နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ေုတိယအကကိမ် ပပင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၁၆ ။)
၁၃၈၀ ပပည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁ ရက်
(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

၁၃ ရက်)

ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
၁။

ဤဥပဒေကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ေုတိယအကကိမ် ပပင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။

၂။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ ပုေ်မ ၂ တွင်(က) ပုေ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၁) တွင်ပါရှိဒသာ “လွှတ်ဒတာ်အသီးသီးက ဒရွးချယ်တာဝန်
ဒပးအပ်ဒသာ လွှတ်ဒတာ်အဖွဲ ့အစည်းများ၏ အကကီးအမှူးများ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို
“လွှတ်ဒတာ်များ၏ အကကီးအမှူးများ” ဆိုသည့် စကားရပ်ပဖင့် အစားထိုးရမည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (စ) တွင်ပါရှိဒသာ “ပမန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွ
့ င့်အဒရးဒကာ်မရှင်ရုံး” ဆိုသည့်
စကားရပ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ဈ) ၏ဒနာက်တွင် ပုေ်မခွဲ (ည) အပဖစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ရမည် “(ည) ပပည်သဝန်
ူ ့ ထမ်း ဆိုသည်မှာ အစိုးရက ခန် ့အပ်ထားသည်ပဖစ်ဒစ၊ မခန် ့အပ်ထား
သည်ပဖစ်ဒစ ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည်(၁) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း၊
(၂) နိုင်ငံဒရးရာထူးတွင် ခန် ့အပ်ခံရသူများ၊
(၃) နိုင်ငံဒရးရာထူးတွင် ခန် ့အပ်ပခင်းခံရဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးပမှင့်ဒငွ၊ စရိတ်၊
အဒဆာင်အဒယာင်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပဋ္ဌာန်းထားဒသာ ဥပဒေများအရ
ခန် ့အပ်ထားပခင်းခံရသူများ၊
(၄) အစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရအဖွဲ ့အစည်းများ၊ လွှတ်ဒတာ်များနှင့်တရားရုံး
များတွင် တာဝန်ထမ်းဒဆာင်ဒနဒသာ်လည်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအပဖစ် ခန် ့အပ်
ထားပခင်း မဟုတ်ဒသာသူများ၊
(၅) ဒရွ းဒကာက်တ င်ဒပမှ ာ က်ပ ခင်း ပဖင် ့ ပဖစ် ဒစ၊ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရပဖစ်ဒစ
ဒရွးချယ်တာဝန်ဒပးခံရသူ သို ့မဟုတ် တည်ဆ ဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ
သတ်မှတ်ထားဒသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ပပည်သဝန်
ူ ့ ထမ်းတစ်ဦးဦး သို ့မဟုတ်
၎င်းက ဖွဲ ့စည်းဒပးဒသာ အဖွဲ ့အစည်းတွင် ပါဝင်သူများ၊ ၎င်းတို ့၏ကိုယ်စား
လွှဲအပ်ပခင်းခံရသူများ သို ့မဟုတ် ထပ်ဆင့်တာဝန် ဒပးအပ်ပခင်းခံရသူများ၊
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(၆) တည် ဆ ဲ ဥ ပဒေတစ် ရ ပ် ရ ပ် အ ရ ပပည် သ ူ ့ဝန် ထ မ် း အပဖစ် မ ှ တ ် ယ ူ ရ မည်
ဟု သတ်မှတ်ပခင်းခံရသူများ၊
(၇) တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ဒသာသူကို ဖမ်းဆီးချုပ်ဒနှာင်ရန် အခွင့်အာဏာရှိသူများ၊
(၈) လွှတ်ဒတာ် သို ့မဟုတ် စည်ပင်သာယာဒရးဒကာ်မတီ သို ့မဟုတ် အများပပည်သူ
ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိဒသာ အဖွဲ ့အစည်း၏ အဖွဲ ့ဝင်လူကကီးကို ဒရွးချယ်ရန်
အလို ့ငှာ ဒရွးဒကာက်ပွဲစာရင်းကို ဒရးသားပပုစုရန်ပဖစ်ဒစ၊ ထုတ်ပပန်ဒ ကညာရန်
ပဖစ်ဒစ၊ ပပင်ဆင်ရန်ပဖစ်ဒစ အခွင့်အာဏာအရ ရာထူးလက်ရှိပဖစ်သူများ၊
(၉) အစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရအဖွဲ ့အစည်းများ၊ လွှတ်ဒတာ်များနှင့် တရားရုံးများတွင်
လုပ်ငန်းသဘာဝအရ သီးပခားခန် ့အပ်တာဝန်ဒပးထားသူများ။”
၃။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) တွင်ပါရှိဒသာ “ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ရုံး” ဆိုသည့်

စကားရပ်ကို “ ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ့” ဆိုသည့်စကားရပ်ပဖင့် အစားထိုးရမည်။
၄။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ ပုေ်မ ၇၄ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မ ၇၄-က အပဖစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်

ရမည် “၇၄-က။

သက်ဆ ိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းသည် လိုအပ်ပါက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့်

ပပည်သူ ့ဝန်ထမ်းများ၏ ခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယင်းသို ့သတ်မှတ်ရာတွင်
ပပည်ဒထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွမှ အသုံးစရိတ်ကျခံသုံးစွဲရမည့်ကိစ္စပဖစ်လျှင် ပပည်ဒထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ ့၏သဒဘာတူညီချက်ပဖင့်လည်းဒကာင်း၊
ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာ

ရန်ပုံဒငွမှ

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကကီး

တိုင်းဒေသကကီး

အသုံးစရိတ်ကျခံသုံးစွဲရမည့်
သို ့မဟုတ်

သို ့မဟုတ်
ကိစ္စပဖစ်လျှင်

ပပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့၏

သဒဘာတူညီချက်ပဖင့်လည်းဒကာင်း ဒဆာင်ရွက်ရမည်။”
ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ဖွဲ ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ဒရးထိုးသည်။

(ပုံ) ဝင်းပမင့်
နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ
ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

