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ြပည် ထာင်စဥပ ဒြပုစာရင်း ဇယား ၁ တွင် "စည်ပင်သာယာ ရး"မပါဝင်ဘ ဲ ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခ 

ဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ အရ ဖာ်ြပသည့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်ဥပ ဒြပုစာရင်း ဇယား ၂ တွင် 

"စည်ပင်သာယာ ရး" ဟ ဖာ်ြပြပ ာန်းထား ကာင်း၊ြပည် ထာင်စအဆင့်တွင် စည်ပင်သာယာ ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမရှိ တာ့ြခင်း၊ တိင်း ဒသကီး/ြပညန်ယ်လတ် တာ်များက ဖာ်ြပပါ ဇယား ၂ 

အရ စည်ပင်သာယာဥပ ဒ မြပ ာန်းနိင် သးြခင်းတိ ့ ကာင့် စည်ပင်သာယာလပ်ငန်းများကိ 

ယခင် ရးဆွဲကျင့်သးခဲ့သည့် By Laws များကိ အ ြခခကာ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည့် 

အ နအထား ြဖစ် န ကာင်း၊ ြပည် ထာင်စဥပ ဒြပုစာရင်းတွင် "စည်ပင်သာယာ ရး" ပါဝင်ြခင်း 

မရိှသည့်အတွက် ၁၉၉၃ ခနှစ် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အသစ် 

ြပ ာန်းြခင်းတိကိ့ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ဆာင်ရွက်မည့် အ ြခအ နမရှိ ကာင်း၊ ယင်းဥပ ဒ 

ကိ ပယ်ဖျက်သည့်ဥပ ဒ ြပ ာန်းနိင်သည့် အ ြခအ နသာရှိ ကာင်း၊ ြပည်နယ်လတ် တာ်သည် 

ဇယား ၂ ပါ   ဥပ ဒြပုရန် ကိစ္စများကိ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ကာင်း၊ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ    

ပဒ်မ ၄၄၆ တွင် "တည်ဆဲဥပ ဒများသည ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

မြပု သးမီ ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် မဆန်က့ျင်သမ  အတည်ြဖစ်သည"် ဟ ြပ ာန်းထားရာ 

ြပည်နယ်လတ် တာ်က စညပ်ငသ်ာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒ အပါအဝင ် ဇယား ၂ ပါ ဥပ ဒများကိ 

ဥပ ဒြပုရာတွင် နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးက အာက်ပါအချက်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း ပီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးရန်ြဖစ် ကာင်း ဖာ်ြပထားသည-် 

(က) ဥပ ဒြပုြခင်းသည ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၄၆ နှင့် ဆန်က့ျင်ြခင်း ရှ/ိမရှိ 

သိမ့ဟတ် မဆန်က့ျငဘ်ဲ ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

(ခ) တည်ဆဲ ဥပ ဒအချို ၊့ တည်ဆဲ ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်အချို တ့ိသ့ည် အ ြခခဥပ ဒ 

ပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် ကွဲလွဲ နြခင်း၊ ရာ ထွး နြခင်းများ 

ရိှပါက တည်ဆဲဥပ ဒအချို ၊့ တည်ဆဲဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်အချို တိ့သ့ည် ပယ်ဖျက်ြခင်း၊  

ြပင်ဆင်ြခင်း မရှိ သး သာ ကာင် ့အတည်ြဖစ် နြခင်း ရှိ/မရှိ၊ 

(ဂ) တည်ဆဲဥပ ဒအချို ၊့ တည်ဆဲဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်အချို တ့ိသ့ည် အ ြခခဥပ ဒ 

ပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ  ြပ ာန်းချက်များနှင့် ကွဲလွဲ နြခင်း၊ ရာ ထွး နြခင်းများ 
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ရှိ နပါက အ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၇ အရ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း ြပု ပီးမှသာ 

ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ကိယ်စား ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရးက ြပန်လည ်

ရှင်းလင်းရာတွင် တင်သွင်းလာပါ တင်ြပချက ် (က)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ်လတ် တာ်၏ ဥပ ဒြပုြခင်းက ိနိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒမ် ၁၈၈၊ ၁၉၀၊ ၁၉၁၊ 

၁၉၂၊ ၁၉၅ တိတ့ွင်လည်း ကာင်း၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်ဆိင်ရာ 

နည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ ၁၂၈ မ ှ ၁၃၈ အထိ၊ ၁၄၈၊ ၁၄၉၊ ၁၅၀ တိတ့ွင်လည်း ကာင်း 

ြပ ာန်းထား ကာင်း၊ နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ် ဥပ ဒြပုစာရင်းတွင် စာပိဒ(်၈) စီမခန်ခ့ွဲ ရးက ၊ စာပိဒ်ခွဲငယ်(က) 

စည်ပင်သာယာ ရးဟ ဖာ်ြပထားသြဖင် ့မွန်ြပည်နယ်လတ် တာ်အ နြဖင့် စည်ပင်သာယာ ရးကိစ္စ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပ ဒြပ ာန်းခွင့်ရှိ ကာင်း၊ တငြ်ပချက်(ခ)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၉၉၃ ခနှစ် စည်ပင် 

သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒသည ် နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ  ့ ဥပ ဒအမှတ် 

၅/၉၃ ြဖင့် ြပ ာန်းထားြခင်းြဖစ်ရာ ယင်းဥပ ဒကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းြပုရန်ကိစ္စမှာ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဥပ ဒြပုခငွ်အ့ာဏာကိ ကျင့်သးသည့် ြပည် ထာင်စ 

လတ် တာ်ကသာလင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ ကာင်း၊ နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၄၆ 

ြပ ာန်းချက်အရ တည်ဆဲဥပ ဒများသည ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း 

မြပု သးမီဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့်မဆန်က့ျငသ်မအတည်ြဖစ် ကာင်း၊သိြ့ဖစ်ပါ၍ ၁၉၉၃ခနှစ ်

စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒအပါအဝင် တည်ဆဲဥပ ဒများသည် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ နှင့် 

မဆန်က့ျင်သမ  အတည်ြဖစ်လျက်ရှိ ကာင်း ြပန်လည်ရှင်းလင်းတင်ြပသည်။ 

မွန်ြပညန်ယ်လတ် တာ်ဥက္က  ဦးကျင် ဖက တင်သွင်းလာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိယ်တိင် 

လာက်လဲတင်ြပရာတွင ် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒ အပါအဝင် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ 

ပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ ဥပ ဒြပုရန်များက ိ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ်များမှ 

ဥပ ဒြပုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၆ နှင့် ဆန်က့ျင်ြခင်း ရှိ/မရှိ၊ 

သိမ့ဟတ် မဆန်က့ျင်ဘဲ ဆာင်ရွက်ရမည၊် (ခ) တည်ဆဲဥပ ဒအချို ၊့ တည်ဆဲဥပ ဒြပ ာန်းချက် 

အချိုတ့ိသ့ည် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ  ြပ ာနး်ချက်များနှင့် ကွဲလွဲ နြခင်း၊ 
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ရာ ထွး နြခင်းများရှိပါက တည်ဆဲဥပ ဒအချို ၊့ တည်ဆဲဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်အချို တ့ိသ့ည် 

ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပငဆ်င်ြခင်းမရှိ သး သာ ကာင့် အတည်ြဖစ် နြခင်း ရှိ/မရှိ၊ (ဂ) တည်ဆဲဥပ ဒ 

အချို ၊့ တည်ဆဲဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်အချို တ့ိသ့ည ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ  

ြပ ာန်းချက်များနှင့် ကွဲလွဲ နြခင်း၊ ရာ ထွး နြခင်းများ ရှိပါက ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၆ 

အရ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းြပု ပီးမှသာ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်တိကိ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးရန် 

ြဖစ် ကာင်း၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်များအ နြဖင် ့ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ 

ဇယား ၂ ပါအတိင်း "စည်ပင်သာယာ ရး" ဥပ ဒြပ ာန်း ဆာင်ရွက်ရမည် သိမ့ဟတ် ဖွဲ စ့ည်းပ 

အ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၆၊ ၄၄၇ တိအ့ရ ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ စာင့်ဆိင်းရမည် ဆိသည်ကိ ရှင်းလင်း 

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးရမည့် အ ြခအ နသိ ့ ရာက်ရှိ န ကာင်း၊ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ 

ဇယား ၂ တိင်း ဒသကီးသိမ့ဟတ် ြပည်နယ ် ဥပ ဒြပုစာရင်း "ဘ ာ ရးနှင့် စီမကိန်းက " 

အပိဒ်ခွဲ(ဂ) " ြမယာခွန"်၊ အပိဒ်ခွဲ(ဃ) "ယစ်မျိုးခွန် (မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ 

စတတ်သည့် ဆးဝါးများမပါ )"ဟ ဖာ်ြပပါရှိ ကာင်း၊ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၂၅၄ ဇယား ၅ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်များက ကာက်ခရမည့် အခွန်အခများတွင် (၁) " ြမယာခွန"်၊ 

(၂) "ယစ်မျိုးခွန"် ဟ ပါရှိ ကာင်း၊ ယင်းြပ ာန်းချက်အရ တိငး် ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ်က 

" ြမယာခွန်" ( ြမယာစီမခန်ခ့ွဲမမပါ)၊ "ယစ်မျိုးခွန်"များကိ ဥပ ဒြပ ာန်း ပီး ကာက်ခရမည့် 

သ ဘာြဖစ် ကာင်း၊ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၉၆ ဇယား ၁ ြပည် ထာင်စ ဥပ ဒြပုစာရင်း 

အပိဒ် ၅၊ "စိက်ပျို း ရးနှင့် မွးြမူ ရးက " အပိဒ်ခွဲ(က) " ြမယာစီမခန်ခ့ွဲမ"၊ အပိဒ် ၁၀၊ 

"စီမခန်ခ့ွဲ ရးက " အပိဒ်ခွဲ(ခ) "ရွာ ြမ၊ မို ့ ြမ စီမခန်ခ့ွဲ ရး"ဟ ြပ ာန်းထားပါ ကာင်း၊ 

ထိ ့ ကာင့် ြမယာစီမခန်ခ့ွဲမ၊ ရွာ ြမ၊ မို ့ ြမစီမခန်ခ့ွဲမ တိသ့ည် ြပည် ထာင်စအဆင့်က 

ကိင်တွယ်ကျင့်သး သာ လပပ်ိင်ခွင့်ြဖစ် ပီး ြမခွန်သတ်မတှ်ြပ ာန်းခွင့်၊ အခွန် ကာက်ခခွင့်တိသ့ည် 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အဆင့်က ကိင်တွယ်ကျင့်သး သာ လပ်ပိင်ခွင့်ြဖစ် ကာင်း၊ 

"ယစ်မျိုးလပ်ငန်း"နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနက ကျင့်သး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ 

တည်ဆဲယစ်မျိုးဥပ ဒများတွင် အခွန်အခများကိ သတ်မှတ်ြပ ာန်း ထား ကာင်း၊ ယစ်မျို း 

စီမခန်ခ့ွဲမကိ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၉၆ ဇယား ၁ တွင်လည်း ကာင်း၊ ဖွဲ စ့ည်းပ 

အ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ တွင်လည်း ကာင်း ဖာ်ြပထားသည်ကိ မ တွရ့ ကာငး်၊ 
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ထိ ့ ကာင့် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ အရ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ်များက ဥပ ဒြပုရန ်သတ်မှတ် ပးထား သာ ြမယာခွန်၊ ယစ်မျိုးခွန် ဥပ ဒြပ ာန်း ရးမှာ 

တည်ဆဲ ြမယာစီမခန်ခ့ွဲမ၊ ယစ်မျို းစီမခန်ခ့ွဲမ ဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် ရာ ထွး၊ ကွဲလွဲ၊ 

ဆန်က့ျင်မများ ရှိနိင်သည့် အ ြခအ နက ိ တွရ့ ကာင်း၊ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား 

၂ အပဒိ်(၃) "စိက်ပျိုး ရးနှင် ့ မွးြမူ ရးက " အပိဒ်ခွဲ(ဃ)တွင် "စိက်ပျိုးစရိတ် ချး ငွနှင့် 

စ ငွများ"ဟ ဖာ်ြပထား သာ်လည်း ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၉၆ ဇယား ၁ ပါ သက်ဆိငရ်ာ 

က များ၌ စိက်ပျိုးစရိတ် ချး ငွများနှင့် စ ငွများကိစ္စ ပါဝင်ြခင်း မရှိသညက်ိ တွရ့ ကာင်း၊ 

ထိ ့ ကာင့် တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တိက့ စိက်ပျိုးစရိတ် ချး ငွနှင့် စ ငွများ ဥပ ဒ 

ြပ ာန်းခွင့်ကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲြဖစ် သာ "ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးနှင့် ကျးလက် 

ဖွ ့ဖိုး ရးဘဏ်ဥပ ဒအရ စိက်ပျိုးစရိတ် ချး ငွများ ထတ် ချးြခင်း၊ စ ဆာင်းြခငး်တိန့ှင့် 

သီးြခား ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း ရှိ မရှိကိ ကွဲြပားစွာ ရငှ်းလင်းဖွင့်ဆိ ပးရန် လိအပ် ကာင်း၊ 

ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါအတိင်း တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်က 

စီမခန်ခ့ွဲခွင့်ရှိသည့် အလတစ်ားနှင့် အ သးစား လပစ်စ် ဓာတ်အား ထတ်လပြ်ဖန်ြ့ဖူး ရးဥပ ဒ 

ရးဆွဲြပ ာန်းနိင်ရန်အလိင့ှာ ြပည် ထာင်စအဆင့်မှ လပ်စစ်ဥပ ဒအသစ် ြပ ာန်းြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ 

၁၉၈၄ ခနှစ ်လပ်စစ်ဥပ ဒက ိအကီးစား၊ အလတစ်ား၊ အ သးစား ခွဲြခားသည့် ြပင်ဆငခ်ျက်ဥပ ဒ 

ြပ ာန်းြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ ဆာင်ရွက် ပီးမှသာလင ် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်က 

ဥပ ဒြပုခွင့်ကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်နိင်မည်ဆိြခင်းကိ ကဲွြပားစွာရှင်းလင်းဖွင့်ဆိ ပးရန်လိအပ် ကာင်း၊ 

ထိအ့တူ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ် ဥပ ဒြပုစာရင်းပါအတိင်း ၁၉၉၂ ခနှစ် ဆားလပ်ငန်း 

ဥပ ဒကိ ပယ်ဖျက်ရန ် လိအပ်မ ရှိ မရှိ ြပည် ထာင်စအဆင့်နှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက် သွားရမည် 

စသြဖင့် အဓိပ္ပါယ်ဖငွ့်ဆိ ပးရမည့်အ ြခအ နရှိ ကာင်း၊ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ် ဥပ ဒြပုစာရငး် အပဒိ် ၇၊ "လူမ ရးက " အပိဒ်ခဲွ(ဃ)တွင် 

"ကန်တင်ကန်ချလပ်ငန်း" ဟ ဖာ်ြပပါရိှ ကာင်း၊ ြပည် ထာင်စဥပ ဒြပုစာရင်းတွင် ကန်တင်ကန်ချ 

လပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပ ဒြပုခွင် ့ ဖာ်ြပထားြခင်း မရှိသည်ကိ တွရ့ ကာင်း၊ ကန်တင်ကန်ချ 

အလပ်သမားများနှင့်ပတ်သက် ပီး လက်ရှိကျင့်သး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ ဥပ ဒစည်းမျဉ်း     

အမိန်မ့ျားကိ ဇယား၂ပါတိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ် ဥပ ဒြပုစာရင်းနှင့်လိက် လျာညီ ထွ 
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ြဖစ် စ ရးအတွက ် ပယ်ဖျက်ရန် လိအပ်မ ရှိ မရှ ိ ြပည် ထာင်စအဆင့်နှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက် 

သွားရမည်စသည်ြဖင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးရမည့်အ ြခအ နရှိ ကာင်း၊ ြပည် ထာင်စအဆင့် 

အဖွဲ အ့စည်းများအ နြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ လပင်န်းကိစ္စရပ်များကိ 

တည်ဆဲဥပ ဒများြဖင့် ဆာင်ရွက် နြခင်းမှ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်များသိ ့

လဲ ြပာင်းခွဲ ဝ ဆာင်ရွက် ရးအတွက် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့်အညီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးမည် 

ဆိပါက တိငး် ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်များ၏ ဥပ ဒြပု ရးလပ်ငန်း သက်ဝင်လပရ်ှား 

လာနိင်မညြ်ဖစ်ပါ ကာင်း၊ သိပ့ါ၍ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်များ အ နြဖင့် ဖွဲ စ့ညး်ပ 

အ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ စည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်းများ အပါအဝင ် ဥပ ဒများ 

ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ရာ၌ မှားယွင်းတိမ်း စာင်းမ မရှိ စ ရးအတွက် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ 

၄၄၆၊ ၄၄၇ တိန့ှင့် ဆက်စပ် ပးီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးရန်ြဖစ် ကာင်း လာက်လဲတငြ်ပသည။် 

နိင်င တာ်အတွက် ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးြမင့်ဝငး်က 

လာက်လဲတင်ြပရာတွင ် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်၏ ဥပ ဒြပုြခငး်ကိ 

ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒမ် ၁၈၈၊ ၁၉၀၊ ၁၉၁၊ ၁၉၂၊ ၁၉၅ တိတ့ွင်လည်း ကာင်း၊ တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်ဆိင်ရာနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ ၁၂၈ မှ ၁၃၈ အထိ၊ ၁၄၈၊ ၁၉၄၊ 

၁၅၀ တိတ့ွင်လည်း ကာင်း ြပ ာန်းထားပါ ကာင်း၊ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ဥပ ဒြပုစာရငး်တငွ် စာပိဒ် ၈။ စီမခန်ခ့ွဲ ရးက ၊ 

စာပိဒ်ခွဲငယ်(က) စည်ပင်သာယာ ရးဟ ဖာြ်ပထားသြဖင့် မွန်ြပည်နယ်လတ် တာ်အ နြဖင့် 

စည်ပငသ်ာယာ ရးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပ ဒြပ ာန်းခွင် ့ ရှိပါ ကာင်း၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ်များက ဥပ ဒြပုရန ် သတ်မှတ်ထား သာ ြမယာခွန်၊ ယစ်မျိုးခွန ် ဥပ ဒြပ ာန်း ရးမှာ 

ြပည် ထာင်စအဆင့်မှ ယခင် သတ်မှတ်ြပ ာန်းထား သာ တည်ဆဲ ြမယာစီမခန်ခ့ွဲမ၊ ယစ်မျိုး 

စီမခန်ခ့ွဲမ ဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် ရာ ထွးကွဲလွဲ ဆန်က့ျင်မများ ရှိနိင်သည်ဟူ၍ 

လည်း ကာင်း၊ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ စာပိဒ် ၃။ စိက်ပျိုး ရးနှင် ့

မွးြမူ ရးက ၊ စာပိဒ်ခွဲ(ဃ) စိက်ပျိုး ရး ချး ငွနှင့် စ ငွများဟ ဖာ်ြပထား သာ်လည်း 

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွ ့ဖိုး ရးဘဏ်ဥပ ဒအရ စိက်ပျိုးစရိတ် ချး ငွများ ထတ် ချးြခင်း၊ စ ဆာင်းြခင်း 

ရှိသည့်အတွက် သီးြခား ဆာင်ရွက်နိင်သည် ဆိြခင်းကိ ကွဲြပားစွာ ရငှး်လငး် ပး စလသိည်ဟ၍ူ 
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လည်း ကာင်း၊ ြပည် ထာင်စအဆင့်မှ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ ၁၉၈၄ ခနှစ် လပ်စစ်ဥပ ဒတွင ်

လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရးနှင့်ပတ်သက် ပီး အကီးစား၊ အလတစ်ား၊ အ သးစားဟူ၍ ခွဲြခား 

ဖာ်ြပထားြခင်း မရှိသြဖင့် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်က စီမခန်ခ့ွဲခွင့်ရှိသည့် အလတ်စား 

နှင့် အ သးစားလပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပြ်ဖန်ြ့ဖူး ရးအတွက် ဥပ ဒြပုရာတွင် တည်ဆဲဥပ ဒ 

နှင့် ရာ ထွးဆန်က့ျင်နိင်သည်ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ ၁၉၉၂ ခနှစ် ဆားလပ်ငန်းဥပ ဒမှာ တည်ဆဲ 

ဥပ ဒြဖစ် သာ ကာင့် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်များက ကာက်ခရမည့် အခွန်အခများ 

စာပိဒ ် ၁၅ ပါ ဆားခွန်အတွက် ဥပ ဒြပုရာတွင ် တည်ဆဲဆားလပင်န်းဥပ ဒနှင့် ဆန်က့ျင် 

နိင်သည်ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ ထိအ့တူ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ဥပ ဒြပုစာရင်း စာပဒိ် ၇။ လူမ ရးက ၊ စာပိဒ်ခွဲ(ဃ)၊ ကန်တင်ကန်ချ 

လပ်ငန်းဟ ပါရှိသြဖင့် တည်ဆဲဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းဥပ ဒ အမိန်မ့ျားနှင့် ရာ ထွးဆန်က့ျင် 

နိင်သည်ဟူ၍လည်း ကာင်း တင်ြပထားသည်ကိ တွရ့ှိရ ကာင်း၊ ရာ ထွး နသည်ဆိ သာ 

ဥပ ဒများနှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၆ အရ တည်ဆဲဥပ ဒများသည် 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း မြပု သးမ ီဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် 

မဆန်က့ျင်သမ  အတည်ြဖစ် နပါ ကာင်း၊ ၁၉၉၃ ခနှစ် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒကိ 

ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပငဆ်င်ြခင်းြပုရန်ကိစ္စမှာ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ကသာ ဆာင်ရွက်ခွင့် 

ရှိပါ ကာင်း၊ ၁၉၉၃ ခနှစ် စည်ပင်သာယာ ရး အဖွဲ မ့ျားဥပ ဒ အပါအဝင် တည်ဆဲဥပ ဒများသည ်

ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် မဆန်က့ျငသ်မ  အတည်ြဖစ်လျက်ရှိပါ ကာင်း၊ တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်များ အ နြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ပါ  ြပ ာန်းချက် 

အရ ဇယား ၂ ပါကစိ္စများအား ဥပ ဒြပုပိင်ခွင့်ရှိ သာ်လည်း ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက် 

များကိ မဆန်က့ျင် စဘဲသာလင် ြပ ာန်းခွင့် ရှိမည်ြဖစ် ကာင်း၊ စည်ပင်သာယာ ရးကိစ္စများက ိ

ဥပ ဒြပုြခင်းအ ပ  ဆာင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ်ကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း၏ ၈-၆-၂၀၁၂ 

ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၅၂/၃၄၉ အ ထွ ထွ ၃-၄၄/အဖရ(၂၀၁၂) နှင့် ြပည် ထာင်စအစိးရ အဖွဲ ရ့း၏ 

၂၉-၆-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄၀၉/၃၄၀-အ ထွ ထွ ၃-၄၄/အဖရ(၂၀၁၂)တိအ့ရ 

ညန်ကားခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ ယင်းအစီအစဉ်အတိင်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ် ကာင်း၊ သိပ့ါ၍ 

ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ တိင်း ဒသကီးသိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်များက 
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ဥပ ဒြပုရန်ကိစ္စများကိ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် မဆန်က့ျင် စဘဲ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ဟ 

အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးရန် ြဖစ်ပါ ကာင်း လာက်လဲတင်ြပသည်။ 

မွန်ြပညန်ယ်လတ် တာ်ဥက္က က တင်သွင်းသည့် တင်သွင်းလာကိ စိစစ်ကည့်ရာ ဖဲွ စ့ည်းပ 

အ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၉၆ ဇယား ၁ ြပည် ထာင်စဥပ ဒြပုစာရင်းတငွ် စညပ်ငသ်ာယာ ရးမပါဘ ဲ

ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်ဥပ ဒြပုစာရင်းတွင ်

စည်ပင်သာယာ ရးဟ ြပ ာန်းပါရှိသည်။ ၁၉၉၃ ခနှစ် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒ 

သည်လည်း တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်အြဖစ် တည်ရှိ နသည်။ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၆ တွင် 

တည်ဆဲဥပ ဒများသည် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး် မြပု သးမီ 

ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် မဆန်က့ျငသ်မအတညြ်ဖစ်သညဟ် ြပ ာန်းထားသည်။ ထိ ့ ကာင့် 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်အ နြဖင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒ 

အပါအဝင် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ ဥပ ဒြပုရန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးက အာက်ပါ အ ကာင်းအရာများကိ ရငှ်းလင်း 

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးရန် တင်ြပြခင်းြဖစ် ကာင်း တွရ့သည် - 

(က) ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၆ နှင့်ဆန်က့ျင်ြခင်း ရှိ မရှိ သိမ့ဟတ် မဆန်က့ျငဘ်ဲ 

ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

(ခ) တည်ဆဲဥပ ဒအချို ၊့ တည်ဆဲဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်အချို တ့ိသ့ည် အ ြခခဥပ ဒ 

ပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ  ြပ ာန်းချက်များနှင့် ကွဲလွဲ နြခင်း၊ ရာ ထွး နြခင်းများ 

ရှိပါက တည်ဆဲဥပ ဒအချို ၊့ တည်ဆဲဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်အချို တ့ိသ့ည ် ပယ်ဖျက် 

ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း မရှိ သး သာ ကာင် ့အတည်ြဖစ် နြခင်း ရှိ မရှိ၊ 

(ဂ) တည်ဆဲဥပ ဒအချို ၊့ တည်ဆဲဥပ ဒြပ ာန်းချက်အချို တ့ိသ့ည် အ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ 

၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ  ြပ ာန်းချက်များနှင့် ကွဲလွဲ နြခင်း၊ ရာ ထွး နြခင်းများရှိ န 

ပါ ကဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၆ အရ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းြပု ပီးမှသာ 

ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။  
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မွန်ြပညန်ယ်လတ် တာ်၏ တင်ြပချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပါ 

ဥပ ဒြပုပိင်ခွင့်နှင့် သက်ဆိင် သာ အာက်ပါြပ ာန်းချက်များကိ ဦးစွာ ဖာ်ြပလိ ပသည် - 

ပဒ်မ ၉၆။ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဇယား ၁ တွင် ဖာ်ြပထား သာ ြပည် ထာင်စ 

ဥပ ဒြပုစာရင်းပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလးအတွက် သာ် 

လည်း ကာင်း၊  ြပည် ထာင်စ၏ တစ်စိတ်တစ် ဒသအတွက် သာလ်ည်း ကာင်း အာဏာ 

သက် ရာက် စရန ်ဥပ ဒြပုခွင့်ရှိသည်။  

ပဒ်မ ၁၈၈။ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်သည ် ဇယား ၂ တွင ် ဖာ်ြပ 

ထား သာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ဥပ ဒြပုစာရငး်ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်တစ်ဝန်းလးအတွက် သာ်လည်း ကာင်း၊ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ် တစ်စိတ်တစ် ဒသအတွက် သာလ်ည်း ကာင်း 

အာဏာသက် ရာက် စရန ်ဥပ ဒြပုခွင့်ရှိသည။် 

 ထိ ့ ကာင့် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၉၆ အရ ဇယား ၁ 

ြပည် ထာင်စဥပ ဒြပုစာရင်းတွင ် ဖာ်ြပထားသည့် က များနှင့်စပ်လျဉး်၍ ဥပ ဒြပုပိင်ခွင့် 

ရှိသည်။ ထိအ့တူ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်သည် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ 

၁၈၈ ဇယား ၂ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ် ဥပ ဒြပုစာရငး်ပါ က များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဥပ ဒြပုပိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

 ထိကဲ့သိ ့ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နှင့် တိင်း ဒသကီးသိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်များ၏ 

ဥပ ဒြပုပိင်ခွင့်ကိ ဇယား ၁၊ ဇယား ၂ တိြ့ဖင့် ခွဲြခားလျက ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒတွင် ြပ ာန်း 

ထား ပီးြဖစ်သြဖင့် မွန်ြပည်နယ်လတ် တာ်သည် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒမ် ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ 

ဥပ ဒြပုစာရင်းအတိင်း ဥပ ဒြပုပိင်ခွင့် အြပည့်အဝရရှိ ပီး ြဖစ် ပသည်။ မွန်ြပည်နယ်လတ် တာ် 

သည ် မိမိ၏ ဥပ ဒြပုပိင်ခွင့်အာဏာကိ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့်အညီ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရန် 

ြဖစ်သည်။ သိြ့ဖစ် ပရာ မွနြ်ပည်နယ်လတ် တာ်သည် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ဥ့ပ ဒကိ ြပည်နယ် 

တစ်ဝနး်လးအတွက် သာ်လည်း ကာင်း၊ ြပည်နယ်တစ်စိတ်တစ် ဒသအတွက် သာ်လည်း ကာင်း 

အာဏာသက် ရာက် စရန ်ြပ ာန်းခွင့်ရှိ ကာင်းမှာ ထင်ရှားသည်။  
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 သိရ့ာတငွ် ၁၉၉၃ ခနှစ် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒသည ် တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ် 

အြဖစ် တည်ရှိ န ပရာ ဤအ ြခအ နတွင် မွန်ြပည်နယ်လတ် တာ်က စည်ပင်သာယာ ရးဥပ ဒကိ 

ြပ ာန်းြခင်းသည ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် ညီညွတ်မ ရှိ မရှိ ဆက်လက်စိစစ်ရန်ြဖစ်သည်။ 

 ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၆ တွင် အာက်ပါအတိင်းြပ ာန်းထားသည် - 

ပဒ်မ ၄၄၆။ တည်ဆဲဥပ ဒများသည် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင် 

ြခင်း မြပု သးမီ ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် မဆန်က့ျင်သမ  အတည်ြဖစ်သည်။ 

 နှစ်ဘက်တင်ြပချက်များအရ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ၁၉၉၃ ခနှစ် စည်ပင်သာယာ ရး 

အဖွဲ မ့ျားဥပ ဒက ိြပင်ဆင်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း မြပုရ သး ပ။  

 ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၉၆ ဇယား ၁ ြပည် ထာင်စဥပ ဒြပုစာရင်းတွင ် စည်ပင် 

သာယာ ရးအဖွဲ န့ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပ ဒြပုနိငရ်န် သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိ ပ။ ထိ ့ ကာင့် 

စည်ပင်သာယာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးနှင် ့စည်ပင်သာယာ ရးဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ်တိ ့

ဟူ၍ြပည် ထာင်စအဆင့်တွင်ဖွဲ စ့ည်းခန်အ့ပ်ထားြခင်းမရှိ တာ့ ပ။တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များ 

တွင်သာ စည်ပင်သာယာ ရးဝန် ကီးအြဖစ် ခန်အ့ပတ်ာဝန် ပးထားသည်ကိ တွရ့သည်။ သိြ့ဖစ်ရာ 

၁၉၉၃ ခနှစ် စညပ်ငသ်ာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ရပ်သိမ်းပါက ပိမိ 

သင့်ြမတ် လျာ်ကန်မည်ြဖစ်သည်။ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ၁၉၉၃ ခနစ်ှ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ  ့

များဥပ ဒကိ ရပ်သိမ်းြခင်းမရှိ စကာမူ ြပည်နယ်လတ် တာ်က ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈၈ 

ြပ ာန်းချက်အရ ပးအပ်ထားသည့် ဥပ ဒြပုပိင်ခွင့်အာဏာကိ ကျင့်သး၍ ဇယား ၂ ပါအတင်ိး 

စည်ပင်သာယာ ရးဥပ ဒကိြပ ာန်းလင် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် ညီညွတ်ြခင်းမရှိဟမဆိသာ ပ။ 

ြပည်နယ်လတ် တာ်ဥပ ဒြပုပိင်ခွင့်အာဏာကိ ကျင့်သး၍ ြပ ာန်းမည် ့ စညပ်ငသ်ာယာ ရးဥပ ဒ 

သည ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် ဆန်က့ျငမ်မြဖစ် စရနသ်ာ အဓိကအ ရးကီး ပသည်။ 
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မွန်ြပညန်ယ်လတ် တာ်ဥက္က က စည်ပင်သာယာ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း သာ ဥပ ဒြပုခွင့်ကိ 

တင်ြပသည့်နည်းတူ အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့် ကွဲလွဲြခင်း၊ 

ရာ ထွး နြခင်းကိလည်း ရှငး်လင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ ပးရန် တင်ြပထားသည ်- 

(က) ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ်

ဥပ ဒြပုစာရင်းပါ စိက်ပျိုးစရိတ် ချး ငွနငှ့် စ ငွများအတွက် ဥပ ဒြပ ာန်းချက်နှင့် 

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွ ့ဖိုး ရးဘဏ်ဥပ ဒပါ စိက်ပျိုးစရိတ် ချး ငွထတ် ချးြခင်း 

စ ဆာင်းြခင်းစသည့် ြပ ာန်းချက်တိကိ့ သီးြခားစီ ဆာငရ်ွက်နိင်ရန် တင်ြပချက်၊ 

(ခ) ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ်

ဥပ ဒြပုစာရင်းပါ စွမ်းအင်၊ လပ်စစ်၊ သတ္တ ုနငှ့် သစ် တာက တွင် ဖာ်ြပ 

ထားသည် ့ အလတ်စားနှင် ့ အ သးစား လပ်စစ်ဓါတ်အား ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူး ရး 

အတွက် ဥပ ဒြပ ာနး်ရာတငွ် ြပည် ထာင်စအဆင့်မှ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိ သာ ၁၉၈၄ ခနှစ် လပ်စစ်ဥပ ဒပါ ြပ ာနး်ချက်များနှင့် ရာ ထွးဆန်က့ျငြ်ခငး် 

မရှိ စရန ်သီးြခားြပ ာန်းနိင် ရး တင်ြပချက်၊ 

(ဂ) ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ်

ဥပ ဒြပုစာရင်းပါ လူမ ရးက တွင် ဖာ်ြပထားသည် ့ ကနတ်င်ကန်ချလပ်ငနး် 

ဆိင်ရာဥပ ဒ ြပ ာန်းရာ၌ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့် လိက် လျာညီ ထွ ြဖစ် စ ရး 

အတွက် ြပည် ထာင်စအဆင့်မှ ပယ်ဖျက်ရန ် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည့် အ ြခအ န 

ရှိ ကာင်း တင်ြပချက်၊ 

(ဃ) ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၅၄ ဇယား ၅ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ်

များက ကာက်ခရမည့်အခွန်အခများတွင် ဖာ်ြပထား သာ ြမယာခွန်၊ ယစ်မျိုးခွန်၊ 

ဆားခွန် တိန့ငှ့်စပလ်ျဉး်သည့် ဥပ ဒြပ ာနး်ရာတငွ ် တည်ဆဲ ြမယာစီမခန်ခ့ွဲမ၊ 

ယစ်မျိုးစီမခန်ခ့ွဲမ ဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်လည်း ကာင်း၊ တည်ဆဲ 

ဆားလပ်ငန်းဥပ ဒနှင့်လည်း ကာင်း ရာ ထွးကွဲလွဲ ဆန်က့ျင်မများ ရှိနိင် ကာင်း 

တင်ြပချက်။ 
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 သိြ့ဖစ်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်တိက့ ဇယား ၂ ပါ က များ 

အတွက် ဥပ ဒြပုရာတွင ် ြပည် ထာင်စအဆင့်မှ ြပ ာန်းထားသည် ့ တည်ဆဲဥပ ဒများနှင့် ကွဲလွ ဲ

ြခင်း၊ ရာ ထွးြခင်း၊ ဆန်က့ျင်မများ ရှိနိင်ြခင်း စသည့် အ ြခအ နများ ပ ပါက် န ကာင်း 

တွရ့သည်။ ထိ ့ ကာင့် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်တိက့ ဥပ ဒြပုြပ ာန်း 

ရာတွင် လျငြ်မန် ချာ မွ ့ စ ရးအတက်ွ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က တည်ဆဲဥပ ဒများကိ စိစစ် ပီး 

ဆန်က့ျင်ကွဲလွဲ နသည့် ဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းတိက့ိ ဦးစား ပး ဆာင်ရွက် 

ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 ဤ နရာတွင် စည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်းနငှ့် ဥပ ဒြပုြခင်းကိစ္စရပ ်

တိန့ငှ့်စပလ်ျဉး်၍ နိင်င တာ်သမ္မတ၏ သးသပ်ချက်ကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့းက 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ (အားလး)နှင့် နြပည် တာ် ကာင်စီတိသ့ိ ့လိပမ်ူ၍ 

ပးပိထ့ား သာ ၈-၆-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၅၂/၃၄၉-အ ထွ ထွ ၃-၄၄/အဖရ(၂၀၁၂)နှင့်  

၂၉-၆-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄၀၉/ ၃၄၀-အ ထွ ထွ ၃-၄၄/အဖရ(၂၀၁၂)ကိ သိရှိအ လးထား 

ရန်လိသည်။ 

 နိင်င တာ်သမ္မတ၏ သးသပ်ချက်မှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - 

(က) တိင်း ဒသကီး/ြပညန်ယ်နှင့် ကိယ်ပိင်အပခ်ျုပ်ခွင့်ရ ဒသတိက့ မိမိတိ၏့ ဥပ ဒ 

ြပုခွင့်အရ စည်ပင်သာယာ ရးဆိင်ရာဥပ ဒအား အြမန် ရးဆွဲ ြပ ာန်း စ ပီးမှ 

"စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျားဥပ ဒ" (နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရး 

အဖွဲ၏့ ဥပ ဒအမှတ် ၅/၉၃)ကိ ရပ်သိမ်းရန်၊ 

(ခ) တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်နှင့် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသတိသ့ည် ဥပ ဒ 

ြပ ာန်းရန ် ပီးြပည့်စသည့် အ ြခအ န ရာက်ရှိချိန်တငွ် "စညပ်ငသ်ာယာ ရးအဖွဲ  ့

များဥပ ဒ" (နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ၏့ ဥပ ဒအမတှ် ၅/၉၃) 

ကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ရပ်သိမ်းနိင် ရး ဥပ ဒနှင့်အည ီ

ဆာင်ရွက်သွားရန်၊ 
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 အထက်ပါအ ကာင်းများ ကာင့် မွန်ြပညန်ယ်လတ် တာ်ဥက္က က တင်သွင်းလာသည့် 

ြပည်နယ်ဥပ ဒြပုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း သာ ြပဿနာများကိ အာက်ပါအတိင်း အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိ 

လိက်သည ်- 

 (က) တည်ဆဲဥပ ဒအချို ၊့ တည်ဆဲဥပ ဒပါ ြပ္ ာန်းချက်အချို တ့ိကိ့ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ြခင်း မရှိ စကာမူ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ က များ 

အတွက် ဥပ ဒြပုြပ ာန်း သာ်လည်း ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် ဆန်က့ျငြ်ခငး် 

မရှိပါက အတညြ်ဖစ် ကာင်း၊ 

 (ခ) တည်ဆဲဥပ ဒအချို ၊့ တည်ဆဲဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်အချို တ့ိကိ့ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ြခင်းြပု ပီးမှသာ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ ဇယား ၂ ပါ က များ 

အတွက် ဥပ ဒြပု ြပ ာန်း ဆာင်ရွက်ခွင့်ကိ နိင်င တာ်သမ္မတ၏ သးသပ်ချက်နှင့် 

အည ီလိက်နာ ဆာင်ရွက်သင့် ကာင်း။ 

 

 

 
 

×××× 
 (သိန်းစိး) 
ဥက္က  

 

×××× 
 (ခင်လှြမင့်) 
အဖွဲ ဝ့င် 

 

×××× 
( ဒါက်တာတင် အာင် အး) 

အဖွဲ ဝ့င် 

 ×××× 
(ထွန်းကည်) 
အဖွဲ ဝ့င် 

×××× 
(စိးသိနး်) 
အဖွဲ ဝ့င် 

×××× 
(ခင်ထွန်း) 
အဖွဲ ဝ့င် 

 ×××× 
(ဆန်းြမင့်) 
အဖွဲ ဝ့င် 

×××× 
(ြမင့်ကို င်)  
အဖွဲ ဝ့င် 

×××× 
(မိမိရီ) 
အဖွဲ ဝ့င် 


