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နAဖ Aမိန္႕ေၾကာ္ျငာ စာAမွတ္ ၃၄/၂၀၁၀ သည္ နAဖ ၏ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပံုAေျခခံUပေဒကုိ 

ကုိယ္တုိင္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္းတရားUပေဒစိုးမိုးမႈ၊ တရားမွ်တမႈ 
လံုး၀မရ္ိွေၾကာင္း Uပေဒေရးရာ သံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္။ 

 
  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု AေျခခံUပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ Aဖြဲ႕Aစည္း 
Aသီးသီးက တစိုက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေေသာ္လည္း နAဖ စစ္Aစိုးရက Aတင္းAဓမၼဇြတ္Aတင္း 
ျပဌာန္း Aတည္ျပဳရန္ စိုင္းျပင္းေနသည့္ ယေန႕Aခါသမယတြင္ ယခုကဲ့သုိ႕ နAဖ Aမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ ထြက္ေပၚ 
လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွ Aတည္ျပဳျခင္းမျပဳလုပ္ရေသးမီကပင္ နAဖ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု 
AေျခခံUပေဒကုိ ကုိယ္စားျပဳရမည့္Aစား ယခုက့ဲသုိ႕ ခ်ိဳးေဖာက္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။  
 

 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီကပင္ Aတည္မျပဳရေသးသည့္ AေျခခံUပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ယခုက့ဲသုိ႕ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္၍ ရသည္ဆုိလွ်င္ Aတည္ျပဳၿပီးပါကလည္း Aခ်ိန္မေရြး စိတ္ႀကိဳက္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ပံုေဖာ္ေပးလိုက္သလုိျဖစ္ေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု Uပေဒျပဳလြတ္ေတာ္ကသာ Uပေဒျပဳ 
ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ Aာဏာကုိ ယခုကပင္ စစ္Aုပ္စုက လြမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္မည္ ဆုိပါလွ်င္ လြတ္လပ္၍ AမီွAခုိ 
ကင္းေသာ Uပေဒျပဳေရး AလားAလာ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ေAာက္ပါ Aတုိင္း Uပေဒေရးရာ 
သံုးသပ္ခ်က္ ကုိ ထုတ္ျပန္ပါသည္။ 
  

 

၁။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေခါင္းစU ္ျဖင့္ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔က န.A.ဖ Aမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာAမွတ္ ၃၄/ ၂၀၁၀ ကုိထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ့ဲသည္။  
  

 ေၾကာ္ျငာစာမွ နံပါတ္ (၁) တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၂၈၄ ကုိေဖၚျပသည္။ သုိ႕ေသာ္ မူရင္းUပေဒပုဒ္မ 
ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မူရင္းပုဒ္မ ၂၈၄ (က) ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေနျပည္ 
ေတာ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒ Aာဏာသက္ေရာက္သည့္ေန႔၌ တည္ရွိေနေသာ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာ 
ေရးနယ္နိမိတ္Aတြင္းရွိ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားAားလံုးပါ၀င္သည္။ ပုဒ္မ - ၂၈၄ (ခ) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ 
ျပည္ေထာင္္စုနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္Aတြင္းရွိ ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိလိုAပ္သလုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ 
သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ 
 

 မူရင္းUပေဒAရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကသာလွ်င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖၚျပသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ 
Uပေဒ၏ Aာဏာသက္ေရာက္သည့္ေန႔၌ တည္ရွိေနေသာ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ 
Aတြင္းရွိ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားAားလံုးပါ၀င္ပါသည္။ Aာဏာသက္ေရာက္သည့္ ေန႕ကုိ ထည့္တြက္ရပါမည္။ 
 

၂။ ေၾကာ္ျငာစာမွ နံပါတ္(၂) တြင္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ 
ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ Aညီ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္AေျခခံUပေဒပုဒ္မ - ၄၄၃ Aရ)  
 ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ သတ္မွတ္လိုက္သည္ ဟု ေဖၚျပထားျပန္သည္။  
 (က) ခရိုင္ ။  ေနျပည္ေတာ္ခရုိင္၊  
 (ခ) ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 



(၁) ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ 
(၂) ဇမၺဴ သီရိဴၿမိဳ႕နယ္ 
(၃)ဒကိၡဏသိရိၿမိဳ႕နယ္ 
(၄) Uတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ 
(၅) ပုဗၺ သီရိၿမိဳ႕နယ္ 
(၆) ပ်U္းမနားၿမိဳ႕နယ္ 
(၇) လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ 
(၈) တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္          
- ဟုသတ္မွတ္သည္။ 
 

 ဤAမိန္႔ကုိ နAဖ Aတြင္းေရးမွဴး (၁) ကထုတ္ျပန္ ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတကသာ 
လုပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖၚျပထားေသာေၾကာင့္ Aတြင္းေရးမွဴး (၁) ကလုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွပါ။ ဖြဲ႔စည္းပုံUပေဒသည္ 
Uပေဒတိုင္း၏ Aထြဋ္္Aထိပ္ျဖစ္၍ ဖြဲ႔စည္းပံံုAတုိင္းလိုက္နာရပါမည္။ Uပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
Aားလံုးသည္ တရားUပေဒစိုးမိုးမႈကုိ လံုး၀မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္ပါသည္။ Uပေဒျပဳ လြတ္ေတာ္ကသာ Uပေဒျပဳ 
ရပါမည္။ 
  
၃။ ပ်U္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊  လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ မႏၱေလးတိုင္းထဲမွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
မႏၱေလးတိုင္း နယ္နိမိတ္Aတြင္း  ေနထိုင္ၾကသည့္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူU ီးေရ စုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ 
ေထာက္ခံဆႏၵမဲ မရလွ်င္ ယင္းနယ္နိမိတ္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလံုး၀မျပဳရဟု ၂၀၀၈ 
AေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ - ၅၃ (ခ) တြင္ AတိAလင္းျပဌာန္းထားပါသည္။ 
  

 ပုဒ္မ - ၅၃ (ဃ) တြင္ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ေပါင္း၏ေလးပုံသံုးပုံႏွင့္Aထက္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲရရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ 
ကုိရယူၿပီးႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တနယ္၏နယ္နိမိတ္ကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပး 
ရမည္ဟု ျျပဌာန္းထားသည္။ထို႔ျပင္ - 
  

 ပုဒ္မ ၅၃(စ) တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းU ီးေရ၏ ေလးပုံသံုးပုံႏွင့္ 
Aထက္က နယ္နိမိတ္ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုင္းေဒသႀကီး သို႔ 
မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ နယ္နိမိတ္ကုိ လုိAပ္သလုိျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရမည္ဟုလည္း ျပဌာန္းထားျပန္ေသးသည္။ 
ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကုိမ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ပါ။ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵAတိုင္းသာျဖစ္သင့္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ 
ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲျဖင့္ Aတည္ျပဳထားသည့္ ဖြ႕ဲစည္းA ုပ္ခ်ုဳပ္ပုံ AေျခခံUပေဒ မဟုတ္ဘဲ။ နAဖ စိတ္ၾကိဳက္  
ျပဌာန္းထားသည့္ AေျခခံUပေဒကိုေသာ္မွ နAဖ ကုိယ္တုိင္ခ်ိဳးေဖာက္ေနပါလွ်င္ ႏိုင္ငံသားမ်ား Aေနျဖင့္ 
Aဘယ္မွာလာ၍ AားကိုးAားထား ျပဳႏိုင္ပါမည္နည္း။ 
  
၄။ ကူးေျပာင္းေရးကာလျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ ၄၄၃ Aရ (ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား) 
သည္ UပေဒAရ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ဟု တမင္တကာ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း  မူရင္းဖြဲ႕စည္းပံုပါ 
ျပဌာန္းခ်က္ Uပေဒပုဒ္မ တစုံတရာကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၍ ႀကိဳတင္္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားAျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ျျပဌာန္းမထားပါ။ AေျခခံUပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ Aမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျပဌာန္းျခင္းမ်ုိဳး  AစU္Aလာ မျဖစ္ရေAာင္ ခ်က္ျခင္း ရုပ္သိမ္းသင့္ပါသည္။  
  



 န.A.ဖ ဖြဲ႕စညး္ပံု AေျခခံUပေဒ  ၂၀၀၈ ကုိျပဌာန္းသည့္ န.A.ဖ ကုိယ္တိုင္က ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ 
တည္ဆဲUပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ႀကိဳက္သလုိ Aမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ 
မည္သည့္  ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈကုိမွ် ေဖၚေဆာင္ေပးနုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ တရားမွ်တ လြတ္လပ္သည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္ Aေျခခံ Aခ်က္Aလက္ လံုး၀မရိွပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။  
ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကုိ ေလးစားလိုက္နာသင့္ပါသည္။ တရားမွ်တျခင္း၊  ညီမွ်ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း 
တရားUပေဒစုိးမိုးေရး Aေျခခံမူမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Uပေဒေရးရာ 
သံုးသပ္ထုတ္ျပန္Aပ္ပါသည္။   
 
 
       Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ေရး Aဖြဲ႕ 
       ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ 
       ( ၂၅ -  ၈  - ၂၀၁၀ )  
 
Aေသးစိတ္ သိရိွလိုပါလွ်င္-   
Uီးမ်ိဳး 
တာ၀န္ခံ၊  Uပေဒေရးရာ သံုးသပ္ေရးAဖြဲ႕ 
ဖုန္း - ၀၈၆ ၂၁၆ ၀၁၀၈  
  
 

 
 
 
 
 
 
 


