲ ႔ 
အစည္းမ်ားမွာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း အစည္းမ်ားမွာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း 
ပါဝင္သည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ပါဝင္သည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈ 
ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ ႔စည္းရမည္။ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသည္ ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ ႔စည္းရမည္။ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသည္ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ 

လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ခ်မွတ္္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ခ်မွတ္္ 
ေပးျခင္း၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေပးျခင္း၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား 
သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အထူးျပဳကုမၸဏီ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အထူးျပဳကုမၸဏီ 
မ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ အေသးစားေငြေရး မ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ အေသးစားေငြေရး 
ေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား ေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား 
သတ္မွတ္္ျခင္း၊ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေလ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သတ္မွတ္္ျခင္း၊ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေလ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
၍ စိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အနည္းဆံုး ထည့္ဝင္ရမည့္ မတည္ေငြရင္း ၍ စိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အနည္းဆံုး ထည့္ဝင္ရမည့္ မတည္ေငြရင္း 
သတ္မွတ္ျခင္း၊ အပ္ေငြအေပၚေပးရမည့္ အတုိးႏႈန္း ထုတ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အပ္ေငြအေပၚေပးရမည့္ အတုိးႏႈန္း ထုတ္ 
ေခ်းေငြအေပၚ ေကာက္ခံရမည့္ အတုိးႏႈန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခ ေခ်းေငြအေပၚ ေကာက္ခံရမည့္ အတုိးႏႈန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခ 
ႏႈန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ် ႏႈန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ် 
မွတ္္ျခင္း၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ မွတ္္ျခင္း၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနအား ေက်းလက္ေဒသ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနအား ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
သုိ႔ အစီအရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ သုိ႔ အစီအရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ 

ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ လုိင္စင္ေၾကး၊ ထပ္မံ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ လုိင္စင္ေၾကး၊ ထပ္မံ 
တုိးျမႇင့္သည့္ မတည္ေငြပမာဏအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ တုိးျမႇင့္သည့္ မတည္ေငြပမာဏအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ 
လုိင္စင္ေၾကးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လုိင္စင္ေၾကးမ်ား သတ္မွတ္္ျခင္း၊ လုိင္စင္ေၾကးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လုိင္စင္ေၾကးမ်ား သတ္မွတ္္ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ 
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ျပည္တြင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ေက်းလက္ ျပည္တြင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ေက်းလက္ 
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္း၊ အျပည္ျပည္ ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္း၊ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ ဆုိင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ 
ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
အဖြဲ႔အစည္း၊ ၎အဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔ဝင္၊ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ၎အဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔ဝင္၊ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္၊ 
စီမံခန္႔ခြသူဲ၊ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ စီမံခန္႔ခြသူဲ၊ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ 
တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ သတိေပးျခင္း၊ အေသးစား တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ သတိေပးျခင္း၊ အေသးစား 
ေငြေရး ေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေငြေရး ေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္ပါဝင္သည့္ အမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္ပါဝင္သည့္ အမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ 
ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ 
ယာယီ သုိ႔မဟုတ္ အျမတဲမ္းရပ္စဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ ယာယီ သုိ႔မဟုတ္ အျမတဲမ္းရပ္စဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ 
လုိင္စင္ဖ်က္သိမ္းျခင္း စသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ  ်လုိင္စင္ဖ်က္သိမ္းျခင္း စသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ  ်
မွတ္ႏုိင္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အေရးယူခံရသူသည္ မွတ္ႏုိင္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အေရးယူခံရသူသည္ 
အမိန္႔စာ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္အတြင္း အမိန္႔စာ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္အတြင္း 
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီသုိ႔ အယူခံခြင့္ ရိွသည္။ အယူခံေနစဥ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသုိ႔ အယူခံခြင့္ ရိွသည္။ အယူခံေနစဥ္ 
ကာလအတြင္း ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းထားရမည္။ ကာလအတြင္း ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းထားရမည္။ 
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ 
ျဖစ္ေစရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ျဖစ္ေစရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ 
အေရးယူျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းမရိွေစရ။ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ အေရးယူျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းမရိွေစရ။ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ 
သည္ သက္ဆုိင္ရာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း သည္ သက္ဆုိင္ရာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း 
၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဆက္လက္ ၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဆက္လက္ 
လည္ပတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆလွ်င္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ လည္ပတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆလွ်င္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ 
လုိင္စင္ဖ်က္သိမ္းၿပီး စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း ျပဳႏုိင္ လုိင္စင္ဖ်က္သိမ္းၿပီး စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း ျပဳႏုိင္ 
သည္။ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း အမိန္႔မခ်မွတ္မီ သည္။ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း အမိန္႔မခ်မွတ္မီ 
ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဖြ႔ဲစည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဖြ႔ဲစည္း 
ေပးေသာ အဖြ႔ဲျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ ေပးေသာ အဖြ႔ဲျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ 
တြင္ သက္ဆုိင္ရာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း တြင္ သက္ဆုိင္ရာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း 
အား ခုခံေခ်ပခြင့္ျပဳရမည္။ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ အား ခုခံေခ်ပခြင့္ျပဳရမည္။ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔မွ မည္သည့္အဖြ႔ဲဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔မွ မည္သည့္အဖြ႔ဲဝင္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဝန္ထမ္းမွ် မိမိ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွ ဝန္ထမ္းမွ် မိမိ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွ 

သိရိွလာသည့္သတင္းအခ်က္အလတ္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ သိရိွလာသည့္သတင္းအခ်က္အလတ္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈေစျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈေစျခင္း၊ 
စစ္ေဆးေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကညာျခင္းမျပဳရေပ။ ယင္းသုိ႔ စစ္ေဆးေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကညာျခင္းမျပဳရေပ။ ယင္းသုိ႔ 
ျပဳလုပ္ပါက ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ပါက ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီမွ မည္သည့္အဖြဲ႔ဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမဆုိ ေငြ ေကာ္မတီမွ မည္သည့္အဖြဲ႔ဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမဆုိ ေငြ 
ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ 
ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရ 
အဖြ႔ဲႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတုိ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဖြ႔ဲႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတုိ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ အေသးစားေငြေရး ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ အေသးစားေငြေရး 
ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကုိ ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကုိ 
ဖြဲ႔စည္းရမည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 
အခန္း ၅ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ အခန္း ၅ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္င့ံံဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္င့ံံဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ထားရိွသည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ထားရိွသည့္ 
ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည့္အျပင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း က်ခံရမည္။ ရြက္ရမည့္အျပင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း က်ခံရမည္။ 
သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ 
ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသည္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ႐ံုး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသည္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ႐ံုး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ကုန္က် လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ကုန္က် 
စရိတ္္မ်ားကုိလည္း က်ခံရမည္။ စရိတ္္မ်ားကုိလည္း က်ခံရမည္။ 

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္း ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္း 
သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လုိအပ္ေသာအမိန္႔၊ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လုိအပ္ေသာအမိန္႔၊ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း 
ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ လုိအပ္ေသာအမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကား လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ လုိအပ္ေသာအမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
အေျခခံလူတန္းစား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ အေျခခံလူတန္းစား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ 

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ အေသးစား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ အေသးစား 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းျပည္ပမွ နည္းပညာမ်ား ရယူျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ နည္းပညာမ်ား ရယူျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ 
တုိ႔ျဖစ္သည္။တုိ႔ျဖစ္သည္။
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ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 

စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္း စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာအခါ လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာအခါ 
ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မရိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ျပင္ဆင္ ကုိယ္စားလွယ္မရိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ျပင္ဆင္ 
ခ်က္ အတုိင္းအတည္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသား ခ်က္ အတုိင္းအတည္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ လႊတ္ေတာ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ 
အစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားကြလဲြမဲႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားကြလဲြမဲႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပ ၿဳပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပ ၿဳပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္း 

ကုိ သမၼတထံ ေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ကုိ သမၼတထံ ေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရာ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အေပၚတြင္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရာ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အေပၚတြင္ 
ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၄) ရက္ ေဆြးခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၄) ရက္ ေဆြးခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္၊ အမ်ိိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္၊ အမ်ိိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) 
ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္ ေဆြးေႏြး ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည္။ခဲ့သည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတည္းသာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတည္းသာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ေတြ႔ရသည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးဉာဏ္လင္း ရွမ္း (၁) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
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4.4.0/         ta&;BuD;ukefpnfESifh 0efaqmifrI  Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
jynfolU vGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsdK;om;vGTwfawmf

6.3.2012

6.3.2012

9.3.2012

9.3.2012

21.3.2012

23.3.2012

17.7.2012

25.4.2012

25.7.2012

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhay;ydkYrItay:     
Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwD\ 
avhvmawGY&SdcsuftpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးခင္ေမာင္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၆)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ စီးပြားေရး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း ၅ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း ၅ 
ခန္းႏွင့္ ပုဒမ္ေပါင္း ၁၂ ခု ပါရိွသည္။ ဤဥပေဒျဖင့္ The Essential Supplies and Services Act, 1947 ကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ခန္းႏွင့္ ပုဒမ္ေပါင္း ၁၂ ခု ပါရိွသည္။ ဤဥပေဒျဖင့္ The Essential Supplies and Services Act, 1947 ကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၃ )(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၃ )

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ကုန္စည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ကုန္စည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ 

အေရးႀကီးကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာၿပီး ယင္း အေရးႀကီးကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာၿပီး ယင္း 
ကုန္စည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္သြင္းမႈ၊ တင္ပုိ႔မႈ၊ ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ကုန္စည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္သြင္းမႈ၊ တင္ပုိ႔မႈ၊ ေရာင္းဝယ္မႈ၊ 
လက္ဝယ္ထားမႈ၊ သုိေလွာင္မႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ လက္ဝယ္ထားမႈ၊ သုိေလွာင္မႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ 
အသံုးျပဳမႈ၊ စားသံုးမႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အသံုးျပဳမႈ၊ စားသံုးမႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ 
တိရစာၦန္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေရးႀကီးကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ တိရစာၦန္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေရးႀကီးကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ေၾကညာၿပီး ယင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ေၾကညာၿပီး ယင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္ျဖတ္မႈ၊ 
ဖမ္းဆီးမႈ၊ ခုိင္းေစမႈ၊ ေမြးျမဴမႈ၊ တင္သြင္းမႈ၊ တင္ပုိ႔မႈ၊ ဖမ္းဆီးမႈ၊ ခုိင္းေစမႈ၊ ေမြးျမဴမႈ၊ တင္သြင္းမႈ၊ တင္ပုိ႔မႈ၊ 
ေရာင္းဝယ္မႈ၊ လက္ဝယ္ထားမႈ၊ သုိေလွာင္မႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈ၊ ေရာင္းဝယ္မႈ၊ လက္ဝယ္ထားမႈ၊ သုိေလွာင္မႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈ၊ 
ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ အသံုးျပဳမႈ၊ စားသံုးမႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ အသံုးျပဳမႈ၊ စားသံုးမႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေရးႀကီးဝန္ေဆာင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေရးႀကီးဝန္ေဆာင္မႈ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာၿပီး ယင္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာၿပီး ယင္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ကိိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ကိိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
တားျမစ္မိန္႔၊ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္္မိန္႔၊ ႀကီးၾကပ္မိန္႔၊ ကာကြယ္မိန္႔ တားျမစ္မိန္႔၊ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္္မိန္႔၊ ႀကီးၾကပ္မိန္႔၊ ကာကြယ္မိန္႔ 
ႏင့္ွ လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခြင့္ ႏင့္ွ လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခြင့္ 
ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခုအား အပ္ႏွင္းႏုိင္သည္။ ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခုအား အပ္ႏွင္းႏုိင္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 
တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ကုိယ္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ကုိယ္ 
ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းဦးစီးအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းဦးစီးအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား လိုအပ္သလုိ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈင္ိး ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား လိုအပ္သလုိ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈင္ိး 
ေပးရမည္။ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေပးရမည္။ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကုိ အေရးႀကီး ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကုိ အေရးႀကီး 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီးဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ အမိန္႔ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီးဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ အမိန္႔ 
ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္၍ လိုအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္၍ လိုအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ျခင္းမရိွသည့္အခါ ယင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ျခင္းမရိွသည့္အခါ ယင္း 
အမိန္႔ကုိ ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္။အမိန္႔ကုိ ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္။

ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ တာဝန္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ တာဝန္ 
အပ္ႏွင္းခံရသည့္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း အပ္ႏွင္းခံရသည့္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း 
သုိ႔မဟုတ္ အာဏာပုိင္အား ယင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာပုိင္အား ယင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ 
ခြင့္ကုိ အပ္ႏွင္းႏုိင္သည္။ခြင့္ကုိ အပ္ႏွင္းႏုိင္သည္။
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ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အကာအကြယ္ 

ေပးႏုိင္ရန္၊ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ေပးႏုိင္ရန္၊ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ 
တားဆီးႏုိင္ရန္၊ ေဘးအႏၱရာယ္၊ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ အျခား တားဆီးႏုိင္ရန္၊ ေဘးအႏၱရာယ္၊ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ အျခား 
မလုိလားအပ္ေသာ ကိစၥတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္ႏုိင္သည့္ မလုိလားအပ္ေသာ ကိစၥတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္ႏုိင္သည့္ 
ကုန္စည္ႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားအား ျပည္တြင္းသယ္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္စည္ႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားအား ျပည္တြင္းသယ္ေဆာင္မႈ၊ 
ျပည္တြင္းသုိ႔တင္သြင္းမႈႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔မႈတုိ႔ကုိ တားဆီး ျပည္တြင္းသုိ႔တင္သြင္းမႈႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔မႈတုိ႔ကုိ တားဆီး 
ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 

စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာအခါ လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာအခါ 
ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မရိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း လွယ္မရိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းစဥ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းစဥ္ 

က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ 
ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္း ခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္း ခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပ ၿဳပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပ ၿဳပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္း 
အား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ အား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာအခါ သမၼတ၏ သေဘာထား ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာအခါ သမၼတ၏ သေဘာထား 
မွတ္ခ်က္ေပၚတြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ မွတ္ခ်က္ေပၚတြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ 
ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၄) ရက္ ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၄) ရက္ ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) 
ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္တုိ႔ျဖစ္သည္။ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

(၃) ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား (၃) ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၂)ဦး ႏွင့္ SNDP မွ တစ္ဦးတုိ႔ျဖစ္သည္။လွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၂)ဦး ႏွင့္ SNDP မွ တစ္ဦးတုိ႔ျဖစ္သည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးေသာင္းဟန္ ယင္းမာပင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ဦးသန္းစိန္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃ ဦးရဲထြန္း သီေပါ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္



vTwfawmf avhvmapmifhMunfha&; tpDtpOf

45

4.5.0/        yHkEdSyfjcif;ESifh xkwfa0jcif;vkyfief;Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmjyefvnfwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwD
tpD&ifcHpmjyefvnfwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးေအာင္ၾကည္ ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၇)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ စီးပြားေရး

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး 
ပုံႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္လုိေသာ ပုံႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္လုိေသာ 
သူမ်ားသည္ မိမိလုပ္ငန္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ သူမ်ားသည္ မိမိလုပ္ငန္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ 
ဝန္ႀကီးဌာနသ္ုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ သတင္းေအဂ်င္စီ ဝန္ႀကီးဌာနသ္ုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ သတင္းေအဂ်င္စီ 
ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လုိေသာ ျပည္တြင္းေျခစုိက္အဖြဲ႔၊ ျပည္ပ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လုိေသာ ျပည္တြင္းေျခစုိက္အဖြဲ႔၊ ျပည္ပ 
အေျခစုိက္အဖြဲ႔၊ ကုမၸဏီ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းသည္ မိမိလုပ္ငန္း အေျခစုိက္အဖြဲ႔၊ ကုမၸဏီ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းသည္ မိမိလုပ္ငန္း 
ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ 
ထားရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေလ်ွာက္ထားလာသူကုိ ထားရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေလ်ွာက္ထားလာသူကုိ 
သတ္မွတ္ေသာ အခေၾကးေငြအား ေပးသြင္းေစၿပီးလွ်င္ သတ္မွတ္ေသာ အခေၾကးေငြအား ေပးသြင္းေစၿပီးလွ်င္ 
သတ္မွတ္ကာလအတြက္ လုပ္ငန္းအသိအမွတ္္ျပဳလက္မွတ္ သတ္မွတ္ကာလအတြက္ လုပ္ငန္းအသိအမွတ္္ျပဳလက္မွတ္ 
ထုတ္ေပးရမည္။ လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရိွသူ ထုတ္ေပးရမည္။ လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရိွသူ 
သည္ လက္မွတ္ရရိွရန္အတြက္ မ႐ုိးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာ သည္ လက္မွတ္ရရိွရန္အတြက္ မ႐ုိးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာ 
ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထား ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထား 
ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါက ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္းလုပ္ငန္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါက ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္းလုပ္ငန္း
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း (သုိ႔) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း (သုိ႔) 
ကာလအကန္႔ အသတ္ျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ ကာလအကန္႔ အသတ္ျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံသုိ႔ ျပန္လည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံသုိ႔ ျပန္လည္ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၈) ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၈) 
ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၂၆) ခု ပါရိွသည္။ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၂၆) ခု ပါရိွသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၃)(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၃)

စိစစ္သုံးသပ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း စိစစ္သုံးသပ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း 
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွသည္။ ဝန္ႀကီးသည္ ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွသည္။ ဝန္ႀကီးသည္ ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိ 
လက္ခံရရိွပါက ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ၿပီး မူလဆုံး ျဖတ္ခ်က္ လက္ခံရရိွပါက ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ၿပီး မူလဆုံး ျဖတ္ခ်က္ 
ကုိ လက္ခံျခင္း (သုိ႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ ထုတ္ေဝျခင္း ကုိ လက္ခံျခင္း (သုိ႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ ထုတ္ေဝျခင္း 
လုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွသူသည္ ထုတ္ေဝစာ လုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွသူသည္ ထုတ္ေဝစာ 
ကုိ ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔လွ်င္ ကုိ ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔လွ်င္ 
ျဖစ္ေစ၊ တင္သြင္းေသာ (သုိ႔) တင္ပုိ႔ေသာ ထုတ္ေဝစာ ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ တင္သြင္းေသာ (သုိ႔) တင္ပုိ႔ေသာ ထုတ္ေဝစာ ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေခါင္းစဥ္၊ အမ်ိဳးအစားႏွွင့္ အေရအတြက္ ပတ္သက္၍ ေခါင္းစဥ္၊ အမ်ိဳးအစားႏွွင့္ အေရအတြက္ 
စာရင္းကုိ သတ္မွတ္ပုံစံျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ စာရင္းကုိ သတ္မွတ္ပုံစံျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 
ျပည္တြင္း တြင္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါက ပုံႏိွပ္သူသည္ ျပည္တြင္း တြင္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါက ပုံႏိွပ္သူသည္ 
၎ပုံႏိွပ္ေသာ မည္သည့္ထုတ္ေဝစာကုိမဆုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္း ၎ပုံႏိွပ္ေသာ မည္သည့္ထုတ္ေဝစာကုိမဆုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္း 
ေရးသြင္း ျခင္းႏွင့္ မူပုိင္ခြင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေရးသြင္း ျခင္းႏွင့္ မူပုိင္ခြင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ 
နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။
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ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္

ပုံႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ပုံႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္ရာလုပ္
ငန္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မရိွဘ ဲ(သုိ႔) လုပ္ငန္းအသိအ ငန္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မရိွဘ ဲ(သုိ႔) လုပ္ငန္းအသိအ 
မွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း (သုိ႔) ကာလအကန္႔အ မွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း (သုိ႔) ကာလအကန္႔အ 
သတ္ျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း ခံရစဥ္အတြင္း ပုံႏိွပ္ျခင္း၊ သတ္ျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း ခံရစဥ္အတြင္း ပုံႏိွပ္ျခင္း၊ 
ထုတ္ေဝျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း (သုိ႔) သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း ထုတ္ေဝျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း (သုိ႔) သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ပါက ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ေငြဒဏ္ လုပ္ေဆာင္ပါက ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ေငြဒဏ္ 
က်ပ္ သိန္း (၂ဝ) မွ သိန္း (၅ဝ)အထိခ် မွတ္ႏုိင္သည္။ က်ပ္ သိန္း (၂ဝ) မွ သိန္း (၅ဝ)အထိခ် မွတ္ႏုိင္သည္။ 

ပုံႏိွပ္သူ (သုိ႔) ထုတ္ေဝသူသည္   ပုံႏိွပ္သူ (သုိ႔) ထုတ္ေဝသူသည္   
(က) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၊ ႏုိင္ငံသား  (က) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၊ ႏုိင္ငံသား  

 အခ်င္းခ်င္း၊ လူမ်ိဳးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ၊   အခ်င္းခ်င္း၊ လူမ်ိဳးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ၊  
 ယဥ္ေက်းမႈအရ ထိခုိက္နစ္နာေစမည့္    ယဥ္ေက်းမႈအရ ထိခုိက္နစ္နာေစမည့္   
 အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း  အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း 

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊  (ခ) ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊  
 အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္းသာယာေရးတုိ႔ကုိ   အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္းသာယာေရးတုိ႔ကုိ  
 ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသား တုိင္းတန္းတူမႈ၊   ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသား တုိင္းတန္းတူမႈ၊  
 လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ အခြင့္အေရး တုိ႔ကုိ   လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ အခြင့္အေရး တုိ႔ကုိ  
 ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိခုိက္ေစမည့္ အေၾကာင္း  ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိခုိက္ေစမည့္ အေၾကာင္း 
 အရာမ်ား ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း  အရာမ်ား ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း 

(ဂ) ညစ္ညမ္းစာမ်ားကုိေဖာ္ျပျခင္း (ဂ) ညစ္ညမ္းစာမ်ားကုိေဖာ္ျပျခင္း 
(ဃ) ရာဇဝတ္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊  (ဃ) ရာဇဝတ္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊  

 ေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိ   ေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိ  
 ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ  ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ 
 က်ဴးလြန္ျခင္းတုိ႔ကုိအားေပးျခင္းႏွင့္ လႈ႕ံေဆာ္ျခင္း က်ဴးလြန္ျခင္းတုိ႔ကုိအားေပးျခင္းႏွင့္ လႈ႕ံေဆာ္ျခင္း
မ်ားျပဳလုပ္ပါက ျပစ္္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလ်ွင္ ေငြဒဏ္ မ်ားျပဳလုပ္ပါက ျပစ္္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလ်ွင္ ေငြဒဏ္ 
က်ပ္ သိန္း (၁ဝ)မွ က်ပ္သိန္း (၃ဝ)အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။က်ပ္ သိန္း (၁ဝ)မွ က်ပ္သိန္း (၃ဝ)အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား

(၁) ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ တရားစီရင္ေရး (၁) ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ တရားစီရင္ေရး 
ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္ 
အဆင့္္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း(သုိ႔)ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ အဆင့္္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း(သုိ႔)ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရေဒသအဆင့္တုိ႔ႏွင့္ လက္ေအာက္အဆင့္အသီးသီးရိွ ခြင့္ရေဒသအဆင့္တုိ႔ႏွင့္ လက္ေအာက္အဆင့္အသီးသီးရိွ 
ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက ျဖန္႔ခ်ိေသာသတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ားဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက ျဖန္႔ခ်ိေသာသတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား

(၂) ေရြးေကာက္ပြဲႏွ င့္စပ္လ်ဥ္း၍  သက္ဆုိင္ရာ  (၂) ေရြးေကာက္ပြဲႏွ င့္စပ္လ်ဥ္း၍  သက္ဆုိင္ရာ  
ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြမဲ်ားကု္ိ ျဖန္႔ခ်ိေသာသတ္မွတ္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြမဲ်ားကု္ိ ျဖန္႔ခ်ိေသာသတ္မွတ္ 
ထုတ္ေဝစာမ်ားထုတ္ေဝစာမ်ား

(၃) မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက မိမိ(၃) မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက မိမိ
႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား

(၄) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိမဆဲႏၵနယ္ရိွ (၄) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိမဆဲႏၵနယ္ရိွ 
ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိသည့္သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ားျပည္သူမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိသည့္သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား

(၅) ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ား၊ ကုလ (၅) ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ား၊ ကုလ 
သမဂၢအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ သမဂၢအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္
တစ္ရပ္ရပ္အရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ တစ္ရပ္ရပ္အရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မိမိတုိ႔၏ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မိမိတုိ႔၏ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ 
ရန္ သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ားရန္ သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား

(၆) တကၠသုိလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း (၆) တကၠသုိလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း 
မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား ဥပေဒနွင့္ မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား ဥပေဒနွင့္ 
အညီ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အညီ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားက မိမိတုိ ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အစည္းမ်ားက မိမိတုိ ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ 
သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ားသတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား

(၇) သာေရးနာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေၾကာ္ျငာ၊ (၇) သာေရးနာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေၾကာ္ျငာ၊ 
ဖိတ္စာ စသည့္သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား ဖိတ္စာ စသည့္သတ္မွတ္ထုတ္ေဝစာမ်ား 
 အစရိွသည္တုိ႔သည္ ဤဥပေဒအခန္း (၃) ၊  အစရိွသည္တုိ႔သည္ ဤဥပေဒအခန္း (၃) ၊ 
အခန္း (၅) ႏွင့္ အခန္း (၆) ပုဒမ္ (၁၈)ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခန္း (၅) ႏွင့္ အခန္း (၆) ပုဒမ္ (၁၈)ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသည္။ပတ္သက္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ပုံႏိွပ္သူႏွင့္ထုတ္ေဝသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တည္ပုံႏိွပ္သူႏွင့္ထုတ္ေဝသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တည္
ၿငိမ္ခုိင္မာစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ပုံႏိွပ္ျခင္း နွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း ၿငိမ္ခုိင္မာစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ပုံႏိွပ္ျခင္း နွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း 
တုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ တုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ 
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ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ိခြင့္တုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ိခြင့္တုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 
စတင္ တင္သြင္းစဥ္ ကတစ္ႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ စတင္ တင္သြင္းစဥ္ ကတစ္ႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ 
ႏစ္ွေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ႏစ္ွေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ 
ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြလဲြသဲျဖင့္ ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြလဲြသဲျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္  တင္သြင္းေဆြးေႏြးရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္  တင္သြင္းေဆြးေႏြးရာ 
ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၉) ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၉) ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) လႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) 

ရက္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ ေဆြးေႏြး ရက္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ

ဤဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၁၂)ဦး 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ (၅)ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၇)ဦး 
ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားမွာ USDP မွ  (၇) ဦး၊ NNDP 
မွ  (၂) ဦး ၊  RNDP ၊  NLD ႏွ င့္  NDF   ပါတီတုိ ႔ မွ  
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ 
အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈ ေကာ္မတီႏွင့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္ 
မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီတုိ႔မွလည္း 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ ႔ မွ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး 
ဦးေအာင္ၾကည္္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး ရွင္းလင္းမႈရိွခဲ့သည္။

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးေအးျမင့္ အင္းစိန္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ဦးသိန္းၫႊန္႔ သဃၤန္းကၽြန္း NNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ေဌး အင္းေတာ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၄ ဦးဥာဏ္ဝင္း လႈိင္သာယာ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၅ သူရဦးေအးျမင့္ ဝက္လက္ USDP ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၆ ဦးေစာထြန္းျမေအာင္ ကရင္ (၅) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၇ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ ရန္ကုန္ (၁) NDF အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၈ ဦးခင္ေမာင္လတ္ ရခုိင္ (၆) RNDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၉ ဦးခင္ေမာင္ရီ ဧရာဝတီ (၆) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၀ ဦးလွေဆြ မေကြး (၁၂) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၁ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ ရန္ကုန္ (၃) NNDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၂ ဦးမင္းဦး ပဲခူး (၇) NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးခင္ေမာင္ႏုိင္၊ အတြင္းေရးမွဴး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၇)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ စီးပြားေရး

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း 
(၆) ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၁၅) ခုပါရိွပါသည္။(၆) ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၁၅) ခုပါရိွပါသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၇)(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၇)

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ 

ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ားကုိ အမ်ိဳးအမည္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ားကုိ အမ်ိဳးအမည္ 
ႏွင့္ အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္း၊ ႏွင့္ အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္း၊ 
တားျမစ္ကုန္ပစၥည္း၊ ပိတ္ပင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ တားျမစ္ကုန္ပစၥည္း၊ ပိတ္ပင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ 
စည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း သြင္းကုန္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားစည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း သြင္းကုန္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
အားလုံးအတြက္ စသည္မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း အားလုံးအတြက္ စသည္မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း 
ရသည့္ အဖြ႔ဲအစည္းျဖစ္သည္။ရသည့္ အဖြ႔ဲအစည္းျဖစ္သည္။

 ဤဥပေဒပါ အခန္း (၄) ႏွင့္ အခန္း (၅) တုိ႔တြင္  ဤဥပေဒပါ အခန္း (၄) ႏွင့္ အခန္း (၅) တုိ႔တြင္ 
ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဆုိင္ရာတားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒါဏ္ ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဆုိင္ရာတားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒါဏ္ 
မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အခန္း(၆)တြင္ ယခင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အခန္း(၆)တြင္ ယခင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က 
ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ The Control of Import and Export ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ The Control of Import and Export 
(Temporary) Act, 1947 ကုိ ဤဥပေဒျဖင့္ ရုပ္သိမ္းခ့ဲၿပီး (Temporary) Act, 1947 ကုိ ဤဥပေဒျဖင့္ ရုပ္သိမ္းခ့ဲၿပီး 
အဆုိပါ The Control of Import and Export (Temporary) အဆုိပါ The Control of Import and Export (Temporary) 
Act, 1947 အရထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ Act, 1947 အရထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားကုိ ဤဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္၍ ဆက္လက္က်င့္သုံးပုိင္ ခ်က္မ်ားကုိ ဤဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္၍ ဆက္လက္က်င့္သုံးပုိင္ 
ခြင့္ ရိွသည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ခြင့္ ရိွသည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-

(က) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ (က) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ 
၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ 

(ခ) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ (ခ) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ 
အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကုိ ႏုိင္ ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ 
ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ 
စံမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ စံမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကုုိ ေခ်ာေမြ႔လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ေစရန္ ျဖစ္သည္။မ်ားကုုိ ေခ်ာေမြ႔လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 

စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ေသာအခါ လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ေသာအခါ 
ေဆြးေႏြးမည့္သူမရိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ ေဆြးေႏြးမည့္သူမရိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔ ခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္း 
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ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာ 
ထား ကြဲလြဲမႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ထား ကြဲလြဲမႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ သမၼတ မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ သမၼတ 
ထံ ေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ ထံ ေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေပးပုိ႔လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေပးပုိ႔လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ဥပေဒၾကမ္းအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ တြင္ ဥပေဒၾကမ္းအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ 
ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္းေဆြးေႏြး ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္းေဆြးေႏြး 
ရက္ေပါင္း (၆) ရက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ရက္ေပါင္း (၆) ရက္ေဆြးေႏြးခဲၿ့ပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 

(၂) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု (၂) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁)ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁)ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 

လွယ္(၄)ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ လွယ္(၄)ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၃)ဦးႏွင့္ NDF မွ တစ္ဦး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၃)ဦးႏွင့္ NDF မွ တစ္ဦး 
တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း 
ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း 
လာေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။လာေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးသန္းဦး ျမဝတီ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ေဌး အင္းေတာ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း NDF ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၄ ဦးစံျပည့္ ကခ်င္ (၇) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
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4.7.0/        jrefrmEdkifiHom;rsm;&if;ESD;jr§KyfESHrI  Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;ylaygif;aumfrwD tpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmjyefvnfwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

ukd,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhay;ydkYrItay: aqG;aEG;
jynfaxmifvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhay;ydkYrItay:  Oya'Murf;yl;aygif;
aumfrwD\avhvmawGU&SdcsuftpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

22.8.2012

22.8.2012

30.8.2012

30.8.2012

9.11 .2012

18.1.2013

24.1.2013

24.1.2013

5.3.2013

1.4.2013

8.7.2013

8.7.2013
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးတင္ေမာင္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၂)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၉)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ စီးပြားေရး

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိး ျပဌာန္းသည္။ အခန္းေပါင္း (၁၈) ခန္းႏွင့္ အပုိဒ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိး ျပဌာန္းသည္။ အခန္းေပါင္း (၁၈) ခန္းႏွင့္ အပုိဒ္ 
ေပါင္း (၄၅) ပုိဒ္ ပါ၀င္ပါသည္။ေပါင္း (၄၅) ပုိဒ္ ပါ၀င္ပါသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၈)(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၈)

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာနုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ တစ္ဦးဦးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာနုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
ေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႔စည္းရသည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ အစုိးရႏွင့္ ေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႔စည္းရသည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ အစုိးရႏွင့္ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အျခား အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အျခား 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ရသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ရသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း 
ႏင့္ွ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာ္မရွင္၏ ႏင့္ွ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာ္မရွင္၏ 
႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
က်ခံေပးရသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ က်ခံေပးရသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ 
စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ာကုိ ထုတ္ျပန္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ာကုိ ထုတ္ျပန္ 
နုိင္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ နုိင္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္နုိင္သည္။ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္နုိင္သည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံ 
ရမည္။ အစုိးရအဖြဲ ႔ ကုိ အႀကံျပဳခ်က္ ေပးနုိင္သည္။ ရမည္။ အစုိးရအဖြဲ ႔ ကုိ အႀကံျပဳခ်က္ ေပးနုိင္သည္။ 
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။

ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
နုိင္ငံသား(မ်ား)၏ ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ နုိင္ငံသား(မ်ား)၏ ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ 

သားႏွင့္ အစုိးရအၾကား ဖက္စပ္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈတုိ႔ကုိ ဤဥပေဒ သားႏွင့္ အစုိးရအၾကား ဖက္စပ္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈတုိ႔ကုိ ဤဥပေဒ 
အရ ျပဳလုပ္နုိင္သည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလုိသူသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွရန္ အရ ျပဳလုပ္နုိင္သည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလုိသူသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွရန္ 
ေကာ္မရွင္သုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္ တင္သြင္းရသည္။ ေကာ္မရွင္သုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္ တင္သြင္းရသည္။ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈ၊ သုေတသနႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈ၊ သုေတသနႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာ၀ယ္ယူမႈ၊ ကုန္ၾကမ္းတင္သြင္းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာ၀ယ္ယူမႈ၊ ကုန္ၾကမ္းတင္သြင္းမႈ 
အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ “နုိင္ငံေတာ္မွ အထူးလုိအပ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ေသာ သည္။ “နုိင္ငံေတာ္မွ အထူးလုိအပ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္” လည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္” လည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္ 
မ်ားရရိွနုိင္သည္။မ်ားရရိွနုိင္သည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေခ်းေငြရရိွနုိင္ေစရန္ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေခ်းေငြရရိွနုိင္ေစရန္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသည့္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း အသိ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသည့္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း အသိ 
အမွတ္ ျပဳလႊာထုတ္ေပးနုိင္သည္။အမွတ္ ျပဳလႊာထုတ္ေပးနုိင္သည္။

အစုိးရက နုိင္ငံပုိင္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ “အေၾကာင္းကိစၥမရိွဘ”ဲ အစုိးရက နုိင္ငံပုိင္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ “အေၾကာင္းကိစၥမရိွဘ”ဲ 
ရပ္ဆုိင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အာမခံသည္။ နုိင္ငံျခားေခ်းေငြ ရပ္ဆုိင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အာမခံသည္။ နုိင္ငံျခားေခ်းေငြ 
ျပန္ဆပ္ခြင့္ျပဳရန္ အာမခံသည္။ ျပန္ဆပ္ခြင့္ျပဳရန္ အာမခံသည္။ 
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ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ကုိ ကနဦးႏွစ္ငါးဆယ္အထိ ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ကုိ ကနဦးႏွစ္ငါးဆယ္အထိ 
ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးနုိင္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားေသာ သက္တမ္း ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးနုိင္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားေသာ သက္တမ္း 
ကုန္ဆံုး ၿပီးေနာက္ တစ္ဆက္တည္း (၁ဝ)ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ကုန္ဆံုး ၿပီးေနာက္ တစ္ဆက္တည္း (၁ဝ)ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ 
သက္တမ္းတုိးခြင့္ျပဳနုိင္သည္။ ဆက္သြယ္သြားလာေရး သက္တမ္းတုိးခြင့္ျပဳနုိင္သည္။ ဆက္သြယ္သြားလာေရး 
ခက္ခဲေသာေဒသမ်ား အတြက္ ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ကာလ ခက္ခဲေသာေဒသမ်ား အတြက္ ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ကာလ 
ကုိ ပုိမုိခြင့္ျပဳနုိင္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ေျမငွားရမ္းခႏႈန္း ကုိ ပုိမုိခြင့္ျပဳနုိင္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ေျမငွားရမ္းခႏႈန္း 
ထားမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ႔၏ ႀကိဳတင္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထားမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ႔၏ ႀကိဳတင္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
သတ္မွတ္ေပးနုိင္သည္။သတ္မွတ္ေပးနုိင္သည္။

ျပစ္မႈ - ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပစ္မႈ - ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ခ်က္
ေကာ္မရွင္သည္ သတိေပးျခင္းမွ နာမည္ပ်က္ စာရင္း ေကာ္မရွင္သည္ သတိေပးျခင္းမွ နာမည္ပ်က္ စာရင္း 

သြင္းျခင္းအထိ စီမံခန္႔ခြဲေရး ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္နုိင္သည္။ သြင္းျခင္းအထိ စီမံခန္႔ခြဲေရး ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္နုိင္သည္။ 
အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရိွဘ ဲအဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရိွဘ ဲ

သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ပ်က္ကြက္သူကုိ နုိင္ငံ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ပ်က္ကြက္သူကုိ နုိင္ငံ 
ဝန္ထမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္။  ဝန္ထမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္။  

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူက အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူက အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္ 
သုိ႔ တင္ျပရေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးတုိ႔ သုိ႔ တင္ျပရေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးတုိ႔ 
တြင္ မမွန္မကန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိမ္ခ်န္ ေဖာ္ျပပါက “ျပစ္မႈေၾကာင္း တြင္ မမွန္မကန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိမ္ခ်န္ ေဖာ္ျပပါက “ျပစ္မႈေၾကာင္း 
အရ” အေရးယူမည္။ အရ” အေရးယူမည္။ 

တည္ဆဥဲပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သုိ႔ပင္ ပါရိွေစကာမူ တည္ဆဥဲပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သုိ႔ပင္ ပါရိွေစကာမူ 
ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဤဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဤဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
နုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းနုိင္သည့္ ျမန္မာနုိင္ငံသားပုိင္ နုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းနုိင္သည့္ ျမန္မာနုိင္ငံသားပုိင္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္ 
လာေစရန္ျဖစ္သည္ဟု ပါရိွသည္။လာေစရန္ျဖစ္သည္ဟု ပါရိွသည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 

စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔စဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔စဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 

ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ တင္သြင္း ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ တင္သြင္း 
ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာ 
ထားကြလဲြသဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ထားကြလဲြသဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး 
ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အတည္ျပဳ တင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အတည္ျပဳ 
ၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ ၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရာတြင္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရာတြင္ သမၼတ၏ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပၚတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပၚတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ 
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၉)ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၉)ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ (၃)ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃)ရက္ႏွင့္ တြင္ (၃)ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃)ရက္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃)ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃)ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြရသည္။ေတြရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

(၁၃)ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေဆြးေႏြး (၁၃)ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေဆြးေႏြး 
သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP (၆)ဦး၊ သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP (၆)ဦး၊ 
RNDP၊ NDF ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ (၂)ဦးစီ  RNDP၊ NDF ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ (၂)ဦးစီ  
ႏွင့္ NLD တစ္ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔ ႏွင့္ NLD တစ္ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရး နွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရး နွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး
တုိးတက္ေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ တုိးတက္ေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ 
စက္မႈလက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္တုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္တုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန 
ဒတိုယဝန္ႀကီးတစ္ဦး လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ ဒတိုယဝန္ႀကီးတစ္ဦး လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ 
ကုိ ေတြ႔ရသည္။ကုိ ေတြ႔ရသည္။
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စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ေဌး အင္းေတာ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ေဒါက္တာစုိးရင္ ကမာရြတ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃ ဦးခုိင္ေမာင္ရီ အလုံ NDF ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၄ ဦးဝင္းထိန္ မိတီၳလာ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၅ ဦးေသာင္းဟန္ ယင္းမာပင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၆ ဦးၾကည္သာ ဂြ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၇ ေဒၚခင္ေစာေဝ ရေသ့ေတာင္ RNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၈ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ပုဏၰားကၽြန္း RNDP ျပည္သူ႔လႊတ္္ေတာ္

၉ ဦးစုိင္းသန္းႏုိင္ ဖာပြန္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁ဝ ဦးသိန္းလြင္ ေခ်ာက္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၁ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင့္ဆန္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၂ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မုိး တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၃ ဦးၾကည္ျမင့္ လသာ NDF ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
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4.8.0/         EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§yfESHrI   Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsdK;om;vGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

27.1.2012

21.2.2012

6.3.2012

16.3.2012

13.7.2012?18.7.2012?7.8.2012?13.8.2012?14.8.2012

21.2.2012

6.3.2012

12.3.2012

16.3.2012

14.8.2012

5.9.2012

7.9.2012

3.9.2012

7.9.2012

ay;ydkYNyD;Oya'Murf;udk jynfolYvTwfawmf Ouú|rS
o0PfvTmjzifhaomaMumifh jynfolYvTwfawmfodkY
jyefvnfay;ydkY
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးတင္ႏုိင္သိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း  ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၇)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၂) ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ စီးပြားေရး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၂၀)၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၂၀)
ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၅၇)ခု ပါဝင္သည္။ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၅၇)ခု ပါဝင္သည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

( ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၁ )( ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၁ )

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား မ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဖြ႔ဲဝင္မ်ားအျဖစ္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဖြ႔ဲဝင္မ်ားအျဖစ္လည္း 
ေကာင္း ပါဝင္ေစလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္ကုိ ေကာင္း ပါဝင္ေစလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္ကုိ 
ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ 
အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားသည္ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းမဟုတ္ပါက ေကာ္မရွင္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားသည္ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းမဟုတ္ပါက 
အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီးအမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီး
ဌာနမွ ခြင့္ျပဳေသာ လစာ၊ စရိတ္နွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ကုိ ဌာနမွ ခြင့္ျပဳေသာ လစာ၊ စရိတ္နွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ကုိ 
ခံစားခြင့္ရိွသည္။ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 

ေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
သုိ႔ ၆ လတစ္ႀကိမ္ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။ ျပည္တြင္းျပည္သုိ႔ ၆ လတစ္ႀကိမ္ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။ ျပည္တြင္းျပည္
ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား လြယ္ကူေစရန္၊ အားေပး အေထာက္အကူ ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား လြယ္ကူေစရန္၊ အားေပး အေထာက္အကူ 
ျပဳရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ အႀကံ ျပဳရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ အႀကံ 
ျပဳတင္ျပရမည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ ျပဳတင္ျပရမည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ 
က အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ က အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။ ေကာ္မရွင္သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ရြက္ရမည္။ ေကာ္မရွင္သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားကုိ လုိအပ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားကုိ လုိအပ္ 

သလုိ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ သလုိ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ  အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ  အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 
အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးတြင္ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။ ေကာ္မရွင္က အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးတြင္ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။ ေကာ္မရွင္က 
ခြင့္ျပဳေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ တုိးတက္ ခြင့္ျပဳေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ တုိးတက္ 
ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအဖြ႔ဲသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။အစုိးရအဖြ႔ဲသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ၏ ႀကိဳတင္ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ၏ ႀကိဳတင္ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအမ်ိဳးအစား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအမ်ိဳးအစား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ 
ႏွမံႈ တန္ဖုိးပမာဏႏွင့္ လုပ္ငန္းသက္တမ္းတုိ႔ကုိ သတ္္မွတ္ ႏွမံႈ တန္ဖုိးပမာဏႏွင့္ လုပ္ငန္းသက္တမ္းတုိ႔ကုိ သတ္္မွတ္ 
ျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလသဲတ္မွတ္ျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး ျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလသဲတ္မွတ္ျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး 
ႏင့္ွ ျပည္နယ္စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ႏင့္ွ ျပည္နယ္စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ အရ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ အရ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ 
ရြက္ခြင့္ရေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရြက္ခြင့္ရေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညီႇႏႈင္ိး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညီႇႏႈင္ိး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျပဳလုပ္လိုပါက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျပဳလုပ္လိုပါက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ 
သုိ႔မဟုတ္ ကမကထျပဳသူသည္ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ကမကထျပဳသူသည္ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
ေတာင္းခံရမည္။ ေကာ္မရွင္သည္ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေတာင္းခံရမည္။ ေကာ္မရွင္သည္ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး 
၁၅ ရက္အတြင္း အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၁၅ ရက္အတြင္း အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံပါက ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံပါက 
အဆုိျပဳခ်က္တင္သြင္းသူအား ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳ အဆုိျပဳခ်က္တင္သြင္းသူအား ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳ 
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ျခင္းကုိ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ျခင္းကုိ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ဥပေဒအရ ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ဥပေဒအရ 
ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 
ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူအား သတိေပးျခင္း၊ အခြန္ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူအား သတိေပးျခင္း၊ အခြန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ မည္သည့္ခြင့္ျပဳမိန္႔မွ် ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ မည္သည့္ခြင့္ျပဳမိန္႔မွ် 
မဟုတ္ေသာ နာမည္ပ်က္္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စာရင္း၌ မဟုတ္ေသာ နာမည္ပ်က္္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စာရင္း၌ 
ထည့္သြင္းျခင္း စသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ ထည့္သြင္းျခင္း စသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ 
တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေစခ်မွတ္ႏုိင္သည္။တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေစခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

ဥပေဒက အပ္ႏွင္းေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ ေကာ္မရွင္က ဥပေဒက အပ္ႏွင္းေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ ေကာ္မရွင္က 
ခ်မွတ္ေသာ အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္ ခ်မွတ္ေသာ အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္ 
သည္။ ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ သည္။ ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခုိင္လံုသည့္ ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခုိင္လံုသည့္ ကိစၥ 
တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲဝင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦး တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲဝင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦး 
ကုိျဖစ္ေစ တရားမေၾကာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈေၾကာင္း ကုိျဖစ္ေစ တရားမေၾကာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈေၾကာင္း 
ျဖင္းေသာ္လည္းေကာင္း တရားစြဆုိဲျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရိွ ျဖင္းေသာ္လည္းေကာင္း တရားစြဆုိဲျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရိွ 
ေစရ။ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ေစရ။ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ 
အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈဝန္ႀကီး အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈဝန္ႀကီး 
ဌာန သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသည္ ေကာ္မရွင္၏ ဌာန သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသည္ ေကာ္မရွင္၏ 
႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုန္က် ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကုိ က်ခံျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။စရိတ္မ်ားကုိ က်ခံျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား
ကုိ ခြင့္ျပဳရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကုိ ခြင့္ျပဳရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္လာပါက ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္လာပါက 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွတဆင့္ အနီးကပ္ဆံုး ျပည္ေထာင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွတဆင့္ အနီးကပ္ဆံုး ျပည္ေထာင္ 
စုလႊတ္္ေတာ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမည္။ စုလႊတ္္ေတာ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္က အတည္ျပဳလက္ခံထားေသာ အျပည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္က အတည္ျပဳလက္ခံထားေသာ အျပည္ 
ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္တစ္ ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္တစ္ 
ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြလဲြပဲါက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြလဲြပဲါက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား 
ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္။ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္။

ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ၏ တုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ 

စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း၊ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း၊ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒအတည္ျဖစ္ေသာေန႔မွ ရက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒအတည္ျဖစ္ေသာေန႔မွ ရက္ 
ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ထုတ္္ျပန္ရမည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ထုတ္္ျပန္ရမည္။ ေကာ္မရွင္သည္ 
လုိအပ္ေသာ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လုိအပ္ေသာ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
ကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

အာမခံခ်က္မ်ားအာမခံခ်က္မ်ား
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါသက္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါသက္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းသက္တမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ေပးလွ်င္ ယင္းသုိ႔တုိးျမႇင့္ေပးသည့္ ယင္းသက္တမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ေပးလွ်င္ ယင္းသုိ႔တုိးျမႇင့္ေပးသည့္ 
သက္တမ္းအတြင္း ႏုိင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳဟု အာမခံသည္။ သက္တမ္းအတြင္း ႏုိင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳဟု အာမခံသည္။ 
ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ရင္းႏီွး ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းတစ္ခုခုအား ခြင့္ျပဳခ်က္ သက္တမ္းမကုန္ဆံုး ျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းတစ္ခုခုအား ခြင့္ျပဳခ်က္ သက္တမ္းမကုန္ဆံုး 
မီ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရိွဘ ဲရပ္ဆုိင္း မီ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရိွဘ ဲရပ္ဆုိင္း 
ျခင္း မျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔က အာမခံသည္။ ျခင္း မျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔က အာမခံသည္။ 
ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားမတည္ေငြ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားမတည္ေငြ 
ရင္းျဖင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူအား ယင္း၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရင္းႏီွး ရင္းျဖင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူအား ယင္း၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏံွရာ၌ ထည့္ဝင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ အမ်ဳိးအစားျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏံွရာ၌ ထည့္ဝင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ အမ်ဳိးအစားျဖင့္ 
ထုတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲက အာမခံသည္။ထုတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲက အာမခံသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးဆုိင္ရာႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးဆုိင္ရာ
ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံျခားမတည္ေငြရင္းကုိ ဘဏ္ကေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံျခားမတည္ေငြရင္းကုိ ဘဏ္က

လက္ခံခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး အမ်ဳိး လက္ခံခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး အမ်ဳိး 
အစားအတုိင္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ၏ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ အစားအတုိင္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ၏ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ 
မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားမတည့္ေငြရင္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားမတည့္ေငြရင္းအမ်ဳိးအစားမ်ား
ကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ လုပ္ငန္းကုိ ရပ္စဲလွ်င္ ေကာ္မရွင္က ကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ လုပ္ငန္းကုိ ရပ္စဲလွ်င္ ေကာ္မရွင္က 
သတ္မွတ္သည့္ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားမတည္ သတ္မွတ္သည့္ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားမတည္ 
ေငြရင္းကုိ သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြရင္းကုိ သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခား
မတည္ေငြရင္းယူေဆာင္လာသူက ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ မတည္ေငြရင္းယူေဆာင္လာသူက ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ သတ္မွတ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ သတ္မွတ္ 
ေငြလလွဲယ္ႏႈန္းအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ ေငြလလွဲယ္ႏႈန္းအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွေသာ ဘဏ္မွတဆင့္ ႏုိင္ငံျခားမတည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွေသာ ဘဏ္မွတဆင့္ ႏုိင္ငံျခားမတည္ 
ေငြရင္း ယူေဆာင္လာသူရသင့္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ၊ ႏုိင္ငံျခား ေငြရင္း ယူေဆာင္လာသူရသင့္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ၊ ႏုိင္ငံျခား 
မတည္ေငြရင္း ယူေဆာင္လာသူအား ျပန္လည္ထုတ္ယူ မတည္ေငြရင္း ယူေဆာင္လာသူအား ျပန္လည္ထုတ္ယူ 
ရန္ ေကာ္မရွင္ကခြင့္ျပဳေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ၊ ႏုိင္ငံျခားမတည္ ရန္ ေကာ္မရွင္ကခြင့္ျပဳေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ၊ ႏုိင္ငံျခားမတည္ 
ေငြရင္း ယူေဆာင္လာသူရရိွသည့္ ႏွစ္စဥ္အျမတ္ေငြမွ အခြန္ ေငြရင္း ယူေဆာင္လာသူရရိွသည့္ ႏွစ္စဥ္အျမတ္ေငြမွ အခြန္ 
အရပ္ရပ္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ရန္ပံုေငြမ်ား ႏုတ္ၿပီးေနာက္ အရပ္ရပ္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ရန္ပံုေငြမ်ား ႏုတ္ၿပီးေနာက္ 
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က်န္ရိွေသာ အသားတင္အျမတ္ေငြ၊ ႏုိင္ငံျခားသားအမႈထမ္း က်န္ရိွေသာ အသားတင္အျမတ္ေငြ၊ ႏုိင္ငံျခားသားအမႈထမ္း 
မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္၍ ရရိွေသာ မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္၍ ရရိွေသာ 
လစာေငြႏွင့္ လုပ္ငန္းမွ တရားဝင္ရရိွေငြတုိ႔မွ ေပးေဆာင္ရန္ လစာေငြႏွင့္ လုပ္ငန္းမွ တရားဝင္ရရိွေငြတုိ႔မွ ေပးေဆာင္ရန္ 
ရိွေသာ အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ ေပးေဆာင္ေစၿပီး ၎ႏွင့္ ရိွေသာ အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ ေပးေဆာင္ေစၿပီး ၎ႏွင့္ 
၎၏ မိသားစုေနထုိင္စားေသာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္တုိ႔ကုိ ၎၏ မိသားစုေနထုိင္စားေသာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္တုိ႔ကုိ 
သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း ႏုတ္ပယ္၍ တရားဝင္ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း ႏုတ္ပယ္၍ တရားဝင္ 
က်န္ရိွေငြမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခြင့္ရိွသည္။က်န္ရိွေငြမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခြင့္ရိွသည္။

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ 
သတ္မွတ္္သည့္ ေငြလလွဲယ္ႏႈန္းအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ သတ္မွတ္္သည့္ ေငြလလွဲယ္ႏႈန္းအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ 
ႏိင္ုငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွေသာ ဘဏ္တစ္ခုခုမွ ႏိင္ုငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွေသာ ဘဏ္တစ္ခုခုမွ 
တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အတြင္းရိွ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွေသာ အတြင္းရိွ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွေသာ 
ဘဏ္က လက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ ဘဏ္က လက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ 
အမ်ဳိးအစားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ က်ပ္ အမ်ဳိးအစားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ က်ပ္ 
ေငြစာရင္းကုိလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္၍လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေငြစာရင္းကုိလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္၍လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ 
ခုခုတြင္ အမႈထမ္းေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အ ခုခုတြင္ အမႈထမ္းေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အ 
တြင္းရိွ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွေသာ ဘဏ္ တြင္းရိွ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွေသာ ဘဏ္ 
တစ္ခုခုတြင္ ယင္းဘဏ္က လက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ တစ္ခုခုတြင္ ယင္းဘဏ္က လက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ 
ႏိင္ုငံျခားေငြ အမ်ဳိးအစားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္းကုိ လည္း ႏိင္ုငံျခားေငြ အမ်ဳိးအစားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္းကုိ လည္း 
ေကာင္း၊ က်ပ္ေငြစာရင္းကုိ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ ေကာင္း၊ က်ပ္ေငြစာရင္းကုိ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။ရြက္ရမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
ႏိင္ုငံေတာ္၏ သယံဇာတမ်ားကုိ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္း ႏိင္ုငံေတာ္၏ သယံဇာတမ်ားကုိ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္း 

ခ်ႏုိင္ေစရန္၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာ ခ်ႏုိင္ေစရန္၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာ 
ေစရန္၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္၊ ဘဏ္ႏွင့္ ေစရန္၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္၊ ဘဏ္ႏွင့္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ 
ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိင္ုငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ စီးပြားေရး၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္း ႏိင္ုငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ စီးပြားေရး၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္း 
မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔စဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔စဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 

ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ (၃) ေစာင္ တင္သြင္း ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ (၃) ေစာင္ တင္သြင္း 
ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ (၂) ေစာင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ (၂) ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာ 
ထားကြလဲြမဲႈရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရာက္ ထားကြလဲြမဲႈရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရာက္ 
ရိ္ွလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ရိ္ွလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ 
အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခဲ့သည္ကုိ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခဲ့သည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ အတည္ျပ ၿဳပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံ ေတြ႔ရသည္။ အတည္ျပ ၿဳပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံ 
ေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပး ေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပး 
ပုိ႔လာေသာအခါ သမၼတ၏ မွတ္ခ်က္အေပၚတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပုိ႔လာေသာအခါ သမၼတ၏ မွတ္ခ်က္အေပၚတြင္ ဥပေဒၾကမ္း 
ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ 
ကုိေတြ႔ရသည္။ကုိေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၁၄) ရက္ ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၁၄) ရက္ ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္  (၄) ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၇) လႊတ္ေတာ္တြင္  (၄) ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၇) 
ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ ေဆြးေႏြး ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

(၄၂) ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးသည့္ (၄၂) ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၂၇) ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၂၇) ဦး၊ 
တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ (၄) ဦး၊ NDF ႏွင့္ NLD တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ (၄) ဦး၊ NDF ႏွင့္ NLD 
တုိ႔မွ (၃) ဦးစီ ၊ SNDP မွ (၂) ဦး၊ PNOP ၊ CPPႏွင့္ NNDP တုိ႔မွ (၃) ဦးစီ ၊ SNDP မွ (၂) ဦး၊ PNOP ၊ CPPႏွင့္ NNDP 
တုိ႔မွ တစ္ဦးစီတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔ တုိ႔မွ တစ္ဦးစီတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး
တုိးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈ တုိးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
ေကာ္မရွင္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ေကာ္မရွင္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
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ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ေဒါက္တာခင္ေရႊ ရန္ကုန္ (၉) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္္/
ျပည္ေထာင္စု

၂ ဦးေစာထြန္းျမေအာင္ ကရင္ (၅) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၃ ဦးစံျပည့္ ကခ်င္ (၇) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၄ ဦးေဌးဝင္း(ခ) ဦးဇာယာဒ္ေရာ္မံ ရခုိင္ (၇) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၅ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ မႏၲေလး (၅) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္/
ျပည္ေထာင္စု

၆ ဦးေနဝင္းထြန္း ရွမ္း (၉) PNOP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၇ ဦးဥာဏ္လင္း ရွမ္း (၁) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၈ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၉ ဗုိလ္မွဴးႀကီးသက္ထြန္းေအာင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁ဝ ဦးသိန္းရီ ထန္းတပင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၁ ဦးသိန္းလြင္ ေခ်ာက္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၂ ဦးရဲထြန္း သီေပါ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၃ ေဒါက္တာစုိင္းေက်ာ္အုန္း နမ့္ခမ္း SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၄ ဦ ဥာဏ္ေဆြဝင္း ေက်ာက္ႀကီး USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၅ ဦးၾကည့္ျမင့္ လသာ NDF ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၆ ဦးခုိင္ေမာင္ရီ အလုံ NDF ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/
ျပည္ေထာင္စု

၁၇ ဦးေမာင္ေမာင္သိန္း ခရမ္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၈ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ လႈိင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၉ ဦးဝင္းဦး ေရျဖဴ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ဝ ဦးဝင္းသန္း သာေပါင္း USDP ျပည္သူလႊတ္ေတာ္

၂၁ ဦးသိန္းၫႊန္႔ သဃၤန္းကၽြန္း NNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/
ျပည္ေထာင္စု

၂၂ ဦးစုိးသာ တြံေတြး USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၃ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း NDF ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/
ျပည္ေထာင္စု

၂၄ ဦးေအးျမင့္ အင္းစိန္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
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စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၂၅ ဦးေအာင္သိန္းလင္း ေတာင္ဥကၠလာ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၆ ဦးကုိကုိလြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၇ ဦးေမာင္တုိး မင္းလွ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၈ ဦးေဌးျမင့္ ၿမိတ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၉ ေဒၚစႏၵာမင္း ဇဗၺဴသီရိ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃ဝ ဦးဝင္းထိန္ မိတီၳလာ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/
ျပည္ေထာင္စု

၃၁ ဦးဝင္းျမင့္ ျမင္းၿခံ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃၂ ဦးကုိႀကီး ေအာင္ေျမသာဇံ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃၃ ဦးၾကည္သာ ဂြ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃၄ ဦးရဲထြဋ္တင္ ဖားေဆာင္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃၅ ဦးခင္ေမာင္ဦး မုံရြာ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃၆ ေဒါက္တာစုိးရင္ ကမာရြတ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃၇ ဦးသာဝင္း ရန္ကင္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃၈ ဗုိလ္မွဴးႀကီးျမင့္ကုိကုိ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃၉ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဌးႏုိင္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၄ဝ ဦးေပၚလွ်ံလြင္ ခ်င္း (၉) CPP ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၄၁ ဦးသိန္းေဆြ အမ္း USDP ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၄၂ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း NLD ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
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4.9.0/        jrefrmEdkifiH ukefpnftrSwftom;rsm; tufOya'  udkjyifqifonfh  Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

12.8.2013

19.8.2013

1.10.2013

19.8.2013

23.8.2013

15.10.2013
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးပြင့္ဆန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၂)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ  ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၂)ရက္

အမ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ စီးပြားေရး

 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၂)ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၅)(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၅)

ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 

စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္း စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး 
ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္း ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္း 
ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထား

ကြလဲြမဲႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္း ကြလဲြမဲႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္း 
တင္အတည္ျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။တင္အတည္ျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္  ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္  ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီ 
ရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးရက္ (၂) ရက္သာ ရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးရက္ (၂) ရက္သာ 
ရိွခဲ့သည္။ရိွခဲ့သည္။
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စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က႑

4.10.0/         ajrvGwf?ajrvyfESifh ajr&dkif;rsm;pDrHcefYcGJa&; Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolYvGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmjyefvnfwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsdK;om;UvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsdK;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfaxmifpkvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

jyifqifcsufrsm;twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

19.10.2011

1.11.2011

21.2.2012

23.11.2011?24.11.2011?27.1.2012?30.1.2012

27.10.2011?1.11.2011

25.10.2011

1.11.2011

16.11.2011

16.3.2012

19.3.2012

19.3.2012

30.1.2012
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးျမင့္လႈိင္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၉)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃ဝ)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃ဝ) ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁ဝ) ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃ဝ) ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁ဝ) 
ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၃၄) ခုပါရိွပါသည္ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၃၄) ခုပါရိွပါသည္

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁ဝ)(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁ဝ)

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ 

ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ 
အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္္႔ခြဲေရးဗဟုိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္္႔ခြဲေရးဗဟုိ 
ေကာ္မတီကုိ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြ႔ဲစည္းႏုိင္သည္။ေကာ္မတီကုိ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြ႔ဲစည္းႏုိင္သည္။

ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ ေျမလြတ္၊ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရး ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရး 
လုပ္ငန္း၊ ဓာတ္သတၳဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရ လုပ္ငန္း၊ ဓာတ္သတၳဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရ 
က ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္း က ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။မ်ားအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား  ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား 
ကုိ  လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပ  ဳခြင့္ရရိွလုိပါကကုိ  လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပ  ဳခြင့္ရရိွလုိပါက

(က) ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၊(က) ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၊
(ခ) အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္  (ခ) အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္  

 ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊
(ဂ) ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းလႊ ဲ (ဂ) ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းလႊ ဲ 

 ေျပာင္းျခင္းကုိ ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒပုဒမ္(၁၄)   ေျပာင္းျခင္းကုိ ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒပုဒမ္(၁၄)  
 ႏွင့္အညီ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသူမ်ား၊ ႏွင့္အညီ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသူမ်ား၊

(ဃ) အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္  (ဃ) အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္  
 အက်ဳိးတူ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္   အက်ဳိးတူ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္  
 ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထား   ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထား  
 ေသာ ရင္းႏီွး ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၊ႏံွသူမ်ား၊

(င) ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏီွး(င) ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ  ႏံွသူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ  
 ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံျခား   ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံျခား  
 ရင္းႏီွး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားေသာရင္းႏီွး  ႏံွမႈ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားေသာရင္းႏီွး  
  ျမႇဳပ္ျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏံွသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

ဗဟုိေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥ 
ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ 
ရယူရမည္။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းေလွ်ာက္ထားသည့္ ရယူရမည္။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းေလွ်ာက္ထားသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
ႏင့္ွ ညႇိႏႈင္ိးေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္္ ႏင့္ွ ညႇိႏႈင္ိးေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္္ 
၏ ေျမအသံုးခ်ေရးမူဝါဒ ပီျပင္စြာေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၏ ေျမအသံုးခ်ေရးမူဝါဒ ပီျပင္စြာေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ 
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လိုအပ္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ လိုအပ္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ 
သုိ႔ တင္ျပရမည္။ သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျပဳလုပ္ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျပဳလုပ္ 
ရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳ ရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳ 
ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွး ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ ျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ 
ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ားတြင္ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ားတြင္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ထိေရာက္ မွန္ကန္စြာ အသုံးခ် စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ မွန္ကန္စြာ အသုံးခ် စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ 
ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ 
ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္  ေျမလြတ္၊ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္  ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း 
ျပဳသည့္အခါ အာမခံေၾကးေပးသြင္းေစၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ ျပဳသည့္အခါ အာမခံေၾကးေပးသြင္းေစၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ 
ေပးရမည္။ဗဟုိေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ေပးရမည္။ဗဟုိေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား 
ႏွင့္ ပတ္္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲသုိ႔ ေျခာက္လ ႏွင့္ ပတ္္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲသုိ႔ ေျခာက္လ 
တစ္ႀကိမ္တင္ျပရမည္။ မူဝါဒဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား တစ္ႀကိမ္တင္ျပရမည္။ မူဝါဒဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ တင္ျပ၍ ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ တင္ျပ၍ 
လမ္းၫႊန္မႈခံယူရမည္။လမ္းၫႊန္မႈခံယူရမည္။

ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ရြက္ရာတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး 
ဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္စည္း ဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္စည္း 
ကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီ ကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ 
တုိ႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္႔ၾကား တုိ႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္႔ၾကား 
ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 

စတင္ တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ စတင္ တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔စဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔စဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး 
ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ သုံးေစာင္ တင္သြင္း ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ သုံးေစာင္ တင္သြင္း 
ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ 
သေဘာထားကြဲလြဲသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သေဘာထားကြဲလြဲသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 

တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ 

(၁၂) ရက္ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၅) ရက္၊ (၁၂) ရက္ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၅) ရက္၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၅) ရက္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၅) ရက္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 

လွယ္ (၃၁) ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ လွယ္ (၃၁) ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP (၂၄)ဦး၊ SNDP (၃)ဦး၊ PSDP၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP (၂၄)ဦး၊ SNDP (၃)ဦး၊ PSDP၊ 
NUP၊ UDP ႏွင့္ RNDP တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး NUP၊ UDP ႏွင့္ RNDP တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ 
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီတုိ႔မွ လည္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီတုိ႔မွ လည္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ေတြ႔ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒတိုယ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒတိုယ 
ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးတုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးတုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။
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စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦး႐ႈေမာင္ ရွမ္း (၈) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၂ ဦးသန္းေဆြ တနသၤာရီ (၂) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၃ ဦးသိန္းဝင္း စစ္ကုိင္း (၉) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၄ ဦးေစာေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ ကရင္ (၁) PSDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၅ ဦးဝင္းဦး ေရျဖဴ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၆ ဦးေသာင္းဟန္ ယင္းမာပင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၇ ဦးေဌးျမင့္ ၿမိတ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၈ ေဒါက္တာစုိင္းေက်ာ္အုန္း နမ့္ခမ္း SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၉ ဦးျပည့္ေမာင္ မတၱရာ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁ဝ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္ မုိင္းရယ္ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၁ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၂ ဦးတင္ထြဋ္ ဇလြန္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၃ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၄ ဦးမင္းေဆြ ဒုိက္ဦး USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၅ ဦးေမာင္တုိး မင္းလွ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၆ ဦးဝင္းသန္း သာေပါင္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၇ ဦးတင္ေမာင္ဦး ေရႊျပည္သာ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၈ ဦးေယာဒီေဒြ႕ ပူတာအုိ USDP ျပည္သူ႕လႊတ္္ေတာ္

၁၉ ဦးရဲထြန္း သီေပါ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ဝ ဦးေသာင္း ေမာ္လုိက္ NUP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၁ ဦးေဖသန္း ေျမပုံ RNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၂ ဦးဝင္းျမင့္ လိႈင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၃ ဦးသိန္းေဆြ အမ္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၄ ဦးသန္းျမင့္ ဆားလင္းႀကီး USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၅ ဦးစုိးရယ္ ဒီေမာဆုိ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၆ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ေဌး အင္းေတာ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၇ ဦးေအာင္ျမသန္း ေညာင္တုန္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၈ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဆြ ေက်ာက္တံတား USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂၉ ဦးသိန္းထြန္း ေက်ာင္းကုန္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃ဝ ဦးသိန္းထြန္းဦး အမရပူရ USDP ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၃၁ ေဒၚဒြဲဘူ အင္ဂ်န္းယန္ UDP ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
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4.11.0/      v,f,majrOya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmjyefvnfwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
trsdK;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhjyefvnfay;ydkYvmjcif;tay: aqG;aEG;
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

30.8.2011

6.10.2011

16.11.2011

24.11.2011

19.3.2011

19.9.2011?20.9.2011

7.9.2011

20.9.2011

14.11.2011

16.11.2011

16.3.2012
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးေဌးဦး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ဟသၤာတ

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃ဝ)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃ဝ)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃ဝ) ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတမွလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၃) ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃ဝ) ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတမွလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၃) 
ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၄၃) ခုပါရိွပါသည္။ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၄၃) ခုပါရိွပါသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁)(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁)

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြ႔ဲ အဆင့္ဆင့္ ဖြ႔ဲစည္းျခင္း လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြ႔ဲ အဆင့္ဆင့္ ဖြ႔ဲစည္းျခင္း 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ 
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးမွ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးမွ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္လည္း 
ေကာင္း၊ ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေကာင္း၊ ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ 
အစုိးရ႒ာန၊  အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ အႀကီးအမွဴးမ်ားကအစုိးရ႒ာန၊  အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ အႀကီးအမွဴးမ်ားက
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေသာ ဗဟုိလယ္ယာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေသာ ဗဟုိလယ္ယာ 
ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြ႔ဲကုိ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြ႔ဲကုိ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံ
ခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။

ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္ လယ္ယာေျမ ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္ လယ္ယာေျမ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္ကုိ ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္။ တိုင္းေဒသ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္ကုိ ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္။ တိုင္းေဒသ 
ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔၊ ခ႐ုိင္ ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔၊ ခ႐ုိင္ 
လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈအဖြ႔ဲ၊ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာ ခန္႔ခြဲမႈအဖြ႔ဲ၊ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာ 
ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္ 
ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ဖြ႔ဲစည္းႏုိင္သည္။ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ဖြ႔ဲစည္းႏုိင္သည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ လယ္ေျမကုိ အျခား စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ လယ္ေျမကုိ အျခား 
နည္းျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ သက္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္း အေကာင္ နည္းျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ သက္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္း အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟုိလယ္ယာေျမ စီမံ အထည္ေဖာ္မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟုိလယ္ယာေျမ စီမံ 
ခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စု ခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဗဟုိ အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဗဟုိ 
လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔သည္ လယ္ယာေျမကုိ အျခား လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔သည္ လယ္ယာေျမကုိ အျခား 
နည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏ္ုိင္ေရး အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္္ နည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏ္ုိင္ေရး အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္္ 
ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ 
ျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔သည္ လယ္ေျမမွ တစ္ပါး လယ္ယာေျမ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔သည္ လယ္ေျမမွ တစ္ပါး လယ္ယာေျမ 
ကုိ အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး ကုိ အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြ႔ဲ၏ စိစစ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြ႔ဲ၏ စိစစ္ 
ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ အျခားနည္း အသံုးျပဳရန္ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ အျခားနည္း အသံုးျပဳရန္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔ရက္မွ ၆ လအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔ရက္မွ ၆ လအတြင္း 
လယ္ယာေျမကုိ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း စတင္ လယ္ယာေျမကုိ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း စတင္ 
အသံုးမျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ကာလ အသံုးမျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ကာလ 
အတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးျခင္း မရိွလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း အတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးျခင္း မရိွလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း 
ဗဟုိလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔သည္ ယင္းလယ္ယာေျမ ဗဟုိလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔သည္ ယင္းလယ္ယာေျမ 
ကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္သည္။ကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္သည္။

ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ပါက နည္းဥပေဒမ်ား ရြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ပါက နည္းဥပေဒမ်ား 
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ 
သေဘာတူညီခ်က္္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဗဟုိလယ္ယာေျမ သေဘာတူညီခ်က္္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဗဟုိလယ္ယာေျမ 
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စီမံခန္႔ခြဲမႈွအဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးစီးဌာနတုိ႔သည္ လိုအပ္ပါက အမိန္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈွအဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးစီးဌာနတုိ႔သည္ လိုအပ္ပါက အမိန္႔ 
ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔စဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔စဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္ ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္ 
သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ 
ႏစ္ွေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ႏစ္ွေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
သေဘာထားကြဲလြဲသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သေဘာထားကြဲလြဲသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ကုိ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။တစ္ေစာင္ကုိ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ 

(၈) ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄) ရက္၊ (၈) ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄) ရက္၊ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

(၂၁)ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေဆြးေႏြး (၂၁)ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေဆြးေႏြး 
သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၁၁)ဦး၊ သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၁၁)ဦး၊ 
SNDP မွ (၇)ဦး၊ RNDP၊ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ SNDP မွ (၇)ဦး၊ RNDP၊ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ 
ကုိ ေတြ႔ရသည္။ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ ႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ ႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒတိုယ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒတိုယ 
ဝန္ႀကီးတစ္ဦးတုိ ႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြား ဝန္ႀကီးတစ္ဦးတုိ ႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြား 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၆)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အစီရင္ခံစာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၆)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အစီရင္ခံစာ 
တင္ရာတြင္ ဤဥပေဒ (မူၾကမ္း)သည္ ေျမယာမူဝါဒေရးရာႏွင့္ ေနရာအသုံးခ်ေရးကိစၥရပ္မ်ား အက်ံဳးဝင္ဆက္စပ္ေနျခင္း၊ တင္ရာတြင္ ဤဥပေဒ (မူၾကမ္း)သည္ ေျမယာမူဝါဒေရးရာႏွင့္ ေနရာအသုံးခ်ေရးကိစၥရပ္မ်ား အက်ံဳးဝင္ဆက္စပ္ေနျခင္း၊ 
ျပည္သူ႔အမ်ားႏွင့္လည္း တုိက္႐ုိက္ သက္ဆုိင္ဆက္စပ္ေနျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း၏ သေဘာထားအျမင္ျဖင့္ ျပည္သူ႔အမ်ားႏွင့္လည္း တုိက္႐ုိက္ သက္ဆုိင္ဆက္စပ္ေနျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း၏ သေဘာထားအျမင္ျဖင့္ 
လည္း ေရးဆြ၍ဲ မျပည့္စုံႏုိင္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္အေျခအေန ရိွ/မရိွကုိလည္း စိစစ္ရန္ လည္း ေရးဆြ၍ဲ မျပည့္စုံႏုိင္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္အေျခအေန ရိွ/မရိွကုိလည္း စိစစ္ရန္ 
လုိအပ္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈင္ိး၍ ျပည့္စုံေအာင္ ဟာကြက္မရိွေအာင္ အခ်ိန္ယူ လုိအပ္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈင္ိး၍ ျပည့္စုံေအာင္ ဟာကြက္မရိွေအာင္ အခ်ိန္ယူ 
ေရးဆြဲသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္စပ္လွ်က္ရိွေသာ ဥပေဒ (၁၅)ခုခန္႔ ရိွ ေရးဆြဲသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္စပ္လွ်က္ရိွေသာ ဥပေဒ (၁၅)ခုခန္႔ ရိွ 
သျဖင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ား လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း သျဖင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ား လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း 
သုံးသပ္္ရရိွသျဖင့္ ဤဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကုိ အစုိးရအဖြဲ႔မွ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံစြာရယူျခင္း သုံးသပ္္ရရိွသျဖင့္ ဤဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကုိ အစုိးရအဖြဲ႔မွ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံစြာရယူျခင္း 
တုိ႔ကုိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္း တုိ႔ကုိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္း 
ကျဖစ္ေစ ျပန္လည္ေရးဆြသဲင့္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ ကျဖစ္ေစ ျပန္လည္ေရးဆြသဲင့္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ 
ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာေပၚအေျခခံ၍ ဤဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အစုိးရအဖြဲ႔မွ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာေပၚအေျခခံ၍ ဤဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အစုိးရအဖြဲ႔မွ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ 
မ်ားရယူျခင္းတုိ႔ကုိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မ်ားရယူျခင္းတုိ႔ကုိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေဆာငရ္ြက္ၿပီး ျပည္ေထာငစု္အစုိးရအဖြဲ႔မွျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာငစု္အဆင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမွျဖစ္ေစ ျပန္လည္ေရးဆြရဲန္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုိင္မာျပည့္စုံ အဖြဲ႔အစည္းမွျဖစ္ေစ ျပန္လည္ေရးဆြရဲန္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုိင္မာျပည့္စုံ 
ေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆလုဲပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆလုဲပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ 
ႏုိဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၈) ဦး ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးၿပီး ၂ဝ၁၁ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၈) ဦး ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးၿပီး ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၆)ရက္၌ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းကာ ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၆)ရက္၌ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းကာ ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။
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ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးတင္ေမာင္ဦး ေရႊျပည္သာ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃ ဦးရဲထြန္း သီေပါ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၄ ဦးစုိင္းဘုိးေအာင္ မူဆယ္ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၅ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္ မုိင္းရယ္ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၆ ဦးေဇာ္္ထြန္း လပြတၱာ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၇ ဦးစုိင္းေမာင္တင္ လဲခ်ား SNDP ျပည္သူ႔ိလႊတ္ေတာ္

၈ ဦးေအာင္သိန္း ရြာငံ Invididual ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၉ ဗုိလ္မွဴးေကာင္းထက္စံ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁ဝ ဦးစုိင္းေက်ာ္ျမင့္ မုိးနဲ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၁ ေဒၚနန္းဝါႏု ကြန္ဟိန္း SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၂ ဦးသိန္းရီ ထန္းတပင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၃ ဦးသိန္းထြန္း ေက်ာင္းကုန္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၄ ဦးအုန္းတင္ ရခုိင္ (၁ဝ) RNDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၅ ဦးခင္ေမာင္ရီ ဧရာဝတီ (၆) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၆ ဦးရဲျမင့္ ပဲခူး (၄) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၇ ဦးခင္ေမာင္ေဌး မႏၲေလး (၁ဝ) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၈ ဦးညီညီထြန္း မြန္ (၁၁) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၉ ဦးေဆြေအာင္ ရန္ကုန္ (၁၂) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၂ဝ ဦးသိန္းလႈိင္ စစ္ကုိင္း (၈) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၂၁ ဦးစုိင္းသန္႔ဇင္ ရွမ္း (၄) SNDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
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4.12.0/         awmifolv,form;tcGifhta&;umuG,fa&;ESifh tusdK;pD;yGm;jr§ifhwifa&;  Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmjyefvnfwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

ukd,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
trsdK;om;vGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifh;twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhay;ydkYrItay:
 Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwD\
avhvmawGU&SdcsuftpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

25.6.2013

7.8.2013

21.8.2013

26.8.2013

28.8.2013

3.10.2013

9.7.2013

7.8.2013

23.8.2013

26.8.2013

3.10.2013
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးစုိးႏုိင္၊ ဥကၠ႒

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စုိက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၈)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ( ၈) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပဌာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ( ၈) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပဌာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း 
(၈) ခန္း၊ အပုိဒ္ေပါင္း (၂၉) ပုိဒ္ ပါဝင္သည္။(၈) ခန္း၊ အပုိဒ္ေပါင္း (၂၉) ပုိဒ္ ပါဝင္သည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၂)(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၂)

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ သင့္တင့္ေသာ ေခ်းေငြႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ သင့္တင့္ေသာ ေခ်းေငြႏွင့္ 

အကူအညီေပးနုိင္ရန္၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမား အကူအညီေပးနုိင္ရန္၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမား 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား 
ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွပါသည္။ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွပါသည္။

တုိ႔ကုိဦးေဆာင္ေစၿပီး ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တုိ႔ကုိဦးေဆာင္ေစၿပီး ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ ဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ 
ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ရမည္။

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ လုိအပ္ပါက လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ လုိအပ္ပါက လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ၊လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ား ဖြ႔ဲစည္းနုိင္သည္။ေကာ္မတီ၊လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ား ဖြ႔ဲစည္းနုိင္သည္။

လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔ကုိလည္း ဦးေဆာင္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔ကုိလည္း ဦးေဆာင္ 
အဖြ႔ဲက ဖြ႔ဲစည္းႏုိင္သည္။အဖြ႔ဲက ဖြ႔ဲစည္းႏုိင္သည္။
ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းအဖြဲ႔ 

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖြ႔ဲစည္းခြင့္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပး မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖြ႔ဲစည္းခြင့္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပး 
မည္။ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း မည္။ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြေဘာင္အတြင္းမွ ႏွစ္ မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြေဘာင္အတြင္းမွ ႏွစ္ 
ေပါက္၊ ႏွစ္တုိႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်း ေငြမ်ားေပးနုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေပါက္၊ ႏွစ္တုိႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်း ေငြမ်ားေပးနုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ အစုိးရမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ 
ယူေဆာင္ရြက္မည္။ယူေဆာင္ရြက္မည္။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမား ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမား 
မ်ားအတြက္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပုိးမႊားေရာဂါေၾကာင့္မ်ားအတြက္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပုိးမႊားေရာဂါေၾကာင့္

ဦးေဆာင္အဖြ႔ဲ

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖဳိးေရး၀န္ႀကီး

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၀န္ႀကီး

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကုိ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကုိ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း 

ဝန္ႀကီး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး ဝန္ႀကီး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးဝန္ႀကီး၊စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးေရးဝန္ႀကီး၊စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီး
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ပ်က္ဆီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ သက္သာေစရန္ ျပည္ေထာင္စု ပ်က္ဆီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ သက္သာေစရန္ ျပည္ေထာင္စု 
ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ က်ခံနုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲသုိ႔ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ က်ခံနုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲသုိ႔ 
တင္ျပမည္။တင္ျပမည္။

လယ္ယာထြက္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သည္ ေတာင္သူ လယ္ယာထြက္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သည္ ေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ပါက လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ပါက 
လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကုိ တင္ဒါစနစ္အပါအဝင္ အျခား လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကုိ တင္ဒါစနစ္အပါအဝင္ အျခား 
သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူနုိင္ေရး စီစဥ္ရမည္။သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူနုိင္ေရး စီစဥ္ရမည္။

ျပစ္မႈ - ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပစ္မႈ - ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ခ်က္
ေခ်းေငြ၊ အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပ့ံတုိ႔ကုိ ျဖတ္ ေခ်းေငြ၊ အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပ့ံတုိ႔ကုိ ျဖတ္ 

ေတာက္ျခင္း၊ အလြသံုဲးစားျခင္းျပဳပါက ရာဇသတ္ႀကီးအရ ေတာက္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျခင္းျပဳပါက ရာဇသတ္ႀကီးအရ 
အလြဲသံုးစားျပဳမႈအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။အလြဲသံုးစားျပဳမႈအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္  ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္  

စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းကာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းကာ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေသာ လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေသာ 
အခါ ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မရိွသျဖင့္ အခါ ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မရိွသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳခဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳခဲ့ 
သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာ 
ထားကြလဲြမဲႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္ ထားကြဲလြဲမႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္ 
တမ္းတင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒ တမ္းတင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒ 

ၾကမ္းအား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထား မွတ္ ၾကမ္းအား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထား မွတ္ 
ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရာတြင္ သမၼတမွတ္ခ်က္အေပၚ ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရာတြင္ သမၼတမွတ္ခ်က္အေပၚ 
ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ 
သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

 ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္  ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္(၆)ရက္ ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္(၆)ရက္ ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ (၂) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ႏွင့္ တြင္ (၂) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

(၂၁) ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးသည့္ (၂၁) ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၁ဝ)ဦး၊ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDP မွ (၁ဝ)ဦး၊ NLD 
မွ (၃)ဦး၊ RNDP ႏွင့္ SNDP  မွ (၂)ဦးစီ၊ NUP၊ AMRDP ၊ မွ (၃)ဦး၊ RNDP ႏွင့္ SNDP  မွ (၂)ဦးစီ၊ NUP၊ AMRDP ၊ 
NDF ႏွင့္ CPP တုိ႔မွ တစ္ဦးစီတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ကုိ NDF ႏွင့္ CPP တုိ႔မွ တစ္ဦးစီတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီတုိ႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီတုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ ႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ ႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး၊ ေမြးျမဴေရး ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး၊ ေမြးျမဴေရး 
ႏင့္ွေရလုပ္ ငန္းဝန္ႀကီးဌာန ဒတိုယဝန္ႀကီးတစ္ဦး ႏွင့္ ျမန္မာ ႏင့္ွေရလုပ္ ငန္းဝန္ႀကီးဌာန ဒတိုယဝန္ႀကီးတစ္ဦး ႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏိင္ုငံဗဟုိဘဏ္ ဒတိုယဥကၠဌ တစ္ဦးတုိ႔ လာေရာက္ရွင္းလင္း ႏိင္ုငံဗဟုိဘဏ္ ဒတိုယဥကၠဌ တစ္ဦးတုိ႔ လာေရာက္ရွင္းလင္း 
ေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
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ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးေအာင္သန္႔ ပုသိမ္ႀကီး USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ဦးေမာင္ေမာင္စုိး သာေကတ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃ ဦးေမာင္ဦး ေဖာင္းျပင္ NUP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၄ ဦးေဖသန္း ေျမပုံ RNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၅ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ ပုလဲ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၆ ဦးေသာင္းဟန္ ယင္းမာပင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၇ ဦးသိန္းရီ ထန္းတပင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၈ ဦးျမင့္ဦး သနပ္ပင္ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၉ ဦးရဲထြန္း သီေပါ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁ဝ ဦးမင္းေဆြ ဒုိက္ဦး USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၁ ဦးေဇာ္ထြန္း လပြတၱာ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၂ ဦးလွေဆြ မေကြး (၁၂) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၃ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိး မြန္ (၇) AMRDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၄ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ ရန္ကုန္ (၁) NDF အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၅ ဦးမန္းကံၫႊန္႔ ကရင္ (၂) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၆ ဦးေစာထြန္းေအာင္ ကရင္ (၅) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၇ ဦးခင္ေမာင္လတ္ ရခုိင္ (၆) RNDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၈ ဦးစုိင္းသန္႔ဇင္ ရွမ္း (၄) SNDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၉ ဦးကၽြန္ခဲန္း ခ်င္း (၁) CPP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၂ဝ ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္ စစ္ကုိင္း (၃) NLD အမ်ိိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၂၁ ဦးမွတ္ႀကီး မႏၲေလး (၉) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
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4.13.0/         awmifolv,form;tcGifhta&;umuG,fa&;ESifh tusdK;pD;yGm;jr§ifhwifa&;  Oya' udk jyifqifonfh Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhay;ydkYrItay :
Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDavhvm
awGU&SDcsuftpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

23.9.2014

2.10.2014

21.10.2014

12.11.2014

24.9.2014

15.10.2014

12.11.2014
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးစုိးႏုိင္၊ ဥကၠ႒

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စုိက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၃)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၉)ရက္

အမ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္ဥပေဒ

က႑ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး

၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိး ျပ႒ာန္းသည္။၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိး ျပ႒ာန္းသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၇)(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၇)

အစားထုိးျပင္ဆင္ျခင္းအစားထုိးျပင္ဆင္ျခင္း
ေတာင္သူလယ္သမားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ေတာင္သူလယ္သမားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား 

ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ 
ကုိ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အခန္း(၃) ဥပေဒပုဒမ္(၄)အားျပင္ဆင္ျခင္း ကုိ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အခန္း(၃) ဥပေဒပုဒမ္(၄)အားျပင္ဆင္ျခင္း 

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ သက္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ သက္
ဆုိင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဆုိင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္သည့္အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္သည့္အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအားကုိယ္စား မ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအားကုိယ္စား 
ျပဳေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအျခားအဖြ႔ဲျပဳေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအျခားအဖြဲ႔
အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု အစားထုိး အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု အစားထုိး 
ထားသည္။ထားသည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ တစ္ႀကိမ္စီေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ တစ္ႀကိမ္စီေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး 
ဥပေဒၾကမ္း အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္စီ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္စီ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း 

ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားကြဲလြဲမႈမရိွေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားကြဲလြဲမႈမရိွ
သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ 
အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ အတည္ျပဳၿပီးေသာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ အတည္ျပဳၿပီးေသာ 
ဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထား ဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထား 
မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာရာတြင္ သမၼတမွတ္ခ်က္အ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာရာတြင္ သမၼတမွတ္ခ်က္အ 
ေပၚ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ေပၚ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ စုစုေပါင္း ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ စုစုေပါင္း 
ေဆြးေႏြးရက္ (၃)ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေဆြးေႏြးရက္ (၃)ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ 
တစ္ရက္စီ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။တစ္ရက္စီ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
၌ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒတိုယ       ၌ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒတိုယ       
ဝန္ႀကီးတစ္ဦး လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ေတြ႔ရသည္။
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စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၳဳႏွင့္ သစ္ေတာ က႑

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

18.10.2011

27.10.2011

21.11.2011

15.2.2012

25.10.2011

27.10.2011

21.11.2011

29.2.2012

31.10.2011

25.10.2011

4.14.0/         ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;Oya'

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

16.3.2012

19.3.2012
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တင္သြင္းသူ ဦးဝင္းထြန္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၈)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃ဝ)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ဝ ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၄) ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ဝ ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၄) 
ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၄၂) ခုပါရိွပါသည္။ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၄၂) ခုပါရိွပါသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉)(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉)

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 

ေရးေကာ္မတီကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲက တာဝန္ေပး ေရးေကာ္မတီကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲက တာဝန္ေပး 
သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက 
ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဖြ႔ဲဝင္မ်ား ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဖြ႔ဲဝင္မ်ား 
ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ အဖြဲ႔ကုိဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအနက္ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ အဖြဲ႔ကုိဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအနက္ 
မွ ဒတိုယဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴး မွ ဒတိုယဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴး 
တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 
အဖြ႔ဲသည္ ေကာ္မတီကုိ ျပင္ဆင္ဖြ႔ဲစည္းႏုိင္သည္။အဖြ႔ဲသည္ ေကာ္မတီကုိ ျပင္ဆင္ဖြ႔ဲစည္းႏုိင္သည္။

ေကာ္မတီသည္ ျမန္မာနုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး မည္သည့္ ေကာ္မတီသည္ ျမန္မာနုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး မည္သည့္ 
ေနရာတြင္မဆုိ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေန ေနရာတြင္မဆုိ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေန 
တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေၾကာင္း (သုိ႔မဟုတ္) ထုိသုိ႔ေပၚေပါက္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေၾကာင္း (သုိ႔မဟုတ္) ထုိသုိ႔ေပၚေပါက္ 
ႏိင္ုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ႏိင္ုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 
အဖြဲ႔သုိ႔ ခ်က္ျခင္း တင္ျပႏုိင္သည္။ ေကာ္မတီ၊ ဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔သုိ႔ ခ်က္ျခင္း တင္ျပႏုိင္သည္။ ေကာ္မတီ၊ ဝန္ႀကီးဌာန 
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းေသာ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းေသာ 
သက္ဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာနတုိ႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာနတုိ႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္သည္မ်ား အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္သည္မ်ား 
ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲသည္ ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲသည္ ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ အတြက္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ 
ျပ႒ာန္းေပးရမည္။ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ ႔ မွ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ ႔ မွ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိိင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိိင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြ 
မွ ရေငြအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွ ရေငြအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး
အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေငြစာရင္းသည္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေငြစာရင္းသည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ကုိ ထားရိွရမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ကုိ ထားရိွရမည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာ္ျငာခ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာ္ျငာခ်က္ 
အရ တစ္စံုတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းေၾကာင္း အစုိးရဌာန၊ အရ တစ္စံုတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းေၾကာင္း အစုိးရဌာန၊ 
အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ 
ကုန္က်စရိတ္က်ခံခဲ့ရလွ်င္ ယင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ကုန္က်စရိတ္က်ခံခဲ့ရလွ်င္ ယင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြမွ ေတာင္းခံခြင့္ရိွသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြမွ ေတာင္းခံခြင့္ရိွသည္။ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲႏွင့္ ေကာ္မတီ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲႏွင့္ ေကာ္မတီ 
၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ 
ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ 
အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေနရာေဒသအလုိက္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေနရာေဒသအလုိက္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ 
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ 
နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ အစုိးရအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူ 
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ညီခ်က္ျဖင့္ အစုိးရဌာနအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ညီခ်က္ျဖင့္ အစုိးရဌာနအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း 
တစ္ခုခုအား ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးဌာ ဥပေဒပါ တစ္ခုခုအား ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးဌာ ဥပေဒပါ 
ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရ ျခင္းမွ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရ ျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။

 ေကာ္မတီႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ လိုအပ္ေသာ  ေကာ္မတီႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ လိုအပ္ေသာ 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

တားျမစ္ခ်က္မ်ားတားျမစ္ခ်က္မ်ား
မည္သူမွ် ဤဥပေဒအရ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ မည္သူမွ် ဤဥပေဒအရ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ 

လုိအပ္သည့္လုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ စက္႐ုံ၊ လုိအပ္သည့္လုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ စက္႐ုံ၊ 
အလုပ္႐ုံကုိ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ အလုပ္႐ုံကုိ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းမျပဳရ။ျခင္းမျပဳရ။

မည္သူမွ် ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒ မည္သူမွ် ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒ 
မ်ား၊ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး မ်ား၊ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ လုပ္နည္းမ်ားပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ 
ျခင္းမျပဳရ။ျခင္းမျပဳရ။

မည္သူမွ် ဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္ထားေသာ ပတ္ဝန္း မည္သူမွ် ဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္ထားေသာ ပတ္ဝန္း 
က်င္ကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ ပစၥည္းတစ္ခုခုအား ဝန္ႀကီးဌာန၏ က်င္ကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ ပစၥည္းတစ္ခုခုအား ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္း ျခင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္း ျခင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ 
တင္ပုိ႔ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ယူျခင္း တင္ပုိ႔ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ယူျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း မျပဳရ။သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း မျပဳရ။

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ 

လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ စက္႐ုံ၊ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ စက္႐ုံ၊ 
အလုပ္႐ုံကုိ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ အလုပ္႐ုံကုိ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ 
ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ သုံးႏွစ္ ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ သုံးႏွစ္ 
ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ အနည္းဆုံး ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ အနည္းဆုံး 
က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းအထိျဖစ္ က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းအထိျဖစ္ 
ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒ မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒ 
မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ထုံး မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ လုပ္နည္းမ်ားပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ 
ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကုိ တစ္ႏွစ္ ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကုိ တစ္ႏွစ္ 
ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ 
ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

၃၃။ မည္သူမဆုိ -၃၃။ မည္သူမဆုိ -

(က) ပုဒမ္ ၃၂ အရ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ယင္းျပဳ (က) ပုဒမ္ ၃၂ အရ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ယင္းျပဳ 
လုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ လုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။

(ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းခံရလွ်င္ (ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းခံရလွ်င္ 
ေပးေလ်ာ္ရမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေပးေလ်ာ္ရမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ပါက 
တည္ဆဲ အခြန္အခ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေကာက္ခံရမည္။တည္ဆဲ အခြန္အခ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေကာက္ခံရမည္။

မည္သူမဆုိ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ေစသည့္ အတြက္ မည္သူမဆုိ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ေစသည့္ အတြက္ 
ဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္ထားေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခု အား ဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္ထားေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခု အား 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ ျပည္တြင္းသုိ ႔ တင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ ျပည္တြင္းသုိ ႔ တင္ 
သြင္းေၾကာင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္ေၾကာင္း၊ သြင္းေၾကာင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္ေၾကာင္း၊ 
သုိေလွာင္ေၾကာင္း၊ သယ္ယူေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းဝယ္ သုိေလွာင္ေၾကာင္း၊ သယ္ယူေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းဝယ္ 
ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္  ထုိသူကုိ ေထာင္ ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္  ထုိသူကုိ ေထာင္ 
ဒဏ္ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး ငါးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး ငါးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ 
ေငြဒဏ္ အနည္းဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း ေငြဒဏ္ အနည္းဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း 
ႏစ္ွဆယ္အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမည္။ ႏစ္ွဆယ္အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ယင္းပစၥည္းအား ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမရိွေစ ထုိ႔အျပင္ ယင္းပစၥည္းအား ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမရိွေစ 
ေသာ အဆင့္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ ေသာ အဆင့္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ 
ကုန္က်ေသာစရိတ္ကုိ ထုိသူကက်ခံေစရမည္။ကုန္က်ေသာစရိတ္ကုိ ထုိသူကက်ခံေစရမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ မူဝါဒကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ မူဝါဒကုိ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ေကာင္းမြန္ၿပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ေကာင္းမြန္ၿပီး 
သန္႔ရွင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ သဘာဝ သန္႔ရွင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ သဘာဝ 
နွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ေဂဟ နွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ေဂဟ 
စနစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ သဘာဝသယံဇာတ စနစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ သဘာဝသယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းဆံုးရႈံးမႈကုိ တားဆီးေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းဆံုးရႈံးမႈကုိ တားဆီးေရးႏွင့္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 
ပညာေရးေပးေရးႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား ပညာေရးေပးေရးႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္ရာ၊ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္ရာ၊ 
ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ 
ပုဂၢလိက စသည့္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ ပုဂၢလိက စသည့္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ 
ႏုိင္ရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ႏုိင္ရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။
ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ စတင္ တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တြင္ စတင္ တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ 
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ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ သုံး ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ သုံး 
ေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္းခဲ့ရသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ျပည္သူ႔ ေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္းခဲ့ရသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ ေတြ႕ရသည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ 
ႏစ္ွရပ္ သေဘာထားကြလဲြသဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏစ္ွရပ္ သေဘာထားကြလဲြသဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ 
အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား 
သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပၚ သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပၚ 
တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၈)ရက္ ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၈)ရက္ ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄)ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၃)ရက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄)ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၃)ရက္ 
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၂ဝ)ဦး ဤဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၂ဝ)ဦး 

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္ (၆) ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ (၁၂)လွယ္ (၆) ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ (၁၂)
ဦး ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔  ဦး ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔  
လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ေကာ္မတီႏွ င့္  ျ ပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္  ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈႏွ င့္  ေကာ္မတီႏွ င့္  ျ ပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္  ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈႏွ င့္  
စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီတုိ႔ ကုိယ္စား စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီတုိ႔ ကုိယ္စား 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မွာ USDP မွ (၁၂)ဦး၊ NDF လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မွာ USDP မွ (၁၂)ဦး၊ NDF 
မွ (၃)ဦး၊ SNDP၊ NLD၊ CNP တုိ႔မွ တစ္ဦးစီတုိ႔ျဖစ္သည္။မွ (၃)ဦး၊ SNDP၊ NLD၊ CNP တုိ႔မွ တစ္ဦးစီတုိ႔ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ ပတ္ဝန္းက်င္ထ္ိန္းသိမ္းေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ ပတ္ဝန္းက်င္ထ္ိန္းသိမ္းေရး 
ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ဦးဝင္းထြန္း လာေရာက္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားသည္ကုိ ဦးဝင္းထြန္း လာေရာက္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ေတြ႔ရသည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ေဒါက္တာတင္ေရႊ ရန္ကုန္ (၆) NDF အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၂ ဦးစတီဗင္သာဘိတ္ ခ်င္း (၄) CNP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၃ ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္ ရန္ကုန္ (၈) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၄ ဦးခင္ေမာင္ရီ ဧရာဝတီ (၆) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၅ ဦးစုိးျမင့္ မေကြး(၆) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၆ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး ရန္ကုန္ (၄) NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၇ ဦးေဌးျမင့္ ၿမိတ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၈ ေဒါက္တာစုိင္းေက်ာ္အုန္း နမ့္ခမ္း SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၉ ဦးသိန္းလြင္ ေခ်ာက္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁ဝ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္ အလုံ NDF ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၁ ဦးသိန္းေဆြ အမ္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၂ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၃ ဦးစုိးသာ တြံေတး USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၄ ဦးေသာင္း ေက်ာက္ဆည္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၅ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခင္ ေက်ာက္တန္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၆ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း လမ္းမေတာ္ NDF ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၇ ဦးဝင္းသန္း သာေပါင္း USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၈ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ေဌး အင္းေတာ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
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4.15.0/       ajrodrf;(owåKwGif;rsm;)tufOya'udk&kyfodrf;onfh  Oya'

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

7.8.2012

14.8.2012

3.9.2012

2.11.2012

14.8.2012

14.8.2012

18.10.2012
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တင္သြင္းသူ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကို၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ (၇)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁)ရက္

အမ်ိဳးအစား ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္း

က႑ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳ ႏွင့္ သစ္ေတာ

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း (၁) ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း (၁) 
ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၂) ခုပါရိွပါသည္။ ဤဥပေဒျဖင့္  ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ The Land Acquisition (Mines) ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၂) ခုပါရိွပါသည္။ ဤဥပေဒျဖင့္  ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ The Land Acquisition (Mines) 
Act, 1885 ကုိ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။Act, 1885 ကုိ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၉)(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၉)

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ 
အစီရင္ ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အစီရင္ ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒ 
ၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း 

ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြလဲြမဲႈမရိွသျဖင့္ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲမႈမရိွသျဖင္ ့
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳခဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳခဲ့ 
ေၾကာင္းကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ ေၾကာင္းကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းသာ  ေဆြးေႏြးခဲ့ေ ၾကာင္း  ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းသာ  ေဆြးေႏြးခဲ့ေ ၾကာင္း  
ေတြ႔ရသည္။ေတြ႔ရသည္။

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးေအာင္ခ်ိဳဦး ပဲခူး (၁၁) USDP အမ်ိိဳးသားလႊတ္ေတာ္

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
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4.16.0/        jrefrmhykvJvkyfief;Oya'udk  jyifqifonfhOya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufrsm;twnfjyK
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

3.6.2014

17.6.2014

1.7.2014

21.7.2014

30.7.2014

3.6.2014

17.6.2014

7.7.2014
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တင္သြင္းသူ ဦးသန္းထြန္းေအာင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၉)ရက္

အမ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္ဥပေဒ

က႑ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳနွင့္သစ္ေတာဌာန

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအမွတ္ ၃၄)(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအမွတ္ ၃၄)

ဦးေဆာင္အဖြ႔ဲဦးေဆာင္အဖြ႔ဲ

သတၱဳတြင္းဝန္ ႀကီးဌာနသည္  လုပ္ငန္းတစ္ခုခုမွ  သတၱဳတြင္းဝန္ ႀကီးဌာနသည္  လုပ္ငန္းတစ္ခုခုမွ  
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (သုိ႔) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (သုိ႔) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
တစ္ဦးကုိ ပုလဲဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား တစ္ဦးကုိ ပုလဲဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား 
ပါဝင္ေစလ်က္ အဖြဲ႔ဝင္အနည္းဆုံး (၇) ဦးမွ အမ်ားဆုံး ပါဝင္ေစလ်က္ အဖြဲ႔ဝင္အနည္းဆုံး (၇) ဦးမွ အမ်ားဆုံး 
(၁၁ )  ဦးျ ဖ င့္  တန္ ဖုိးျ ဖတ္အဖြဲ ႔ ကုိ  ဖြဲ ႔ စ ည္းရမည္ ။ (၁၁ )  ဦးျ ဖ င့္  တန္ ဖုိးျ ဖတ္အဖြဲ ႔ ကုိ  ဖြဲ ႔ စ ည္းရမည္ ။ 
တန္ဖုိးျဖတ္အဖြဲ႔ကုိ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ တန္ဖုိးျဖတ္အဖြဲ႔ကုိ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ 
တန္ဖုိိးျဖတ္အဖြဲ ႔သည္  ပုလဲမ်ား၏  အရည္အေသြး ၊ တန္ဖုိိးျဖတ္အဖြဲ ႔သည္  ပုလဲမ်ား၏  အရည္အေသြး ၊ 
အေရအတြက္ ၊  အေလးခ်ိ န္ႏွ င့္အရြ ယ္အစား တုိ ႔ ကုိ  အေရအတြက္ ၊  အေလးခ်ိ န္ႏွ င့္အရြ ယ္အစား တုိ ႔ ကုိ  
မွတ္ ပုံတင္ျခင္း ၊  တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းတုိ ႔  ျပဳလုပ္ရမည္။ မွတ္ ပုံတင္ျခင္း ၊  တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းတုိ ႔  ျပဳလုပ္ရမည္။ 
တန္ဖုိးျဖတ္အဖြဲ႔သည္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ တန္ဖုိးျဖတ္အဖြဲ႔သည္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ 
ေပးအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ေပးအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 
တန္ဖုိးျဖတ္အဖြ႔ဲမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ပုလဲတန္ဖုိးအေပၚ တန္ဖုိးျဖတ္အဖြ႔ဲမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ပုလဲတန္ဖုိးအေပၚ 
ေက်နပ္မႈမရိွပါက တန္ဖုိးျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ အတြက္ ေက်နပ္မႈမရိွပါက တန္ဖုိးျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ အတြက္ 
တန္ဖုိးသတ္မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၃ဝ)အတြင္း တန္ဖုိးသတ္မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၃ဝ)အတြင္း 
ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
ေလွ်ာက္ထားခ်က္အေပၚတြ င္  ပစ ၥည္းတန္ ဖုိးမ်ား ကုိ  ေလွ်ာက္ထားခ်က္အေပၚတြ င္  ပစ ၥည္းတန္ ဖုိးမ်ား ကုိ  
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း (သုိ ႔) တန္ဖုိးျဖတ္အဖြဲ ႔၏ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း (သုိ ႔) တန္ဖုိးျဖတ္အဖြဲ ႔၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ 

ႏုိင္သည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ တန္ဖုိးျဖတ္ ႏုိင္သည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ တန္ဖုိးျဖတ္ 
အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္သည့္ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္သည့္ 
ခ်ီးျမႇင့္ေငြကုိခံစားႏုိင္သည္။ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္း ဥပေဒကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကုိခံစားႏုိင္သည္။ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္း ဥပေဒကုိ 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ား ေဖာ္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ား 
စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႕ဲ၏ စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႕ဲ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၊ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ျမန္မာ့ပုလဲ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ ျမန္မာ့ပုလဲ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ 
သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
နွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။နွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား (ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆုိင္ရာ)ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား (ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆုိင္ရာ)

ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆုိိင္ရာ ေငြဒဏ္ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကုိလည္း ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆုိိင္ရာ ေငြဒဏ္ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကုိလည္း 
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလည္း အစားထုိးထားသည္။ျပင္ဆင္ေျပာင္းလည္း အစားထုိးထားသည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 
စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး  ဥပေဒၾကမ္း 
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ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ 
ရာတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အဆုိ တင္သြင္းမည့္သူမရိွသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း ျပည္သူ ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္  အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ 
ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၃)ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂)ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တစ္ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ

ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
ႏွင့္  ဥပေဒၾကမ္း  ေကာ္မတီ  ကုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္  
ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ 
သတၱဳတြင္းဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းေအာင္ 
လာေရာက္  ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယမဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးေမာင္တုိး မင္းလွ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
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4. 17.0/         vSsyfppfOya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
                                           trsKd;om;vGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpftwnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpm
jynfaxmifpkvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhay;ydkYrItay: aqG;aEG;rI
jynfaxmifpkvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhay;ydkYrItay:
Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwD\ 
avhvmawGY&SdcsuftpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

11.11.2013

27.1.2014

7.2.2014

22.7.2014

29.7.2014

1.10.2014

15.10.2014

20.10.2014

20.10.2014

4.6.2014
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးသိန္းလြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၁)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၇)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္သစ္ေတာဌာန

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ေန႔႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ေန႔႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း 
(၁၆) ႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၇၄) ခုပါရိွသည္။(၁၆) ႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၇၄) ခုပါရိွသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၄)(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၄)

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက 

တာဝန္ေပးအပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား တာဝန္ေပးအပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား 
ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေစၿပီး သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ား  ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေစၿပီး သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ား  
ပါဝင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႔ ပါဝင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႔ 
စည္းရမည္။ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စည္းရမည္။ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒    ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒    
အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ (၅)ဦး သုိ႔မဟုတ္ (၇)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ (၅)ဦး သုိ႔မဟုတ္ (၇)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 
ေကာ္မရွင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ေကာ္မရွင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 
ေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကုိ ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကုိ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ အနည္းဆုံး ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ တင္ျပျခင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ အနည္းဆုံး ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ တင္ျပျခင္း၊ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲမွ ေပးအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲမွ ေပးအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ 
အျခား လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရ အျခား လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရ 
မည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္င့ံံဝန္ထမ္း မည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္င့ံံဝန္ထမ္း 
မဟုတ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ေပး မဟုတ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ေပး 
ေသာ ခ်ီးျမႇင့့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကုိ ေသာ ခ်ီးျမႇင့့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကုိ 
ခံစားခြင့္ရိွသည္။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 
အခန္း (၃) တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။အခန္း (၃) တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ျပည္ေထာငစု္အစုိးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ 

သက္ဆုိင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ သက္ဆုိင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ 
ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသအဖြဲ ႔မ်ားသည္  လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ  ေဒသအဖြဲ ႔မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပး လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပး 
ႏိုင္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွသူက ခြင့္ျပဳ ႏိုင္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွသူက ခြင့္ျပဳ 
မိန္ ႔ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာက မိန္ ႔ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာက 
ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔  သုိ႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔  သုိ႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ 
ကုိ ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကုိ ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ 
ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရ 
လွ်င္ျဖစ္ေစ ထိုသူအားဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ ခြင့္ျပဳ လွ်င္ျဖစ္ေစ ထိုသူအားဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ ခြင့္ျပဳ 
မိန္႔ကုိ ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိန္႔ကုိ ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ စီမံခန္႔ခြခဲြင့့္ရိွေသာ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ ျပည္ေထာင္စုမွ စီမံခန္႔ခြခဲြင့့္ရိွေသာ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းစေသာ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းစေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ 
၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ 
ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ မိမိေဒသအတြင္း ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ မိမိေဒသအတြင္း ျပည္ေထာင္စု 
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မွ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွသည့္ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္ မွ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွသည့္ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္ 
လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွအပ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွအပ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ျခင္းမရိွေသာ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျခင္းမရိွေသာ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား 
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့့္ျပဳမိန္႔ 
ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ  ဦးစီးအဖြဲ႔သည္ မိမိေဒသအတြင္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ  ဦးစီးအဖြဲ႔သည္ မိမိေဒသအတြင္း 
ရိွ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ရိွ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း 
လုပ္ပုိင္ခြင့္  ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး လုပ္ပုိင္ခြင့္  ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီး ခြင့္ရတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီး 
အဖြ႔ဲသည္ ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ အဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ 
ျဖဴးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါက ဝန္ႀကီးဌာန ျဖဴးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါက ဝန္ႀကီးဌာန 
ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးအဖြ႔ဲ၏ စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးအဖြ႔ဲ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနက သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနက 
တာဝန္ေပးအပ္ေသာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ ႔အစည္း တာဝန္ေပးအပ္ေသာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ ႔အစည္း 
အသီးသီးတုိ႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကျငာစာ၊ အမိန္႔၊ အသီးသီးတုိ႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကျငာစာ၊ အမိန္႔၊ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ 
ႏိုင္သည္။ႏိုင္သည္။

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
လွ် ပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား  ႏွ င့္ပတ္သက္ေသာ  လွ် ပ္စစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား  ႏွ င့္ပတ္သက္ေသာ  

တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ အခန္း (၁၂) တြင္ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားၿပီး တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ အခန္း (၁၂) တြင္ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားၿပီး 
တားျမစ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ အခန္း (၁၃)တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤဥပေဒ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ အခန္း (၁၃)တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤဥပေဒ 
ပါျပစ္မႈမ်ားကုိ ရဲအေရးပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ ပါျပစ္မႈမ်ားကုိ ရဲအေရးပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ 

ဓာတ္အားက႑ ပုိမုိဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဓာတ္အားက႑ ပုိမုိဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ 

မွ ရင္းႏီွးျမွပ္မႈမ်ား ပုိမုိပါဝင္လာေစရန္၊ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္မွ ရင္းႏီွးျမွပ္မႈမ်ား ပုိမုိပါဝင္လာေစရန္၊ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ တုိင္း ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အလတ္စားႏွင့္ အေသး ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အလတ္စားႏွင့္ အေသး 
စား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ က်ယ္လာေစရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။တြင္ က်ယ္လာေစရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 

စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြး ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
ႏစ္ွရပ္ သေဘာကြလဲြမဲႈရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏစ္ွရပ္ သေဘာကြလဲြမဲႈရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ 
ၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ ၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ျခင္းကုိ ဥပေဒ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ျခင္းကုိ ဥပေဒ 
ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္  တင္သြင္းခဲ့ ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္  တင္သြင္းခဲ့ 
သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ (၇) ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ ႔ စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ (၇) ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ ႔ 
လႊတ္ေတာ္္တြင္ (၃) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္္တြင္ (၃) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တစ္ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ တစ္ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ 

လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီး လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီး 
တစ္ဦး လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။တစ္ဦး လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးၾကည္သာ ဂြ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
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စက္မႈလက္မႈ က႑

4.18.0/         "mwkypönf;ESifh tjcm;qufpyfypönf;rsm;tEÅ&m,frS wm;qD;umuG,fa&; Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

6.2.2013

27.22013

6.2.2013

 27.2.2013

9.7.2013

18.7.2013

12.8.2013

15.8.2013

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf



vTwfawmf avhvmapmifhMunfha&; tpDtpOf

91

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးသိန္းေအာင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၆)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ စက္မႈလက္မႈ

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပဌာန္းသည္။ ဥပေဒတြင္ အခန္း (၁၇) ခန္းႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပဌာန္းသည္။ ဥပေဒတြင္ အခန္း (၁၇) ခန္းႏွင့္ 
အပုိဒ္ (၄၇) ပုိဒ္ ပါ၀င္သည္။အပုိဒ္ (၄၇) ပုိဒ္ ပါ၀င္သည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ )( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ )

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
ကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ျဖစ္သည္။ကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ျဖစ္သည္။

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔၊ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔၊ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ 

ႏင့္ွ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းသည္။ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရး ႏင့္ွ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းသည္။ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရး 
အဖြဲ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဖြဲ႔စည္းၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဖြဲ႔စည္းၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠဌ၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠဌ၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဒုတိယၪကၠဌ အျဖစ္ပါဝင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဒုတိယၪကၠဌ အျဖစ္ပါဝင္သည္။ 
ၿမိ ႕ဳေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌမ်ား (ၿမိ ႕ဳေတာ္ ၿမိ ႕ဳေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌမ်ား (ၿမိ ႕ဳေတာ္ 
ဝန္မ်ား)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒဝုန္ႀကီးမ်ားက အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္မ်ား)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒဝုန္ႀကီးမ်ားက အဖြဲ႔ဝင္ 
အျဖစ္ပါဝင္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးကုိ တြဲဖက္ အျဖစ္ပါဝင္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးကုိ တြဲဖက္ 
အတြင္းေရးမွဴး (၁)၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန မီးသတ္ ဦးစီးဌာ အတြင္းေရးမွဴး (၁)၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန မီးသတ္ ဦးစီးဌာ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကုိ တြဲဖက္အတြင္ေရးမွဴး (၂) အျဖစ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကုိ တြဲဖက္အတြင္ေရးမွဴး (၂) အျဖစ္ 
ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းသည္။ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းသည္။ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရၿပီး၊ ကုန္က် စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရၿပီး၊ ကုန္က် 
စရိတ္ က်ခံေပးရသည္။စရိတ္ က်ခံေပးရသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန စက္မႈၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန စက္မႈၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား 

ေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔တြင္ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔တြင္ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ 
ပါဝင္ၿပီး ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ပါဝင္သည္။ ပါဝင္ၿပီး ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ပါဝင္သည္။ 
ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔ဲကုိ ဗဟုိဦးစီးအဖြ႔ဲက ဖြ႔ဲစည္းရသည္။ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔ဲကုိ ဗဟုိဦးစီးအဖြ႔ဲက ဖြ႔ဲစည္းရသည္။ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ထည့္သြင္းဖြ႔ဲစည္းနုိင္သည္။ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ထည့္သြင္းဖြ႔ဲစည္းနုိင္သည္။

ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
အဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ အဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ 
လုိအပ္သလုိ ဖြ႔ဲစည္းနုိင္သည္။လုိအပ္သလုိ ဖြ႔ဲစည္းနုိင္သည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔ဲမ်ားသည္ ဓာတုေဗဒ ကၽြမ္းက်င္သူ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔ဲမ်ားသည္ ဓာတုေဗဒ ကၽြမ္းက်င္သူ 
တစ္ဦး အနည္းဆံုး ပါဝင္ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကုိ လုိအပ္ တစ္ဦး အနည္းဆံုး ပါဝင္ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကုိ လုိအပ္ 
သလုိ ဖြဲ႔စည္းနုိင္သည္။ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျခာက္လ သလုိ ဖြဲ႔စည္းနုိင္သည္။ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျခာက္လ 
တစ္ႀကိမ္ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကုိ တစ္ႀကိမ္ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကုိ 
ျပဳလုပ္နုိင္ကာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ကုိ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္။ ျပဳလုပ္နုိင္ကာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ကုိ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္။ 
နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈစခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈစခန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ 
ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လည္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းနုိင္ ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လည္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းနုိင္ 
သည္။သည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔ႏွင့္ ဗဟုိ မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔ႏွင့္ ဗဟုိ 
ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ ႔တုိ႔သည္ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ ႔တုိ႔သည္ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။
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ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ 

တားဆီးကာကြယ္ေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔က ခ်မွတ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔က ခ်မွတ္ 
ၿပီး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔က ၿပီး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔က 
ခ်မွတ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ အမ်ိဳးသား ခ်မွတ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား စာရင္းကုိ အဆင့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား စာရင္းကုိ 
ဗဟုိဦးစီးအဖြ႔ဲက ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ လုိင္စင္သက္တမ္း၊ ဗဟုိဦးစီးအဖြ႔ဲက ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ လုိင္စင္သက္တမ္း၊ 
မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သက္တမ္း၊ လုိင္စင္ေလ်ွာက္ထားသူႏွင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သက္တမ္း၊ လုိင္စင္ေလ်ွာက္ထားသူႏွင့္ 
မွတ္ပံုတင္ေလ်ွာက္ထားသူတုိ႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေလ်ွာက္ထားသူတုိ႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔က သတ္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔က သတ္မွတ္ 
ေပးရသည္။ေပးရသည္။

ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စက္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စက္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း 
မ်ားလုပ္ကုိင္လုိသူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ မ်ားလုပ္ကုိင္လုိသူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္တကြ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔ဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္တကြ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ 
ထံသုိ႔ လုိင္စင္ေလ်ာက္ထားရမည္။ထံသုိ႔ လုိင္စင္ေလ်ာက္ထားရမည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔ဲထံ တင္ျပမွတ္ပံုတင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔ဲထံ တင္ျပမွတ္ပံုတင္ 
ရမည္။ လုိင္စင္ခ၊ မွတ္ပံုတင္ခ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းစစ္ေဆးခ ရမည္။ လုိင္စင္ခ၊ မွတ္ပံုတင္ခ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းစစ္ေဆးခ 
စသည္တုိ႔ကုိ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည္။စသည္တုိ႔ကုိ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည္။

ျပစ္မႈ- ျပစ္ဒဏ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျပစ္မႈ- ျပစ္ဒဏ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစ လုပ္ငန္းယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစ 

ျခင္း၊ လုိင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ပယ္ဖ်က္ျခင္း စသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ျခင္း၊ လုိင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ပယ္ဖ်က္ျခင္း စသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔ဲက ခ်မွတ္နုိင္သည္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔ဲက ခ်မွတ္နုိင္သည္။ 
ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔ထံ ဗဟုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔ထံ 
ရက္ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း အယူခံဝင္နုိင္သည္။ရက္ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း အယူခံဝင္နုိင္သည္။

တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ 
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ 
ေဖာ္စပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရိွျခင္း၊ သုိေလွာင္ ေဖာ္စပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရိွျခင္း၊ သုိေလွာင္ 

ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ 
ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ျခင္း၊ လုိင္စင္မရိွပဲ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ျခင္း၊ လုိင္စင္မရိွပဲ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္မထားေသာ ဓာတုပစၥည္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္မထားေသာ ဓာတုပစၥည္း 
မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ 
နုိင္သည္။နုိင္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 

စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းၿပီး အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းၿပီး အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေသာ လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေသာ 
အခါ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိတင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား အခါ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိတင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္မရိွသျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လွယ္မရိွသျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
၌ တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ ၌ တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
သေဘာထား ကြလဲြမဲႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ သေဘာထား ကြလဲြမဲႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ 
မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၃) ရက္ ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၃) ရက္ ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) ရက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) ရက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တစ္ရက္ တုိ႔ျဖစ္သည္။တစ္ရက္ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

(၂) ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၂) ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
ႏွစ္ဦးလုံးမွာ USDP မွ ျဖစ္သည္။ႏွစ္ဦးလုံးမွာ USDP မွ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ 
ဝန္ႀကီးတစ္ဦး လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ေတြ႔ရသည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ေဒါက္တာေအာင္သန္း ေရႊဘုိ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ဦးဉာဏ္ဝင္း လႈိင္သာယာ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
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4.19.0/        pHcsdefpHnTef;owfrSwfjcif;qdkif&mOya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

udkf,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsdK;om;vGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhay;ydkYrItay:     
Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwD\ 
avhvmawGY&SdcsuftpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

3.10.2013

3.10.2013

17.2.2014

17.2.2014

17.3.2014

24.3.2014

2.6.2014

25.6.2014

2.7.2014
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ေဒါက္တာဘေရႊ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာင္တုိဘာလ (၃)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၃)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ စက္မႈလက္မႈ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔၌ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း ေပါင္း (၁၁) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔၌ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း ေပါင္း (၁၁) 
ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၃၃) ခုပါရိွသည္။ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၃၃) ခုပါရိွသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈)(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈)

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္း 

ေကာင္စီကုိ အဖြ႔ဲဝင္ (၃ဝ) ထက္မပုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ေကာင္စီကုိ အဖြ႔ဲဝင္ (၃ဝ) ထက္မပုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္း ရမည္။ ေကာင္စီကုိ အစုိးရအဖြဲ႔ကတာဝန္ေပးေသာ ဖြဲ႔စည္း ရမည္။ ေကာင္စီကုိ အစုိးရအဖြဲ႔ကတာဝန္ေပးေသာ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးမွ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးမွ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ 
လည္းေကာင္း၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ထင္ေပၚ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ထင္ေပၚ 
ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဂုဏ္သတင္းရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခား ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဂုဏ္သတင္းရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခား 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဖြ႔ဲဝင္မ်ား အျဖစ္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဖြ႔ဲဝင္မ်ား အျဖစ္လည္း 
ေကာင္း၊ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ေပးေသာ ေကာင္း၊ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ေပးေသာ 
ဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ 
လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းရမည္ လုိအပ္ပါက ဒတိုယဥကၠ႒ ႏွင့္ လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းရမည္ လုိအပ္ပါက ဒတိုယဥကၠ႒ ႏွင့္ 
တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ေကာင္စီကုိ တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ေကာင္စီကုိ 
လုိအပ္သလုိျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္း လုိအပ္သလုိျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားကုိ အခန္း (၃)တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။တာဝန္မ်ားကုိ အခန္း (၃)တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။

 ေကာင္စီသည္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ  ေကာင္စီသည္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ 
တာဝန္ေပးအပ္ေသာ ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ေပးအပ္ေသာ ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးဦးျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးဦးျဖစ္ေစ၊ 

အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သိပၸံႏွင့္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သိပၸံႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား 
က အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္၍ စံခ်ိန္စံၫႊန္း လုပ္ငန္းေကာ္မတီ က အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္၍ စံခ်ိန္စံၫႊန္း လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
ကုိ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ထုိသုိ႔ဖြ႔ဲစည္းရာတြင္ အတြင္းေရးမွဴးကုိ ကုိ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ထုိသုိ႔ဖြ႔ဲစည္းရာတြင္ အတြင္းေရးမွဴးကုိ 
သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး လုိအပ္ပါက ဒတိုယဥကၠ႒ႏွင့္ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး လုိအပ္ပါက ဒတိုယဥကၠ႒ႏွင့္ 
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ 
ႏိုင္သည္။ ေကာ္မတီကုိ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ ႔စည္း ႏိုင္သည္။ ေကာ္မတီကုိ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ ႔စည္း 
ႏိင္ုသည္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အခန္း (၄) ႏိင္ုသည္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အခန္း (၄) 
တြင္ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။တြင္ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။

 စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆုိင္ရာအသိအမွတ္ျပဳလႊာ အရည္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆုိင္ရာအသိအမွတ္ျပဳလႊာ အရည္
အေသြးေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးခြင့္ရရိွေသာ ျပည္တြင္း၊ အေသြးေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးခြင့္ရရိွေသာ ျပည္တြင္း၊ 
ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လုပ္္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္လုိေသာ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လုပ္္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္လုိေသာ 
သူမ်ားသည္ အသိအမွတ္ ျပဳလႊာရရိွရန္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ သူမ်ားသည္ အသိအမွတ္ ျပဳလႊာရရိွရန္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ဦးစီးဌာနသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ဦးစီးဌာနသည္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ေကာ္မတီမွတဆင့္ ေကာင္စီသုိ႔တင္ျပရမည္။ ေကာင္စီသည္ ေကာ္မတီမွတဆင့္ ေကာင္စီသုိ႔တင္ျပရမည္။ ေကာင္စီသည္ 
ဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကုိ စိစစ္၍ အသိ ဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကုိ စိစစ္၍ အသိ 
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အမွတ္ျပဳလႊာ ထုတ္ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ရန္ဆုံးျဖတ္ အမွတ္ျပဳလႊာ ထုတ္ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ရန္ဆုံးျဖတ္ 
ၿပီး ေကာ္မတီမွတဆင့္ ဦးစီးဌာနသုိ႔ ေၾကာင္းၾကားရမည္။ ၿပီး ေကာ္မတီမွတဆင့္ ဦးစီးဌာနသုိ႔ ေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
ဦးစီးဌာနသည္ ေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ဦးစီးဌာနသည္ ေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ အသိအမွတ္ျပဳလႊာ သက္တမ္းတုိးျမင့္လုိပါကလည္း ရမည္။ အသိအမွတ္ျပဳလႊာ သက္တမ္းတုိးျမင့္လုိပါကလည္း 
၎ အဆင့္အတုိင္းပင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။၎ အဆင့္အတုိင္းပင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ 
ရရိွလိုသူ လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဦးစီးဌာန၏ အသိအမွတ္ျပဳလႊာ ရရိွလိုသူ လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဦးစီးဌာန၏ အသိအမွတ္ျပဳလႊာ 
ရရိွေသာဌာန၊ အဖြ႔ဲအစည္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အသိ ရရိွေသာဌာန၊ အဖြ႔ဲအစည္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အသိ 
အမွတ္ျပဳလႊာ ရရိွေသာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းသည္ သတ္မွတ္ အမွတ္ျပဳလႊာ ရရိွေသာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းသည္ သတ္မွတ္ 
ခ်က္ႏွင့္အညီ စစ္ေဆး၍ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြး ေထာက္ ခ်က္ႏွင့္အညီ စစ္ေဆး၍ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြး ေထာက္ 
ခံခ်က္၊ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ ခံခ်က္၊ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ 
ႏင့္ွ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ထုတ္ ႏင့္ွ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ထုတ္ 
ေပးခြင့္ရိွသည္။ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ရရိွသူသည္ ေပးခြင့္ရိွသည္။ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ရရိွသူသည္ 
သက္ဆုိင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ သက္ဆုိင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ 
ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက ေကာ္မတီမွ ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက ေကာ္မတီမွ 
အေရးယူရမည္။ ေကာ္မတီ၏အေရးယူမႈကုိ မေက်နပ္သူ အေရးယူရမည္။ ေကာ္မတီ၏အေရးယူမႈကုိ မေက်နပ္သူ 
သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္အေရးယူသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္အေရးယူသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း 
(၆ဝ) အတြင္း ေကာင္စီသုိ႔ အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။ ေကာင္စီ (၆ဝ) အတြင္း ေကာင္စီသုိ႔ အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။ ေကာင္စီ 
သည္ ေကာ္မတီ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ သည္ ေကာ္မတီ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳႏုိင္ၿပီး ေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳႏုိင္ၿပီး ေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္္သည္ 
အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္။အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္။

 ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္မတီ  ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္မတီ 
ဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 
အဖြ႔ဲ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာန အဖြ႔ဲ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာန 
သည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္း သည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္း 
မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေကာင္စီတုိ႔သည္ လုိအပ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေကာင္စီတုိ႔သည္ လုိအပ္ 
ေသာ အမိန္႔၊ ေၾကာ္ျငာစာ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး ေသာ အမိန္႔၊ ေၾကာ္ျငာစာ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ေကာ္မတီႏွင့္ ဦးစီးဌာန လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ေကာ္မတီႏွင့္ ဦးစီးဌာန 
တုိ႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တုိ႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ အခန္း (၉) တြင္ျပဌာန္းထား ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ အခန္း (၉) တြင္ျပဌာန္းထား 

သည္။ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ရဲအေရးပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ သည္။ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ရဲအေရးပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ 
သတ္မွတ္သည္။ ဤဥပေဒအရ တရားစြဆုိဲေသာ ျပစ္မႈႏွင့္ သတ္မွတ္သည္။ ဤဥပေဒအရ တရားစြဆုိဲေသာ ျပစ္မႈႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းကုိ တရားရုံးေရွ႕ သုိ႔ သက္ဆုိင္သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းကုိ တရားရုံးေရွ႕ သုိ႔ 
တင္ပုိ႔ျခင္းမျပဳဘဲ မည့္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းကုိ တင္ပုိ႔ျခင္းမျပဳဘဲ မည့္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းကုိ 
အစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း အစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း 
အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပႏိုင္သည္။ ယင္းသုိ ႔ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပႏိုင္သည္။ ယင္းသုိ ႔ 
တင္ျပျခင္းကုိ တရားရုံးေရွ႕သုိ႔ သက္ေသခံပစၥည္းတင္ျပ တင္ျပျခင္းကုိ တရားရုံးေရွ႕သုိ႔ သက္ေသခံပစၥည္းတင္ျပ 
ျခင္းဟု မွတ္ယူကာသက္ဆုိင္ရာ တရားရုံးမွ ဥပေဒႏွင့္ ျခင္းဟု မွတ္ယူကာသက္ဆုိင္ရာ တရားရုံးမွ ဥပေဒႏွင့္ 
အညီ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳႏုိင္သည္။အညီ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳႏုိင္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
ျမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္၊ 

ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေစရန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေစရန္၊ သြင္းကုန္ 
ႏင့္ွ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္း ႏင့္ွ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္း 
ေၾကာင္းႏွင့္ စားသုံးသူႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေၾကာင္းႏွင့္ စားသုံးသူႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ 
ေပးႏိုင္ရန္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစဥ္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစဥ္မ်ား 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္ 
မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ေဒသမ်ား မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ေဒသမ်ား 
ထူေထာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ ထူေထာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ 
ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာအတားအဆီးမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာအတားအဆီးမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ 
ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအအစဥ္ႏွင့္ စီးပြား ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအအစဥ္ႏွင့္ စီးပြား 
ေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ေရး၊ လူမႈေရးဆိင္ုရာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း 
မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ တုိင္းျပည္၏ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပး မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ တုိင္းျပည္၏ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပး 
မႈႏွင့္ နည္းပညာတီထြင္မႈတုိ႔ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္တုိ႔ မႈႏွင့္ နည္းပညာတီထြင္မႈတုိ႔ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္တုိ႔ 
ျဖစ္သည္။ျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့ျခင္းကုိေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းကုိေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းကုိေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ တစ္ေစာင္ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းကုိေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲမႈရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲမႈရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ 
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ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ျခင္းကုိ ဥပေဒ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ျခင္းကုိ ဥပေဒ 
ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္  တင္သြင္း ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္  တင္သြင္း 
ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ (၆)ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္္ စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ (၆)ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္္ 
တြင္(၃)ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္၊ ႏွင့္ တြင္(၃)ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္၊ ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္(၂)ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္(၂)ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ 
ကုိေတြ႔ရသည္။ကုိေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၆)ဦး ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၆)ဦး 

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ ေကာ္မတီ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ 
USDP မွ (၃)ဦး၊ RNDP ၊ SNDPႏွင့္ NDF တုိ႔မွ တစ္ဦးစီ USDP မွ (၃)ဦး၊ RNDP ၊ SNDPႏွင့္ NDF တုိ႔မွ တစ္ဦးစီ 
တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ေဒါက္တာကုိကုိဦး  လာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ေဒါက္တာကုိကုိဦး  လာ 
ေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးၾကည္သာ ဂြ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ေဒါက္တာေဒၚေအးျမင့္ ေရႊေတာင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃ ဦးဘရိွန္ ေက်ာက္ျဖဴ RNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၄ ဦးရဲထြန္း သီေပါ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၅ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး ေျမာက္ဒဂုံ NDF ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၆ ဦးစုိးပုိင္ ဝန္းသုိ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
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ပုိေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

4.20.0/        bufpHkydkYaqmifa&;Oya'

27.6.2013

1.8.2013

21.10.2013

16.1.2014

1.8.2013

1.11.2013

21.1.2014

27.6.2013
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ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
ဤဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္ ဤဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ 
ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအတြက္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအတြက္ 
လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
ပုဂၢလိကအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္သည့္ ကုန္စည္မ်ားဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္သည့္ ကုန္စည္မ်ားဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ 
ေရးဗဟုိအဖြဲ႔ကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူ ေရးဗဟုိအဖြဲ႔ကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူ 
ညီခ်က္ျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ညီခ်က္ျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။

ဗဟုိအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဗဟုိအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိိဳလ္တစ္ဦးက ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိိဳလ္တစ္ဦးက ဥကၠ႒ အျဖစ္ 
လည္းေကာင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ လည္းေကာင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။ က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။ 
ဗဟုိအဖြဲ႔တြင္  ဒတိုယဥကၠ႒ႏွင့္  တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ ဗဟုိအဖြဲ႔တြင္  ဒတိုယဥကၠ႒ႏွင့္  တြဲဖကအ္တြင္းေရးမွဴးတုိ႔ 

ကုိလည္း  ထည့္သြင္းဖြဲ ႔ စည္းႏုိ င္သည္။  ဗဟုိအဖြဲ ႔ ကုိ  ကုိလည္း  ထည့္သြင္းဖြဲ ႔ စည္းႏုိ င္သည္။  ဗဟုိအဖြဲ ႔ ကုိ  
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္ 
သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္ သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အခန္း(၄)တြင္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည္။လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အခန္း(၄)တြင္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ခ၊ မွတ္ပုံတင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ခ၊ မွတ္ပုံတင္ 
သက္တမ္း၊ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ခ၊ ရက္လြန္ေၾကး၊ သက္တမ္း၊ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ခ၊ ရက္လြန္ေၾကး၊ 
ဒဏ္ေၾကး၊ အာမခံအေထာက္အထားႏွင့္ အျခားအခေၾကး ဒဏ္ေၾကး၊ အာမခံအေထာက္အထားႏွင့္ အျခားအခေၾကး 
ေငြမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ ေငြမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ 
ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ ႔၏ ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ ႔၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ဗဟုိအဖြ႔ဲတုိ႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ဗဟုိအဖြ႔ဲတုိ႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာအမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကား ပုိ႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာအမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ အဖြဲ႕၏ ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ အဖြဲ႕၏ 
အဖြဲ႔ဝင္ ပါဝင္သည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း၍ျဖစ္ေစ၊ သင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ပါဝင္သည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း၍ျဖစ္ေစ၊ သင့္ 
ေလ်ာ္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိျဖစ္ေစ တာဝန္ေပးအပ္၍ ေလ်ာ္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိျဖစ္ေစ တာဝန္ေပးအပ္၍ 

ကုိင္တြယ္မည့္အဖြဲ႕အစည္းကုိင္တြယ္မည့္အဖြဲ႕အစည္း

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။  ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၅)၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရလီ (၃၁) ရက္တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။  ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၅)
ခန္း ႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၅၉)ခု ပါရိွသည္။ခန္း ႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၅၉)ခု ပါရိွသည္။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဟန္စိန္ ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး 

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ ပုိ႕ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္- ၃)(၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္- ၃)
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သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအား စစ္ေဆးႏုိင္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအား စစ္ေဆးႏုိင္ 
သည္။ ဗဟုိအဖြဲ ႔သည္ အဖြဲ ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သည္။ ဗဟုိအဖြဲ ႔သည္ အဖြဲ ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ႏိင္ုငံဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏိင္ုငံဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပ ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပ 
ရမည္။ ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္ ဝန္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ရမည္။ ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္ ဝန္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ 
ေပးအပ္သည့္ အျခားတာဝန္ မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေပးအပ္သည့္ အျခားတာဝန္ မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ ဤဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ ဤဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ 
နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ အမိန္႔တုိ႔ပါ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ အမိန္႔တုိ႔ပါ 
တားျမစ္ခ်က္ တစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ 
စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူ 
အား စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။အား စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္္ငန္း လုပ္ကုိင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္္ငန္း လုပ္ကုိင္ 
ျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွါ အဖြဲ႔အစည္း ျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွါ အဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုခု (သုိ႔မဟုတ္) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ဤဥပေဒအရ တစ္ခုခု (သုိ႔မဟုတ္) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ဤဥပေဒအရ 
မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရယူျခင္းမွာျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္ခ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရယူျခင္းမွာျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္ခ 
(သုိ႔မဟုတ္)အျခား အခေၾကးေငြေပးသြင္းရျခင္းမွာျဖစ္ေစ  (သုိ႔မဟုတ္)အျခား အခေၾကးေငြေပးသြင္းရျခင္းမွာျဖစ္ေစ  
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ 

ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ 

ဘက္စုံ ပုိ ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း  လုပ္ကုိ င္သူသည္  ဘက္စုံ ပုိ ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း  လုပ္ကုိ င္သူသည္  
ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ 
ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ အမိန္႔တုိ႔ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ အမိန္႔တုိ႔ပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 
ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပုံတင္စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစ ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပုံတင္စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစ 
ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြနု္ျခင္း (သုိ႔မဟုုတ္) လုိက္နာရန္ပ်က္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြနု္ျခင္း (သုိ႔မဟုုတ္) လုိက္နာရန္ပ်က္ 
ကြက္ျခင္းရိွပါက ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္ကြက္ျခင္းရိွပါက ဗဟုိအဖြ႔ဲသည္

(က) သတိေပးျခင္းႏွင့္သတ္မွတ္ထားေသာဒဏ္ေၾကး(က) သတိေပးျခင္းႏွင့္သတ္မွတ္ထားေသာဒဏ္ေၾကး
        ကုိ ေပးေဆာင္ေစျခင္း         ကုိ ေပးေဆာင္ေစျခင္း 
(ခ) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကုိ ကာလသတ္မွတ္၍ (ခ) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကုိ ကာလသတ္မွတ္၍ 
 ရပ္ဆုိင္းျခင္း  ရပ္ဆုိင္းျခင္း 
(ဂ) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္  (ဂ) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္  

 ႏုိင္သည္။ ႏုိင္သည္။
 မည္သူမဆုိ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မရိွဘ ဲဘက္စုံ  မည္သူမဆုိ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မရိွဘ ဲဘက္စုံ 

ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေၾကာင္းျပစ္မႈထင္ရွား ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေၾကာင္းျပစ္မႈထင္ရွား 
စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူသည္ ေငြဒဏ္အနည္းဆုံး က်ပ္ စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူသည္ ေငြဒဏ္အနည္းဆုံး က်ပ္ 
(၂၅)သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ (၁၅ဝ)သိန္းအထိ ခ်မွတ္ (၂၅)သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ (၁၅ဝ)သိန္းအထိ ခ်မွတ္ 
ျခင္းခံရမည္။ ျခင္းခံရမည္။ 

ဗဟုိအဖြဲ႔ကခ်မွတ္ေသာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ ဗဟုိအဖြဲ႔ကခ်မွတ္ေသာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ 
ထားခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္သည့္အမိန္႔ (သုိ႔) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (သုိ႔) ထားခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္သည့္အမိန္႔ (သုိ႔) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (သုိ႔) 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာအမိန္႔ကုိျဖစ္ေစ မေက်နပ္သူ သည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာအမိန္႔ကုိျဖစ္ေစ မေက်နပ္သူ သည္ 
ထိုအမိန္႔ကုိလက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၆ဝ)အတြင္း ထိုအမိန္႔ကုိလက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၆ဝ)အတြင္း 
ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အယူခံႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အယူခံမႈကုိ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အယူခံႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အယူခံမႈကုိ 
စိစစ္ၿပီး ပလပ္ျခင္း (သုိ႔) ခ်မွတ္ခဲ့ေသာအမိန္႔ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း စိစစ္ၿပီး ပလပ္ျခင္း (သုိ႔) ခ်မွတ္ခဲ့ေသာအမိန္႔ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း 
(သုိ႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ (သုိ႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ 
(သုိ႔) ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။(သုိ႔) ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။

ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာအမႈမ်ားကုိ တရားလုိ၏ ဆႏၵအရ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာအမႈမ်ားကုိ တရားလုိ၏ ဆႏၵအရ 
စီရင္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ တရား႐ုံးတစ္ခုခုတြင္ တရားစြဲပုိင္ခြင့္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ တရား႐ုံးတစ္ခုခုတြင္ တရားစြဲပုိင္ခြင့္ 
ရိွေၾကာင္းကုိ အခန္း(၁၃)တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ရိွေၾကာင္းကုိ အခန္း(၁၃)တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ကြန္ဗင္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ေဒသ 
ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ကတိျပဳခ်က္မ်ားကုိ လည္း 
ေကာင္း  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္တြင္း 
ျပည္ပ ပူးေပါင္းညႇိႏႈင္ိး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္း 
ဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္၊ ဘက္စုံပုိ႔ေဆာင္ 
ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္၊ ကုန္စည္ကုိ 
သမား႐ုိးက်နည္းျဖင့္ ၾကားခံႏုိင္ငံမ်ားမွတဆင့္ ပုိ႔ေဆာင္ 
ရာတြင္ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ 
ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္းကင္းေဝးေစၿပီး ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိ မုိသြက္လက္ ျမန္ဆန္လာေစရန္ 
တုိ႔ျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 
စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွစဥ္ကတစ္ႀကိမ္၊  
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျပဳစုတင္ 
သြင္းခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္း 
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စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ေဒါက္တာစုိင္းေက်ာ္အုန္း နမ့္ခမ္း SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဥပေဒၾကမ္း စတင္တင္သြင္းသည့္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေသာအခါ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ 
သေဘာတူသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားကြဲလြဲမႈ
မရိွေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမႈ 
မရိွဘဲ မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ (၄) ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

တြင္ (၃)ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁)ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ

ဤဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္တစ္ဦးမွလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
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4.21.0/         tDvufxa&mepfqufoG,faqmif&Gufa&;Oya'udk   jyifqifonfh   Oya'
                                   (EdkifiHawmfat;csrf;om,ma&;ESifh zGHYNzdK;a&;aumifpD Oya'trSwf 5^2004 udk jyifqifonfh Oya')

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

jyifqifcsufrsm;twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

21.8.2013

22.10.2013

4.2.2014

7.10.2013

16.1.2014

18.2.2014

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးသိန္းၫႊန္႔

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း သဃၤန္းကၽြန္း

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၁)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅) ရက္

အမ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆)(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆)

ျပင္ဆင္ခ်က္ျပင္ဆင္ခ်က္
အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒအီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒ

ကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆုိင္ရာ စကား ကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆုိင္ရာ စကား 
ရပ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ အစားထုိးထားသည္ကုိ ရပ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ အစားထုိးထားသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ေတြ႔ရသည္။

ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 

စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္း   စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္း   
ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိ 

ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး 
ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ 
သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားကြဲသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားကြဲ
လြဲမႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္း လြဲမႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္း 
တင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။တင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္  ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္  ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ 
အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးရက္ (၂) ရက္သာ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးရက္ (၂) ရက္သာ 
ရိွခဲ့သည္။ရိွခဲ့သည္။
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4.22.0/     1964 ckESpf?  jrefrmhMu,fig;yGifhoabFmvkyfief;aumfydka&;&Sif; Oya'udk   &kyfodrf;onfh  Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

23.7.2012

30.7.2012

18.10.2012

30.7.2012

17.8.2012

2.11.2012
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဟန္စိန္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၃)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁)ရက္

အမ်ိဳးအစား ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္း

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆယ္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း 
(၁) ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၂) ခုပါရိွပါသည္။(၁) ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း (၂) ခုပါရိွပါသည္။

 ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္း ေကာ္ပုိေရးရွင္းဥပေဒ (၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ  ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္း ေကာ္ပုိေရးရွင္းဥပေဒ (၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥပေဒအမွတ္ ၂။) ကို ဤဥပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥပေဒအမွတ္ ၂။) ကို ဤဥပေဒျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၈၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၈

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္္ေတာ္ 

တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ 
ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔ ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီ အစီရင္ ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မရိွ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မရိွ 
သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္အတည္ သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္အတည္ 

ျပဳခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ျပဳခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြး ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြး 

သည့္ရက္ (၂)ရက္ရိွခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္၊ သည့္ရက္ (၂)ရက္ရိွခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္၊ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ တစ္ဦးမွ် ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ မေတြ႔ရေပ။လွယ္ တစ္ဦးမွ် ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ မေတြ႔ရေပ။



vTwfawmf avhvmapmifhMunfha&; tpDtpOf

105

4.23.0/        vrf;ESifhwHwm;toHk;jyKjcif;qdkif&mOya'udk  jyifqifonfh  Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

7.2.2014

26.2.2014

17.3.2014

7.2.2014

6.3.2014

18.6.2014
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးစုိးတင့္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၇)ရက္

အမ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္ဥပေဒ

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၅)(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၅)

အစားထုိးျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားအစားထုိးျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား

အစားထုိးျခင္းမ်ားတြင္ စကားရပ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ အစားထုိးျခင္းမ်ားတြင္ စကားရပ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ 
အစားထုိးထားသည္။ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆုိင္ရာ ေထာင္ဒဏ္ အစားထုိးထားသည္။ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆုိင္ရာ ေထာင္ဒဏ္ 
ေငြဒဏ္မ်ား ေျပာင္းလဲအစားထုိးထားသည္။ ဥပေဒပါ ေငြဒဏ္မ်ား ေျပာင္းလဲအစားထုိးထားသည္။ ဥပေဒပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာနည္းဥပေဒ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာနည္းဥပေဒ 
မ်ား စည္းမ်ဥ္းနွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္္စုအစုိးရ မ်ား စည္းမ်ဥ္းနွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္္စုအစုိးရ 
အဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ 
ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ လုိအပ္ေသာ ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ လုိအပ္ေသာ 
အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ 
အစားထုိးျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။အစားထုိးျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 
အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္္ သေဘာကြလဲြမဲႈမရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
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4.24.0/        a&aMumif;twm;tqD;rsm;tufOya'udk   jyifqifonfh   Oya'

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဟန္စိန္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္

အမ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္
( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၆)( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၆)

ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ တစ္ႀက္ိမ္စီ ေဆြးေႏြးၿပီး ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ တစ္ႀက္ိမ္စီ ေဆြးေႏြးၿပီး 
ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္စီ တင္သြင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္စီ တင္သြင္း 
ကာ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းမည့္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ ကာ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းမည့္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ 
စားလွယ္ မရိွသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြလဲြမဲႈ စားလွယ္ မရိွသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြလဲြမဲႈ 

မရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ မရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ 
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုစလုံး ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုစလုံး 
တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေဆြးေႏြး တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေဆြးေႏြး 
ရက္ (၂)ရက္သာ ရိွခဲ့သည္။ရက္ (၂)ရက္သာ ရိွခဲ့သည္။

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

25.6.2013

3.7.2013

5.8.2013

27.8.2013

27.6.2013

23.7.2013
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4.25.0/        jrpfusOf;oGm;vma&;tufOya'udk   jyifqifonfh    Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

25.6.2013

3.7.2013

5.8.2013

27.6.2013

24.7.2013

27.8.2013

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဟန္စိန္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္

အမ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္ဥပေဒ

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၇)(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၇)

ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ တစ္ႀက္ိမ္စီ ေဆြးေႏြးၿပီး ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ တစ္ႀက္ိမ္စီ ေဆြးေႏြးၿပီး 
ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္စီ တင္သြင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္စီ တင္သြင္း 
ကာ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းမည့္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ ကာ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းမည့္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ 
စားလွယ္ မရိွသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြလဲြမဲႈ စားလွယ္ မရိွသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြလဲြမဲႈ 

မရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ မရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ 
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုစလုံး ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုစလုံး 
တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေဆြးေႏြး တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေဆြးေႏြး 
ရက္ (၂)ရက္သာ ရိွခဲ့သည္။ရက္ (၂)ရက္သာ ရိွခဲ့သည္။
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4.26.0/       qufoG,fa&;  Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhay;ydkYrItay:
Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwD\avhvm

awGY&SdcsuftpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmjyefvnfwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

7.2.2013

7.3.2013

2.7.2013

7.8.2013

20.8.2013

3.10.2013

3.10.2013

2.7.2013

2.8.2013

7.8.2013

27.8.2013

7.3.2013

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

3.10.2013
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဝင္းသန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၇)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၈)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိး ျပဌာန္းသည္။ ယင္းဥပေးတြင္ အခန္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိး ျပဌာန္းသည္။ ယင္းဥပေးတြင္ အခန္း 
(၁၉) ခန္းႏွင့္ အပုိဒ္ေပါင္း (၈၉) ပုိဒ္ ပါဝင္သည္။ The Myanmar Telegraph Act 1885 ႏွင့္ The Myanmar Wireless (၁၉) ခန္းႏွင့္ အပုိဒ္ေပါင္း (၈၉) ပုိဒ္ ပါဝင္သည္။ The Myanmar Telegraph Act 1885 ႏွင့္ The Myanmar Wireless 
Telegraphy Act 1934 ကုိ ႐ုတ္သိမ္းသည္။Telegraphy Act 1934 ကုိ ႐ုတ္သိမ္းသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၁)(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၁)

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း
ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ လုိင္စင္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ လုိင္စင္ 

ေလ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ စိစစ္ရမည္၊ လုိင္စင္ခ်ထားေပးရမည္။ ေလ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ စိစစ္ရမည္၊ လုိင္စင္ခ်ထားေပးရမည္။ 
ဦးစီးဌာနသည္ နည္းပညာဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနသည္ နည္းပညာဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ 
အသံုးျပဳသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား အသံုးျပဳသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား 
ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ လုိင္စင္ရယူထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ လုိင္စင္ရယူထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း ျပဳလုပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း ျပဳလုပ္ 
ရမည္။ရမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိင္စင္ေလ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိင္စင္ေလ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳ 
ေပးရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေနရာေဒသမေရြး အေျခခံ ေပးရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေနရာေဒသမေရြး အေျခခံ 
ဆက္သြယ္ေရးလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြ ဆက္သြယ္ေရးလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြ 
တစ္ရပ္ ထူေထာင္ၿပီးႀကီးၾကပ္ရမည္။တစ္ရပ္ ထူေထာင္ၿပီးႀကီးၾကပ္ရမည္။

ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အယူခံခံု႐ံုးသည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အယူခံခံု႐ံုးသည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မေက်နပ္ပါက အယူခံဝင္ခြင့္ျပဳရန္ အစုိးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မေက်နပ္ပါက အယူခံဝင္ခြင့္ျပဳရန္ အစုိးရ 
က ဖြဲ႔စည္းေပးရသည့္ ခံု႐ံုးျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ကုိးဦးပါဝင္ေသာ က ဖြဲ႔စည္းေပးရသည့္ ခံု႐ံုးျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ကုိးဦးပါဝင္ေသာ 
ခံု႐ံုးဥကၠဌသည္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားသူ ခံု႐ံုးဥကၠဌသည္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားသူ 
ႀကီးအျဖစ္ အနည္းဆံုးငါးႏွစ္ ေဆာက္ရြက္ဖူးသူ၊ တရားေရး ႀကီးအျဖစ္ အနည္းဆံုးငါးႏွစ္ ေဆာက္ရြက္ဖူးသူ၊ တရားေရး 
သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးဝန္ထမ္းအျဖစ္ အနည္းဆံုး (၁ဝ) ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးဝန္ထမ္းအျဖစ္ အနည္းဆံုး (၁ဝ) ႏွစ္ 

ေဆာင္ရြက္ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။ေဆာင္ရြက္ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။
လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာနုိင္ငံဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာနုိင္ငံဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ 

ဥပေဒအာဏာတည္သည့္ ေန႔မွစ၍ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္း ဥပေဒအာဏာတည္သည့္ ေန႔မွစ၍ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္း 
ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ဦးေဆာင္ရမည္။ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ဦးေဆာင္ရမည္။

ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလုိင္စင္တြင္ (က) ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလုိင္စင္တြင္ (က) ကြန္ရက္ 

အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ (ခ) ကြန္ရက္ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ (ခ) ကြန္ရက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ႏွင့္ (ဂ) အသံုးခ်ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ႏွင့္ (ဂ) အသံုးခ်ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
(ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပး (ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပး 
သည့္လုပ္ငန္း) တုိ႔ပါဝင္သည္။သည့္လုပ္ငန္း) တုိ႔ပါဝင္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းလုိင္စင္ဟူသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရး ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းလုိင္စင္ဟူသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရး 
ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လက္ဝယ္ထားရိွျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လက္ဝယ္ထားရိွျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း 
အတြက္္ လုိအပ္ေသာ လုိင္စင္ျဖစ္သည္။အတြက္္ လုိအပ္ေသာ လုိင္စင္ျဖစ္သည္။

ျပစ္မႈ - ျပစ္ဒဏ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျပစ္မႈ - ျပစ္ဒဏ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ဦးစီးဌာနသည္ လုိင္စင္ရရိွသူကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္း ဦးစီးဌာနသည္ လုိင္စင္ရရိွသူကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္း 

အရ အေရးယူနုိင္သည္။ အရ အေရးယူနုိင္သည္။ 
လုိင္စင္မရိွဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ပါက ငါးႏွစ္ထက္မပုိ လုိင္စင္မရိွဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ပါက ငါးႏွစ္ထက္မပုိ 

ေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္နုိင္သည္။ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ ေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္နုိင္သည္။ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ 
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နုိင္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ ပ်က္ဆီးေစျခင္း၊ နုိင္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ ပ်က္ဆီးေစျခင္း၊ 
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ အသံုးျပဳ၍ လိမ္လည္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ အသံုးျပဳ၍ လိမ္လည္ျခင္း၊ 
အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းတုိ႔ အတြက္ သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းတုိ႔ အတြက္ သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ 
ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္နုိင္သည္။ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္နုိင္သည္။ 

လုိင္စင္ရယူရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ လုိင္စင္ရယူရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကုိ လုိင္စင္မရယူပဲ အသံုးျပဳပါက ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကုိ လုိင္စင္မရယူပဲ အသံုးျပဳပါက 
တစ္ႏွစ္ ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ တစ္ႏွစ္ ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ 
နုိင္သည္။  နုိင္သည္။  

မမွန္မကန္ သတင္းျဖန္႔ေဝမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးကုိ တားျမစ္ မမွန္မကန္ သတင္းျဖန္႔ေဝမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးကုိ တားျမစ္ 
မႈ ပိတ္ပင္မႈတုိ႔အတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ မႈ ပိတ္ပင္မႈတုိ႔အတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ 
ေငြဒဏ္ခ်မွတ္နုိင္သည္။ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္နုိင္သည္။ 

လ်ိွဳဝွက္စနစ္ျဖင့္ ထားရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ လ်ိွဳဝွက္စနစ္ျဖင့္ ထားရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ကုိ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွေသာ အျခားသူတစ္ဦးဦးထံ ျဖန္႔ေဝျခင္း ကုိ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွေသာ အျခားသူတစ္ဦးဦးထံ ျဖန္႔ေဝျခင္း 
အတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ အတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ 
နုိင္သည္။  နုိင္သည္။  

စံခ်ိန္စံၫႊန္းကုိက္ညီမႈမရိွေသာ ကြန္ရက္အေထာက္အကူ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကုိက္ညီမႈမရိွေသာ ကြန္ရက္အေထာက္အကူ 
ျပဳပစၥည္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကုိ လက္ဝယ္ထားရိွေၾကာင္း ျပဳပစၥည္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကုိ လက္ဝယ္ထားရိွေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရလ်ွင္ တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ေတြ႕ရိွရလ်ွင္ တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ 
ခ်မွတ္နုိင္သည္။ခ်မွတ္နုိင္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္
ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ 

လုပ္ကုိင္သူႏွင့္ အသံုးျပဳသူတုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာကြယ္ လုပ္ကုိင္သူႏွင့္ အသံုးျပဳသူတုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာကြယ္ 
ေပးရန္၊ လံုျခဳံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ရယူအသံုးျပဳခြင့္ ေပးရန္၊ လံုျခဳံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ရယူအသံုးျပဳခြင့္ 
ရိွေသာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ရိွေသာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ ႔လာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ ႔လာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ 
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ သုံးေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ သုံးေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
သေဘာထားကြဲလြဲမႈရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ 
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း 

ေတြ႕ရသည္။ အတည္ျပၿဳပီးေသာဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံ ေတြ႕ရသည္။ အတည္ျပၿဳပီးေသာဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံ 
ေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပး ေပးပုိ႔ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပး 
ပုိ႔လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ ပုိ႔လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရပ္ (၇)ရက္ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရပ္ (၇)ရက္ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ (၃) ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု တြင္ (၃) ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

(၁၁) ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း (၁၁) ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး 
ႏင့္ွ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီတုိ႔  ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး ႏင့္ွ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီတုိ႔  ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒတိုယဝန္ႀကီး အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာနည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒတိုယဝန္ႀကီး 
(၃)ဦး လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။(၃)ဦး လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
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စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စုိးဦး တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၂ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ ရန္ကုန္ (၁) NDF အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္/
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၃ ဗုိလ္မွဴးဇဝန တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၄ ဦးေသာင္းဟန္ ယင္းမာပင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၅ ဦးစုိင္းေက်ာ္ျမင့္ မုိးနဲ SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၆ ဦးႏုိင္ငံလင္း ဒခိနသီရိ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၇ ဦးသိန္းၫႊန္႔ သဃၤန္းကၽြန္း SDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၈ ေဒါက္တာစုိင္းေက်ာ္အုန္း နမ့္ခမ္း SNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၉ ဦးခင္ေမာင္သီ လိြဳင္လင္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁ဝ ဦးလွေဆြ မေကြး (၁၂) USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
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4.27.0/         jrefrmEdkifiHav,mOftufOya'udk  jyifqifonfh   Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

27.6.2013

27.6.2013

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

1.8.2013

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vTwfawmf

20.8.2013

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vTwfawmf

20.10.2013

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

25.10.2013
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဟန္စိန္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြ႔ဲအစည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇) ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၁၅) ရက္

အမ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၃)(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၃)

ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈ အဆင့္ဆင့္
ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စတင္တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စတင္တင္သြင္းသည့္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တြင္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္စီ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ တစ္ေစာင္စီ တင္သြင္းခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ 

ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွဘ ဲဥပေဒၾကမ္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွဘ ဲဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ  တင္သြင္းရက္ ႏွစ္ရက္သာရိွခဲ့သည္ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ  တင္သြင္းရက္ ႏွစ္ရက္သာရိွခဲ့သည္ 
ကုိေတြ႔ရသည္။ကုိေတြ႔ရသည္။
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4.28.0/        vrf;rBuD;rsm;Oya'udk  jyifqifonfh  Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhay;ydkYrItay: Oya'Murf;yl;aygif; 
aumfrwD\avhvmawGU&SdcsuftpD&ifcHpmwifoGif;

jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
jynfolUvGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

7.2.2014

26.2.2014

23.6.2014

23.7.2014

7.2.2014

7.3.2014

23.6.2014

23.7.2014
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးစုိးတင့္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၄)ရက္

အမ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္ဥပေဒ

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၃)(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၃)

အစားထုိးျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားအစားထုိးျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား

အစားထုိးျခင္းမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အစားထုိးျခင္းမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းမ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းမ 
ႀကီးမ်ား ကုိဆုိသည္ဟူေသာ စကားရပ္အစား ေဆာက္လုပ္ ႀကီးမ်ား ကုိဆုိသည္ဟူေသာ စကားရပ္အစား ေဆာက္လုပ္ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လမ္းမႀကီးအျဖစ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လမ္းမႀကီးအျဖစ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ 
ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းအားလုံးကုိ ဆုိသည္ ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းအားလုံးကုိ ဆုိသည္ 
ဟူသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဟူသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) တုိင္းဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) 
ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
တုိင္း၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟူေသာစကားရပ္ျဖင့္ တုိင္း၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟူေသာစကားရပ္ျဖင့္ 
အစားထုိးထားသည္။ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအားလည္း အစားထုိးထားသည္။ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအားလည္း 
အစားထုိးထားၿပီး တားျမစ္ခ်က္မ်ားလည္း ျဖည့္စြက္ထား အစားထုိးထားၿပီး တားျမစ္ခ်က္မ်ားလည္း ျဖည့္စြက္ထား 
သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကုိ သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကုိ 
ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္သည့္ (သုိ႔) ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ လမ္းမ ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္သည့္ (သုိ႔) ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ လမ္းမ 
ႀကီးမ်ား၏ နယ္နမိတ္ကုိ သတ္မွတ္ရာ၌ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရြာတြင္း ႀကီးမ်ား၏ နယ္နမိတ္ကုိ သတ္မွတ္ရာ၌ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရြာတြင္း 
လူေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ား၏ တည္ရိွမႈအေျခအေန၊ လူေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ား၏ တည္ရိွမႈအေျခအေန၊ 
တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ ႔ ၿဖိဳးမႈ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ ႔ ၿဖိဳးမႈ 
အေျခအေန၊ အျခားၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ အေျခအေန၊ အျခားၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈတုိ႔ကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ သတ္မွတ္ရမည္ဆုိ ေရာက္မႈတုိ႔ကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ သတ္မွတ္ရမည္ဆုိ 

ေသာ ပုဒ္မခြဲ တစ္ခုကုိ ျဖည့္စြက္ထားသည္။ေသာ ပုဒ္မခြဲ တစ္ခုကုိ ျဖည့္စြက္ထားသည္။
ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ 
လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား 
ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ 
ေသာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္လုပ္ထုံးေသာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းသည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လုပ္ငန္းသည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
ကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းျပဌာန္း ကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းျပဌာန္း 
ထားသည္။ထားသည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္  စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္  ေဆြးေႏြးခဲ့ ၿ ပီး   
ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရာတြင္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္ အဆုိတင္သြင္းမည့္သူမရိွသျဖင့္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္  
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အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထား ကြလဲြဲျခင္း 
မရိွဘ ဲျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ အတည္ 
ျပဳခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ 
အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ 
သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ခ်ိန္ 
တြင္ သမၼတ၏ မွတ္ခ်က္အေပၚ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ 
အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ (၄)ရက္ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂) 
ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ရက္္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ

ဤဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတုိ႔မွ ဝင္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစုိးတင့္ 
လာေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးျမင့္စုိး ေပ်ာ္ဘြယ္ USDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ေဒၚတင္တင္ရီ ကၽြန္းစု NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
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4.29.0/         EdkifiHwumtusdK;pD;yGm;ESifh oufqdkifonfh av,mOfypönf;ud&d,mrsm;qdkif&m  Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhfay;ydkYrItay: 
Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwD\ 

avhvmawGU&SdcsuftpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

twnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

4.3.2014

20.3.2014

10.6.2014

26.6.2014

30.7.2014

20.3.2014

26.3.2014

18.6.2014

8.7.2014

30.7.2014
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၄)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၄)၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၄)
ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၁၂)ခု ပါရိွသည္။ခန္းႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၁၂)ခု ပါရိွသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၇)(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၇)

ဦးေဆာင္အဖြ႔ဲဦးေဆာင္အဖြ႔ဲ
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ကြန္ဗင္းရွင္း(Convention) ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ ကြန္ဗင္းရွင္း(Convention) 

ႏွင့္ ပ႐ုိတုိေကာလ္ (Protocol) တုိ႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပ႐ုိတုိေကာလ္ (Protocol) တုိ႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ဥကၠဌ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ဥကၠဌ 
အျဖစ္ ပါဝင္ၿပီး အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အျဖစ္ ပါဝင္ၿပီး အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ 
ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ႀကီးၾကပ္ေရး ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ႀကီးၾကပ္ေရး 
အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲစည္းရာတြင္ အတြင္းေရးမွဴးကုိ ထည့္္ အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲစည္းရာတြင္ အတြင္းေရးမွဴးကုိ ထည့္္ 
သြင္းဖြ႔ဲစည္းရမည္။ လုိအပ္ပါက ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ တြဲဖက္ သြင္းဖြ႔ဲစည္းရမည္။ လုိအပ္ပါက ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ တြဲဖက္ 
အတြင္းေရးမွဴး တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ တာဝန္ေပးႏုိင္သည္။ အတြင္းေရးမွဴး တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ တာဝန္ေပးႏုိင္သည္။ 
ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႔ကုိ လုိအပ္ပါက ျပင္ဆင္ဖြဲ႔ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႔ကုိ လုိအပ္ပါက ျပင္ဆင္ဖြဲ႔ 
စည္းႏုိင္သည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႔သည္ ကြန္ဗင္းရွင္း စည္းႏုိင္သည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႔သည္ ကြန္ဗင္းရွင္း 
(Convention)ႏွင့္ ပ႐ုိတုိေကာလ္ (Protocol)တုိ႔၌ပါရိွေသာ (Convention)ႏွင့္ ပ႐ုိတုိေကာလ္ (Protocol)တုိ႔၌ပါရိွေသာ 
တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ 
ရိွသည္။ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရိွသည္။ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာအရာရိိွတစ္ဦးကုိ မွတ္ပုံတင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာအရာရိိွတစ္ဦးကုိ မွတ္ပုံတင္ 
အရာရိွအျဖစ္ ႀကီးၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲမွ တာဝန္ေပး အရာရိွအျဖစ္ ႀကီးၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲမွ တာဝန္ေပး 
ႏုိင္သည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ ႔ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ ႏုိင္သည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ ႔ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ 
အရာရိွတုိ႔သည္ ကြန္ဗင္းရွင္း (Convention)ႏွင့္ ပ႐ုိတုိေကာလ္ အရာရိွတုိ႔သည္ ကြန္ဗင္းရွင္း (Convention)ႏွင့္ ပ႐ုိတုိေကာလ္ 
(Protocol)တုိ ႔ပါ အထူးအခြင့္အေရးႏွင့္ ကင္းလြတ္ (Protocol)တုိ ႔ပါ အထူးအခြင့္အေရးႏွင့္ ကင္းလြတ္ 

သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ ဤဥပေဒပါျပဌာန္း သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ ဤဥပေဒပါျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း 
ႏင့္ွ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာ ႏင့္ွ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာ 
ပုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ ပုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ 
ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ 
ဦးစီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဦးစီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
ကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ရွင္းလင္းခ်က္
ကြန္ဗင္းရွင္း (Convention) ဆုိသည္မွာ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ ကြန္ဗင္းရွင္း (Convention) ဆုိသည္မွာ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ 

ႏိဝုင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕၌ သေဘာတူ ႏိဝုင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕၌ သေဘာတူ 
အတည္ျပဳျပဌာန္းသည့္ ေရြ႕လ်ားႏုိင္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာ အတည္ျပဳျပဌာန္းသည့္ ေရြ႕လ်ားႏုိင္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာ 
ဆိုင္ရာ  ႏို င္ ငံတကာ  အက်ိဳး စီးပြားမ်ား  ကြန္ဗင္းရွ င္း  ဆိုင္ရာ  ႏို င္ ငံတကာ အက်ိဳး စီးပြားမ်ား ကြန္ဗင္းရွ င္း  
(Convention) ကုိ ဆုိလိုသည္။ ပရုိတုိေကာလ္(Protocol) (Convention) ကုိ ဆုိလိုသည္။ ပရုိတုိေကာလ္(Protocol) 
ဆုိသည္မွာ ကြန္ဗင္းရွင္း (Convention) ၏ ေလယာဥ္ ဆုိသည္မွာ ကြန္ဗင္းရွင္း (Convention) ၏ ေလယာဥ္ 
ပစၥည္းကိရိယာ သီးသန္႔ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပစၥည္းကိရိယာ သီးသန္႔ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ပရုိတုိေကာလ္ (Protocol) ကိုဆုိလုိသည္။ပရုိတုိေကာလ္ (Protocol) ကိုဆုိလုိသည္။
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ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္
ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးဥပေဒ
ၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တင္သြင္းခဲ့သည္။ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရာ 
တြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အဆုိတင္သြင္းမည့္သူ မရိွသျဖင့္ 
ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတုိင္း အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္  အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြ ဲ
လြမဲႈ မရိွ သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္းတင္ 
အတည္ျပဳ ထားေသာဥပေဒၾကမ္းကုိ သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ 
သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ျပန္လည္ေပးပုိ႔ျခင္းကုိ 

ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္၊ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၄)ရက္ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ (၂)ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္္တြင္ တစ္ရက္ 
ႏင့္ွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း 
ကုိေတြ႔ရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ
ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 

လွယ္ (၃)ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ 
USDP မွ (၂)ဦးႏွင့္ NLD မွ တစ္ဦးတုိ႔ျဖစ္သည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးၫြန္႔တင္ ရန္ကုန္ (၂) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၂ ဦးခင္ေမာင္ရီ ဧရာဝတီ (၆) USDP အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၃ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး ရန္ကုန္ (၄) NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဇင္ေယာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိ႔ေေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ကုိ ျပည္ေထာင္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိ႔ေေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ကုိ ျပည္ေထာင္ 
စုအစုိးရအဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအတုိင္းဖြဲ႔စည္း စုအစုိးရအဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအတုိင္းဖြဲ႔စည္း 
ရမည္။ အဖြဲ႔သည္ ဤဥပေအရသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္း ရမည္။ အဖြဲ႔သည္ ဤဥပေအရသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္း 
တာဝန္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာ တာဝန္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ပုိ ႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ပုိ ႔ေဆာင္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒ အာဏာမတည္မီွကဖြ႔ဲစည္းခဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒ အာဏာမတည္မီွကဖြ႔ဲစည္းခဲ့ 
သည့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ တာဝန္ထမ္း သည့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္း 
သည့္အဖြ႔ဲသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လွ်င္ ယခင္ သည့္အဖြ႔ဲသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လွ်င္ ယခင္ 
ရာထူးႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းျခင္း မရိွေစရန္ ရာထူးႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းျခင္း မရိွေစရန္ 
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး 
အပ္သူအား ဥကၠ႒အျဖစ္ထားရိွၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ အမ်ား အပ္သူအား ဥကၠ႒အျဖစ္ထားရိွၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ အမ်ား 
ဆုံးကုိးဦးပါဝင္ ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု ဆုံးကုိးဦးပါဝင္ ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြ႔ဲကုိ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ဥကၠ႒ အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ဥကၠ႒ 
မွ တာဝန္ေပးအပ္သူ တစ္ဦးမွ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ႏွင့္ မွ တာဝန္ေပးအပ္သူ တစ္ဦးမွ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ႏွင့္ 
အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္၊ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးဆုိင္ရာအမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္၊ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးဆုိင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦး၊ ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦး၊ ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး 
ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒဇီင္ဘာ (၅)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၁) ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒဇီင္ဘာ (၅)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၁) 
ခန္း ႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၄၁) ခုပါရိွသည္။ခန္း ႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၄၁) ခုပါရိွသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၁)(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၁)

ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ တစ္ဦး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ တစ္ဦး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ 
ေပးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ၎တုိ႔ ေပးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ၎တုိ႔ 
အပါအဝင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြ႔ဲကုိ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး အပါအဝင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ကုိ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
အဖြ႔ဲ၏ ရာထူးသက္တမ္းသည္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ အဖြ႔ဲ၏ ရာထူးသက္တမ္းသည္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ (၅)ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ရာထူးသက္တမ္း သည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ (၅)ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ရာထူးသက္တမ္း 
အားလည္း နွစ္ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရိွရဟု အားလည္း နွစ္ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရိွရဟု 
ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ 
ဥကၠ႒ (သုိ႔) အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦးကုိ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ ဥကၠ႒ (သုိ႔) အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦးကုိ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ 
ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း လုိက္နာျခင္း ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း လုိက္နာျခင္း 
မျပဳလွ်င္ ထုိအဖြဲ႔ဝင္အား တာဝန္မွရပ္စရဲမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး မျပဳလွ်င္ ထုိအဖြဲ႔ဝင္အား တာဝန္မွရပ္စရဲမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
အဖြဲ႔ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူ အဖြဲ႔ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူ 
ညီခ်က္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔က သတ္မွတ္ထားသည့္ ညီခ်က္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔က သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္တုိ႔ကုိခံစားခြင့္ရိွသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္တုိ႔ကုိခံစားခြင့္ရိွသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
အဖြဲ႔၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အခန္း (၆) တြင္ ေဖာ္ျပ အဖြဲ႔၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အခန္း (၆) တြင္ ေဖာ္ျပ 
ပါရိွသည္။ပါရိွသည္။

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔နွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔နွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းအားလုံး သည္ ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းအားလုံး သည္ 
တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ျဖစ္သည္ဟု 
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မွတ္ယူရမည္။ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ မွတ္ယူရမည္။ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒ မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ေဖာ္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒ မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႔၏ သေဘာတူ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႔၏ သေဘာတူ 
ညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ ျပည္တြင္း ညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ ျပည္တြင္း 
ေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔သည္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ ေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔သည္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ 
အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကုိ ထုတ္ျပန္ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကုိ ထုတ္ျပန္ 
ႏုိင္သည္။ႏုိင္သည္။

ဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္စာရင္းမ်ားဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္စာရင္းမ်ား

 ျ ပည္တြ င္းေရေ ၾကာင္း  ပုိ ႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ ႔သည္  
ျပည္ေထာင္ စုအစုိးရက  ႏွ စ္စ ဥ္သတ္မွတ္ေပးသည့္  
ႏိင္ုငံေတာ္သုိ႔ ထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ တည္ဆဥဲပေဒအရ က်သင့္ 
သည့္အခြန္အခမ်ားကုိ  ေပးသြင္းရမည္။  အဖြဲ ႔သည္  
ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ 
သေ ဘာ တူ ခြ င့္ျ ပဳ ခ် က္ အ ရ  ကာ လေ ပါ က္ေ စ်း  
တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈတန္ဖုိး 
အျဖစ္ ထားရိွရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏီွးျမႇုဳပ္ႏံွမႈတန္ဖုိးမွ 
အျမတ္ေဝစုကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ခြဲေပးရမည္။ အဖြဲ႔သည္ ဘ႑ာ 
ေရးႏွစ္အလုိက္ စုစုေပါင္းအရအသုံးေငြမ်ားကုိ  ျပည္ေထာင္စု 
၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ဘ႑ာ ေငြအရအသုံး 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ သီးျခားထည့္္သြင္း ေရးဆြဲရမည္။ 
အဖြ႔ဲသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘဏ္တြင္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြႏွင့္ 
ႏိင္ုငံျခားသုံးေငြမ်ားကုိ သီးျခားစာရင္း ဖြင့္လွစ္ ထားရိွႏုိင္သည္။ 
အဖြဲ႔ပုိင္ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔က သတ္မွတ္ထား 
သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားနွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဖြဲ႔သည္ ဆုေၾကးရန္ပံုေငြ၊ သက္သာ 
ေခ်ာင္ခ်ိေရးရန္ပုံေငြ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရန္ပုံေငြ၊ တန္ဖုိးေလ်ာ့ ရန္ပုံေငြ၊ 
လွည့္ပတ္ရန္ပုံေငြ၊ အျခားလုိအပ္ေသာရန္ပုံေငြမ်ားကုိ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထားရိွရမည္။ 
အဖြ႔ဲသည္ ဝန္ထမ္းအင္အားစာရင္း၊ ေငြသားအေျခအေန၊ 
ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သည့္ (သုိ႔) ဝန္ေဆာင္ 
သည့္စာရင္း၊ အ႐ံႈးအျမတ္ စာရင္း၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္းစသည့္ 
စာရင္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
တင္ျပရမည္။ အဖြဲ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 
သက္သာခြင့္ရရိွေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ 
တဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ဲသုိ႔ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ 

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ အဖြ႔ဲသည္ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရိွ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အျပန္ 
အလွန္ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အဖြဲ႔တြင္ 
ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္အဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ အဖြ႔ဲ၏ လုပ္ငန္း 
နွင့္ စာရင္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး (သုိ႔) 
ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 
စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ (သုိ႔) ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ စာရင္းစစ္ 
အဖြ႔ဲ၏ စစ္ေဆး မႈခံယူရမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္
ငန္းကုိ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ေရရွည္ရပ္တည္ 
ႏုင္ိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ခရီးသည္ 
ႏွင့္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၲာ 
ရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး လုံၿခံဳမႈရိွေစရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 
စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွစဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ 
အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္း ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ 
အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 
ဥပေဒၾကမ္း စတင္တင္သြင္းသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေပးပုိ႔သည့္အႀကိမ္တြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ႏစ္ွရပ္သေဘာထားကြလဲြမဲႈမရိွေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမႈမရိွ ဘဲ မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပဳ 
ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္း 
တင္ အတည္ျပဳခဲ့ ေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတထံ ေပးပုိ႔ 
ရာ သမၼတမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ခဲ့ 
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သည္။ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အား ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္းေဆြးေႏြးရက္ (၇)ရက္ရိွခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ (၃) ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃) ရက္ ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္(၁)ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ

ဤဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ (၄)ဦး ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၃) ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ၾကသည္။ NLD မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၊ NDF 
မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား
ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတုိ႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း လွည္းကူး NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ ရန္ကုန္ (၁) NDF အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၃ ဗုိလ္မွဴးျမင့္စိန္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၄ ဗုိလ္မွဴးကုိကုိ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
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4.31.0/        jrefrmtrsKd;om;avaMumif; Oya'

Oya'Murf; pwif wifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfolUvGTwfawmf

Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifvGTwfawmf

or®wrSwfcsufjzifhfay;ydkYrItay:
Oya'Murf;yl;aygif;aumfrwD\
avhvmawGU   & SdcsuftpD&ifcHpmwifoGif;
jynfaxmifvGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmwifoGif;
trsdK;om;vGTwfawmf

Oya'Murf;aumfrwDtpD&ifcHpmjyefvnfwifoGif;
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
trsKd;om;vGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
trsKd;om;vGTwfawmf

jyifqifcsufjzifhtwnfjyK
jynfolUvGTwfawmf

udk,fpm;vS,frsm;\ aqG;aEG;rI
jynfaxmifpkvGTwfawmf

Oya'tjzpf twnfjyK
jynfaxmifpkvGTwfawmf

4.3.2014

23.7.2014

22.9.2014

28.10.2014

14.11.2014

27.11.2014

3.6.2014?  23.7.2014

3.6.2014

23.7.2014

28.7.2014

22.10.2014

11.11.2014

27.11.2014
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

တင္သြင္းသူ ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မဲဆႏၵနယ္/အဖြဲ႕အစည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စတင္တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၄)ရက္

ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ရက္စြဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္

အမ်ိဳးအစား အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ

က႑ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွလက္မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွလက္မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း 
(၉) ခန္း နွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၂၅)ခုပါရိွသည္။(၉) ခန္း နွင့္ ဥပေဒပုဒ္မေပါင္း (၂၅)ခုပါရိွသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၂)(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၂)

ကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိင္တြယ္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း

ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 
အဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းရမည္။ အဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 
ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းသည္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းသည္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ 
ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ကုုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ကုုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒအာဏာမတည္မွီ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒအာဏာမတည္မွီ 
က ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ က ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဤဥပေဒအရဖြဲ ႔စည္းသည့္ ျမန္မာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဤဥပေဒအရဖြဲ ႔စည္းသည့္ ျမန္မာ 
အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
လွ်င္ ယခင္ရာထူးႏွင့္ ရပုိင့္ခြင့္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမရိွ လွ်င္ ယခင္ရာထူးႏွင့္ ရပုိင့္ခြင့္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမရိွ 
ေစရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလ ေစရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလ 
ေၾကာင္း၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ အခန္း (၄) တြင္ ေၾကာင္း၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ အခန္း (၄) တြင္ 
ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းမွ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းမွ 
ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ 
လမ္းညႊန္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ စီမံခန္ ႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔ကုိ လမ္းညႊန္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ စီမံခန္ ႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔ကုိ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ (၉) ဦး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ (၉) ဦး 

ထက္မပုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ ထက္မပုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွ 
လည္းေကာင္း၊ ဥကၠ႒မွ ခန္႔အပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မွ အတြင္းေရးမွဴး လည္းေကာင္း၊ ဥကၠ႒မွ ခန္႔အပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မွ အတြင္းေရးမွဴး 
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အဖြ႔ဲဝင္မ်ားအျဖစ္အမႈေဆာင္အရာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အဖြ႔ဲဝင္မ်ားအျဖစ္အမႈေဆာင္အရာ
ရိွခ်ဳပ္တစ္ဦး ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဥပေဒပညာ ရိွခ်ဳပ္တစ္ဦး ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဥပေဒပညာ 
ရွင္တစ္ဦး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး၊ ဝန္ႀကီး ရွင္တစ္ဦး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး၊ ဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စသည့္ သူတုိ႔ႏွင့္ ဌာနမွ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စသည့္ သူတုိ႔ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔ကုိ ဖြဲ ႔စည္းရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔ကုိ ဖြဲ ႔စည္းရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔၏ 
ရာထူးသက္တမ္းသည္ (၅) ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြ႔ဲ ရာထူးသက္တမ္းသည္ (၅) ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြ႔ဲ 
ဝင္မ်ားသည္ ရာထူးသက္တမ္း (၂) ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ထမ္း ဝင္မ်ားသည္ ရာထူးသက္တမ္း (၂) ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ထမ္း 
ေဆာင္ခြင့္မရိွဟုေဖာ္ျပပါရိွသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ခြင့္မရိွဟုေဖာ္ျပပါရိွသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ ဥကၠ႒ ထားသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ ဥကၠ႒ 
(သုိ႔) အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦးကုိ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ရန္ ညႊန္ၾကား (သုိ႔) အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦးကုိ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ရန္ ညႊန္ၾကား 
ႏိုင္သည္။ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း လုိက္နာျခင္း မျပဳလွ်င္ ႏိုင္သည္။ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း လုိက္နာျခင္း မျပဳလွ်င္ 
တာဝန္မွ  ရပ္စဲရမည္။  ဥကၠ႒ႏွင့္  အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားသည္  တာဝန္မွ  ရပ္စဲရမည္။  ဥကၠ႒ႏွင့္  အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားသည္ 
စီမံခန႔ခ္ြဲေရးအဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနက သေဘာတူ စီမံခန႔ခ္ြဲေရးအဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနက သေဘာတူ 
ခြင့္ျပဳသည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္စရိတ္တုိ႔ကုိ ခံစားခြင့္္ရိွသည္။ ခြင့္ျပဳသည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္စရိတ္တုိ႔ကုိ ခံစားခြင့္္ရိွသည္။ 
စီမံခန႔ခ္ြဲေရးအဖြဲ႔၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အခန္း(၆)စီမံခန႔ခ္ြဲေရးအဖြဲ႔၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အခန္း(၆)
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံခန္ ႔ခြဲေရး အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံခန္ ႔ခြဲေရး အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ 
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ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း၏ အရာထမ္းအမႈထမ္း ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း၏ အရာထမ္းအမႈထမ္း 
အားလုံးသည္ ဤဥပေဒအရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အားလုံးသည္ ဤဥပေဒအရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ယူရမည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၊ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းသည္ 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ထုံး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

ဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္စာရင္းမ်ားဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္စာရင္းမ်ား

ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းသည္ ၎ကလႊဲေျပာင္း ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းသည္ ၎ကလႊဲေျပာင္း 
ရယူမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ရယူမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကာလေပါက္ေစ်း အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကာလေပါက္ေစ်း 
တန္ဖုိးတြက္ခ်က္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအျဖစ္ တန္ဖုိးတြက္ခ်က္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအျဖစ္ 
ထားရိွရမည္။ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ အရအသုံးခန္႔မွန္း ထားရိွရမည္။ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ အရအသုံးခန္႔မွန္း 
ေျခေငြစာရင္းတုိ႔ကုိ ေရးဆြဲ၍ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မွအတည္ ေျခေငြစာရင္းတုိ႔ကုိ ေရးဆြဲ၍ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မွအတည္ 
ျပဳၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ေပးပုိ႔ရမည္။ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ စုစု ျပဳၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ေပးပုိ႔ရမည္။ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ စုစု 
ေပါင္း ရေငြသုံးေငြမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ ေပါင္း ရေငြသုံးေငြမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သီးျခား အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သီးျခား 
ေဖာ္ျပ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္။ ရေငြသုံးေငြမ်ားကုိ စီမံ ေဖာ္ျပ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္။ ရေငြသုံးေငြမ်ားကုိ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔က သတ္မွတ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပဘဏ္မ်ား ခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔က သတ္မွတ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပဘဏ္မ်ား 
တြင္ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တြင္ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ဖြင့္လွစ္ထားရိွရမည္။ ရရိွလာေသာ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြကုိ ဖြင့္လွစ္ထားရိွရမည္။ ရရိွလာေသာ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြကုိ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၏ သေဘာတူခြင့္ ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ယူ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၏ သေဘာတူခြင့္ ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ယူ 
သုံးစြပုိဲင္ခြင့္ရိွသည္။ လုပ္ငန္းအုပ္စုအလုိက္လည္းေကာင္း၊ သုံးစြပုိဲင္ခြင့္ရိွသည္။ လုပ္ငန္းအုပ္စုအလုိက္လည္းေကာင္း၊ 
လုပ္ငန္းတစ္ခုျခင္းအလုိက္လည္းေကာင္း ရေငြသုံးေငြ လုပ္ငန္းတစ္ခုျခင္းအလုိက္လည္းေကာင္း ရေငြသုံးေငြ 
အေျခအေနမ်ား ေပၚလြင္ေစရန္ သီးျခားေငြစာရင္းမ်ား အေျခအေနမ်ား ေပၚလြင္ေစရန္ သီးျခားေငြစာရင္းမ်ား 
ထားရိွရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ ထားရိွရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔မွ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ 
ေပးသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ ဥပေဒအရက်သင့္ ေပးသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ ဥပေဒအရက်သင့္ 
သည့္ အခြန္အခမ်ားကုိ ေပးသြင္းရမည္။ ဆုေၾကးရန္ပုံေငြ၊ သည့္ အခြန္အခမ်ားကုိ ေပးသြင္းရမည္။ ဆုေၾကးရန္ပုံေငြ၊ 
သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ီေရး ရန္ပုံေငြ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရန္ပံုေငြ၊ တန္ဖုိး သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ီေရး ရန္ပုံေငြ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရန္ပံုေငြ၊ တန္ဖုိး 
ယုတ္ေလ်ာ့မႈရန္ပုံေငြ၊ အျခားလုိအပ္ေသာရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ယုတ္ေလ်ာ့မႈရန္ပုံေငြ၊ အျခားလုိအပ္ေသာရန္ပံုေငြမ်ားကုိ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ထားရိွရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြ႔ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ထားရိွရမည္။ 
ဝန္ထမ္းအင္အားစာရင္း၊ ေငြသားအေျခအေန၊ ကုန္ပစၥည္း ဝန္ထမ္းအင္အားစာရင္း၊ ေငြသားအေျခအေန၊ ကုန္ပစၥည္း 

ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သည့္ (သုိ႔) ဝန္ေဆာင္သည့္ စာရင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သည့္ (သုိ႔) ဝန္ေဆာင္သည့္ စာရင္း၊ 
အ႐ႈံးအျမတ္စာရင္း၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္း စသည့္စာရင္းမ်ားကုိ အ႐ႈံးအျမတ္စာရင္း၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္း စသည့္စာရင္းမ်ားကုိ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ တင္ျပရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ တင္ျပရမည္။ 
ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္အဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္အဖြ႔ဲ ဖြ႔ဲစည္းရမည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသား 
ေလေၾကာင္း၏ လုပ္ငန္းႏွင့္စာရင္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ေလေၾကာင္း၏ လုပ္ငန္းႏွင့္စာရင္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု 
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး (သုိ႔) ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းစစ္ေကာင္စီတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး (သုိ႔) ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းစစ္ေကာင္စီတြင္ 
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ (သုိ႔) ႏုိင္ငံတကာ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ (သုိ႔) ႏုိင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳ စာရင္းစစ္အဖြ႔ဲ၏ စစ္ေဆးမႈခံယူရမည္။အသိအမွတ္ျပဳ စာရင္းစစ္အဖြ႔ဲ၏ စစ္ေဆးမႈခံယူရမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ႏွ င့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ႏွ င့္အညီ လြတ္လပ္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစီးပြားေရး အဖြ႔ဲအ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစီးပြားေရး အဖြ႔ဲအ 
စည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ေလေၾကာင္းစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ေလေၾကာင္း
လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္း လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္း 
ရွင္းၿပီး လုံၿခံဳမႈုရိွေစရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ရွင္းၿပီး လုံၿခံဳမႈုရိွေစရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင့္

ဤဥေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ စတင္တင္သြင္းစဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာစဥ္က တစ္ႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ သုံး 
ေစာင္ ျပဳစုတငသ္ြင္းခဲ့ရသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ 
ရပ္သေဘာထားကြလဲြသဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တင္သြင္းေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ 
အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ျပဳစုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒ 
ၾကမ္းအား သမၼတထံေပးပုိ႔ရာ သမၼတ၏ သေဘာထား 
မွတ္ခ်က္ေပၚတြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမ ွအစီရင္ 
ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

 ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးရက္ (၈) ရက္ ရိွခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား 
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လႊတ္ေတာ္တြင္ (၄) ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁)
ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃)ရက္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈေဆြးေႏြးမႈ

ဤဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၅)ဦး 
ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 

လွယ္(၅)ဦး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ USDPမွတစ္ဦး၊ 
NDF မွ တစ္ဦး၊ SNDP မွ တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးစီတုိ႔ျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ      
အဖြဲ ႔ ပုိ ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္ လာေရာက္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္စဥ္ ကုိယ္စားလွယ္ကုိယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္မဲဆႏၵနယ္ ပါတီပါတီ ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးသည့္လႊတ္ေတာ္

၁ ဦးၫြန႔္တင္ ရန္ကုန္ (၂) USDP
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္/
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၂ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ ရန္ကုန္ (၁) NDF ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၃ ဦးရဲထြန္း သီေပါ SNDP ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

၄ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးလင္း တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၅ ဗုိလ္မွဴးေအာင္ႏုိင္ဦး တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
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အခန္း (၅)အခန္း (၅) 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
  လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္   လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ 
နာယကတုိ႔၏အခန္းက႑မွာ ႀကီးမားစြာပါဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက နာယကတုိ႔၏အခန္းက႑မွာ ႀကီးမားစြာပါဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက 
သည္ အစုိးရအဖြဲ႔အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ သည္ အစုိးရအဖြဲ႔အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ 
မည္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ မူလစတင္ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္သည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ မူလစတင္ 
တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးရၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးရၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ 
သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းျပဳမျပဳ အဆံုးအျဖတ္ေပးနုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းျပဳမျပဳ အဆံုးအျဖတ္ေပးနုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ 
သည္ ဥပေဒၾကမ္း၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆုိ ဆုိင္းင့ံရန္အဆုိကုိ တင္သြင္းေစနုိင္သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရ သည္ ဥပေဒၾကမ္း၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆုိ ဆုိင္းင့ံရန္အဆုိကုိ တင္သြင္းေစနုိင္သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ နည္းဥပေဒမ်ား၏ တိက်မႈ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဆာင္ သည္။ ထုိ႔အျပင္ နည္းဥပေဒမ်ား၏ တိက်မႈ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အခ်ိဳ႕အပုိင္းမ်ားမွာ တိက်မႈ မရိွသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည့္ျပင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၏ ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အခ်ိဳ႕အပုိင္းမ်ားမွာ တိက်မႈ မရိွသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည့္ျပင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၏ 
အဆံုးအျဖတ္ေပၚ မူတည္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပၚ မူတည္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ 
ေရရွည္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အဦ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္အေပၚတည္မီွ ေရရွည္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အဦ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္အေပၚတည္မီွ 
ေနျခင္းကုိ အနည္းဆံုး ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မည့္ ခုိင္မာသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရိွေနရန္ လုိအပ္ပါသည္။ေနျခင္းကုိ အနည္းဆံုး ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မည့္ ခုိင္မာသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရိွေနရန္ လုိအပ္ပါသည္။
  ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မႈအား ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား   ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မႈအား ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အၾကားတြင္ ဥကၠ႒မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကုိ မူတည္၍ ျခားနားခ်က္မ်ား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အၾကားတြင္ ဥကၠ႒မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကုိ မူတည္၍ ျခားနားခ်က္မ်ား 
ရိွေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးရာ၌ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိမ်ား ရိွေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးရာ၌ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိမ်ား 
တင္သြင္းႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မျဖစ္မေနတင္သြင္းရမည္ဟု ဆုိလုိျခင္းမရိွေပ။ အမ်ိဳးသား တင္သြင္းႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မျဖစ္မေနတင္သြင္းရမည္ဟု ဆုိလုိျခင္းမရိွေပ။ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းျခင္း ပံုစံထက္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလံုးကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းျခင္း ပံုစံထက္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလံုးကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးခ်င္းက ေယဘုယ် ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ပံုစံကုိ အသံုးျပဳသည္။ ထုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပၚမူ တည္၍ တစ္ဦးခ်င္းက ေယဘုယ် ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ပံုစံကုိ အသံုးျပဳသည္။ ထုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပၚမူ တည္၍ 
ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီအၾကား ၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီအၾကား ၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစၿပီး 
အဆုိျပဳျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းမူတစ္ရပ္ကုိ အဆုိျပဳျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းမူတစ္ရပ္ကုိ 
တင္ျပေစကာ အတည္ျပဳသည့္ နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳသည္။ တင္ျပေစကာ အတည္ျပဳသည့္ နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳသည္။ 
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ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္မူ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိမ်ား တင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္မူ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိမ်ား တင္ 
သြင္းေစသည့္ နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ သြင္းေစသည့္ နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ 
ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျခဳံငံုေဆြးေႏြးေစၿပီးေနာက္ ဥပေဒၾကမ္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျခဳံငံုေဆြးေႏြးေစၿပီးေနာက္ ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီကုိ ႏွစ္ဆင့္ စိစစ္ေစသည့္နည္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေကာ္မတီကုိ ႏွစ္ဆင့္ စိစစ္ေစသည့္နည္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိမ်ား တင္သြင္းအဆံုးအျဖတ္ ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိမ်ား တင္သြင္းအဆံုးအျဖတ္ 
ခံယူၿပီး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေစသည့္နည္း ခံယူၿပီး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေစသည့္နည္း 
ကုိ အသံုးျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေယဘုယ်အား ကုိ အသံုးျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေယဘုယ်အား 
ျဖင့္ ဥပေဒျပဳမႈပံုစံ ႏွစ္မူကြဲေနသည္ကုိ ေတြ႔ ရသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖင့္ ဥပေဒျပဳမႈပံုစံ ႏွစ္မူကြဲေနသည္ကုိ ေတြ႔ ရသည္။ ထုိသုိ႔ 
ကြဲျပားေနရျခင္းမွာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ တိက်မႈအားနည္း ကြဲျပားေနရျခင္းမွာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ တိက်မႈအားနည္း 
ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား 
ျပင္ဆင္ရာတြင္ နုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ပုိမုိေဖာ္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ နုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ပုိမုိေဖာ္ 
ေဆာင္ေပးနုိင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ကာ ေဆာင္ေပးနုိင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ကာ 
တိတိက်က် ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္သင့္ပါသည္။တိတိက်က် ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္သင့္ပါသည္။

ေကာ္မတီကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ စိစစ္ေစသည့္နည္းလမ္းမွာ ေကာ္မတီကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ စိစစ္ေစသည့္နည္းလမ္းမွာ 
လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးခ်ိ န္ သက္သာျခင္းစသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးခ်ိန္ သက္သာျခင္းစသည့္ 
အားသာခ်က္ မ်ားရိွေသာ္လည္း ေကာ္မတီ၏ ေခၚယူၾကား အားသာခ်က္ မ်ားရိွေသာ္လည္း ေကာ္မတီ၏ ေခၚယူၾကား 
နာမႈမ်ားမွာ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ နာမႈမ်ားမွာ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္နုိင္မႈကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္နုိင္မႈကုိ 
အကန္႔အသတ္ ရိွေစနုိင္သည္။ ထုိ႔အတူ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ အကန္႔အသတ္ ရိွေစနုိင္သည္။ ထုိ႔အတူ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ 
မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္သည့္နည္းလမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္သည့္နည္းလမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း 
ေဆြးေႏြးခ်ိန္ ပုိမုိမ်ားျပားေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ ပုိမုိမ်ားျပားေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈပုိင္းတြင္ အားသာခ်က္ရိွသည္ဟု ဆုိနုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မႈပုိင္းတြင္ အားသာခ်က္ရိွသည္ဟု ဆုိနုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆုိမ်ားကုိ က်န္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆုိမ်ားကုိ က်န္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
က ႀကိဳတင္ သိရိွနုိင္ျခင္းမရိွပ ဲေန႔ခ်င္းဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ က ႀကိဳတင္ သိရိွနုိင္ျခင္းမရိွပ ဲေန႔ခ်င္းဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ 
လုိအပ္ျခင္း၊ ထုိေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ ထုိေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳရန္ 
လုိအပ္ျခင္းတုိ႔မွာ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုိအပ္ျခင္းတုိ႔မွာ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းကုိ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ 
သမမွ်တစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ ေရရွည္ သမမွ်တစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ ေရရွည္ 
တြင္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။တြင္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍၊လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍၊
ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ 

ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ ပ်မ္းမွ်ေဆြး ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ ပ်မ္းမွ်ေဆြး 
ေႏြးမႈအႀကိမ္ေရမွာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလ်ွင္ ၁၁ ႀကိမ္ေက်ာ္ ေႏြးမႈအႀကိမ္ေရမွာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလ်ွင္ ၁၁ ႀကိမ္ေက်ာ္ 
ခန္႔ရိွၿပီး၊ ၅ ရက္ေက်ာ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးရေလ့ရိွေၾကာင္းေတြ ႔ ခန္႔ရိွၿပီး၊ ၅ ရက္ေက်ာ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးရေလ့ရိွေၾကာင္းေတြ ႔ 
ရသည္။ ဥပေဒၾကမ္း၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အမ်ိဳးအစား ရသည္။ ဥပေဒၾကမ္း၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အမ်ိဳးအစား 
အလုိက္ ေဆြးေႏြးရသည့္ အခ်ိန္မွာ ကြာဟခ်က္မ်ား ရိွနုိင္ၿပီး အလုိက္ ေဆြးေႏြးရသည့္ အခ်ိန္မွာ ကြာဟခ်က္မ်ား ရိွနုိင္ၿပီး 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးလုိပါက သတ္မွတ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးလုိပါက သတ္မွတ္ 

ထားသည့္ ေဆြးေႏြးရက္ထက္ သံုးရက္သာႀကိဳတင္ အမည္ ထားသည့္ ေဆြးေႏြးရက္ထက္ သံုးရက္သာႀကိဳတင္ အမည္ 
စာရင္းတင္သြင္းေစျခင္းကုိၾကည့္လ်ွင္ အနည္းဆံုး သံုးရက္ စာရင္းတင္သြင္းေစျခင္းကုိၾကည့္လ်ွင္ အနည္းဆံုး သံုးရက္ 
မွ ေလးရက္ခန္႔သာ အခ်ိန္ရနုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရိွ မွ ေလးရက္ခန္႔သာ အခ်ိန္ရနုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရိွ 
သည္။ ထုိအေျခအေနသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ သည္။ ထုိအေျခအေနသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ေသာ္ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္လုိသည့္ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္လုိသည့္ 
နုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္ နုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္ 
မ်ား ရိွေနသည္ဟု ဆုိနုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ်ား ရိွေနသည္ဟု ဆုိနုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရး 
တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပုိမုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပုိမုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ပါဝင္နုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေန ပါဝင္နုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေန 
ျဖင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမုိတိက်ေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္နုိင္ ျဖင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမုိတိက်ေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္နုိင္ 
ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ အခ်က္ ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳျခင္းစသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳျခင္းစသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လက္ရိွအေျခအေနထက္ ပုိမုိ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လက္ရိွအေျခအေနထက္ ပုိမုိ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကုိ ခ်ဲ ႔ထြင္နုိင္ေရး ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကုိ ခ်ဲ ႔ထြင္နုိင္ေရး 
ႀကိဳးစားနုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ႀကိဳးစားနုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး 
ျဖစ္စဥ္တစ္ေလ်ာက္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္စဥ္တစ္ေလ်ာက္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ႏင့္ွ ညီၫြတ္မႈရိွမရိွကုိလည္း ေလ့လာသံုးသပ္ေနရန္ လုိအပ္ ႏင့္ွ ညီၫြတ္မႈရိွမရိွကုိလည္း ေလ့လာသံုးသပ္ေနရန္ လုိအပ္ 
ၿပီး၊ ထုိမညီၫြတ္မႈမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၿပီး၊ ထုိမညီၫြတ္မႈမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
၏  နုိင္ငံသားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳခြင့္၊ ဥပေဒျပဳခြင့္ အခြင့္ ၏  နုိင္ငံသားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳခြင့္၊ ဥပေဒျပဳခြင့္ အခြင့္ 
အေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္အားေလ်ာ္စြာ အစဥ္မျပတ္ ထိန္း အေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္အားေလ်ာ္စြာ အစဥ္မျပတ္ ထိန္း 
ေက်ာင္းစိစစ္မႈ ျပဳေနရန္ လုိအပ္သည္။ေက်ာင္းစိစစ္မႈ ျပဳေနရန္ လုိအပ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍၊အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍၊

ဤက႑ ၅ ရပ္ပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ ဤက႑ ၅ ရပ္ပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ 
ရာတြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ရာတြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
က႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအရအတြက္မွာ က႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအရအတြက္မွာ 
အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး၊ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ပတ္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး၊ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္မွာ ဒုတိယ အမ်ား သက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အေရအတြက္မွာ ဒုတိယ အမ်ား 
ဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္က နုိင္ငံ၏ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ ဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္က နုိင္ငံ၏ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ 
ျဖစ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေသာ အေျခခအံေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပ 
ေနၿပီး၊ စီးပြားေရးေျပာင္းလမဲႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒ ေနၿပီး၊ စီးပြားေရးေျပာင္းလမဲႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒ 
ၾကမ္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပေန ၾကမ္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပေန 
သည္။ လုိအပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သည္။ လုိအပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳျခင္းမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳျခင္းမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ 
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ထုိဥပေဒမ်ားကုိ အဓိကစတင္ေရးဆြဲၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ေန ထုိဥပေဒမ်ားကုိ အဓိကစတင္ေရးဆြဲၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ေန 
ရသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ဥပေဒမ်ားကုိ တရားဝင္ျဖစ္ေစမႈ နည္းလမ္းမ်ားသက္သက္ ဥပေဒမ်ားကုိ တရားဝင္ျဖစ္ေစမႈ နည္းလမ္းမ်ားသက္သက္ 
ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ နုိင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးအတြက္ တကယ္ ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ နုိင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးအတြက္ တကယ္ 
လက္ေတြ ႔တြင္ အဓိပၸာယ္ရိွရိွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လက္ေတြ ႔တြင္ အဓိပၸာယ္ရိွရိွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ကုိင္တြယ္နုိင္မွသာ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ေဆာင္ရြက္ကုိင္တြယ္နုိင္မွသာ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားကုိ နုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔ခံစားရၿပီး၊ တရား မ်ားကုိ နုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔ခံစားရၿပီး၊ တရား 
ဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လုိသည့္ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လုိသည့္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍၊အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍၊

ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္စဥ္မွ စတင္၍ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္စဥ္မွ စတင္၍ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
သား အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္ သား အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္ 
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ပုိမုိခုိင္မာၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ပုိမုိခုိင္မာၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ ႔အစည္း ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ ႔အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္ နုိင္ငံသားမ်ား၏ ပါဝင္မႈကုိ ပုိမုိခ်႕ဲထြင္ေပးရန္ မ်ားအေနျဖင့္ နုိင္ငံသားမ်ား၏ ပါဝင္မႈကုိ ပုိမုိခ်႕ဲထြင္ေပးရန္ 
လုိအပ္သလုိ ပါဝင္ရန္လုိအပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ လုိအပ္သလုိ ပါဝင္ရန္လုိအပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ 
သားမ်ားအေနျဖင့္လည္း  ဥပေဒျပဳမႈ၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္ သားမ်ားအေနျဖင့္လည္း  ဥပေဒျပဳမႈ၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္ 
မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္မႈျပဳနုိင္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္မႈျပဳနုိင္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း 

စသည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စသည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳမႈ အဆင့္မ်ားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္သိရိွေနရန္ ဥပေဒျပဳမႈ အဆင့္မ်ားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္သိရိွေနရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳသည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္း လုိအပ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳသည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္း 
တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေနသည့္ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေနသည့္ 
ကာလ၊ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ လႊတ္ ကာလ၊ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးေနသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးေနသည့္ ကာလမ်ားတြင္ 
ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးရန္ အေကာင္းဆံုး ကာလမ်ားျဖစ္သည္။ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးရန္ အေကာင္းဆံုး ကာလမ်ားျဖစ္သည္။ 
တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ကန္႔ကြက္လုိပါက စတင္ တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ကန္႔ကြက္လုိပါက စတင္ 
တင္သြင္းသည့္ အဆင့္သည္ ေဆြးေႏြးရန္ အေကာင္းဆံုး တင္သြင္းသည့္ အဆင့္သည္ ေဆြးေႏြးရန္ အေကာင္းဆံုး 
ကာလျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ကာလျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ 
စတင္တင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ စတင္တင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ 
ကာလအတြင္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ကာလအတြင္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ 
ပုိမုိထိေရာက္စြာ လႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရိွပါ ပုိမုိထိေရာက္စြာ လႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရိွပါ 
သည္။ သုိ႔မွသာ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ပါဝင္နုိင္သည့္ အဆင့္မ်ား သည္။ သုိ႔မွသာ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ပါဝင္နုိင္သည့္ အဆင့္မ်ား 
အလုိက္ လူထုအၾကား က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလုိက္ လူထုအၾကား က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ 
အႏွစ္သာရရိွသည့္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္နုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အႏွစ္သာရရိွသည့္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္နုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔အတူ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း ထုိ႔အတူ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား အေနျဖင့္ ထုိပါဝင္မႈမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိရန္၊ လမ္းဖြင့္ေပးရန္ မ်ား အေနျဖင့္ ထုိပါဝင္မႈမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိရန္၊ လမ္းဖြင့္ေပးရန္ 
တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ 
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၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံ ၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)

၂။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပထမ၂။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပထမ
အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ား    အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ား    
(၂၀၁၁ခုႏွစ္)၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။(၂၀၁၁ခုႏွစ္)၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃။ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားႏွင့္ ၃။ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားႏွင့္ 
ေၾကညာခ်က္မ်ား (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) ၊ ျပည္ေထာင္စု ေၾကညာခ်က္မ်ား (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) ၊ ျပည္ေထာင္စု 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး။ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး။

၄။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပထမ၄။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပထမ
အႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ား အႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ား 
(၂၀၁၃ခုႏွစ္) ၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။(၂၀၁၃ခုႏွစ္) ၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၅။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပထမ ၅။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပထမ 
အႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ား အႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ား 
(၂၀၁၄ခုႏွစ္) ပထမတြဲ ၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။(၂၀၁၄ခုႏွစ္) ပထမတြဲ ၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၆။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပထမ ၆။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပထမ 
အႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ား အႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ား 

(၂၀၁၄ခုႏွစ္) ဒုတိယတြဲ ၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။(၂၀၁၄ခုႏွစ္) ဒုတိယတြဲ ၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။
၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္္ ၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္္ 
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္္ ၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္္ 
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္္ ၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္္ 
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၉။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္္ ၉။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္္ 
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (တတိယတြ)ဲလႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (တတိယတြ)ဲလႊတ္ေတာ္ရုံး။

၁၀။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္္ ၁၀။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္္ 
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (စတုတၳတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (စတုတၳတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၁၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္္၁၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၁၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္္၁၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒုတိယတြဲ)အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒုတိယတြဲ)
လႊတ္ေတာ္ရုံး။လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၁၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္္၁၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၁၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္္၁၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၁၅။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္္၁၅။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (တတိတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (တတိတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၁၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္္၁၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၁၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္္၁၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္္

အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။
၁၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္္၁၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၁၉။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္္၁၉။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၂၀။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္္၂၀။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၂၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္္၂၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။
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၂၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္္၂၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၂၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္္၂၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၂၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္္၂၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၂၅။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္္၂၅။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲလႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲလႊတ္ေတာ္ရုံး။

၂၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္္၂၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္္
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၂၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္၂၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္
ပုံမွန္္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြဲ) ပုံမွန္္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ပထမတြဲ) 
လႊတ္ေတာ္ရုံး။လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၂၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္၂၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္
ပုံမွန္္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒုတိယတြဲ) ပုံမွန္္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ (ဒုတိယတြဲ) 
လႊတ္ေတာ္ရုံး။လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၂၉။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္၂၉။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃၀။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္၃၀။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃၁။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္၃၁။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃၂။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္၃၂။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(တတိယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(တတိယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃၃။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္၃၃။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃၄။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္၃၄။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃၅။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္၃၅။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃၆။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္၃၆။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃၇။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္၃၇။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(တတိယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(တတိယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃၈။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္၃၈။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၃၉။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္၃၉။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၄၀။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္၄၀။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၄၁။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္၄၁။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၄၂။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္၄၂။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၄၃။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္၄၃။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၄၄။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္၄၄။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၄၅။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္၄၅။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၄၆။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္၄၆။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၄၇။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္၄၇။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၄၈။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္၄၈။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္
ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ပထမတြ)ဲ 
လႊတ္ေတာ္ရုံး။လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၄၉။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္၄၉။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္
ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊(ဒတိုယတြ)ဲ 
လႊတ္ေတာ္ရုံး။လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၅၀။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္၅၀။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၅၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္၅၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒတိုယပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၅၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တတိယပုံမွန္၅၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တတိယပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၅၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တတိယပုံမွန္၅၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တတိယပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။
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၅၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယ၅၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယ
ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (တတိယတြဲ) ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (တတိယတြဲ) 

လႊတ္ေတာ္ရုံး။လႊတ္ေတာ္ရုံး။
၅၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၳ၅၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၳ
ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၅၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္၅၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၅၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္၅၈။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၅၉။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္၅၉။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၆၀။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္၆၀။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၆၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္၆၁။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၆၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္၆၂။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၆၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္၆၃။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ပထမတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၆၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္၆၄။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ (ဒတိုယတြ)ဲ လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၆၅။  ပထမအႀကိမ္  ျ ပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္  ၆၅။  ပထမအႀကိမ္  ျ ပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္  
ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး။
၆၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၁)၆၆။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၁)
ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ 
(ပထမတြဲ)လႊတ္ေတာ္ရုံး။(ပထမတြဲ)လႊတ္ေတာ္ရုံး။

၆၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၁) ၆၇။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၁) 
ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၊ 
(ဒုတိယတြဲ) လႊတ္ေတာ္ရုံး။(ဒုတိယတြဲ) လႊတ္ေတာ္ရုံး။




