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သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယ လွှတခတော အဖွဲ့ေင ဖစမ္ှုကုံိ ဆကလကထိ ်းသိမ္်းထော်း ြေင်း

……………………………………………………………………………………………….
ဇယော်း

၆-ြေ

နိုံငငခရ်းပါတခ ပောင်း၍ အဖွဲ့ေင ြေင်း၊ နိုံငငခရ်းပါတမ္ျော်း ပူ်းခပါင်း ြေင်း၊ နိုံငငခရ်းပါတမ္ျော်း

ြေထက ြေင်း နှငဲ့ နိုံငငခရ်းပါတမ္ျော်း ြေထက၍ ပူ်းခပါင်း ြေင်း နှငဲ့လစလပရောထူ်းမ္ျော်း ဖညဲ့စက ပပ်းခ ောက
မ္ြူ စပါယ ခကောငစအဖွဲ့ေငအ ဖစမ္ှ ဆုံ်းရှ်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အဖွဲ့ေင ဖစမ္ှု အော်း ဆကလက
ထိ ်းသိမ္်းထော်း ြေင်း

……………………………………………………………………………………………….
ဇယော်း

၇

ဖျကသိမ္်းြေဲ့သညဲ့ ဥပခေမ္ျော်း

……………………………………………………………………………………………….

ခ ောကဆကတ

……………………………………………………………………………………………………….

PREAMBLE
We, the people of South Africa, Recognise the injustices of our past; Honour those who
suffered for justice and freedom in our land; Respect those who have worked to build
and develop our country; and Believe that South Africa belongs to all who live in it, united
in our diversity. We therefore, through our freely elected representatives, adopt this
Constitution as the supreme law of the Republic so as to Heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values,
social justice and fundamental human rights;
Lay the foundations for a democratic and open society in which government is
based on the will of the people and every citizen is equally protected by law;
Improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person; and
Build a united and democratic South Africa able to take its rightful place as a
sovereign state in the family of nations.
May God protect our people.
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.
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ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ေ
ိ ါ ်း

ခတောငအောဖရိက ပညသူ ပညသော်းမ္ျော်း ဖစသညဲ့ ကျွနုံပတိေ့သ
ုံ ည၊ အတိတတင ရှိြေဲ့သညဲ့ တရော်းမ္ျှတ ြေင်း ကင်းမ္ဲ့မ္ှုမ္ျော်းအော်း
အသိအမ္ှတ ပြုလျက

ကျွနုံပတိေ့၏
ုံ

အမ္ိခ မ္ခပေါ်တင

တရော်းမ္ျှတမ္ှုနှငဲ့

လတလပမ္ှုတိုံေ့အတက

ထိြေိုံကြေစော်းြေဲ့ ကရသူမ္ျော်းအော်း င်္ုံဏ ပြုလျက ကျွနုံပတိေ့ုံ နိုံငငတညခဆောကခရ်းနှငဲ့ ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကခရ်းအတက စမ္်း
ခဆောငြေဲ့သူမ္ျော်းအော်း ခလ်းစော်းလျက ခတောငအောဖရိကနိုံငငသည မ္တူက ပော်းမ္ှုမ္ျော်း ကော်းမ္ှ စည်းလုံ်းညညတြေဲ့သညဲ့
ပညသူ ပညသော်းအော်းလုံ်းနှငဲ့ သကဆိုံငသညဟူ၍ ယုံ ကညပါသည။ သိုံေ့ ဖစ၍ကျွနုံပတိေ့ုံသညလတလပစော ခရွ်းြေျယတင
ခ မ္ောကထော်းသညဲ့ ပညသူူ့ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းမ္ှတဆငဲ့ဤဖွဲ့စည်းပုံ

အခ ြေြေဥပခေအော်း

သမ္မတနိုံငင၏

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပ

ခေအ ဖစ ပဋ္ဌော ်းြေဲ့ ြေင်းမ္ှော -

အတိတကောလမ္ှ ြေ ြေော်းမ္ှုမ္ျော်းအော်း ကုံစော်းပပ်း ေမ္ိုံကခရစစ စ၏ တ ဘိ်းုံ မ္ျော်း၊ လူမ္ှုတရော်းမ္ျှတမ္ှု နှငဲ့ အ
ခ ြေြေ လူူ့အြေငဲ့အခရ်း မ္ျော်းခပေါ်တင အခ ြေြေသညဲ့ လူူ့အဖွဲ့အစည်း တညခဆောကရ
နိုံငငသော်းတိုံင်းအော်း ဥပခေနှငဲ့ အည မ္ျှတစော အကောအကယခပ်းထော်းပပ်း ပညသူူ့ဆနဒကိုံအခ ြေြေခသော
အစိုံ်းရတစရပရှိသညဲ့ ေမ္ိုံကခရစ ည်းကျ ပငဲ့လင်းသညဲ့ လူူ့အဖွဲ့အစည်းအတက အခ ြေြေအုံတ မ္စမ္ျော်း
ြေျခပ်းရ
နိုံငငသော်းတိုံင်း၏

ဘေခ ထိုံငမ္ှုအရညအခသ်း

ပိုံမ္ိုံခကောင်းမ္ ခစရ

နှငဲ့

တစဦ်းြေျင်း

စမ္်း

ခဆောငနိုံငစမ္်းရှိသခလောက လတလပစော ခဆောငရွကနိုံငရ နှငဲ့
နိုံငငတကော မ္ိသော်းစုံမ္ျော်းအလယတင အြေျြုပအ ြေော အောဏောပိုံငသညဲ့ နိုံငငတစြေုံအခ ဖငဲ့ မ္ှ က စော
ရပတညနိုံငခသော စည်းလုံ်းညညတပပ်း ေမ္ိုံကခရစကျသညဲ့ ခတောငအောဖရိက နိုံငင တညခဆောကရ
ဖစသည။

ကျွနုံပတိေ့တ
ုံ ိုံင်းသူ ပညသော်းခတကိုံ ဘုံရော်းသြေင ခစောငဲ့ခရှောကပါခစ။
အောဖရိက ကိုံ ဘုံရော်းသြေင ခကောင်းြေျ်းခပ်းပါခစ။

(ဆိုံဆော၊ ဆဆိုံသိုံ၊ ဇူ်းလူ်း၊ အောဖရိက နှငဲ့ အင်္ဂလိပဘောသောစကော်းမ္ျော်း ဖငဲ့)
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CHAPTER 1
FOUNDING PROVISIONS
Republic of South Africa
1.
The Republic of South Africa is one, sovereign, democratic state
founded on the following values:
(a)
Human dignity, the achievement of equality and the
advancement of human rights and freedoms.
(b)
Non-racialism and non-sexism.
(c)
Supremacy of the constitution and the rule of law.
(d)
Universal adult suffrage, a national common voters roll,
regular elections and a multi-party system of democratic
government, to ensure accountability, responsiveness and
openness.
Supremacy of Constitution
2.
This Constitution is the supreme law of the Republic; law or conduct
inconsistent with it is invalid, and the obligations imposed by it must be fulfilled.
Citizenship
3.
(1)
(2)

There is a common South African citizenship.
All citizens are—
(a)
equally entitled to the rights, privileges and benefits of
citizenship; and
(b)
equally subject to the duties and responsibilities of
citizenship.
(3)
National legislation must provide for the acquisition, loss and
restoration of citizenship.

National anthem
4.
The national anthem of the Republic is determined by the President by
proclamation.
National flag
5.
The national flag of the Republic is black, gold, green, white, red and blue,
as described and sketched in Schedule 1.
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အြေ ်း ၁
အခ ြေြေ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်း

၁။

ခတောငအောဖရိက သမ္မတနိင
ုံ င - ခတောငအောဖရိက သမ္မတနိုံငငသည ခအောကခဖော ပပါ တ ဖိုံ်းမ္ျော်းခပေါ် တင အ

ခ ြေတည၍ ေမ္ိုံကခရစစ စကိုံခထောကြေသညဲ့ တစြေုံတည်းခသော အြေျြုပအ ြေော အောဏောပိုံင နိုံငင တစနိုံငင ဖစပါသည(က) လူူ့င်္ုံဏသိကခော၊ သောတူညမ္ျှမ္ှု ရယူခအောင မ္ငနိုံင ြေင်းနှငဲ့ လူူ့အြေငဲ့အခရ်း နှငဲ့ လတလပမ္ှုမ္ျော်း
တိုံ်းတကရရှိ ြေင်း
(ြေ) လူမ္ျိြု်းခရ်းြေ ြေော်းမ္ှု မ္ရှိ ြေင်း နှငဲ့ လိငြေ ြေော်းမ္ှု မ္ရှိ ြေင်း
(င်္) ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေ ဥပခေသည အထဋအထိပ ဖစပပ်း တရော်းဥပခေစိုံ်းမ္ိုံ်းမ္ှု ရှိ ြေင်း
(ဃ) တောေ ယူမ္ှု၊ တောေ ြေမ္ှု၊ နှငဲ့ ပငဲ့လင်းမ္ှုတေ့ိုံ ရှိခစရ

ခသြေျောခအောင

ခဆောငရွကမ္ညဲ့ အရွယ

ခရောကပပ်းသူတိုံင်း မ္ခပ်းပိုံငြေငဲ့၊ မ္ခပ်းပိုံငြေငဲ့ရှိသညဲ့ နိုံငငသော်းမ္ျော်း စောရင်း၊ ပုံမ္ှ ကျင်းပသညဲ့

ခရွ်း

ခကောကပမ္ျော်းနှငဲ့ ပါတစုံစ စ ေမ္ိုံကခရစ အစိုံ်းရ
၂။

ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေ ဥပခေ၏ အထဋအထိပ ဖစမ္ှု- ဤအခ ြေြေဥပခေ သည နိုံငင၏ အထဋအထိပ ဥပခေ

ဖစပါသည၊ ဤ ဥပခေ နှငဲ့ ခလျောညမ္ှုမ္ရှိသညဲ့ မ္ညသညဲ့ ဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကျငဲ့ေတ မ္ျှ တရော်းေင ြေင်းမ္ရှိခြေျ၊ ဤဥပခေ
မ္ှ ခပ်းအပထော်းသညဲ့ တောေ ေတတရော်း မ္ျော်းအော်း ဖညဲ့ဆည်း ရမ္ည ဖစမ္ည။
၃။

နိင
ုံ ငသော်း ဖစမ္ှု (၁) အော်းလုံ်းနှငဲ့ ဆိုံငသညဲ့ ခတောငအောဖရိက နိုံငငသော်း ဖစမ္ှု အြေငဲ့အခရ်းရှိပါသည။
(၂) နိုံငငသော်းမ္ျော်းအော်းလုံ်းသည(က) နိုံငငသော်း ဖစမ္ှုအတက အပနှင်းထော်းသညဲ့/ရပိုံငြေငဲ့ရှိသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း၊ အကျိြု်းြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်း၊
အကျိြု်းမ္ျော်းအော်း ညတူညမ္ျှ ရပိုံငြေငဲ့ရှိပါသည။
(ြေ) နိုံငငသော်းတိုံင်း ထမ္်းခဆောငရမ္ညဲ့ တောေ နှငဲ့ ေတတရော်းမ္ျော်းအော်း ညတူညမ္ျှ

ထမ္်းခဆောငရမ္ည

ဖစသည။
(၃) နိုံငငသော်း ဖစမ္ှု၊ ဆုံ်းရှု်း ြေင်းနှငဲ့ ပ လညရယူ ြေင်း တိအ
ုံေ့ တက နိုံငငက ဥပခေ ပြု ပဋ္ဌော ်းခပ်းရမ္ည ဖစသည။
နိင
ုံ ငခတော သြေျင်း
၄။

သမ္မတနိုံငင၏ နိုံငငခတောသြေျင်းအော်း နိုံငငခတော သမ္မတ၏ ခ က ငောြေျက ဖငဲ့ သတမ္ှတ ပါသည။

နိင
ုံ ငခတော အလ
၅။ သမ္မတနိုံငင၏

နိုံငငခတောအလသည အ ကခရောင၊ ခရွှေခရောင၊ အစိမ္်းခရောင၊ အ ဖြူခရောင၊ အ ခရောင နှငဲ့ အ ပော

ခရောငတိေ့ုံ ဖငဲ့ ဇယော်း ၁ တင ပုံခဖောခရ်း ဆထော်းသညဲ့ အတိုံင်း ဖစပါသည။
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Languages
6.

(1)

The official languages of the Republic are Sepedi, Sesotho, Setswana,

siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa and isiZulu.
(2)

Recognising the historically diminished use and status of the indigenous

languages of our people, the state must take practical and positive measures to
elevate the status and advance the use of these languages.
(3)

(a)

The national government and provincial governments may use any

particular official languages for the purposes of government, taking into
account usage, practicality, expense, regional circumstances and the
balance of the needs and preferences of the population as a whole or in
the province concerned; but the national government and each provincial
government must use at least two official languages.
(b)

Municipalities must take into account the language usage and

preferences of their residents.
(4)

The national government and provincial governments, by legislative and

other measures, must regulate and monitor their use of official languages. Without
detracting from the provisions of subsection (2), all official languages must enjoy
parity of esteem and must be treated equitably.
(5)

A Pan South African Language Board established by national legislation

must—
(a)

(b)

promote, and create conditions for, the development and use of—
(i)

all official languages;

(ii)

the Khoi, Nama and San languages; and

(iii)

sign language; and

promote and ensure respect for—
(i)

all languages commonly used by communities in South
Africa, including German, Greek, Gujarati, Hindi, Portuguese,
Tamil, Telegu and Urdu; and

(ii)

Arabic, Hebrew, Sanskrit and other languages used for
religious purposes in South Africa.
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ဘောသောစကော်းမ္ျော်း
၆။

(၁)

သမ္မတနိုံငင၏ ရုံ်းသုံ်းဘောသောစကော်းမ္ျော်းမ္ှော ဆယပယဲ့ေ၊ ဆဆိုံထုံ၊ိ ဆကတဆော ော၊ ဆစစဆောတ၊

ရှဗ ေါ ၊ ရှိတ ဆ ်းင်္ါ ဲ့၊ အကဖရက ်းစ၊ အင်္ဂလိပ၊ အစစင ်းေလဘလ၊ အစစစခြေေါ်ဆော နှငဲ့ အစစဇူလူ်း တိုံေ့
ဖစပါသည။
(၂)

သမ္ိုံင်းခ ကောင်းတခလျောက

အသုံ်း ပြုမ္ှု

နှငဲ့

အဆငဲ့အတ ်း

အဆငဲ့အတ ်း မ္ငဲ့တငရ

ကျွနုံပတိေ့ုံ ပညသူ ပညသော်းမ္ျော်း၏
ခလျောဲ့ကျလော ြေင်းကိုံ

နှငဲ့ အသုံ်း ပြုမ္ှု တိုံ်းတကလောခစရ

တိုံင်းရင်းသော်းဘောသောစကော်းမ္ျော်း

သတိမ္ူမ္ိသ ဖငဲ့

ထိုံဘောသောစကော်းမ္ျော်း၏

နိုံငငခတောအခ ဖငဲ့ လကခတွဲ့ကျပပ်း အ ပြုသ

ခဘောခဆောငသညဲ့ အစအမ္မ္ျော်း ခဆောငရွကမ္ည ဖစသည။
(၃)

(က) နိုံငငခတော အစိုံ်းရ နှငဲ့ ပည ယ အစိုံ်းရမ္ျော်း မ္ှ အသုံ်း ပြုမ္ှု၊ လကခတွဲ့ကျမ္ှု၊ အသုံ်းစရိတ၊ ခေသနတရ
ဆိုံငရော အခ ြေအခ မ္ျော်းနှငဲ့ ပညသူတစရပလုံ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သကဆိုံငရော ပည ယ တိ၏
ုံေ့ လိုံအပြေျက
နှငဲ့ နှစသကမ္ှုတိုံေ့အော်း ြေျိ ဆပပ်း အစိုံ်းရအခ ဖငဲ့ အသုံ်း ပြုရ ရညရွယြေျက ဖငဲ့ ရုံ်းသုံ်းဘောသောစကော်း
တစရပရပ အသုံ်း ပြုနိုံငမ္ည ဖစပါသည။ သိုံေ့ခသောလည်း နိုံငငခတောအစိုံ်းရနှငဲ့ ပည ယအစိုံ်းရမ္ျော်းအ
ခ ဖငဲ့ ရုံ်းသုံ်းဘောသောစကော်း အ ည်းဆုံ်း နှစမ္ျိြု်းအသုံ်း ပြုရမ္ည ဖစသည။
(ြေ) မ္ြူ စပယအောဏောပိုံငမ္ျော်းအခ ဖငဲ့ မ္ြူ စပယ

ယ မ္ိတအတင်း ခ ထိုံငသူမ္ျော်း နှစသက

အသုံ်း ပြုသညဲ့ ဘောသော စကော်း အော်း ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းရမ္ည ဖစသည။
(၄)

နိုံငငခတောအစိုံ်းရ နှငဲ့ ပည ယအစိုံ်းရမ္ျော်းသည ရုံ်းသုံ်း ဘောသောစကော်း အသုံ်း ပြုမ္ှုကိုံ ဥပခေ ပြု ြေင်း နှငဲ့

အ ြေော်း လုံပခဆောငမ္ှုမ္ျော်း ဖငဲ့ စည်းမ္ျဉ်းစည်းကမ္်းထိ ်းသိမ္်းရ

နှငဲ့ ခစောငဲ့ ကညဲ့ကက်း ကပရမ္ည ဖစပါသည၊

ပုံေမ္ြေ (၂) တင ပါေငသညဲ့ ပဌော ်းထော်းသညမ္ျော်းထက ယုံတခလျောဲ့ ြေင်းမ္ရှိခစဘ ရုံ်းသုံ်းဘောသောစကော်းမ္ျော်းအော်း
လုံ်း တ ်းတူညမ္ျှသညဲ့ တ ဖိုံ်းထော်းမ္ှုရရှိခစပပ်း သောတူညမ္ျှ ဆကဆ ြေင်း ြေခစရမ္ည ဖစသည။
(၅)

နိုံငငခတော ဥပခေ အရ တညခထောငြေဲ့သညဲ့ ခတောငအောဖရိက ဘောသောစကော်း ဘုံတအဖွဲ့တင သည(က)

၁) ရုံ်းသုံ်းဘောသောစကော်းအော်းလုံ်း
၂) ကိြုင၊ ောမ္ော နှငဲ့ ဆ ဘောသောစကော်း နှငဲ့
၃)သခကတဂသောသောစကော်းတိအ
ုံေ့ ော်းအသုံ်း ပြုရ နှငဲ့ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတက ခစရ

မ္ငဲ့တင

ခပ်း ြေင်းနှငဲ့အခ ြေအခ မ္ျော်းဖ တ်းခပ်းရမ္ည ။
(ြေ)

၁) င်္ျောမ္ ၊ င်္ရိ၊င်္ူင်္ျောရတ၊ ဟငေ၊ ခပေါ်တူင်္၊ တမ္လ၊ ခတလင်္ူ နှငဲ့ အူရေူ ဘောသော စကော်းမ္ျော်း
အပါအေင

ခတောငအောဖရိကရှိ

လူမ္ှုအသိုံကအေ ်းမ္ျော်းက

အသုံ်း ပြုခလဲ့ရှိသညဲ့

ဘောသောစကော်းမ္ျော်းအော်းလုံ်း နှငဲ့
၂) ခတောငအောဖရိကရှိ ဘောသောခရ်းအတက ရညရွယ အသုံ်း ပြုသညဲ့ အောရဗ၊ ဟ်းဘရူ်း၊
သသကဂရိုံဋ နှငဲ့ အ ြေော်းဘောသောစကော်းမ္ျော်းအော်း မ္ငဲ့တငရ

နှငဲ့ ခလ်းစော်းမ္ှုရှိခစရ

ခသြေျော

ခစရမ္ည။
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CHAPTER 2
BILL OF RIGHTS
Rights
7.

(1)

This Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It

enshrines the rights of all people in our country and affirms the democratic
values of human dignity, equality and freedom.
(2)

The state must respect, protect, promote and fulfil the rights in the Bill of

Rights.
(3)

The rights in the Bill of Rights are subject to the limitations contained or

referred to in section 36, or elsewhere in the Bill.

Application
8.

(1)

The Bill of Rights applies to all law, and binds the legislature, the

executive, the judiciary and all organs of state.
(2)

A provision of the Bill of Rights binds a natural or a juristic person if, and

to the extent that, it is applicable, taking into account the nature of the right and
the nature of any duty imposed by the right.
(3)

When applying a provision of the Bill of Rights to a natural or juristic

person in terms of subsection (2), a court—
(a)

in order to give effect to a right in the Bill, must apply, or if
necessary, develop, the common law to the extent that legislation
does not give effect to that right; and

(b)

may develop rules of the common law to limit the right, provided
that the limitation is in accordance with section 36(1).

(4)

A juristic person is entitled to the rights in the Bill of Rights to the extent

required by the nature of the rights and the nature of that juristic person.
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အြေ ်း ၂
လူတစဦ်းြေျင်းစ၏ အခ ြေြေအကျဆ်းုံ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ ဥပခေ
အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း
၇။

(၁)

လူတစဦ်းြေျင်းစ၏

ခတောငအောဖရိကနိုံငင၏

အခ ြေြေအကျဆုံ်း
ေမ္ိုံကခရစ

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ

အခ ြေြေအုံတ မ္စ

အောမ္ြေထော်းသညဲ့

ဖစပါသည။

ဤဥပခေတင

ဥပခေသည
ကျွနုံပတိေ့ုံနိုံငငရှိ

ပညသူမ္ျော်းအော်းလုံ်း၏ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း ထညဲ့သင်းထော်းပပ်း လူူ့င်္ုံဏသိကခော၊ တ ်းတူညမ္ျှမ္ှုနှငဲ့ လတလပြေငဲ့
ဖစသညဲ့ ေမ္ိုံကခရစ တ ဖိုံ်းမ္ျော်း ကိုံ အ မ္တတနိုံ်း ထော်းပါသည။
(၂)

နိုံငငခတောသည လူတစဦ်းြေျင်းစ၏ အခ ြေြေအကျဆုံ်း အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ ဥပခေတင

ပါေငသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအော်း ခလ်းစော်း ြေင်း၊ ကောကယခစောငဲ့ခရှောက ြေင်း၊ မ္ငဲ့တင ြေင်းနှငဲ့ ဖညဲ့ဆည်း
ခပ်း ြေင်းမ္ျော်း ပြုရမ္ည။
(၃)

လူတစဦ်းြေျင်းစ၏ အခ ြေြေအကျဆုံ်း အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ ဥပခေပါရပိုံငြေငဲ့မ္ျော်းသည

ဥပခေ ပုံေမ္ ၃၆ တင အ ြေော်း မ္ညသညဲ့ ပဌော ်းြေျကတငမ္ဆိုံ ပါေငသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်းဥပခေ၏ ပဌော ်းြေျကမ္ျော်းအရ ဖစပါသည။
အကျြု်းေငမ္ှု
၈။

(၁)

လူတစဦ်းြေျင်းစ၏ အခ ြေြေအကျဆုံ်း အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ ဥပခေသည ဥပခေ အော်းလုံ်း

နှငဲ့ အကျြု်းေငပပ်း ဥပခေ ပြုခရ်း၊ စမ္အုံပြေျြုပခရ်း၊ တရော်းစရငခရ်း နှငဲ့ နိုံငငခတော၏ အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း
အစိတအပိုံင်းမ္ျော်း အော်းလုံ်းနှငဲ့လည်း အကျြု်းေငသည။
(၂)

လူတစဦ်းြေျင်းစ၏ အခ ြေြေအကျဆုံ်း အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ ဥပခေမ္ှ ပဌော ်းြေျကသည

လူပုံင်္ိြု္ လ ဖစခစ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဥပခေဆိုံငရော အြေငဲ့ခရ်းနှငဲ့တောေ မ္ျော်းရှိသညဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖစခစ အြေငဲ့အခရ်း ၏
သခဘောသဘောေ နှငဲ့ အြေငဲ့အခရ်း မ္ှခပ်းအပသညဲ့ မ္ညသညဲ့ တောေ

တိန
ုံေ့ ှငဲ့ မ္ဆိုံ အကျြု်းေငလျှင ထိုံ

အတိုံင်းအတောအထိ စည်းခနှောငမ္ှုရှိပါသည။
(၃)

ပုံေမ္ြေ (၂) အရ လူတစဦ်းြေျင်းစ၏ အခ ြေြေအကျဆုံ်း အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ ဥပခေ

ပဌော ်းြေျကမ္ျော်းအော်း ပုံင်္ိြု္ လ သိုံေ့မ္ဟုံတ ဥပခေဆိုံငရော အြေငဲ့ခရ်းနှငဲ့တောေ မ္ျော်းရှိသညဲ့ အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းအတက
ကျငဲ့သုံ်းလျှင တရော်းရုံ်းသည (က) ဤဥပခေ မ္ှ ခပ်းအပသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်း ထိခရောကမ္ှု ရှိခစရ

ကျငဲ့သုံ်းရမ္ည (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

ထိုံအြေငဲ့အခရ်း အတက တရော်းဥပခေမ္ှ ထိခရောကမ္ှုရှိသညဲ့ အတိုံင်းအတော မ္ခရောကရှိခသ်း သညဲ့အြေါ
အင်္ဂလိပရိုံ်းရောဥပခေ ကိုံတုံ်းိ တကခစရ ခဆောငရွကရမ္ည ဖစသည။
(ြေ)

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း

က သတ
ေ့
ရ အတက

ပုံေမ္

၃၆(၁)

နှငဲ့

အည

ခပ်းအပထော်းသညဲ့

က ေ့သတမ္ှုမ္ျော်းအတက အင်္ဂလိပရိုံ်းရောဥပခေ ဆိုံငရောစည်းမ္ျဉ်းစည်းကမ္်းမ္ျော်း ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတက ခစရ
ခဆောငရွကနိုံငသည။
(၄)

ဥပခေဆိုံငရော အြေငဲ့ခရ်းနှငဲ့တောေ မ္ျော်းရှိသညဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစြေုံသည ယင်း၏ သခဘောသဘောေနှငဲ့

အြေငဲ့အခရ်း၏ သခဘောသဘောေ တိအ
ုံေ့ ရ လိုံအပခသော အခ ြေြေအကျဆုံ်းအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ ရရှိြေစော်းြေငဲ့ရှိသည။
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Equality
9.
(1)
Everyone is equal before the law and has the right to equal protection and
benefit of the law.
(2)
Equality includes the full and equal enjoyment of all rights and freedoms.
To promote the achievement of equality, legislative and other measures designed
to protect or advance persons, or categories of persons, disadvantaged by unfair
discrimination may be taken.
(3)
The state may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone
on one or more grounds, including race, gender, sex, pregnancy, marital status,
ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, disability, religion,
conscience, belief, culture, language and birth.
(4)
No person may unfairly discriminate directly or indirectly against anyone
on one or more grounds in terms of subsection (3). National legislation must be
enacted to prevent or prohibit unfair discrimination.
(5)
Discrimination on one or more of the grounds listed in subsection (3) is
unfair unless it is established that the discrimination is fair.
Human dignity
10.
Everyone has inherent dignity and the right to have their dignity respected and
protected.
Life
11.

Everyone has the right to life.

Freedom and security of the person
12.
(1)
Everyone has the right to freedom and security of the person, which
includes the right—
(a)
not to be deprived of freedom arbitrarily or without just cause;
(b)
not to be detained without trial;
(c)
to be free from all forms of violence from either public or private
sources;
(d)
not to be tortured in any way; and
(e)
not to be treated or punished in a cruel, inhuman or degrading
way.
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တ ်းတူညမ္ျှ ြေင်း
၉။

(၁)

တရော်းဥပခေခရှွဲ့ခမ္ှောကတင လူတင
ိုံ ်း တ ်းတူညမ္ျှ ဖစပပ်း ဥပခေ၏ တ ်းတူညမ္ျှသညဲ့ ကောကယ

ခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု နှငဲ့ အကျိြု်းတိုံေ့အော်း ရယူြေစော်းပိုံငြေငဲ့ ရှိပါသည။
(၂)

တ ်းတူညမ္ျှ ြေင်းတင အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း အော်းလုံ်းနှငဲ့ လတလပ ြေင်း တိအ
ုံေ့ ော်း အ ပညဲ့အေ နှငဲ့ အညအမ္ျှ

ြေစော်းပိုံငြေငဲ့ ပါေငပါသည။ တ ်းတူညမ္ျှမ္ှု၏ အကျိြု်းရလေ တိုံ်းတက ဖစထ ်းခစရ

အတက တရော်းမ္ျှတမ္ှု

ကင်းမ္ဲ့သညဲ့ ြေ ြေော်းဆကဆ ြေင်းခ ကောငဲ့ အကျိြု်းမ္ဲ့ြေဲ့ရသညဲ့ သူမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံသူ အမ္ျိြု်းအစော်းမ္ျော်း အော်း
ကောကယခစောငဲ့ခရှောကရ နှငဲ့ တိုံ်းတကခစရ ဥပခေနှငဲ့ အ ြေော်း ည်းလမ္်းမ္ျော်း သတမ္ှတ လိုံပါသည။
(၃)

နိုံငငခတော အခ ဖငဲ့ လူမ္ျိြု်းနယအော်း ဖငဲ့ ဖစခစ၊ ကျော်း/မ္သဘောေအော်း ဖငဲ့

ဖစခစ၊ လိငက ပော်းမ္ှု ဖငဲ့

ဖစခစ၊ ကိုံယေ ခဆောင ြေင်းအရ ဖစခစ၊ အိမ္ခထောငခရ်းအခ ြေအခ အရ ဖစခစ ၊ မ္ျိြု်းနယ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လူမ္ှုခရ်း
ဇစ မ္စ၊ အသော်းအခရောင အရ ဖစခစ၊ လိငစိတတိမ္်းညွှတမ္ှုအရ ဖစခစ၊ အသကအရွယအရ၊ မ္သ စမ္်းမ္ှု၊
ကိုံ်းကယသညဲ့ဘောသော၊

နိုံငငခရ်းယူဆြေျက

အရ ဖစခစ၊

ယုံ ကညမ္ှုအရ ဖစခစ၊

ယဉခကျ်းမ္ှုအရ ဖစခစ၊

ဘောသောစကော်းအရ ဖစခစ နှငဲ့ မ္ျိြု်းရိုံ်းဇောတိ အရ ဖစခစတိအ
ုံေ့ ပါအေင မ္ညသူတစဉ်းတစခယောကကိုံမ္ျှ မ္ညသညဲ့
အခ ကောင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အခ ကောင်းအရောမ္ျော်းနှငဲ့မ္ျှ တိုံကရိုံကခသောလည်းခကောင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သယေိုံက ၍
ခသောလည်းခကောင်း တရော်းမ္ျှတမ္ှုကင်းမ္ဲ့စော ြေ ြေော်းဆကဆ ြေင်း ပြုမ္ညမ္ဟုံတ။
(၄)

ပုံေမ္ြေ ၃ တင ခဖော ပထော်းသညဲ့ တစြေုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တစြေုံထကပိုံသညဲ့ အခ ကောင်းအရောမ္ျော်း အခပေါ်အ

ခ ြေတည၍ မ္ညသူတစဦ်း တစခယောကကမ္ျှ အ ြေော်းမ္ညသူူ့ကိုံမ္ျှ တိုံကရိုံကခသောလည်းခကောင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
သယေိုံက၍ခသောလည်းခကောင်း

တရော်းမ္ျှတမ္ှုကင်းမ္ဲ့စော

ြေ ြေော်းဆကဆ ြေင်း

မ္ ပြုလုံပရ။

မ္ျှတမ္ှုကင်းမ္ဲ့စော

ြေ ြေော်းဆကဆ ြေင်းအော်း ဟ ေ့တော်းရ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ တစရပခရ်းဆရမ္ည ဖစပါသည။
(၅)

ပုံေမ္ြေ ၃ တင ခဖော ပထော်းသညဲ့ အခ ကောင်းအရောတစြေုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တစြေုံထကပိုံသညဲ့ အခ ကောင်းအရော

မ္ျော်း ဖငဲ့ ြေ ြေော်းဆကဆ မ္ှု ပြုပါက ြေ ြေော်းဆကဆမ္ှု ပြု ြေင်းသည တရော်းမ္ျှတသညဟုံ အြေိုံငအမ္ော ပဆိုံနိုံင ြေင်း
မ္ရှိြေဲ့လျှင တရော်းမ္ျှတမ္ှုမ္ရှိဟုံ သတမ္ှတသည။
လူူ့င်္ဏ
ုံ သိကောခ
၁၀။

လူသော်းတိုံင်း ခမ္်းရောပါင်္ုံဏသိကခောပိုံငဆိုံငပပ်း ၎င်းတိ၏
ုံေ့ င်္ုံဏသိကခောကိုံ ခလ်းစော်းြေပိုံငြေငဲ့ နှငဲ့ ကောကယပိုံငြေငဲ့

ရှိသည။
အသကရှငရပတညမ္ှု
၁၁။

လူတင
ိုံ ်းတင အသကရှငရပတညနိုံငြေငဲ့ ရှိသည။

လူတစဦ်းြေျင်းစ၏လတလပြေငဲ့နှငလ
ဲ့ ခုံ ြေြုစတ
ိ ြေျြေငဲ့
၁၂။

(၁)

လူတင
ိုံ ်းတင ခအောကပါအြေငဲ့အခရ်းအပါအေင လတလပြေငဲ့နှငဲ့ လုံခြေြုစိတြေျြေငဲ့ရှိသည (က)

တရော်းဥပခေမ္ဲ့

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တရော်းမ္ျှတသညဲ့

အခ ကောင်းရင်းမ္ရှိဘ

လတလပြေငဲ့ကိုံ

ပိတပင ြေင်း မ္ရှခ
ိ စရ။
(ြေ)

တရော်းစရင ြေင်း မ္ရှိဘ ဖမ္်းဆ်းြေရ ြေင်း မ္ရှခ
ိ စရ။

(င်္)

အစိုံ်းရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပုံင်္လ
္ ိက ရင်း မ္စမ္ျော်း၏ အ ကမ္်းဖကမ္ှုပုံစအမ္ျိြု်းမ္ျိြု်းမ္ှ ကင်းလတခစရမ္ည။

(ဃ)

မ္ညသညဲ့အခ ကောင်းနှငဲ့မ္ျှ ညင်းပ ်းနှိပစကမ္ှု ပြု ြေင်းမ္ြေရခစရ။

(င)

ရကစက ကမ္်း ကြုတခသော၊ လူမ္ဆ ခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သိကခောြေျအရှကရခစသညဲ့ ပုံစ ဖငဲ့
ဆကဆ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပစေဏခပ်း ြေင်း မ္ရှခ
ိ စရ။
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(2)

Everyone has the right to bodily and psychological integrity, which includes
the right—
(a)
to make decisions concerning reproduction;
(b)
to security in and control over their body; and
(c)
not to be subjected to medical or scientific experiments without
their informed consent.
Slavery, servitude and forced labour
13.
No one may be subjected to slavery, servitude or forced labour.
Privacy
14.
Everyone has the right to privacy, which includes the right not to have—
(a)
their person or home searched;
(b)
their property searched;
(c)
their possessions seized; or
(d)
the privacy of their communications infringed.
Freedom of religion, belief and opinion
15.
(1)
Everyone has the right to freedom of conscience, religion, thought, belief
and opinion.
(2)
Religious observances may be conducted at state or state-aided
institutions, provided that—
(a)
those observances follow rules made by the appropriate public
authorities;
(b)
they are conducted on an equitable basis; and
(c)
attendance at them is free and voluntary.
(3)
(a)
This section does not prevent legislation recognising—
(i)
marriages concluded under any tradition, or a system of
religious, personal or family law; or
(ii)
systems of personal and family law under any tradition, or
adhered to by persons professing a particular religion.
(b)
Recognition in terms of paragraph (a) must be consistent with this
section and the other provisions of the Constitution.
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(၂)

လူတင
ိုံ ်းတင ခအောကပါ အြေငဲ့အခရ်းအပါအေင ြေနဓောကိုံယပိုံင်းဆိုံငရော နှငဲ့ စိတပိုံင်းဆိုံငရော င်္ုံဏသိကခော အြေငဲ့အ

ခရ်းရှိပါသည(က)

မ္ျိြု်းဆကပော်းဆိုံငရော ဆုံ်း ဖတြေျကမ္ျော်း ြေျမ္ှတရ

(ြေ)

၎င်းတိ၏
ုံေ့ ြေနဓောကိုံယကိုံ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကရ နှငဲ့ ထိ ်းြေျြုပရ နှငဲ့

(င်္)

၎င်းတိ၏
ုံေ့ သခဘောဆနဒမ္ရှိဘ ခဆ်းပညော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သိပပပညောစမ္်းသပမ္ှုမ္ျော်း ပြုလုံပ ြေင်း မ္ြေရခစရ

ကျွ ပြု ြေင်း၊ အခစအပါ်းအ ဖစအနိင
ုံ အထက ပြု ြေင်း နှငဲ့ အဓမ္မြေင
ိုံ ်းခစ ြေင်း
၁၃။

မ္ညသူူ့ကိုံမ္ျှ ကျွ ပြု ြေင်း၊ အခစအပါ်း အ ဖစ အနိုံငအထက ပြု ြေင်း နှငဲ့ အဓမ္မြေိုံင်းခစ ြေင်း မ္ ပြုရ

ပုံင်္ြု္ိ လခရ်းလတလပြေငဲ့
၁၄။

လူတင
ိုံ ်း ခအောကပါ အြေျကတိေ့မ္
ုံ ှ ကင်းလတြေငဲ့အပါအေင ပုံင်္ိြု္ လခရ်း လတလပြေငဲ့ရှိခစရမ္ည (က)

၎င်းတိြေ
ုံေ့ နဓောကိုံယနှငဲ့ ခ အိမ္အော်း ရှောခဖ ြေင်း

(ြေ)

၎င်းတိ၏
ုံေ့ ပိုံငဆိုံငသညဲ့ ခ မ္၊ အခဆောကအဦ တိအ
ုံေ့ ော်း ရှောခဖ ြေင်း

(င်္)

၎င်းတိ၏
ုံေ့ ပစစည်းဥစစော ပိုံငဆိုံငမ္ှုမ္ျော်းအော်း ဖမ္်းဆ်း ြေင်း၊ သိမ္်းဆည်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ဃ)

၎င်းတိ၏
ုံေ့ ခ ပောဆိုံဆကသယမ္ှုမ္ျော်းဆိုံငရော ပုံင်္ိြု္ လခရ်း လတလပြေငဲ့ကိုံ ထိပါ်းြေျိြု်းခဖောက ြေင်း

လတလပစော ကိ်းုံ ကယြေငဲ့၊ ယုံ ကညြေငဲ့ နှငဲ့ ထင မ္ငယူဆြေငဲ့
၁၅။

(၁)

လူတင
ိုံ ်းတင

လတလပစောခတ်းခြေေါ်ြေယူြေငဲ့၊

ကိုံ်းကယြေငဲ့၊

ခတ်းခြေေါ်ြေငဲ့၊

ယုံ ကညြေငဲ့

နှငဲ့

ထင မ္ငယူဆြေငဲ့ ရှိသည။
(၂)

ခအောကပါ အခ ြေအခ မ္ျော်းတင ဘောသောခရ်းအရ ကျငဲ့သုံ်းြေငဲ့၊ ေတ ပြုကိုံ်းကယြေငဲ့အော်း နိုံငငခတောနှငဲ့

နိုံငငခတောက အခထောကအပဲ့ခပ်းထော်းသညဲ့ အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းမ္ှ ခဆောငရွက နိုံငမ္ည ဖစသည။
(က)

အဆိုံပါ ကျငဲ့သုံ်းမ္ှု၊ ေတ ပြုကိုံ်းကယမ္ှုမ္ျော်းအော်း သငဲ့ခလျောသညဲ့ အစိုံ်းရ/အမ္ျော်း ပညသူဆိုံငရော
အောဏောပိုံင မ္ျော်း မ္ှ ြေျမ္ှတထော်းသညဲ့ စည်းမ္ျဉ်းစည်းကမ္်းမ္ျော်း နှငဲ့အည ခဆောငရွကလျှင

(၃)

(ြေ)

သောတူညမ္ျှ ခဆောငရွကလျှင

(င်္)

ပါေငတကခရောကမ္ှုမ္ျော်းသည လတလပ၍ မ္ိမ္ိသခဘောဆနဒ အခလျောက ဖစလျှင

(က)

ဤပုံေမ္ြေမ္ှ

ခအောကပါတိုံေ့အော်း

တရော်းဥပခေအရ

အသိအမ္ှတ ပြု ြေင်းအော်း

ဟ ေ့တော်းမ္ညမ္ဟုံတ၁)

မ္ညသညဲ့ ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းအရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘောသောခရ်းစ စ အရ ပုံင်္ိြု္ လခရ်းဆိုံငရော
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ိသော်းစုံ ဆိုံငရော ဥပခေအရ ခဆောငရွကသညဲ့ ထိမ္်း မ္ော်းလကထပ ြေင်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

၂)

မ္ညသညဲ့ ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းခအောကမ္ှ ပုံင်္ိြု္ လခရ်းဆိုံငရော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ိသော်းစုံဆိုံငရော
ဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကိုံ်းကယသညဲ့ဘောသောတစြေုံြေုံကိုံ ကျငဲ့သုံ်းသညဲ့ ပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်း၏
လိုံက ောမ္ှု မ္ျော်း

(ြေ)

စောပိုံေ (က) ပါစကော်းရပမ္ျော်း ကိုံ အသိအမ္ှတ ပြု ြေင်းသည ဤ ပုံေမ္အပါအေင အခ ြေြေဥပ

ခေပါ အ ြေော်း ပဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ ပါ ကိုံကညမ္ှုရှိရမ္ည ဖစသည။
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Freedom of expression
16.

(1)

(2)

Everyone has the right to freedom of expression, which includes—
(a)

freedom of the press and other media;

(b)

freedom to receive or impart information or ideas;

(c)

freedom of artistic creativity; and

(d)

academic freedom and freedom of scientific research.

The right in subsection (1) does not extend to—
(a)

propaganda for war;

(b)

incitement of imminent violence; or

(c)

advocacy of hatred that is based on race, ethnicity, gender or
religion, and that constitutes incitement to cause harm.

Assembly, demonstration, picket and petition
17.

Everyone has the right, peacefully and unarmed, to assemble, to demonstrate, to

picket and to present petitions.
Freedom of association
18.

Everyone has the right to freedom of association.

Political rights
19.

(1)

Every citizen is free to make political choices, which includes the right—
(a)

to form a political party;

(b)

to participate in the activities of, or recruit members for, a political
party; and

(c)
(2)

to campaign for a political party or cause.

Every citizen has the right to free, fair and regular elections for any
legislative body established in terms of the Constitution.

(3)

Every adult citizen has the right—
(a)

to vote in elections for any legislative body established in terms of
the Constitution, and to do so in secret; and

(b)

to stand for public office and, if elected, to hold office

This is not an official document of South Africa.
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လတလပစော ထုံတခဖောခ ပောဆိြေ
ုံ ငဲ့
၁၆။

(၁)

လူတင
ိုံ ်း ခအောကပါတိအ
ုံေ့ ပါအေင လတလပစော ထုံတခဖောခ ပောဆိုံနိုံင ြေငဲ့ရှိသည။
(က)

သတင်းနှငဲ့အ ြေော်း မ္ေယောမ္ျော်းတင လတလပစော ထုံတခဖောနိုံငြေငဲ့

(ြေ)

သတင်းအြေျကအလကမ္ျော်း နှငဲ့ အခတ်းအခြေေါ်မ္ျော်းအော်း လတလပစော ရယူ လကြေနိုံငြေငဲ့
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖ ေ့ြေျိခေငှနိုံငြေငဲ့

(၂)

(င်္)

အနုံပညောခ မ္ောကဖ တ်းမ္ှုမ္ျော်း လတလပစော ဖ တ်းနိုံငြေငဲ့

(ဃ)

လတလပစော ပညောဆည်းပူ်းနိုံငြေငဲ့ နှငဲ့ သိပပ ည်းကျ သုံခတသ

ပြုနိုံငြေငဲ့

ပုံေမ္ြေ (၁) တငခဖော ပထော်းသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်းတင ခအောကပါတိုံေ့ပါေင ြေင်းမ္ရှိ
(က)

စစမ္က ဖစပော်းရ ေါေ ဖ ေ့ ြေင်း

(ြေ)

ဖစပော်းအဲ့ဆဆ အ ကမ္်းဖကမ္ှုမ္ျော်းအော်း လှုွဲ့ခဆော ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(င်္)

လူမ္ျိြု်း၊ တိုံင်းရင်းသော်းမ္ျိြု်းနယစုံ၊ ကျော်း/မ္ခရ်းရော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကိုံ်းကယသညဲ့ဘောသောကိုံ အ
ခ ြေြေသညဲ့ အမ္ုံ ်းတရော်း ပ ေ့ပော်းခစရ စည်းရုံ်း ြေင်း နှငဲ့ အနတရောယ ဖစခစမ္ညဲ့ လှုွဲ့ခဆော ြေင်း

စုံခေ်း ြေင်း၊ ဆနဒ ပ ြေင်း၊ သပိတတော်း ြေင်းနှငဲ့ အသ ော်းြေလွှောတင ြေင်း
၁၇။

လူတင
ိုံ ်းတင ပငိမ္်းြေျမ္်းစော

လက ကမ္ဲ့ စုံခေ်းနိုံငြေငဲ့၊ဆနဒ ပနိုံငြေငဲ့၊ သပိတတော်းနိုံငြေငဲ့နှငဲ့

အသ ော်းြေလွှော

တငနိုံငြေငဲ့ရှိသည။
လတလပစော အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပိင
ုံ ြေငဲ့
၁၈။

လူတင
ိုံ ်းတင လတလပစော အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပိုံငြေငဲ့ရှိသည။

နိင
ုံ ငခရ်း အြေငဲ့အခရ်း
၁၉။

(၁)

နိုံငငသော်းတိုံင်းတင

ခအောကပါအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအပါအေင

နိုံငငခရ်းအရ

ခရွ်းြေျယမ္ှုမ္ျော်းအော်း

လတလပစော ခရွ်းြေျယပိုံငြေငဲ့ရှိသည(က)

နိုံငငခရ်းပါတဖွဲ့စည်းြေငဲ့

(ြေ)

နိုံငငခရ်းပါတ တစရပ၏ လှုပရှော်းမ္ှုမ္ျော်းတင ပါေငခဆောငရွကရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပါတေငမ္ျော်း

စည်းရုံ်းြေငဲ့
(င်္)
(၂)

နိုံငငခရ်းပါတအတက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ နိုံငငခရ်းပါတ၏ အကျိြု်းအတက စည်းရုံ်းလှုွဲ့ခဆောခပ်းြေငဲ့

နိုံငငသော်းတိုံင်းတင

အခ ြေြေဥပခေနှငဲ့အည

တညခထောငထော်းသညဲ့

မ္ညသညဲ့

ဥပခေ ပြုခရ်း

အဖွဲ့အစည်းအတကမ္ဆိုံ လတလပသညဲ့၊ တရော်းမ္ျှတသညဲ့ ပုံမ္ှ ခရွ်းခကောကပတင ပါေငနိုံငြေငဲ့ရှိသည။
(၃)

အရွယခရောကပပ်းသညဲ့ နိုံငငသော်းတိုံင်း သည (က)

ခရွ်းခကောကပမ္ျော်းတင

အခ ြေြေ

ဥပခေနှငဲ့အည

တညခထောငထော်းသညဲ့

မ္ညသညဲ့

အဖွဲ့အစည်း အတကမ္ဆိုံ မ္ခပ်းပိုံငြေငဲ့ရှိပပ်း ထိုံသိုံေ့ လုံပခဆောငရောတင လျှိြုွဲ့ေှကစော မ္
ခပ်းပိုံငြေငဲ့ရှိသည နှငဲ့
(ြေ)

အမ္ျော်း ပညသူဆိုံငရောရုံ်းအတက

ေငခရောကအခရွ်းြေြေငဲ့နှငဲ့ အကယ၍ ခရွ်းြေျယြေရပါက

အမ္ျော်း ပညသူဆိုံငရောရုံ်းတင တောေ ထမ္်းခဆောငပိုံငြေငဲ့ရှိသည။
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Citizenship
20.
No citizen may be deprived of citizenship.
Freedom of movement and residence
21.
(1)
Everyone has the right to freedom of movement.
(2)
Everyone has the right to leave the Republic.
(3)
Every citizen has the right to enter, to remain in and to reside anywhere in,
the Republic.
(4)
Every citizen has the right to a passport.
Freedom of trade, occupation and profession
22.
Every citizen has the right to choose their trade, occupation or profession freely.
The practice of a trade, occupation or profession may be regulated by law.
Labour relations
23.
(1)
Everyone has the right to fair labour practices.
(2)
Every worker has the right—
(a)
to form and join a trade union;
(b)
to participate in the activities and programmes of a trade union;
and
(c)
to strike.
(3)
Every employer has the right—
(a)
to form and join an employers’ organisation; and
(b)
to participate in the activities and programmes of an employers’
organisation.
(4)
Every trade union and every employers’ organisation has the right—
(a)
to determine its own administration, programmes and activities;
(b)
to organise; and
(c)
to form and join a federation.
(5)
Every trade union, employers’ organisation and employer has the right to
engage in collective bargaining. National legislation may be enacted to regulate
collective bargaining. To the extent that the legislation may limit a right in this
Chapter, the limitation must comply with section 36(1).
(6)
National legislation may recognise union security arrangements contained
in collective agreements. To the extent that the legislation may limit a right in this
Chapter, the limitation must comply with section 36(1).
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နိင
ုံ ငသော်း ဖစမ္ှု
၂၀။

မ္ညသညဲ့နိုံငငသော်းကိုံမ္ျှ နိုံငငသော်း ဖစြေငဲ့ဆ်းုံ ရ်းှု ြေင်း မ္ရှိခစရ။

လတလပစောသော်းလောခရွှေွဲ့ခ ပောင်းနိင
ုံ ြေငဲ့နှငဲ့ ခ ထိင
ုံ ြေငဲ့
၂၁။

(၁)

လူတင
ိုံ ်းသည လတလပစောသော်းလောခရွှေွဲ့ခ ပောင်း နိုံငြေငဲ့ ရှိသည။

(၂)

လူတင
ိုံ ်းတင သမ္မတနိုံငငမ္ှ ထကြေောနိုံငြေငဲ့ရှိသည။

(၃)

နိုံငငသော်းတိုံင်းတင သမ္မတနိုံငငအတင်း ေငခရောကနိုံငြေငဲ့၊ မ္ညသညဲ့ခ ရောတငမ္ဆိုံ ဆကလက
ခ ြေငဲ့နှငဲ့ အခ ြေြေျြေငဲ့ ရှိသည။

(၄)

နိုံငငသော်းတိုံင်း နိုံငငကူ်းလကမ္ှတရယူနိုံငြေငဲ့ရှိသည။

လတလပစော ကူ်းသ ်းခရောင်းေယြေငဲ့၊ အလုံပလုံပပိင
ုံ ြေငဲ့ နှငဲ့ အသကခမ္်းပိင
ုံ ြေငဲ့
၂၂။

နိုံငငသော်းတိုံင်းတင

ခရွ်းြေျယြေငဲ့ရှိသည။

၎င်းတိ၏
ုံေ့

ကူ်းသ ်းခရောင်းေယြေငဲ့၊

ကူ်းသ ်းခရောင်းေယြေငဲ့၊

အလုံပလုံပပိုံငြေငဲ့နှငဲ့

အလုံပလုံပပိုံငြေငဲ့နှငဲ့

အသကခမ္်းပိုံငြေငဲ့

အသကခမ္်းမ္ှုတိအ
ုံေ့ ော်း

အော်း

ဥပခေအရ

စည်းမ္ျဉ်းသတမ္ှတရ လိုံအပသည။
အလုံပသမ္ော်း ဆကဆခရ်းမ္ျော်း
၂၃။

(၁)

လူတင
ိုံ ်းသည တရော်းမ္ျှတသညဲ့ အလုံပသမ္ော်းခရ်းရော ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုမ္ျော်း ြေစော်းပိုံင ြေငဲ့ ရှိသည။

(၂)

အလုံပသမ္ော်းတိုံင်းတင ခအောကပါအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းရှိသည-

(၃)

(၄)

(၅)

(က)

အလုံပသမ္ော်း သမ္င်္္ဖွဲ့စည်းနိုံငြေငဲ့နှငဲ့ ပါေငနိုံငြေငဲ့

(ြေ)

အလုံပသမ္ော်း သမ္င်္္ မ္ျော်း၏ လှုပရှော်းမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့ အစအစဉမ္ျော်းတင ပါေငခဆောငရွကနိုံငြေငဲ့

(င်္)

သပိတခမ္ှောကြေငဲ့

အလုံပရှငတိုံင်းတင ခအောကပါအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းရှိသည (က)

အလုံပရှငအစည်းအရုံ်း ဖွဲ့စည်းနိင
ုံ ြေငဲ့ နှငဲ့ ပါေငနိုံငြေငဲ့

(ြေ)

အလုံပရှငအစည်းအရုံ်း၏ လှုပရှော်းမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့ အစအစဉမ္ျော်းတင ပါေငခဆောငရွကနိုံငြေငဲ့

အလုံပသမ္ော်း သမ္င်္္တိုံင်းနှငဲ့ အလုံပရှင အစည်းအရုံ်းတိုံင်းတင ခအောကပါအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းရှိသည(က)

ကိုံယပိုံငစမ္အုံပြေျြုပမ္ှု၊ အစအစဉမ္ျော်းနှငဲ့ လှုပရှော်းမ္ှုမ္ျော်းအော်း သတမ္ှတပိုံငြေငဲ့

(ြေ)

စည်းရုံ်းနိုံငြေငဲ့ နှငဲ့

(င်္)

အသင်းြေျြုပ ဖွဲ့စည်းပိုံငြေငဲ့နှငဲ့ ပါေငခဆောငရွကနိုံငြေငဲ့

အလုံပသမ္ော်း သမ္င်္္တိုံင်း၊ အလုံပရှင အစည်းအရုံ်းတိုံင်း၊ အလုံပရှငတိုံင်းသည တစစုံတစစည်းတည်း

ညိနိှုင်းနိုံငြေငဲ့ ရှိသည။ တစစုံတစစည်းတည်း ညိနိှုင်းနိုံငြေငဲ့ ရရှခ
ိ စရ

အမ္ျိြု်းသော်း ဥပခေတစရပ ပဌော ်း

နိုံငသည။ ဤအြေ ်းတင ဥပခေအရ အြေငဲ့အခရ်းကိုံ က ေ့သတမ္ညဲ့ အတိုံင်းအတောအရ က ေ့သတမ္ှုသည ပုံေမ္
၃၆ (၁) ကိုံ လိုံက ောရ လိုံပါသည။
(၆)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည

စုံခပါင်းသခဘောတူညမ္ှုမ္ျော်းတင

အစအမ္မ္ျော်းအော်း အသိအမ္ှတ ပြုရမ္ည ဖစသည။

ပါေငသညဲ့

သမ္င်္္လုံခြေြုခရ်းဆိုံငရော

ဤအြေ ်းတင ဥပခေအရ အြေငဲ့အခရ်းကိုံ က ေ့သတမ္ညဲ့

အတိုံင်းအတောအရ က ေ့သတမ္ှုသည ပုံေမ္ ၃၆ (၁) ကိုံ လိုံက ောရ လိုံပါသည။
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Environment
24.
Everyone has the right—
(a)
to an environment that is not harmful to their health or wellbeing; and
(b)
to have the environment protected, for the benefit of present and future
generations, through reasonable legislative and other measures that—
(i)
prevent pollution and ecological degradation;
(ii)
promote conservation; and
(iii)
secure ecologically sustainable development and use of natural
resources while promoting justifiable economic and social
development.
Property
25.
(1)
No one may be deprived of property except in terms of law of general
application, and no law may permit arbitrary deprivation of property.
(2)
Property may be expropriated only in terms of law of general application—
(a)
for a public purpose or in the public interest; and
(b)
subject to compensation, the amount of which and the time and
manner of payment of which have either been agreed to by those
affected or decided or approved by a court.
(3)
The amount of the compensation and the time and manner of payment
must be just and equitable, reflecting an equitable balance between the public
interest and the interests of those affected, having regard to all relevant
circumstances, including—
(a)
the current use of the property;
(b)
the history of the acquisition and use of the property;
(c)
the market value of the property;
(d)
the extent of direct state investment and subsidy in the acquisition
and beneficial capital improvement of the property; and
(e)
the purpose of the expropriation.
(4)
For the purposes of this section—
(a)
the public interest includes the nation’s commitment to land
reform, and to reforms to bring about equitable access to all South
Africa’s natural resources; and
(b)
property is not limited to land.
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သဘောေပတေ ်းကျင
၂၄။

လူတင
ိုံ ်းတင ခအောကပါအြေငဲ့အခရ်းရှိသည
(က)

၎င်းတိ၏
ုံေ့
ကျ ်းမ္ောခရ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကိုံယစိတနှစပါ်း ြေျမ္်းသောသုံြေရရှိမ္ှုကိုံ အနတရောယမ္ ဖစခစမ္ညဲ့

သဘောေပတေ ်းကျင နှငဲ့
(ြေ)

သငဲ့ခလျောသညဲ့ တရော်းဥပခေနှငဲ့အ ြေော်းအစအမ္မ္ျော်း ဖငဲ့ လကရှိနှငဲ့ အ ောင်္တ မ္ျိြု်းဆကမ္ျော်း အကျိြု်း

အတက သဘောေပတေ ်းကျငကိုံ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု ရှိခစရ ၁)

သဘောေ ပတေ ်းကျင ညစညမ္်းခစ ြေင်း နှငဲ့ ခင်္ဟေ ်းကျင ယိယ
ုံ င်းပျကစ်းမ္ှုမ္ျော်းကိုံ
ကောကယ ြေင်း

၂)

သဘောေ ပတေ ်းကျင ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု မ္ငဲ့တင ြေင်း နှငဲ့

၃)

ကျိြု်းခ ကောင်းမ္ျှတသညဲ့

စ်းပော်းခရ်းနှငဲ့

လူမ္ှုခရ်း

ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကမ္ှုအတက

သယဇောတမ္ျော်းထုံတယူသုံ်း စလျကနှငဲ့ စဉဆကမ္ ပတ ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကခ သညဲ့ သဘောေ
ခင်္ဟေ ်းကျင လခုံ ြေြုစိတြေျ တညတမ္
ဲ့ ှုရှိခစ ြေင်း
ပိင
ုံ ဆိင
ုံ မ္ှု
၂၅။

(၁)

အမ္ျော်းနှငဲ့ သကဆိုံငသညဲ့ တရော်းဥပခေခ ကောင်းမ္ှလ၍ မ္ညသူမ္ျှ မ္ိမ္ိတေ့၏
ိုံ
ပိုံငဆိုံငမ္ှုအော်းဆုံ်းရှု်း

ခစမ္ညမ္ဟုံတပါ။ ထိုံေ့ ပင မ္ညသညဲ့ ဥပခေမ္ျှ ဥပခေမ္ဲ့ ပိုံငဆိုံငမ္ှု ဆုံ်းရှ်းမ္ှုကိုံ ြေငဲ့ ပြုမ္ည မ္ဟုံတပါ။
(၂)

အမ္ျော်းနှငဲ့

သကဆိုံငသညဲ့

တရော်းဥပခေခ ကောင်းနှငဲ့သောလျှင

ပိုံငဆိုံငမ္ှုအော်း

သိမ္်းဆည်း ြေင်း၊

လကမ္ဲ့ ဖစခစ ြေင်း
(က)

အမ္ျော်း ပညသူအတက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျော်း ပညသူအကျိြု်းအတက နှငဲ့

(ြေ)

ဆုံ်းရှု်းရသူမ္ျော်း သခဘောတူညသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တရော်းရ်းုံ မ္ှ အဆုံ်းအ ဖတ ခပ်းသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ြေငဲ့ ပြုသညဲ့ ည်းလမ္်း၊ အြေျိ နှငဲ့ ပမ္ောဏ အလိုံက ခလျောခ က်းအခ ဖငဲ့ ရရှခ
ိ စ ြေင်း

(၃)

ခလျောခ က်းခငပမ္ောဏ၊

အြေျိ နှငဲ့

ခပ်းသညဲ့ ည်းလမ္်းတိမ္
ုံေ့ ှော

တရော်းမ္ျှတမ္ှု

နှငဲ့

သောတူညမ္ျှမ္ှု

ရှိရမ္ည ဖစပပ်း မ္ညသညဲ့အခ ြေအခ တငမ္ဆိုံ ခအောကပါတိုံေ့အပါအေင အမ္ျော်း ပညသူ အကျိြု်းစ်းပော်းနှငဲ့ သက
ခရောကမ္ှုရှိသူမ္ျော်း၏ အကျိြု်းစ်းပော်းနှစြေုံ ကော်း သောတူညမ္ျှမ္ှုရှိသညဲ့ မ္ျှခ ြေကိုံ ထငဟပခစရမ္ည(က)

ပိုံငဆိုံငမ္ှု အော်း လကရှိအသုံ်း ပြုမ္ှု

(ြေ)

လကခရောကရရှိမ္ှု သမ္ိုံင်းခ ကောင်း နှငဲ့ ပိုံငဆိုံငမ္ှုအော်း အသုံ်း ပြုမ္ှု

(င်္)

ပိုံငဆိုံငမ္ှု၏ လကရှိခပါကခ ်း

(ဃ)

ပိုံငဆိုံငမ္ှုအော်း

နိုံငငခတောမ္ှ

ခထောကအပဲ့ခပ်းသညဲ့

တိုံကရိုံကရင်းနှ်း မ္ြုပနှမ္ှု၊

ပိုံငဆိုံငမ္ှုအော်း

ရယူရောတင

အ

အတိုံင်းအတောနှငဲ့ပိုံငဆိုံငမ္ှု၏ မ္တညရင်းနှ်းခငအော်း ပိုံမ္ိုံတိုံ်းတက

ခစရ အကျိြု်းရှိမ္ညဲ့အတိုံင်းအတော
(င)
(၄)

သိမ္်းယူရ ြေင်း၏ ရညရွယြေျက

ဤ ပုံေမ္၏ ရညရွယြေျကမ္ျော်းမ္ှော (က)

အမ္ျော်း ပညသူအကျိြု်းစ်းပော်းတင

ခ မ္ယော ပြု ပငခ ပောင်းလခရ်းနှငဲ့

ခတောငအောဖရိနိုံငင၏

သဘောေသယဇောတမ္ျော်းအော်းလုံ်းအော်း ြေငဲ့တူညမ္ျှ လကလှမ္်းမ္ရရှိခစခရ်းတိုံေ့အတက ပြု ပင
ခ ပောင်းလမ္ှုမ္ျော်းခဆောငရွကရ အစိုံ်းရ၏ ကတိကေတမ္ျော်း ပါေငသည၊ ထိုံေ့ ပင
(ြေ)

ပိုံငဆိုံငမ္ှုတငခ မ္ယောကိုံ က ေ့သတမ္ထော်းရ
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(5)
The state must take reasonable legislative and other measures, within its
available resources, to foster conditions which enable citizens to gain access to
land on an equitable basis.
(6)
A person or community whose tenure of land is legally insecure as a result
of past racially discriminatory laws or practices is entitled, to the extent provided
by an Act of Parliament, either to tenure which is legally secure or to comparable
redress.
(7)
A person or community dispossessed of property after 19 June 1913 as a
result of past racially discriminatory laws or practices is entitled, to the extent
provided by an Act of Parliament, either to restitution of that property or to
equitable redress.
(8)
No provision of this section may impede the state from taking legislative
and other measures to achieve land, water and related reform, in order to redress
the results of past racial discrimination, provided that any departure from the
provisions of this section is in accordance with the provisions of section 36(1).
(9)
Parliament must enact the legislation referred to in subsection (6).
Housing
26.
(1)
Everyone has the right to have access to adequate housing.
(2)
The state must take reasonable legislative and other measures, within its
available resources, to achieve the progressive realisation of this right.
(3)
No one may be evicted from their home, or have their home demolished,
without an order of court made after considering all the relevant circumstances.
No legislation may permit arbitrary evictions.
Health care, food, water and social security
27.
(1)
Everyone has the right to have access to—
(a)
health care services, including reproductive health care;
(b)
sufficient food and water; and
(c)
social security, including, if they are unable to support themselves
and their dependants, appropriate social assistance.
(2)
The state must take reasonable legislative and other measures, within its
available resources, to achieve the progressive realisation of each of these rights.
(3)
No one may be refused emergency medical treatment.
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(၅)

နိုံငငခတောအခ ဖငဲ့ နိုံငငသော်းမ္ျော်းသောတူညမ္ျှမ္ှုရှိခသော ခ မ္ယောရရှိနိုံငြေငဲ့ရှိခစမ္ညဲ့ အခ ြေအခ မ္ျော်းကိုံ

ခဖောခဆောငခပ်းနိုံငရ ၄င်း၏ ရရှိနိုံငမ္ညဲ့ အရင်းအ မ္စမ္ျော်းအတင်းမ္ှ ကျိြု်းခ ကောင်းစခလျောသညဲ့ တရော်းဥပခေ နှငဲ့
အ ြေော်းအစအမ္မ္ျော်း ခဆောငရွကခပ်းရမ္ည။
(၆)

ယြေငက

လူမ္ျိြု်းခရ်းြေ ြေော်းသညဲ့

ဥပခေမ္ျော်း

နှငဲ့

ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုမ္ျော်း၏

ရလေအ ဖစ

ခ မ္ယောငှော်းရမ္်းအသုံ်း ပြုသူ သိုံေ့ ခ မ္ယောငှော်းရမ္်းအသုံ်း ပြုသညဲ့ လူမ္ှုအသိုံကအေ ်း ၏ ခ မ္ယောငှော်းရမ္်းမ္ှုမ္ှော
တရော်းဥပခေခ ကောင်းအရ

အောမ္ြေြေျက

ကင်းမ္ဲ့ြေဲ့ပါက

ဥပခေ ပြုလွှတခတောအကဥပခေမ္ှ

ြေငဲ့ ပြု

ခပ်းသညဲ့အတိုံင်းအတောအထိ ခ မ္ယောငှော်းရမ္်းမ္ှုအော်း ဥပခေခ ကောင်း အရ တရော်းေငခစရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အလော်းတူ
ပ လည ပငဆင ြေင်း ပြုလုံပခပ်းရမ္ည။
(၇)

ယြေငက လူမ္ျိြု်းခရ်းြေ ြေော်းသညဲ့ ဥပခေမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုမ္ျော်းခ ကောငဲ့ ၁၉၁၃ ြေုံနှစ ဇ လ ၁၃

ရကခ ေ့ ခ ောကပိုံင်း ခ မ္ယောငှော်းရမ္်းအသုံ်း ပြုသူ သိုံေ့ ခ မ္ယောငှော်းရမ္်းအသုံ်း ပြုသညဲ့ လူမ္ှုအသိုံကအေ ်း၏
ခ မ္ယောငှော်းရမ္်းမ္ှုဆုံ်းရှု်းြေဲ့လျှင
ခ မ္ယောငှော်းရမ္်းမ္ှုအော်း

ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောအကဥပခေမ္ှ

ဥပခေခ ကောင်းအရ

ြေငဲ့ ပြုခပ်းသညဲ့

ပ လညပိုံငဆိုံငြေငဲ့ရရှိခစရ

အတိုံင်းအတောအထိ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတြေငဲ့တူညမ္ျှသညဲ့

ပ လည ပငဆင ြေင်း ခဆောငရွကခပ်းရမ္ည
(၈)

အတိတမ္ှ

လူမ္ျိြု်းခရ်းြေ ြေော်းမ္ှုမ္ျော်း၏

အကျိြု်းဆကမ္ျော်းအော်း

ပ လညကုံစော်း ပငဆငရ

ခဆောငရွကရောတင ဤပုံေမ္ရှိ ပဌော ်းြေျကမ္ျော်းမ္ှ မ္ညသညဲ့ခသဖညမ္ှုမ္ျိြု်းမ္ဆိုံ ပုံေမ္ ၃၆(၁) တင ပဌော ်းထော်းသညဲ့
ပဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ ကိုံကညမ္ှု ရှိရမ္ည ဖစပပ်း ဤပုံေမ္ရှိ မ္ညသညဲ့ ပဌော ်းြေျကနှငဲ့မ္ျှ နိုံငငခတောမ္ှ ခ မ္ယော၊
ခရထုံ တိန
ုံေ့ ှငဲ့ သကဆိုံငသညဲ့ ပြု ပငခ ပောင်းလမ္ှုမ္ျော်း ရရှိခစရ အတက တရော်းဥပခေခ ကောင်းနှငဲ့ အ ြေော်းအစအမ္
မ္ျော်းခဆောငရွကရောတင ဟ ေ့တော်းခနှောငဲ့ခနှ်းခစ ြေင်းမ္ရှိခစ ရမ္ည ဖစသည။
(၉)

ဥပခေ ပြုလွှတခတောမ္ှ ပုံေမ္ြေ (၆) တင ညွှ ်းဆိုံထော်းသညဲ့ ဥပခေကိုံ ပဋ္ဌော ်းရမ္ည။

အိမ္ရော ခ ထိင
ုံ ြေငဲ့
၂၆။

(၁)

လူတင
ိုံ ်း လုံခလောကသညဲ့ အိမ္ရောခ ထိုံငြေငဲ့ကိုံ လကလှမ္်းမ္ ရယူနိုံငြေငဲ့ ရှိသည။

(၂)

နိုံငငခတောအခ ဖငဲ့ နိုံငငသော်းမ္ျော်း ဤအြေငဲ့အခရ်းကိုံ ဆကလကတိ်းုံ တကရရှိနိုံငရ

ရနိုံငမ္ညဲ့

ရင်း မ္စမ္ျော်း အတင်းမ္ှ ကျိြု်းခ ကောင်းသငဲ့သညဲ့ တရော်းဥပခေနှငဲ့အ ြေော်း အစအမ္မ္ျော်း ခဆောငရွကခပ်းရမ္ည။
(၃)

သကဆိုံငသညဲ့ အခ ြေအခ မ္ျော်းအော်းလုံ်းထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းပပ်းမ္ှ ြေျမ္ှတသညဲ့ တရော်းရုံ်း၏အမ္ိ ေ့မ္ပါဘ

မ္ညသူမ္ျှ ၎င်းတိ၏
ုံေ့ ခ အိမ္မ္ှ ဖယရှော်း ြေင်း မ္ြေရခစရ သိုံေ့မ္ဟုံတ ၎င်းတိ၏
ုံေ့ ခ အိမ္အော်း ဖျကဆ်း ြေင်းမ္ြေရခစရ။
မ္ညသညဲ့ ဥပခေမ္ျှ တဖကသတ ဖယရှော်းြေငဲ့မ္ ပြုရ။
ကျ ်းမ္ောခရ်းခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု၊ စော်း ပရိကောခ ၊ ခရ နှငဲ့ လူမ္ဖ
ှု လ
ူ ခ
ုံ ရ်း ၂၇။

(၁)

လူတင
ိုံ ်း ခအောကပပါအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအော်း လကလှမ္်းမ္ရရှိြေငဲ့ရှိသည(က)

မ္ျိြု်းဆကပော်း ကျ ်းမ္ောခရ်း ခစောငဲ့ခရှောကမ္ှုအပါအေင ကျ ်းမ္ောခရ်းခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု ခပ်းသညဲ့
ေ ခဆောင မ္ှုမ္ျော်း

(ြေ)

လုံခလောကသညဲ့ စော်း ပရိကခောနှငဲ့ ခရ၊ နှငဲ့

(င်္)

အကယ၍

၎င်းတိအ
ုံေ့ ခ ဖငဲ့

မ္ိမ္ိကိုံယတိုံငနှငဲ့

၎င်းတိ၏
ုံေ့

မ္ှြေိုံသူမ္ျော်းအော်း

ခထောကပဲ့မ္ှုမ္ ပြုနိုံငပါက သငဲ့ခလျော သညဲ့ လူမ္ှုခထောကပဲ့ခရ်းအပါအေင လူမ္ှုဖူလခ
ုံ ရ်း
(၂)

အဆိုံပါ

အြေငဲ့အခရ်းတစြေုံြေျင်းစတိင
ုံ ်းကိုံ

ရရှခ
ိ စရ

နိုံငငခတောအခ ဖငဲ့

ရနိုံငမ္ညဲ့

ရင်း မ္စမ္ျော်းအတင်းမ္ှ ကျိြု်းခ ကောင်းသငဲ့သညဲ့ တရော်းဥပခေနှငဲ့အ ြေော်း အစအမ္မ္ျော်း ခဆောငရွကခပ်းရမ္ည။
(၃)

မ္ညသူမ္ျှ အခရ်းခပေါ်ခဆ်းကုံသြေငဲ့ကိုံ ငင်းပယြေရ ြေင်းမ္ရှိခစရ။
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Children
28.
(1)

Every child has the right—
(a)
to a name and a nationality from birth;
(b)
to family care or parental care, or to appropriate alternative care
when removed from the family environment;
(c)
to basic nutrition, shelter, basic health care services and social
services;
(d)
to be protected from maltreatment, neglect, abuse or degradation;
(e)
to be protected from exploitative labour practices;
(f)
not to be required or permitted to perform work or provide services
that—
(i)
are inappropriate for a person of that child’s age; or
(ii)
place at risk the child’s well-being, education, physical or
mental health or spiritual, moral or social development;
(g)
not to be detained except as a measure of last resort, in which case,
in addition to the rights a child enjoys under sections 12 and 35, the
child may be detained only for the shortest appropriate period of
time, and has the right to be—
(i)
kept separately from detained persons over the age of 18
years; and
(ii)
treated in a manner, and kept in conditions, that take
account of the child’s age;
(h)
to have a legal practitioner assigned to the child by the state, and
at state expense, in civil proceedings affecting the child, if
substantial injustice would otherwise result; and
(i)
not to be used directly in armed conflict, and to be protected
in times of armed conflict.
(2)
A child’s best interests are of paramount importance in every matter
concerning the child.
(3)
In this section “child” means a person under the age of 18 years.

Education
29.
(1)

Everyone has the right—
(a)
to a basic education, including adult basic education; and
(b)
to further education, which the state, through reasonable measures,
must make progressively available and accessible.
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ကခလ်းသူငယမ္ျော်း
၂၈။
(၁)
ကခလ်းသူငယတိုံင်း ခအောကပါအြေငဲ့အခရ်းရှိပါသည(က)
ခမ္်းဖော်းသညဲ့အြေျိ မ္ှစ၍ အမ္ည နှငဲ့ နိုံငငသော်း ရပိုံငြေငဲ့
(ြေ)
မ္ိသော်းစုံ၏ ခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ိဘ၏ ခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု သိုံေ့မ္ဟုံတ မ္ိသော်းစုံ ေ ်းကျငမ္ှ
ဖယရှော်း ြေင်းြေရသညဲ့အြေါ သငဲ့ခလျောသညဲ့ အ ြေော်း ည်းလမ္်း ဖငဲ့ ခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု
(င်္)
အခ ြေြေအောဟောရ၊ အမ္ိုံ်းအကော၊ အခ ြေြေ ကျ ်းမ္ောခရ်းခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု မ္ျော်း နှငဲ့ လူမ္ှုခရ်း ခစောငဲ့
ခရှောကမ္ှုမ္ျော်း
(ဃ)
မ္တရော်းသ ဖငဲ့
ဆကဆြေရ ြေင်း/မ္ခလျောမ္က
ဆကဆြေရ ြေင်း၊
လစလျြူရှုြေရ ြေင်း၊
နှိပစကညဉ်းပ ်း ြေရ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သိကခောြေျ ြေင်း တိမ္
ုံေ့ ှ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကြေနိုံငြေငဲ့
(င)
မ္တရော်းခြေါင်းပုံ ဖတြေိုံင်းခစသညဲ့ အမ္ူအကျငဲ့မ္ျော်း မ္ှ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကြေနိုံငြေငဲ့
(စ)
ခအောကပါ အလုံပ မ္ျော်း ထမ္်းခဆောငရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း ခပ်းရ လိုံအပ ြေင်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ြေငဲ့ ပြု ြေရ ြေင်း မ္ရှခ
ိ စရ၁)
ကခလ်းသူငယတစခယောက၏ အသကအရွယနှငဲ့ မ္သငဲ့ခလျောသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
၂)
ကခလ်းသူငယ၏ ကိုံယစိတနှစ ဖော ခအ်းြေျမ္်းစောခ ထိုံငခရ်း၊ ပညောခရ်း၊ ရုံပပိုံင်း
ဆိုံငရော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စိတပိုံင်းဆိုံငရော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘောသောအယူေါေဆိုံငရော၊
ကိုံယကျငဲ့တရော်းဆိုံငရော နှငဲ့ လူမ္ှုခရ်းဆိုံငရော ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကမ္ှုတအ
ိုံေ့ ော်း ထိြေိုံကနိုံင
ခြေျရှိသညဲ့
(ဆ)
အ ြေော်းခရွ်းြေျယစရော ည်းလမ္်း
လုံ်းေမ္ရှိခတောဲ့သ ဖငဲ့
ခ ောကဆုံ်း ည်းလမ္်းအ ဖစ
ခရွ်းြေျယရသညမ္ှလ၍ ဖမ္်းဆ်းြေျြုပခနှောင ြေင်းမ္ရှိခစရ။ ဤကိစစတင ပုံေမ္ ၁၂ နှငဲ့ ၃၅ ပါ က
ခလ်းသူငယမ္ျော်း ြေစော်းနိုံငသညဲ့ ရပိုံငြေငဲ့မ္ျော်း အ ပင ကခလ်းသူငယအော်း သငဲ့ခလျောသညဲ့
အတိုံခတောင်းဆုံ်း အြေျိ ကောလအတင်းသော ဖမ္်းဆ်းြေျြုပခနှောငရမ္ည ဖစပပ်း ကခလ်း
သူငယတင ခအောကပါ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း ရှိသည ၁)
ဖမ္်းဆ်းြေျြုပခနှောင ြေင်းြေရသညဲ့ အသက ၁၈ နှစ ပညဲ့ပပ်းသူမ္ျော်းနှငဲ့ ြေ ြေော်းထော်းရ
နှငဲ့
၂)
ကခလ်းသူငယ၏ အသကအရွယကိုံ ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်း၍ ဆကဆရ
နှငဲ့
အသကအရွယနှငဲ့ လိုံကသညဲ့ အခ ြေအခ မ္ျော်းကိုံ ထော်းရှိခပ်းရမ္ည။
(ဇ)
ကခလ်းသူငယအော်း တရော်းမ္ခ ကောင်းအရ တရော်းစဆိမ္
ုံ ှုမ္ျော်းတင အကယ၍ ခရှွဲ့ခ
တစဦ်းအော်း နိုံငငခတောစရိတ ဖငဲ့ တောေ ခပ်းအပ ြေင်းမ္ ပြုသ ဖငဲ့ သိသောသညဲ့ မ္တရော်းမ္ှုမ္ျော်း
ဖစခစနိုံငမ္ည ဆိုံလျှင နိုံငငခတောမ္ှ ကခလ်းသူငယအတက ခရှွဲ့ခ တစဦ်းအော်း နိုံငင
ခတောစရိတ ဖငဲ့ ြေ ေ့ထော်းခပ်းရ နှငဲ့
( )
လက ကကိုံင
ပဋိပကခမ္ျော်းတင
တိုံကရိုံကအသုံ်းမ္ ပြုရ နှငဲ့
လက ကကိုံင
ပဋိပကခမ္ျော်း ဖစြေျိ တင ကောကယ ခစောငဲ့ခရှောကမ္ှုခပ်းရ
(၂)
ကခလ်းသူငယနှငဲ့
ပတသကသညဲ့ကိစစရပတိင
ုံ ်းတင
ကခလ်းသူငယ၏
အခကောင်းဆုံ်း
အကျိြု်းစ်းပော်းမ္ျော်းမ္ှော အခရ်း အကက်းဆုံ်း ဖစသည။
(၃)
ဤ ပုံေမ္ တင ကခလ်းသူငယဆိုံသညမ္ှော အသက ၁၈ နှစခအောက မ္ညသူူ့ကိုံမ္ဆိုံ ဆိုံလသ
ိုံ ည။
ပညောခရ်း
၂၉။
(၁)

လူတင
ိုံ ်း တင ခအောကပါ အြေငဲ့အခရ်း ရှိသည(က)
အရွယခရောက ပပ်းသူတိုံင်း အတက အခ ြေြေ ပညောခရ်း အပါအေင အခ ြေြေ ပညောခရ်း ရပိုံငြေငဲ့
နှငဲ့
(ြေ)
ဆကလကပညောသင ကော်းရ နိုံငငခတော မ္ှ သငဲ့ခလျောသညဲ့ အစအမ္မ္ျော်း အစဉအပမ္ ရရှိ
ခစနိုံငရ နှငဲ့ လကလှမ္်းမ္ ခစရ ခဆောငရွကခပ်းရမ္ည
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(2)

Everyone has the right to receive education in the official language or

languages of their choice in public educational institutions where that education
is reasonably practicable. In order to ensure the effective access to, and
implementation of, this right, the state must consider all reasonable educational
alternatives, including single medium institutions, taking into account—
(a)

equity;

(b)

practicability; and

(c)

the need to redress the results of past racially discriminatory laws

and practices.
(3)

Everyone has the right to establish and maintain, at their own expense,

independent educational institutions that—
(a)

do not discriminate on the basis of race;

(b)

are registered with the state; and

(c)

maintain standards that are not inferior to standards at comparable
public educational institutions.

(4)

Subsection (3) does not preclude state subsidies for independent

educational institutions.
Language and culture
30.

Everyone has the right to use the language and to participate in the cultural life

of their choice, but no one exercising these rights may do so in a manner inconsistent
with any provision of the Bill of Rights.
Cultural, religious and linguistic communities
31.

(1)

Persons belonging to a cultural, religious or linguistic community may not

be denied the right, with other members of that community—
(a)

to enjoy their culture, practise their religion and use their language;
and

(b)

to form, join and maintain cultural, religious and linguistic
associations and other organs of civil society.

(2)

The rights in subsection (1) may not be exercised in a manner inconsistent

with any provision of the Bill of Rights.
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(၂)

လူတင
ိုံ ်း

ပညောသင ကော်းရ

အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းတင

လကခတွဲ့ ဖစနိုံငသညဲ့

ရုံ်းသုံ်းဘောသောစကော်း

ပညောသင ကော်းြေငဲ့ရှိသည။

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဤအြေငဲ့အခရ်းကိုံ

အမ္ျော်း ပညသူဆိုံငရောပညောခရ်း

၎င်းတိုံေ့ခရွ်းြေျယရောဘောသောစကော်းမ္ျော်း ဖငဲ့

ထိခရောကသညဲ့လကလှမ္်းမ္မ္ှု၊

အခကောငအထညခဖောမ္ှုကိုံ

ခသြေျောခစရ နိုံငငခတောအခ ဖငဲ့ဘောသောစကော်းတစမ္ျိြု်းတည်းနှငဲ့သင ကော်းသညဲ့သငတ ်း
ခကျောင်းမ္ျော်းအပါအေငသငဲ့ခလျောသညဲ့ပညောခရ်း ပြု ပငခ ပောင်းလမ္ှုမ္ျော်း ပြုရောတင
ခအောကပါအြေျကမ္ျော်းအော်းထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းရ
မ္ည(က)

တ ်းတူညမ္ျှမ္ှု

(ြေ)

လကခတွဲ့ခဆောငရွကနိုံငမ္ှု နှငဲ့

(င်္)

အတိတက လူမ္ျိြု်းခရ်းအရ ြေ ြေော်းသညဲ့ဥပခေမ္ျော်းမ္ှ ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုမ္ျော်း၏ အကျိြု်းဆကမ္ျော်းအော်း
ပ လည ပြု ပငရ လိုံအပ ြေင်း

(၃)

လူတင
ိုံ ်းတင ၎င်းတိက
ုံေ့ ိုံယပိုံင စရိတ ဖငဲ့ လတလပသညဲ့ ပညောခရ်း အဖွဲ့အစည်း/ခကျောင်းမ္ျော်းတည

ခထောင ထိ ်းသိမ္်း နိုံငြေငဲ့ရှိသည (က)

လူမ္ျိြု်းခရ်းအခ ြေြေ ြေ ြေော်းဆကဆမ္ှုမ္ရှိလျှင

(ြေ)

နိုံငငခတောထတင မ္ှတပုံတငထော်းပပ်း ဖစလျှင

(င်္)

အစိုံ်းရ

ပညောခရ်း

အဖွဲ့အစည်း/ခကျောင်းမ္ျော်း

နှငဲ့

နိှုင်းယှဉပါက

ိမ္ဲ့ကျ ြေင်းမ္ရှိသည

စသတမ္ှတြေျကမ္ျော်း ထိ ်းသိမ္်းထော်းနိုံငလျှင
(၄)

ပုံေမ္ြေ (၃) သည အစိုံ်းရမ္ှ လတလပသညဲ့ ပညောခရ်းဆိုံငရော အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း/ခကျောင်းမ္ျော်း အတက

ခထောကပဲ့ ခပ်း ြေင်းမ္ျော်းကိုံ အဟ ေ့အတော်းမ္ ဖစခစရ
ဘောသောစကော်းနှငဲ့ ယဉခကျ်းမ္ှု
၃၀။

လူတင
ိုံ ်း

နှစသကရောဘောသောစကော်း

အသုံ်း ပြုြေငဲ့

နှငဲ့

၎င်းတိုံေ့ခရွ်းြေျယသညဲ့

ယဉခကျ်းမ္ှုဆိုံငရော

ဘေ

ခ ထိုံငမ္ှုမ္ျော်းတင ပါေငနိုံငြေငဲ့ရှိခသောလည်း အဆိုံပါအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ ကျငဲ့သုံ်းသူမ္ျော်းသည အခ ြေြေအကျဆုံ်းအြေငဲ့အ
ခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ဥပခေပါ ပဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ မ္ခလျောညသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း ကျငဲ့သုံ်းြေငဲ့မ္ရှိ။
ယဉခကျ်းမ္ှု၊ ကိ်းုံ ကယသညဲ့ဘောသော နှငဲ့ ဘောသောစကော်းဆိင
ုံ ရော လူမ္အ
ှု သိက
ုံ အေ ်းမ္ျော်း
၃၁။

(၁)

ယဉခကျ်းမ္ှု၊

ကိုံ်းကယသညဲ့ဘောသော

နှငဲ့

ဘောသောစကော်းဆိုံငရော

လူမ္ှုအသိုံကအေ ်းမ္ျော်းနှငဲ့

သကဆိုံငသူမ္ျော်းသည အဆိုံပါ လူမ္ှုအသိုံကအေ ်းနှငဲ့ သကဆိုံငသညဲ့ အ ြေော်းသူမ္ျော်းထမ္ှ ခအောကပါအြေငဲ့အ
ခရ်းမ္ျော်း ငင်းပယြေရ ြေင်း မ္ရှခ
ိ စရ(က)

၎င်းတိ၏
ုံေ့

ယဉခကျ်းမ္ှုကိုံ

ြေစော်းြေငဲ့၊

ကိုံ်းကယရောဘောသောအလိုံက

ကျငဲ့သုံ်းြေငဲ့နှငဲ့

ဘောသောစကော်းကိုံ အသုံ်း ပြုြေငဲ့ နှငဲ့
(ြေ)

ယဉခကျ်းမ္ှု၊

ဘောသောခရ်း

နှငဲ့

ဘောသောစကော်းဆိုံငရော

အသင်းအဖွဲ့မ္ျော်း

နှငဲ့

အ ြေော်း

လူမ္ှုအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း တညခထောငြေငဲ့၊ အဖွဲ့ေငြေငဲ့ နှငဲ့ ထိ ်းသိမ္်းြေငဲ့
(၂)

ပုံေမ္ြေ(၁)တင

ခဖော ပထော်းသညဲ့

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအော်း

အခ ြေြေအကျဆုံ်းအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ

အောမ္ြေထော်း သညဲ့ဥပခေပါ ပဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ မ္ခလျောညပါက ကျငဲ့သုံ်းြေငဲ့မ္ရှိ။
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Access to information
32.
(1)
Everyone has the right of access to—
(a)
any information held by the state; and
(b)
any information that is held by another person and that is required
for the exercise or protection of any rights.
(2)
National legislation must be enacted to give effect to this right, and may
provide for reasonable measures to alleviate the administrative and financial
burden on the state.
Just administrative action
33.
(1)
Everyone has the right to administrative action that is lawful, reasonable
and procedurally fair.
(2)
Everyone whose rights have been adversely affected by administrative
action has the right to be given written reasons.
(3)
National legislation must be enacted to give effect to these rights, and
must—
(a)
provide for the review of administrative action by a court or, where
appropriate, an independent and impartial tribunal;
(b)
impose a duty on the state to give effect to the rights in subsections
(1) and (2); and
(c)
promote an efficient administration.
Access to courts
34.
Everyone has the right to have any dispute that can be resolved by the application
of law decided in a fair public hearing before a court or, where appropriate, another
independent and impartial tribunal or forum.
Arrested, detained and accused persons
35.
(1)
Everyone who is arrested for allegedly committing an offence has the
right—
(a)
to remain silent;
(b)
to be informed promptly—
(i)
of the right to remain silent; and
(ii)
of the consequences of not remaining silent;
(c)
not to be compelled to make any confession or admission that could
be used in evidence against that person;
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သတင်းအြေျကအလကမ္ျော်း လကလှမ္်းမ္ ရရှမ္
ိ ှု
၃၂။

(၁)

လူတင
ိုံ ်း ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ လကလှမ္်းမ္ ရရှိနိုံငြေငဲ့ရှိသည(က)

နိုံငငခတောတင ရှိသညဲ့ မ္ညသညဲ့သတင်းအြေျကအလကမ္ဆိုံ -

(ြေ)

မ္ညသညဲ့အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအတကမ္ဆိုံ ကျငဲ့သုံ်းရ လိုံအပသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကောကယခစောငဲ့
ခရှောကရ လိုံအပသညဲ့ အ ြေော်းသူတစဦ်းတင ရှိသညဲ့ မ္ညသညဲ့သတင်းအြေျကအလကမ္ဆိုံ

(၂)

ဤအြေငဲ့အခရ်း သကခရောကမ္ှုရှိခစရ ဥပခေ ပဌော ်းရမ္ည ဖစပပ်း စမ္အုံပြေျြုပခရ်းဆိုံငရောနှငဲ့ ဘဏ္ဍော

ခရ်းဆိုံငရော ေ ထုံပေ ပိုံ်းမ္ျော်း နိင
ုံ ငခတောအခပေါ်တင ခလျောဲ့ကျခစရ သငဲ့ခလျောသညဲ့ အစအမ္မ္ျော်း ခဆောငရွက
ခပ်းရမ္ည ဖစသည။
တရော်းမ္ျှတသညဲ့ စမ္အုံပြေျြုပခရ်းဆိင
ုံ ရော ခဆောငရွကြေျက
၃၃။

(၁)

လူတင
ိုံ ်းသည တရော်းေင ဖစပပ်း သငဲ့ခလျောသညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းအရ တရော်းမ္ျှတသညဲ့ စမ္အုံပြေျြုပ

ခရ်းဆိုံငရော ခဆောငရွကြေျကမ္ျော်းအတက အြေငဲ့အခရ်းရှိသည။
(၂)

စမ္အုံပြေျြုပခရ်းဆိုံငရော ခဆောငရွကြေျကမ္ျော်း၏ ခ ပောင်း ပ အကျိြု်းသကခရောက ြေင်းြေရသူတိုံင်းအတက

စော ဖငဲ့ ခရ်းသော်းထော်းသညဲ့ အခ ကောင်း ပြေျကမ္ျော်းခပ်းရမ္ည။
(၃)

အဆိုံပါ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း သကခရောကမ္ှုရှိခစရ နိုံငငခတောဥပခေ ပဌော ်းရ လိုံပပ်း ခအောကပါတိုံေ့အော်း

မ္ပျကမ္ကကလုံပခဆောငရ လိုံသည(က)

တရော်းရ်းုံ မ္ှ

စမ္ခဆောငရွကြေျကကိုံ သုံ်းသပရ အတက ပဲ့ပိုံ်းခပ်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သငဲ့

ခလျောသညဲ့အြေျိ တင လတလပ၍ ဘကလိုံကမ္ှုကင်းသညဲ့ တရော်းစရငမ္ှု
(ြေ)

ပုံေမ္ြေ (၁) နှငဲ့ (၂) တငပါရှိသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း၏ ထိခရောကမ္ှု ရှိရ

အတက

အြေ စည်း ကပမ္ှုအော်း နိုံငငခတော မ္ှ ကျြေ ြေင်း
(င်္)

စမ္်းခဆောငရည ပညဲ့ေသညဲ့ စမ္အုံပြေျြုပမ္ှု ကိုံ မ္ငဲ့တငရ

တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းသိေ့ုံ လကလှမ္်းမ္မ္ှု
၃၄။

လူတင
ိုံ ်းတင တစစုံတရော အ ငင်းပော်းမ္ှု ဖစပော်းြေဲ့ပါက တရော်းရ်းုံ ခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခလျောက ပါက လတလပပပ်း

ဘကလိုံကမ္ှုကင်းသညဲ့ ြေုံသမ္ောဓိ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခဆ်းခန်း ြေင်းတိုံေ့ ဖငဲ့ အမ္ျော်း ပညသူခရှွဲ့ခမ္ှောကတင တရော်းမ္ျှတစော ကော်း ောပပ်း
ခ ောက ဥပခေခ ကောင်းအရ ခ ဖရှင်းနိုံငသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်းရှိ သည။
ဖမ္်းဆ်း၊ ထိ ်းသိမ္်းနှငဲ့ စပစြေရသညဲ့ သူမ္ျော်း
၃၅။

(၁)

ပစမ္ှုကျြူ်းလ သညဟုံ စပစြေရပပ်း ဖမ္်းဆ်းြေရသညဲ့ သူတိင
ုံ ်းတင ခအောကပါအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းရှိသည(က)

နှုတပိတခ ပိုံငြေငဲ့

(ြေ)

ြေျက ြေင်း အသိခပ်းရ -

(င်္)

(၁)

နှုတပိတခ ပိုံငြေငဲ့ ရှိခ ကောင်း နှငဲ့

(၂)

နှုတပိတမ္ခ ပါက ဖစလောနိုံငသညဲ့ အကျိြု်းဆကမ္ျော်းအခ ကောင်း

၎င်းပုံင်္္ိြုလအော်း တရော်းစဆိရ
ုံ ောတင သကခသြေ ဖစခစရ

ခ ဖောငဲ့ြေျက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ေ ြေြေျက

တစစုံတစရော ခပ်းရ အ ကပကိုံင ြေင်း မ္ြေရခစရ
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(d)

to be brought before a court as soon as reasonably possible, but not later than—
(i)

48 hours after the arrest; or

(ii)

the end of the first court day after the expiry of the 48 hours,
if the 48 hours expire outside ordinary court hours or on a
day which is not an ordinary court day;

(e)

at the first court appearance after being arrested, to be charged or
to be informed of the reason for the detention to continue, or to be
released; and

(f)

to be released from detention if the interests of justice permit,

subject to reasonable conditions.
(2)

Everyone who is detained, including every sentenced prisoner, has the

right—
(a)

to be informed promptly of the reason for being detained;

(b)

to choose, and to consult with, a legal practitioner, and to be
informed of this right promptly;

(c)

to have a legal practitioner assigned to the detained person by the
state and at state expense, if substantial injustice would otherwise
result, and to be informed of this right promptly;

(d)

to challenge the lawfulness of the detention in person before a court
and, if the detention is unlawful, to be released;

(e)

to conditions of detention that are consistent with human dignity,
including at least exercise and the provision, at state expense, of
adequate accommodation, nutrition, reading material and medical
treatment; and

(f)

(3)

to communicate with, and be visited by, that person’s—
(i)

spouse or partner;

(ii)

next of kin;

(iii)

chosen religious counsellor; and

(iv)

chosen medical practitioner.

Every accused person has a right to a fair trial, which includes the right—
(a)

to be informed of the charge with sufficient detail to answer it;
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(ဃ)

သငဲ့ခတောသညဲ့အြေျိ တင တရော်းရ်းုံ ခတောခရှွဲ့ခမ္ှောကသိုံေ့ အ မ္ ဆုံ်း ခြေေါ်ခဆောငလောရမ္ည၊ သိုံေ့
ခသော ခအောကပါ တိထ
ုံေ့ က ခ ောကမ္ကျခစရ
၁)

ဖမ္်းဆ်းပပ်းခ ောက ၄၈ ောရအတင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

၂)

အကယ၍ သောမ္ော တရော်းရ်းုံ ြေျိ
သောမ္ော

ပငပတင ၄၈

ောရ ခကျောလ ြေဲ့လျှင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တရော်းရုံ်းြေျိ မ္ဟုံတသညဲ့ ရကတင ဖစြေဲ့လျှင ၄၈

ောရခကျောလ ပပ်း

ခ ောက ပထမ္ဆုံ်း ခဆောငရွကသညဲ့ တရော်းရ်းုံ ြေျိ မ္ကုံ ဆုံ်းမ္
(င)

ဖမ္်းဆ်းြေရပပ်းခ ောက

ပထမ္ဆုံ်းတရော်းရုံ်းခရှွဲ့ခမ္ှောကတင

ပစေဏြေျ ြေင်း

ဆကလက ဖမ္်းဆ်း ထိ ်းသိမ္်း ထော်းရ ြေင်း အခ ကောင်းရင်း သိုံေ့

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပ လွှတခပ်းမ္ညဲ့အ

ခ ကောင်းရင်းကိုံ အသိခပ်းရ နှငဲ့
(စ)

ကျိြု်းခ ကောင်းမ္ှ က သညဲ့အခ ြေအခ မ္ျော်းရှိြေဲ့လျှင တရော်းမ္ျှတခရ်း အကျိြု်းစ်းပော်းအတက
ဖမ္်းဆ်း ထိ ်းသိမ္်း ြေင်းမ္ှ လွှတခပ်းရ

(၂)

ပစေဏကျြေထော်းရသညဲ့ ခထောငသော်းမ္ျော်းအပါအေင ထိ ်းသိမ္်းြေထော်းရသူတိုံင်း ခအောကပါအြေငဲ့အ

ခရ်းမ္ျော်း ရှိသည (က)

ထိ ်းသိမ္်းြေရ ြေင်း အခ ကောင်းရင်း ကိုံ ြေျကြေျင်း အသိခပ်းရ

(ြေ)

ခရှွဲ့ခ ကိုံ ခရွ်းြေျယရ

နှငဲ့ တိုံငပငရ

အြေငဲ့အခရ်းရှိသည။ ထိုံအြေငဲ့အခရ်းရှိခ ကောင်း

ြေျကြေျင်း အသိခပ်းရ
(င်္)

အကယ၍ ခရှွဲ့ခ မ္ရှိသ ဖငဲ့ သိသောသညဲ့ တရော်းမ္ျှတမ္ှုကင်းမ္ဲ့ ြေင်း ဖစနိုံငလျှင နိုံငငခတောမ္ှ
နိုံငငခတောစရိတ ဖငဲ့ ခရှွဲ့ခ

ငှော်းရမ္်းခပ်းရ

နှငဲ့ ထိုံသင
ိုံေ့ ှော်းရမ္်းြေငဲ့ရှိသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်းကိုံ

ြေျကြေျင်း အသိခပ်းရ
(ဃ)

အကယ၍ ထိ ်းသိမ္်းထော်း ြေင်းသည တရော်းဥပခေနှငဲ့ အညမ္ဟုံတြေဲ့ပါက တရော်းရ်းုံ ခရှွဲ့
ခမ္ှောကတင တရော်း ဥပခေနှငဲ့ အည ထိ ်းသိမ္်းထော်း ြေင်းမ္ဟုံတခ ကောင်း ခြေျပ၍ ပ လွှတ
ခပ်းရ ခတောင်းဆိုံြေငဲ့

(င)

ထိ ်းသိမ္်းထော်းသညဲ့အခ ြေအခ မ္ျော်းတင
ခလောကသညဲ့

လူူ့င်္ုံဏသိကခောနှငဲ့

ခလျောညခစရ

လုံ

ခ ရော ထိုံငြေင်း၊ အောဟောရ၊ ဖတရှုခလဲ့လောစရောမ္ျော်းနှငဲ့ ခဆ်းကုံသမ္ှုတက
ိုံေ့ ိုံ

အစိုံ်းရစရိတ ဖငဲ့ အ ိမ္ဲ့ဆုံ်းခထောကြေမ္ှုအခ ဖငဲ့ကျငဲ့ သုံ်းခဆောငရွကခပ်းရမ္ည။
(စ)

ထိုံ ပုံင်္ိြု္ လနှငဲ့ ပတသကသညဲ့ ခအောကခဖော ပပါ ပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်း နှငဲ့ ဆကသယခဆောငရွက ြေင်း
နှငဲ့ ၎င်းတိမ္
ုံေ့ ှ လောခရောကခတွဲ့ဆုံ ြေင်း -

(၃)

၁)

အိမ္ခထောငဖက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အတူခ အခဖော

၂)

ခဆမ္ျိြု်း

၃)

ခရွ်းြေျယထော်းသညဲ့ ဘောသောခရ်းဆိုံငရော ခဆ်းခန်းနှစသိမ္ဲ့ခပ်းသူ/တရော်းခဟောဆရော

၄)

ခရွ်းြေျယထော်းသညဲ့ ကျ ်းမ္ောခရ်း ခစောငဲ့ခရှောကမ္ှုခပ်းသူ/ဆရောေ

စပစြေရသူတုံင
ိ ်း

ခအောကပါအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအပါအေင

တရော်းမ္ျှတသညဲ့

စစခဆ်းစရငြေပိုံငြေငဲ့

ရှိသည(က)

ခ ဖရှင်းနိုံငရ

လခ
ုံ လောကသညဲ့ အခသ်းစိတ အြေျကအလကမ္ျော်းပါေငသညဲ့ စြေျကနှငဲ့

ပတသက၍ သိရှိြေငဲ့
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(b)

to have adequate time and facilities to prepare a defence;

(c)

to a public trial before an ordinary court;

(d)

to have their trial begin and conclude without unreasonable delay;

(b)

to be present when being tried;

(c)

to choose, and be represented by, a legal practitioner, and to be
informed of this right promptly;

(d)

to have a legal practitioner assigned to the accused person by the
state and at state expense, if substantial injustice would otherwise
result, and to be informed of this right promptly;

(e)

to be presumed innocent, to remain silent, and not to testify during
the proceedings;

(f)

to adduce and challenge evidence;

(g)

not to be compelled to give self-incriminating evidence;

(h)

to be tried in a language that the accused person understands or, if
that is not practicable, to have the proceedings interpreted in that
language;
(i)

not to be convicted for an act or omission that was not an
offence under either national or international law at the time
it was committed or omitted;

(j)

not to be tried for an offence in respect of an act or omission
for which that person has previously been either acquitted
or convicted;

(k)

to the benefit of the least severe of the prescribed punishments if
the prescribed punishment for the offence has been changed
between the time that the offence was committed and the time of
sentencing; and (o) of appeal to, or review by, a higher court.

(4)

Whenever this section requires information to be given to a person, that

information must be given in a language that the person understands.
(5)

Evidence obtained in a manner that violates any right in the Bill of Rights

must be excluded if the admission of that evidence would render the trial unfair
or otherwise be detrimental to the administration of justice.
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(ြေ)

ြေုံြေခြေျပရ အတက ပငဆငရ လုံခလောကသညဲ့အြေျိ နှငဲ့ ပဲ့ပိုံ်းကူညသညဲ့အခထောကအကူ
ပစစည်းမ္ျော်း ရရှိြေငဲ့

(င်္)

သောမ္ော တရော်းရ်းုံ ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင အမ္ျော်း ပညသူခရှွဲ့၌ တရော်းစရငစစခဆ်းြေနိုံငြေငဲ့

(ဃ)

ကျိြု်းခ ကောင်းမ္ဆခလျောသညဲ့

ခနှောငဲ့ခနှ်းမ္ှု

မ္ရှခ
ိ စဘ

စစခဆ်းစရငမ္ှု

စတငြေငဲ့

နှငဲ့

အဆုံ်းသတနိုံငြေငဲ့
(င)

တရော်းစရငသညဲ့အြေါ ရုံ်းခတောတင ရှိခ ြေငဲ့

(စ)

ခရှွဲ့ခ ခရွ်းြေျယြေငဲ့နှငဲ့ ခရှွဲ့ခ မ္ှ ကိုံယစော်း ပြုခပ်းြေငဲ့။ ၎င်းအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအော်း ြေျကြေျင်း
အသိခပ်း ြေင်းြေနိုံငြေငဲ့

(ဆ)

အကယ၍ ခရှွဲ့ခ

မ္ရှိသ ဖငဲ့ သိသောသညဲ့ တရော်းမ္ျှတမ္ှုကင်းမ္ဲ့ ြေင်း ဖစခပေါ်နိုံငလျှင နိုံငင

ခတော မ္ှ နိုံငငခတောစရိတ ဖငဲ့ ခရှွဲ့ခ

ငှော်းရမ္်းခပ်းရ

နှငဲ့ ထိုံသိုံေ့ငှော်းရမ္်းြေငဲ့ရှိသညဲ့ အြေငဲ့အ

ခရ်းကိုံ ြေျကြေျင်း အသိခပ်းရ
(ဇ)

တရော်းြေငတင ကော်း ောခ စဉအတင်း အ ပစမ္ရှိဟုံ ယူဆြေပိုံငြေငဲ့၊ ဆိတဆိတ ခ ပိုံငြေငဲ့၊ နှငဲ့
သကခသ ြေ ြေင်း မ္ ပြုဘခ နိုံငြေငဲ့

( )

သကခသြေအခထောကအထော်းအော်း သကခသြေြေငဲ့နှငဲ့ ခစောေက တကြေငဲ့

(ည)

မ္ိမ္ိကိုံယကိုံ

အ ပစရှိခ ကောင်းသခဘောသကခရောကခစသညဲ့

အခထောကအထော်းမ္ျိြု်း

ခပ်းြေိုံင်းြေ ြေင်း မ္ရှခ
ိ စ သညဲ့ အြေငဲ့အခရ်း
(ဋ)

စပစြေရသူ ော်းလညသညဲ့ ဘောသောစကော်း ဖငဲ့ တရော်းစရင ြေင်းြေြေငဲ့ရှိသည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လက
ခတွဲ့တင ထိုံသိုံေ့ ခဆောငရွကရ မ္ ဖစနိုံငပါက တရော်းြေငတင ကော်း ောမ္ှုမ္ျော်းအော်း ဘောသော ပ
ခပ်းရမ္ည
(၁)

လုံပရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ြေျ လှပထော်းမ္ှု ဖစသညဲ့အြေျိ တင ပညတင်း နှငဲ့ နိုံငငတကော
ဥပခေမ္ျော်းတင

ပစမ္ှုဟုံ

မ္သတမ္ှတသညဲ့

လုံပရပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ြေျ လှပထော်းမ္ှုအတက ပစေဏြေျြေ ြေင်း မ္ရှခ
ိ စရ
(၂)

ထိုံပုံင်္္ိြုလအခ ဖငဲ့ ယြေငက တရော်းခသလွှတ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပစေဏစရငြေရ ြေင်း
ဖစြေဲ့သညဲ့ ပစမ္ှုအတက တရော်းစရငြေရ ြေင်းမ္ရှိခစရ

(ဌ)

ပစမ္ှုကျြူ်းလ သညဲ့အြေျိ နှငဲ့

ပစေဏြေျမ္ှတသညဲ့အြေျိ ကော်း

ကျြူ်းလ သညဲ့ ပစမ္ှု

အမ္ျိြု်းအစော်းအတက သတမ္ှတထော်းသညဲ့ ပစေဏခ ပောင်းလသော်းပါက သတမ္ှတ ပစေဏ
မ္ျော်းထမ္ှော အသကသောဆုံ်း ပစေဏ အကျိြု်းြေစော်းြေငဲ့နှငဲ့
(ဍ)
(၄)

ပိုံ၍ အဆငဲ့ မ္ငဲ့သညဲ့ တရော်းရုံ်း တင အယူြေေငြေငဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပ လညသုံ်းသပပိုံငြေငဲ့

ဤ ပုံေမ္ ရှိ သတင်း အြေျကအလကမ္ျော်း အော်း လူတစဦ်းဦ်းအော်း အသိခပ်းရ

လိုံအပပါက အဆိုံပါ

သတင်းအြေျကအလကမ္ျော်းအော်း ထိုံသူ ော်းလညသညဲ့ ဘောသောစကော်း ဖငဲ့ ခပ်းရမ္ည။
(၅)

အခ ြေြေအကျဆုံ်းအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံအောမ္ြေထော်းသညဲ့ဥပခေတင ခဖော ပထော်းသညဲ့ မ္ညသညဲ့အြေငဲ့အ

ခရ်းမ္ဆိုံ ြေျိြု်းခဖောကသညဲ့ ည်းလမ္်း ဖငဲ့ သကခသအခထောကအထော်းရယူြေဲ့သ ဖငဲ့ ထိုံအခထောကအထော်းအော်း
တင ပြေငဲ့ ပြု ြေင်းခ ကောငဲ့
ခဆောငရွကရောတင

တရော်းစရငခရ်းတင

ကက်းမ္ော်းသညဲ့

မ္ျှတမ္ှုမ္ရှိလျှင

အဟ ေ့အတော်း ဖစလျှင

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တရော်းစရငခရ်းကိုံ

ထိုံသကခသအခထောက

စမ္

အထော်းကိုံ

ြေျ လှပထော်းရမ္ည။
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Limitation of rights
36.

(1)

The rights in the Bill of Rights may be limited only in terms of law of general

application to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an
open and democratic society based on human dignity, equality and freedom,
taking into account all relevant factors, including—

(2)

(a)

the nature of the right;

(b)

the importance of the purpose of the limitation;

(c)

the nature and extent of the limitation;

(d)

the relation between the limitation and its purpose; and

(e)

less restrictive means to achieve the purpose.

Except as provided in subsection (1) or in any other provision of the

Constitution, no law may limit any right entrenched in the Bill of Rights.
States of emergency
37.

(1)

A state of emergency may be declared only in terms of an Act of Parliament,

and only when—
(a)

the life of the nation is threatened by war, invasion, general
insurrection, disorder, natural disaster or other public emergency;
and

(b)
(2)

the declaration is necessary to restore peace and order.

A declaration of a state of emergency, and any legislation enacted or other

action taken in consequence of that declaration, may be effective only—
(a)

prospectively; and

(b)

for no more than 21 days from the date of the declaration, unless
the National Assembly resolves to extend the declaration. The
Assembly may extend a declaration of a state of emergency for no
more than three months at a time.

The first extension of the state of emergency must be by a resolution adopted with a
supporting vote of a majority of the members of the Assembly. Any subsequent extension
must be by a resolution adopted with a supporting vote of at least 60 per cent of the
members of the Assembly. A resolution in terms of this paragraph may be adopted only
following a public debate in the Assembly.
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အြေငဲ့အခရ်းဆိင
ုံ ရော အက အသတ
ေ့
မ္ျော်း
၃၆။

(၁)

လူတစဦ်းြေျင်းစ၏ အခ ြေြေအကျဆုံ်း အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ ဥပခေတင ပါေငသညဲ့

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအော်း အော်းလုံ်းနှငဲ့အကျြု်းေငသညဲ့ ဥပခေတင ပါေငသညဲ့ လူူ့င်္ုံဏသိကခော၊ တ ်းတူညမ္ျှမ္ှု နှငဲ့
လတလပြေငဲ့ နှငဲ့ အ ြေော်းသကဆိုံငရော အြေျကအလကမ္ျော်းအော်း ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းလျက ခအောကခဖော ပပါ
အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း အပါအေင ပငဲ့လင်းပပ်း ေမ္ိုံကခရစ

ည်းလမ္်းကျသညဲ့ လူမ္ှုအဖွဲ့အစည်းအတင်း ကျိြု်း

ခ ကောင်းဆခလျောပပ်း တရော်းမ္ျှတသညဲ့ အတိုံင်းအတောအထိ က သတ
ေ့
ရမ္ည-

(၂)
လ၍

(က)

အြေငဲ့အခရ်း၏ သခဘောသဘောေ

(ြေ)

က ေ့သတရ ြေင်း ရညရွယြေျက၏ အခရ်းပါမ္ှု

(င်္)

က ေ့သတရ ြေင်း၏ သခဘောသဘောေနှငဲ့ အတိုံင်းအတော

(ဃ)

က ေ့သတ ြေင်း နှငဲ့ ၎င်း၏ရညရွယြေျကအ ကော်း ဆကနယမ္ှု နှငဲ့

(င)

ထိုံရညရွယြေျကပပ်းခ မ္ောကခစရ အတက က ေ့သတမ္ှု ည်းသညဲ့ ည်းလမ္်းမ္ျော်း

ပုံေမ္ြေ (၁) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အခ ြေြေဥပခေ၏ ပဌော ်းြေျက မ္ျော်း ထမ္ှ တစြေုံြေုံတင တင ခဖော ပထော်းသညမ္ှ
အခ ြေြေအကျဆုံ်းအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံအောမ္ြေထော်းသညဲ့ဥပခေတင

ပါေငသညဲ့

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအော်း

မ္ညသညဲ့ဥပခေနှငဲ့မ္ျှ က ေ့သတ ြေင်းမ္ ပြုရ
အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ
၃၇။

(၁)

ဥပခေ ပြုလွှတခတော အကဥပခေ ဖငဲ့သော အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ တစရပ ကိုံ ခ က ငော နိုံငသည။

ထိုံေ့ ပင ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတင ခ က ငောနိုံငသည(က)

စစ၊ ကျြု်းခကျောမ္ှု၊ အခထခထ ပုံ က မ္ှု၊ မ္ပငိမ္မ္သက ဖစမ္ှု/ဆူပူမ္ှု၊ သဘောေခဘ်းအနတရောယ
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်း အမ္ျော်း ပညသူ အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ တိုံေ့ ဖငဲ့ နိုံငငခတော ၏ ဖစတညမ္ှုကိုံ
ပြေိမ္်းခ ြေောကြေရ ြေင်း

(ြေ)

ပငိမ္်းြေျမ္်းခရ်း

နှငဲ့

ပငိမ္ေပပိ ပော်းခရ်း

ပ လညတညခဆောကရ

လိုံအပသညဲ့အတက

ခ က ငော ြေင်း
(၂)

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ ခ က ငော ြေင်း နှငဲ့ အဆိုံပါ အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ ခ က ငော ြေင်း၏ အကျိြု်းဆက

အတက ပဌော ်းသညဲ့ ဥပခေ သိုံေ့မ္ဟုံတ အ ြေော်း ခဆောငရွကြေျကမ္ျော်းသည ခအောကပါအခ ြေအခ တိုံေ့ အတကသော
တင ထိခရောကမ္ှု ရှိမ္ည ဖစသည(က)

ခ ောငအ ောင်္တ အတက အလော်းအလော ရှိခသော နှငဲ့

(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ ခ က ငော ြေင်းကိုံ ဆကလကသကတမ္်း တိုံ်း
ခ ကောင်း

ဆုံ်း ဖတ ြေင်း

ရကထကမ္ပိုံရ။

မ္ ပြုြေဲ့လျှင

ပညသူူ့လွှတခတော

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ ခ က ငောသညဲ့
မ္ှ

ရကမ္ှ

၂၁

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ ခ က ငော ြေင်းအော်း

တစကကိမ္လျှင သုံ်းလထက ပိုံ၍ မ္ခကျောလ ခစဘ သကတမ္်း တိုံ်းရမ္ည ဖစသည။
အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ အော်း
ခထောကြေမ္ရရှိမ္ှသော

ပထမ္ဦ်းဆုံ်း

သကတမ္်းတိုံ်း ြေင်းတင

ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပ

ြေျမ္ှတ၍

ပညသူူ့

သကတမ္်းတိုံ်း

လွှတခတော
ရမ္ည

အဖွဲ့ေင
ဖစသည။

အမ္ျော်းစုံ၏
ခ ောကထပ

သကတမ္်းတိုံ်း ြေင်းမ္ျော်းအော်း ပညသူူ့လွှတခတောအဖွဲ့ေင ၆ေ ရောြေိုံငနှု ်း၏ ခထောကြေမ္ ရရှိမ္ှသောလျှင သကတမ္်းတိုံ်းနိုံငရ
ဆုံ်း ဖတြေျက

ြေျမ္ှတရမ္ည

ဖစသည။

ဤစောပိုံေတင

ပါေငသညဲ့

အခ ကောင်းအရောမ္ျော်းနှငဲ့

ပတသကသညဲ့

ဆုံ်း ဖတြေျကအော်း လွှတခတောအဖွဲ့ေငအော်းလုံ်းမ္ှ အမ္ျော်း ပညသူ ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ပါေင ခဆ်းခန်းအခ ဖရှော ြေင်း ဖငဲ့
ြေျမ္ှတရမ္ည ဖစသည။
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(3)

Any competent court may decide on the validity of—
(a)
a declaration of a state of emergency;
(b)
any extension of a declaration of a state of emergency; or
(c)
any legislation enacted, or other action taken, in consequence of a
declaration of a state of emergency.
(4)
Any legislation enacted in consequence of a declaration of a state of
emergency may derogate from the Bill of Rights only to the extent that—
(a)
the derogation is strictly required by the emergency; and
(b)
the legislation—
(i)
is consistent with the Republic’s obligations under
international law applicable to states of emergency;
(ii)
conforms to subsection (5); and
(iii)
is published in the national Government Gazette as soon as
reasonably possible after being enacted.
(5)
No Act of Parliament that authorises a declaration of a state of emergency,
and no legislation enacted or other action taken in consequence of a declaration,
may permit or authorise—
(a)
indemnifying the state, or any person, in respect of any unlawful
act;
(b)
any derogation from this section; or
(c)
any derogation from a section mentioned in column 1 of the Table
of Non-Derogable Rights, to the extent indicated opposite that
section in column 3 of the Table.

Table of Non-Derogable Rights
1
Section
number
9
10
11
12
13

2
Section title

3
Extent to which the right is protected

Equality

With respect to unfair discrimination solely on the grounds
of race, colour, ethnic or social origin, sex, religion or
language.
Human Dignity
Entirely
Life
Entirely
Freedom and Security With respect to subsections (1)(d) and (e) and (2)(c).
of the person
Slavery, servitude and With respect to slavery and servitude
forced labour
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(၃)

စရငပိုံငြေငဲ့ရှိသညဲ့ မ္ညသညဲ့ တရော်းရ်းုံ မ္ဆိုံ ခအောကပါတိ၏
ုံေ့ တရော်းေငမ္ှုကိုံ ဆုံ်း ဖတနိုံငသည(က)

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ ခ က ငော ြေင်း

(ြေ)

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ ခ က ငော ြေင်းအော်း သကတမ္်းတိုံ်း ြေင်း (သိ)ုံေ့

(င်္)

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ

ခ က ငော ြေင်း၏ အကျိြု်းဆကအ ဖစ ဥပခေတစရပ ပဌော ်း ြေင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်း ခဆောငရွကြေျက တစရပ /အခရ်းယူမ္ှုတစရပ လုံပခဆောင ြေင်း
(၄)

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ

လူတစဦ်းြေျင်းစ၏

ခ က ငော ြေင်း၏

အခ ြေြေအကျဆုံ်း

အကျိြု်းဆကအ ဖစ

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ

ပဌော ်း

သညဲ့

ဥပခေတစရပ

အောမ္ြေထော်းသညဲ့ဥပခေအော်း

မ္ှ

ခအောကပါ

အတိုံင်းအတောအထိ ခသဖည ြေင်း ပြုနိုံငသည
(က)

ခသဖည ြေင်းမ္ှော အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ အတက လ စောမ္ှ လိုံအပလျှင နှငဲ့

(ြေ)

ဥပခေသည(၁)

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ နှငဲ့ ပကသက၍ သမ္မတနိုံငငမ္ှ ထော်းရှိသညဲ့ နိုံငငတကော ဥပ
ခေဆိုံငရော ကတိကေတမ္ျော်း နှငဲ့ ကိုံကညမ္ှုရှိလျှင၊

(၂)

ပုံေမ္ြေ (၅) နှငဲ့ လိုံကခလျောညခထရှိလျှင နှငဲ့

(၃)

ပဌော ်းပပ်းပပ်းြေျင်း တတနိုံငသမ္ျှ အ မ္ ဆုံ်း နိုံငငခတောအစိုံ်းရ၏ ပ တမ္်းတင
ထညဲ့သင်းခဖော ပထုံတခေလျှင

(၅)

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ ခ က ငောရ ြေငဲ့ ပြုမ္ိ ေ့ခပ်းသညဲ့ ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ အကဥပခေ နှငဲ့ အခရ်း

ခပေါ်အခ ြေအခ ခ က ငော ြေင်း၏ အကျိြု်းဆကအ ဖစ ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့ ဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်း ခဆောငရွကြေျက
နှငဲ့မ္ျှ ခအောကပါတိုံေ့အော်း ြေငဲ့ ပြု ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပပိုံငြေငဲ့ခပ်း ြေင်း မ္ရှခ
ိ စရ(က)

တရော်းဥပခေနှငဲ့ မ္ညသညဲ့ မ္ညသညဲ့လုံပရပမ္ဆိုံ နိုံငငခတောအတက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်း
တစစုံ တစဦ်းအတက ဆုံ်းရှု်း စ ောခစမ္ှု မ္ှ ကင်းလတခစ ြေင်း

(ြေ)

ဤပုံေမ္မ္ှ မ္ညသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်း ဖယရှော်း ထုံတပယ ြေရ ြေင်းမ္ဆိုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(င်္)

ဖယရှော်း

ထုံတပယ၍မ္ရသညဲ့

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းဆိုံငရော

ဇယော်း၏

စောတိုံင

၁

နှငဲ့

ဆ ေ့ကျငဖကရှိ စောတိုံင ၃ တငခဖော ပထော်းသညဲ့ မ္ညသညဲ့အြေငဲ့အခရ်းဖယရှော်း ြေရ ြေင်းမ္ဆိုံ
-

ဖယရှော်း၍မ္ရသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း ဇယော်း
ပုံေမ္ ပါတ

ပုံေမ္ ခြေါင်းစဉ

အြေငဲ့အခရ်း

အော်း

ခစောငဲ့ခရှောက

ကောကယခပ်းထော်း

သညဲ့

အတိင
ုံ ်းအတော
၉

တ ်းတူညမ္ျှမ္ှု

လူမ္ျိြု်း၊ အသော်းအခရောင၊ တိုံင်းရင်းသော်းမ္ျိြု်းနယစုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လူမ္ှု
ဇစ မ္စ၊

လိငက ပော်းမ္ှု၊

ဘောသောစကော်းခပေါ်

ကိုံ်းကယသညဲ့ဘောသော
အခ ြေြေ၍

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တရော်းမ္ျှတမ္ှုမ္ရှိသညဲ့

ြေ ြေော်းဆကဆမ္ှု
၁၀

လူူ့င်္ုံဏသိကခော

လုံ်းေဥသုံ

၁၁

ဘေရှငသ မ္ှု

လုံ်းေဥသုံ

၁၂

လူတစဦ်း၏ လတလပြေငဲ့ နှငဲ့

ပုံေမ္ြေ (၁) (ဃ) နှငဲ့ (င) နှငဲ့ (၂) (င်္) တိန
ုံေ့ ှငဲ့ သကဆိုံငသည

လုံခြေြုမ္ှု
၁၃

ကျွ ပြုြေရ ြေင်း၊ အြေိုံင်းအခစ

ကျွ ပြုြေရ ြေင်း

နှငဲ့ အဓမ္မအလုံပြေိုံင်းခစ ြေင်း

သကဆိုံငသည
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နှငဲ့

အြေိုံင်းအခစအ ဖစ

ြေိုံင်းခစ ြေင်းတိန
ုံေ့ ှငဲ့
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28

Children

With respect to:
-

Subsection (1) (d) and (e)

-

the rights in sub-paragraphs (i) and (ii) of
subsection (1)(g); and

-

subsection 1(i) in respect of children of 15 years and
younger

35

Arrested,

detained With respect to:

and accused persons

-

subsections (1) (a), (b) and (c) and 2(d);

-

the rights in paragraphs (a) to (o) of subsection (3),
excluding paragraph (d)

-

subsection (4); and

-

subsection (5) with respect to the exclusion of
evidence if the admission of that evidence would
render the trial unfair.

(6)

Whenever anyone is detained without trial in consequence of a derogation

of rights resulting from a declaration of a state of emergency, the following
conditions must be observed:
(a)

An adult family member or friend of the detainee must be contacted
as soon as reasonably possible, and informed that the person has
been detained.

(b)

A notice must be published in the national Government Gazette
within five days of the person being detained, stating the detainee’s
name and place of detention and referring to the emergency
measure in terms of which that person has been detained.

(c)

The detainee must be allowed to choose, and be visited at any
reasonable time by, a medical practitioner.

(d)

The detainee must be allowed to choose, and be visited at any
reasonable time by, a legal representative.

(e)

A court must review the detention as soon as reasonably possible,
but no later than 10 days after the date the person was detained,
and the court must release the detainee unless it is necessary to
continue the detention to restore peace and order.
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၂၈

ကခလ်းသူငယမ္ျော်း

ပုံေမ္ြေ (၁) (ဃ) နှငဲ့ (င)
ပုံေမ္ြေ (၁) (ဆ) ၏ အပိုံေြေ (၁) နှငဲ့ (၂) တငပါေငသညဲ့ အြေငဲ့အ
ခရ်းမ္ျော်း
ပုံေမ္ြေ

(၁)

( )

ပါ

အသက

၁၅

နှစ

နှငဲ့ခအောက

က

ခလ်းသူငယမ္ျော်းတိန
ုံေ့ ှငဲ့ သကဆိုံငသည
၃၅

ဖမ္်းဆ်းြေ ြေင်း၊ ထိ ်းသိမ္်း ြေင်း

ပုံေမ္ြေ (၁) (က)၊ (ြေ) နှငဲ့ (င်္) နှငဲ့ (၂) (ဃ)

နှငဲ့ စပစ ြေင်း ြေရသူမ္ျော်း

ပုံေမ္ြေ (၃) ၏ အပိုံေ (ဃ) မ္ှလ၍ အပိုံေ (က)မ္ှ (ဏ) တငပါေငသညဲ့
အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း
ပုံေမ္ြေ (၄)၊ နှငဲ့
အကယ၍ သကခသြေ ေငြေငဲ့ ပြုြေဲ့ပါက တရော်း မ္ျှတမ္ှု မ္ရှိသညဲ့
တရော်းစရငခရ်း

ဖစမ္ညဲ့ သကခသ ြေ အခထောကအထော်းအော်း

ဖယထုံတ ြေင်း နှငဲ့ဆိင
ုံ သညဲ့ ပုံေမ္ြေ (၅)

(၆)

အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ

ခ က ငော ြေင်း၏

ရလေ ဖစသညဲ့

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း

ဖယရှော်းြေရ ြေင်း၏

အကျိြု်းဆက အ ဖစ တစစုံတစဦ်းအော်း တရော်းစဆိုံ ြေင်းမ္ရှိဘ ထိ ်းသိမ္်း ြေင်း ြေရသညဲ့အြေါ ခအောကပါအခ ြေအ
ခ မ္ျော်းအော်း လိုံက ောကျငဲ့သုံ်းရမ္ည ဖစသည(က)

ထိ ်းသိမ္်းြေရသညဲ့သူ၏
အတတနိုံငဆုံ်း

အရွယခရောကပပ်းသူ

အ မ္ ဆုံ်း

ဆကသယ၍

မ္ိသော်းစုံေင
ထိုံသူ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

မ္ိတခဆအော်း

အထိ ်းသိမ္်းြေရခ ကောင်း

အ

ခ ကောင်း ကော်းရမ္ည။
(ြေ)

ပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းဦ်းအော်းဖမ္်းဆ်းပပ်း ခ ောကငါ်းရကအတင်း နိုံငငခတော အစိုံ်းရ ပ တမ္်း တင
ထိုံထိ ်းသိမ္်း ြေရသူ၏ အမ္ည၊ ထိ ်းသိမ္်းသညဲ့ခ ရော နှငဲ့ ထိုံသူအော်း ဖမ္်းဆ်း ြေင်းနှငဲ့
သကဆိုံငသညဲ့ အခရ်းခပေါ် အခ ြေအခ ဆိုံငရော အစအမ္မ္ျော်း အော်း ရညညွှ ်းလျက အသိခပ်း
ခ က ငောစော ထုံတ ပ ရမ္ည။

(င်္)

ထိ ်းသိမ္်း ြေင်းြေရသူအော်း ကျ ်းမ္ောခရ်း ခစောငဲ့ခရှောကခပ်းသူ/ဆရောေ

ခရွ်းြေျယြေငဲ့နှငဲ့ သငဲ့

ခလျောသညဲ့ အြေျိ တင လောခရောကစစခဆ်း ခဆ်းကုံသြေငဲ့ခပ်းရမ္ည။
(ဃ)

ထိ ်းသိမ္်း ြေင်းြေရသူအော်း

ခရှွဲ့ခ ခရွ်းြေျယြေငဲ့နှငဲ့သငဲ့ခလျောသညဲ့အြေျိ တင

လောခရောက

ခတွဲ့ဆုံြေငဲ့ခပ်းရမ္ည။
(င)

တရော်းရ်းုံ အခ ဖငဲ့

တတနိုံငသမ္ျှအ မ္ ဆုံ်း

စစခဆ်းရ

အဆိုံပါ

ထိ ်းသိမ္်းြေရသူ

ထိ ်းသိမ္်းြေရပပ်း ၁ေရက ထကမ္ပိုံခစဘ သုံ်းသပရ ၊ တရော်းရ်းုံ အခ ဖငဲ့ ပငိမ္်းြေျမ္်းခရ်းနှငဲ့
ပငိမ္ေပပိ ပော်းခရ်း ကိုံ ပ လညထိ ်းသိမ္်းရ

လိုံအပသညမ္ှ လ၍ ထိ ်းသိမ္်းြေရသူအော်း

ပ လွှတရ အမ္ိ ေ့ြေျမ္ှတခပ်းရမ္ည။
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(f)

A detainee who is not released in terms of a review under paragraph
(e), or who is not released in terms of a review under this paragraph,
may apply to a court for a further review of the detention at any
time after 10 days have passed since the previous review, and the
court must release the detainee unless it is still necessary to
continue the detention to restore peace and order.
(g)
The detainee must be allowed to appear in person before any court
considering the detention, to be represented by a legal practitioner
at those hearings, and to make representations against continued
detention.
(h)
The state must present written reasons to the court to justify the
continued detention of the detainee, and must give a copy of those
reasons to the detainee at least two days before the court reviews
the detention.
(7)
If a court releases a detainee, that person may not be detained again on
the same grounds unless the state first shows a court good cause for re-detaining
that person.
(8)
Subsections (6) and (7) do not apply to persons who are not South African
citizens and who are detained in consequence of an international armed conflict.
Instead, the state must comply with the standards binding on the Republic under
international humanitarian law in respect of the detention of such persons.
Enforcement of rights
38.
Anyone listed in this section has the right to approach a competent court, alleging
that a right in the Bill of Rights has been infringed or threatened, and the court may grant
appropriate relief, including a declaration of rights. The persons who may approach a
court are—
(a)
anyone acting in their own interest;
(b)
anyone acting on behalf of another person who cannot act in their own
name;
(c)
anyone acting as a member of, or in the interest of, a group or class of
persons;
(d)
anyone acting in the public interest; and
(e)
an association acting in the interest of its members.
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(စ)

အပိုံေ

(င)

တင

ပါေငသညဲ့

အြေျကမ္ျော်းခ ကောငဲ့

ပ လွှတခပ်း ြေင်း

မ္ြေရသညဲ့

ထိ ်းသိမ္်း ြေင်းြေရသူ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတဤအပိုံေတင ခဖော ပထော်းသညဲ့အြေျကမ္ျော်းအော်း သုံ်းသပ
ခ ြေင်းခ ကောငဲ့ ပ လွှတခပ်း ြေင်း မ္ြေရသညဲ့ ထိ ်းသိမ္်း ြေင်းြေရသူ အခ ဖငဲ့ ပထမ္အကကိမ္
တရော်းရ်းုံ တင သုံ်းသပြေျိ မ္ှခရတကလျှင ၁၀ ရက ခကျောလ သော်းသညဲ့ခ ောက တရော်းရ်းုံ မ္ှ
ထပမ္ သုံ်းသပခပ်းရ

ခလျှောကထော်းပိုံငြေငဲ့ရှိပပ်း တရော်းရုံ်း အခ ဖငဲ့ ပငိမ္်းြေျမ္်းခရ်းနှငဲ့

ပငိမ္ေပပိ ပော်းခရ်း ကိုံ ပ လညထိ ်းသိမ္်းရ

လိုံအပသညမ္ှ လ၍ ထိ ်းသိမ္်း ြေရသူအော်း

ပ လွှတရ အမ္ိ ေ့ြေျမ္ှတခပ်းရမ္ည။
(ဆ)

ထိ ်းသိမ္်းထော်း ြေင်း ြေရသူအော်း ထိ ်းသိမ္်း ြေင်းနှငဲ့ ပတသက၍ စဉ်းစော်းခ သညဲ့ တရော်းရုံ်း
ခတော ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင လူကိုံယတိုံင လောခရောကြေငဲ့ ခပ်းရ ၊ ကော်း ောမ္ှုမ္ျော်းတင ခရှွဲ့ခ
ခေအကျိြု်းခဆောင မ္ှ ကိုံယစော်း

ဥပ

ပြုြေငဲ့ နှငဲ့ ဆကလက ထိ ်းသိမ္်း ထော်း ြေင်းအတက

ဆကလက ကိုံယစော်း ပြုခပ်းြေငဲ့
( )

နိုံငငခတောအခ ဖငဲ့

ထိ ်းသိမ္်းြေထော်းရသူအော်း

ဆကလကထိ ်းသိမ္်းထော်း

သငဲ့သညဲ့အ ကောင်းကိုံ တရော်းရ်းုံ ခတောသိုံေ့ စော ဖငဲ့ခပ်းအပရမ္ည ဖစပပ်း ထိုံစော၏ မ္ိတတြူတစ
ခစောငအော်း

ထိ ်းသိမ္်းြေရသူထ

တရော်းရ်းုံ မ္ှ

အမ္ှု ကော်း ော

သုံ်းသပသညဲ့

ခ ေ့မ္တိုံငြေင

အ ည်းဆုံ်းနှစရက ကကိြုတငခပ်းရမ္ည။
(၇)

အကယ၍ တရော်းရ်းုံ မ္ှ

ထိ ်းသိမ္်းရ

ထိ ်းသိမ္်းြေရသူအော်း လွှတခပ်းြေဲ့လျှင နိုံငငခတောမ္ှ ထိုံပုံင်္္ိြုလအော်း ထပမ္

ြေိုံငမ္ောသညဲ့ အခ ကောင်းရင်းကိုံ ဦ်းစော မ္ ပနိုံငဘနှငဲ့ တူညသညဲ့ အခ ကောင်းအရောခ ကောငဲ့ ထပမ္

ထိ ်းသိမ္်း ြေင်းမ္ြေရ ခစရ။
(၈)

ပုံေမ္ြေ (၆) နှငဲ့ (၇) သည ခတောငအောဖရိက နိုံငငသော်း မ္ဟုံတသူ မ္ျော်းနှငဲ့ နိုံငငတကော လက ကကိုံင

ပဋိပကခ၏ အကျိြု်းဆက အခ ဖငဲ့ ထိ ်းသိမ္်းြေရသူမ္ျော်း နှငဲ့ မ္သကဆိုံငပါ။
ထိုံကဲ့သိုံေ့ခသော

ထိ ်းသိမ္်းြေရသူမ္ျော်းအော်း

ခလ်းစော်းသညဲ့အခ ဖငဲ့

ထိုံအစော်း နိုံငငခတောအခ ဖငဲ့

သမ္မတနိုံငငသည

အ ပည ပညဆိုံငရော

လူသော်းြေျင်းစော ောခထောကထော်းမ္ှုဥပခေဆိုံငရော စည်းခနှောငမ္ှုရှိသညဲ့ စသတမ္ှတြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ အည လိုံက ော
ခဆောငရွကရမ္ည ဖစသည။
အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအော်း လိက
ုံ
ောခဆောငရွကခစ ြေင်း/အတည ဖစခစ ြေင်း
၃၈။

ဤပုံေမ္တငထညဲ့သင်းခဖော ပထော်းသညဲ့မ္ညသူမ္ဆိုံအခ ြေြေအကျဆုံ်းအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ဥပ

ခေအော်း ခဖောကဖျက ြေင်းသိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပြေိမ္်းခ ြေောက ြေင်းြေခ ရခ ကောင်း စပစ၍ သကဆိုံငရော တရော်းရုံ်းသိေ့ုံ ြေျဉ်းကပနိုံငြေငဲ့ရှိပပ်း
တရော်းရ်းုံ အခ ဖငဲ့ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း ခ က ငောခပ်း ြေင်းအပါအေင သငဲ့ခလျောသညဲ့ ခ ဖခလျောဲ့မ္ှုမ္ျော်း ြေငဲ့ ပြုခပ်းနိုံငသည။
တရော်းရ်းုံ ခတောသိုံေ့ ြေျဉ်းကပနိုံငြေငဲ့ရှိသူမ္ျော်းမ္ှော (က)

၎င်းတိ၏
ုံေ့ ကိုံယကျိြု်းစ်းပော်းအတက ကိုံယတိင
ုံ ခဆောငရွကသူ မ္ညသူမ္ဆိုံ

(ြေ)

မ္ိမ္ိတေ့၏
ိုံ
အမ္ည ဖငဲ့ ကိုံယတိုံငခဆောငရွက ြေင်း မ္ ပြုနိုံငသညဲ့သူမ္ျော်းကိုံယစော်း ခဆောငရွကခပ်းသူ
မ္ညသူမ္ဆိုံ

(င်္)

အုံပစုံတစစုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အဆငဲ့အတ ်းတစြေုံ၏ အဖွဲ့ေငအ ဖစ ခဆောငရွကသူ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံအုံပစုံ
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အဆငဲ့အတ ်း၏ အကျိြု်းစ်းပော်းအတက ခဆောငရွကသူ မ္ညသူမ္ဆိုံ

(ဃ)

အမ္ျော်း ပညသူအကျိြု်းစ်းပော်း အတကခဆောငရွကခ သူ မ္ညသူမ္ဆိုံ နှငဲ့

(င)

အဖွဲ့ေင မ္ျော်း၏ အကျိြု်းစ်းပော်းအတက ခဆောငရွကခ သညဲ့ အဖွဲ့အစည်း
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Interpretation of Bill of Rights
39.

(1)

When interpreting the Bill of Rights, a court, tribunal or forum—
(a)

must promote the values that underlie an open and democratic
society based on human dignity, equality and freedom;

(2)

(b)

must consider international law; and

(c)

may consider foreign law.

When interpreting any legislation, and when developing the common law

or customary law, every court, tribunal or forum must promote the spirit, purport
and objects of the Bill of Rights.
(3)

The Bill of Rights does not deny the existence of any other rights or

freedoms that are recognised or conferred by common law, customary law or
legislation, to the extent that they are consistent with the Bill.
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အခ ြေြေအကျဆ်းုံ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိအ
ုံ ောမ္ြေထော်းသညဲ့ဥပခေ၏ အဓိပါပ ယဖငဲ့ဆိြေ
ုံ ျက
၃၉။

(၁)

အခ ြေြေအကျဆုံ်းအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံအောမ္ြေထော်းသညဲ့ဥပခေအော်း အဓိပပါယဖငဲ့ဆိုံသညဲ့ အြေါ တရော်းရ်းုံ ၊

ြေုံရုံ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တရော်းရ်းုံ နှငဲ့ ြေုံရုံ်းတိက
ုံေ့ ဲ့သိုံေ့ခသော အမ္ှုကိစစမ္ျော်းခ ဖရှင်းခပ်းရောခ ရောသည (က)

င်္ုံဏသိကခော၊ တ ်းတူညမ္ျှမ္ှု နှငဲ့ လတလပြေငဲ့တိအ
ုံေ့ ော်း အခ ြေြေသညဲ့ ပငဲ့လင်း သညဲ့ ေမ္ိုံက
ခရစစ စ ကျငဲ့သုံ်းခသော လူမ္ှုအဖွဲ့အစည်း၏ အခ ြေြေ တ ဖိုံ်းမ္ျော်းအော်း မ္ငဲ့တငရမ္ည

(၂)

(ြေ)

အ ပည ပညဆိုံငရော ဥပခေအော်း ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းရမ္ည

(င်္)

အ ြေော်းနိုံငင၏ ဥပခေအော်း ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းရမ္ည ဖစသည

ဥပခေအော်း အဓိပပါယ ဖငဲ့ဆိုံသညဲ့အြေါနှငဲ့ အင်္ဂလိပရိုံ်းရော ဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းဥပခေ

ခရ်းဆ ပြုစုံရောတင တရော်းရုံ်းတိုံင်း ၊ ြေုံရုံ်းတိုံင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တရော်းရ်းုံ နှငဲ့ ြေုံရုံ်းတိက
ုံေ့ ဲ့သိုံေ့ခသော အမ္ှုကိစမ္ျော်းခ ဖရှင်း
ခပ်းရောခ ရောတိုံင်းသည လူတစဦ်းြေျင်းစ၏ အခ ြေြေအကျဆုံ်း အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ဥပခေ၏
အနှစသောရ၊ အဓိပပါယနှငဲ့ ရညရွယြေျကမ္ျော်းအော်း မ္ငဲ့တငရ မ္ည ဖစသည။
(၃)

လူတစဦ်းြေျင်းစ၏ အခ ြေြေအကျဆုံ်း အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ ဥပခေသည အ ြေော်း

အင်္ဂလိပရိုံ်းရောဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းဥပခေ နှငဲ့ ဥပခေမ္ျော်းမ္ှ အပနှင်းထော်းသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း၏
ဖစတညမ္ှုအော်း လူတစဦ်းြေျင်းစ၏ အခ ြေြေအကျဆုံ်း အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ အောမ္ြေထော်းသညဲ့ ဥပခေနှငဲ့ ကိုံကည
ခ သခရွွဲ့ ငင်းပယ ြေင်း မ္ ပြု။
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CHAPTER 3
CO-OPERATIVE GOVERNMENT
Government of the Republic
40.

(1)

In the Republic, government is constituted as national, provincial and local

spheres of government which are distinctive, interdependent and interrelated.
(2)

All spheres of government must observe and adhere to the principles in

this Chapter and must conduct their activities within the parameters that the
Chapter provides.
Principles of co-operative government and intergovernmental relations
41.

(1)

All spheres of government and all organs of state within each sphere

must—
(a)

preserve the peace, national unity and the indivisibility of the
Republic;

(b)

secure the well-being of the people of the Republic;

(c)

provide

effective,

transparent,

accountable

and

coherent

government for the Republic as a whole;
(d)

be loyal to the Constitution, the Republic and its people;

(e)

respect the constitutional status, institutions, powers and functions
of government in the other spheres;

(f)

not assume any power or function except those conferred on them
in terms of the Constitution;
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အြေ ်း ၃
ပူ်းခပါင်းခဆောငရွကသညဲ့အစိ်းုံ ရ
သမ္မတနိင
ုံ ငအစိ်းုံ ရ
၄၀။

(၁)

သမ္မတနိုံငငတင

က ပော်း ြေော်း ော်းပပ်း

အ ပ အလှ မ္ှြေိုံကော

အြေျင်းြေျင်း

ဆကနယခ သညဲ့

အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ ဩဇောသကခရောကမ္ှုရှိသညဲ့အစိုံ်းရ၊ ပည ယအဆငဲ့ ဩဇောသကခရောကမ္ှု ရှိသညဲ့အစိုံ်းရ၊
ခေသဆိုံငရောအဆငဲ့ ဩဇောသကခရောကမ္ှုရှိခသော အစိုံ်းရမ္ျော်း ဖငဲ့ ဥပခေအရ ဖွဲ့စည်းထော်းပါသည။
(၂)

အော်းလုံ်းခသော

ယပယအလိုံက ဩဇောသကခရောကမ္ှုရှိသညဲ့ အစိုံ်းရသည ဤအြေ ်းတင ပါရှိသညဲ့

မ္ူေါေမ္ျော်းကိုံ ခစောငဲ့ထိ ်းလိုံက ောရမ္ည ဖစပပ်း ဤအြေ ်းမ္ှ ခပ်းအပထော်းသညဲ့ သတမ္ှတြေျကမ္ျော်း အတင်းမ္ှ
၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပင ်းခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းကိုံ လုံပကိုံငခဆောငရွကရမ္ည ဖစသည။
ပူ်းခပါင်းခဆောငရွကသညဲ့ အစိ်းုံ ရနှငဲ့ အစိ်းုံ ရအြေျင်းြေျင်း ဆကဆခရ်း၏ အခ ြေြေမ္ူမ္ျော်း
၄၁။

(၁)

ယပယအလိုံက ဩဇောသကခရောကမ္ှုရှိသညဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့အော်းလုံ်းနှငဲ့ ဩဇောသကခရောကမ္ှု ရှိသညဲ့

ယပယတစြေုံြေျင်း၌ရှိသညဲ့ အုံပြေျြုပခရ်း၊ ဥပခေ ပြုခရ်းနှငဲ့ တရော်းစရငခရ်း အဖွဲ့အစည်း အော်းလုံ်းသည(က)

သမ္မတနိုံငင၏

ပငိမ္်းြေျမ္်းခရ်း၊ အမ္ျိြု်းသော်းစည်းလုံ်းညညတခရ်းနှငဲ့ ြေ ြေော်း၍မ္ရနိုံငမ္ှုတိုံေ့ကိုံ

ထိ ်းသိမ္်း ခစောငဲ့ခရှောကရမ္ည ဖစသည။
(ြေ)

သမ္မတနိုံငင၏ နိုံငငသူ၊ နိုံငငသော်းမ္ျော်း၏ ခကောင်းကျိြု်းြေျမ္်းသောမ္ှု ကိုံ အကောအကယခပ်းရမ္ည
ဖစသည။

(င်္)

သမ္မတနိုံငင တစြေုံလုံ်းအတက ထိခရောကခသော၊ ပငဲ့လင်း မ္ငသောခသော၊ တောေ ြေမ္ှုရှိခသော၊
စည်းလုံ်း ညညတမ္ှု ရှိခသော အစိုံ်းရအခ ဖငဲ့ ပဲ့ပိုံ်းခပ်းရမ္ည ဖစသည။

(ဃ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၊ သမ္မတနိုံငငခတောနှငဲ့ နိုံငငသူ၊ နိုံငငသော်းမ္ျော်း အော်းလုံ်းအခပေါ် သစစော
ခစောငဲ့သိ ရမ္ည ဖစသည။

(င)

အ ြေော်းဩဇောသကခရောကမ္ှု ယပယမ္ျော်းတင

အစိုံ်းရ၏

ဖွဲ့စည်းပုံ

အခ ြေြေဥပခေအရ

သတမ္ှတထော်း သညဲ့ အဆငဲ့အတ ်းမ္ျော်း၊ အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း၊ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့
လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ခလ်းစော်း ရမ္ည ဖစပါသည။
(စ)

၎င်းတိအ
ုံေ့ တက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေမ္ှ အပနှင်းထော်းသညဲ့ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောနှငဲ့ လုံပင ်း
တောေ မ္ှအပ

အ ြေော်းမ္ညသညဲ့

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောနှငဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံမ္ျှ

တောေ မ္ယူရ။
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(g)

exercise their powers and perform their functions in a manner that
does not encroach on the geographical, functional or institutional
integrity of government in another sphere; and

(h)

co-operate with one another in mutual trust and good faith by—
(i)

fostering friendly relations;

(ii)

assisting and supporting one another;

(iii)

informing one another of, and consulting one another on,
matters of common interest;

(2)

(iv)

coordinating their actions and legislation with one another;

(v)

adhering to agreed procedures; and

(vi)

avoiding legal proceedings against one another.

An Act of Parliament must—
(a)

establish or provide for structures and institutions to promote and
facilitate intergovernmental relations; and

(b)

provide for appropriate mechanisms and procedures to facilitate
settlement of intergovernmental disputes.

(3)

An organ of state involved in an intergovernmental dispute must make

every reasonable effort to settle the dispute by means of mechanisms and procedures
provided for that purpose, and must exhaust all other remedies before it approaches a
court to resolve the dispute.
(4)

If a court is not satisfied that the requirements of subsection (3) have been

met, it may refer a dispute back to the organs of state involved.
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(ဆ)

၎င်းတိ၏
ုံေ့ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ လုံပကိုံငခဆောငရွကရောတင အ ြေော်း
အစိုံ်းရ၏ဩဇော သကခရောကမ္ှုရှိသညဲ့ ခေသဆိုံငရော၊ လုံပင ်းတောေ ဆိုံငရော (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)
အဖွဲ့အစည်းဆိုံငရော ယပယမ္ျော်း၏ တညတြေ
ဲ့ ိုံငပမ္မ္ှုအော်း မ္ထိပါ်းခစရ။

( )

နှစဦ်းနှစဖက

ပူ်းခပါင်းခဆောငရွက ြေင်းရောတင

အ ပ အလှ

ယုံ ကညမ္ှုနှငဲ့

ရိုံ်းသော်း

ခ ဖောငဲ့မ္တမ္ှုမ္ျော်းအော်း ၁)

ရင်းနှ်းခသောဆကဆခရ်းအော်း ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောက ြေင်း

၂)

အြေျင်းြေျင်း အကူအညခပ်း ြေင်းနှငဲ့ ပဲ့ပိုံ်းခပ်း ြေင်း

၃)

အကျိြု်းတူကိစစရပမ္ျော်းအတက

တဦ်းနှငဲ့တဦ်း

အ ပ အလှ

သတင်းခပ်း ြေင်း၊

တိုံငပင ခဆ်းခန်း ြေင်း
၄)

အစိုံ်းရမ္ျော်း၏ ခဆောငရွကြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်းတိတ
ုံေ့ င အြေျင်းြေျင်း ညိနိုံင်း
ခဆောငရွက ြေင်း

၅)

သခဘောတူထော်းြေဲ့သညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းကိုံ ထိ ်းသိမ္်း လိုံက ော ြေင်း နှငဲ့

၆)

နှစဦ်းနှစဖက

ဥပခေခ ကောင်းအရ

တရော်းစဆိမ္
ုံ ှုမ္ျော်းကိုံခရှောငရှော်း ြေင်း

တိုံေ့ ဖငဲ့

ခဆောငရွကရမ္ည ဖစသည။
(၂)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတောဆိုံငရောဥပခေတစရပအရ (က)

အစိုံ်းရအြေျင်းြေျင်း ဆကဆခရ်းအော်း မ္ငဲ့တငရ နှငဲ့ ကူညပဲ့ပိုံ်းခပ်းရ အတက ဖွဲ့စည်း တည
ခဆောကပုံ မ္ျော်းနှငဲ့ အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းအော်း တညခထောငရမ္ည (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ပဲ့ပိုံ်းခပ်း ရမ္ည
ဖစပါသည။

(ြေ)

အစိုံ်းရအြေျင်းြေျင်းအ ငင်းပော်းမ္ှုမ္ျော်းအော်း ခ ဖရှင်းရောတင ပဲ့ပိုံ်းကူညရ အတက သငဲ့ခလျောမ္ညဲ့
ယနတရော်းမ္ျော်း နှငဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းကိုံ ပဲ့ပိုံ်းခပ်းရမ္ည ဖစသည။

(၃)

အစိုံ်းရအြေျင်းြေျင်းအ ငင်းပော်းမ္ှုတင ပါေငပတသကခ သညဲ့ နိုံငငခတော၏ အဖွဲ့အစည်း တစြေုံသည

အ ငင်းပော်းမ္ှုကိုံ ခ ဖရှင်းရ အတက ပဲ့ပိုံ်းခပ်းထော်းသညဲ့ ယနတရော်းမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်း

ည်းလမ္်းမ္ျော်းအော်း

အသုံ်း ပြု၍ ထိုံကသငဲ့သညဲ့ ကကိြု်းပမ္်းအော်းထုံတမ္ှု အော်းလုံ်းကိုံ ခဆောငရွကရမ္ည ဖစသည။
(၄)

အကယ၍ ပုံေမ္ြေ (၃) ၏ လိုံအပြေျကမ္ျော်းအော်း ပညဲ့မ္ခအောင ခဆောငရွကရောတင တရော်းရ်းုံ မ္ှ ခကျ ပမ္ှု

မ္ရှိြေဲ့လျှင တရော်းရုံ်းသည အ ငင်းပော်းမ္ှုအော်း ပါေငပတသကြေဲ့သညဲ့ နိုံငငခတော၏ အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းထ ပ လည
လွှပိန
ုံေ့ ိုံငသည။
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CHAPTER 4
PARLIAMENT
Composition of Parliament
42.

(1)

(2)

Parliament consists of—
(a)

the National Assembly; and

(b)

the National Council of Provinces.

The National Assembly and the National Council of Provinces participate in

the legislative process in the manner set out in the Constitution.
(3)

The National Assembly is elected to represent the people and to ensure

government by the people under the Constitution. It does this by choosing the
President, by providing a national forum for public consideration of issues, by
passing legislation and by scrutinizing and overseeing executive action.
(4)

The National Council of Provinces represents the provinces to ensure that

provincial interests are taken into account in the national sphere of government.
It does this mainly by participating in the national legislative process and by
providing a national forum for public consideration of issues affecting the
provinces.
(5)

The President may summon Parliament to an extraordinary sitting at any

time to conduct special business.
(6)

The seat of Parliament is Cape Town, but an Act of Parliament enacted in

accordance with section 76(1) and (5) may determine that the seat of Parliament
is elsewhere.
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အြေ ်း ၄
အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော၏ ခပါင်းစည်းဖွဲ့စည်းမ္ှု ၄၂။

၁)

၂)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတောတင
(က)

ပညသူူ့လွှတခတော နှငဲ့

(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော တိပ
ုံေ့ ါေငပါသည။

ပညသူူ့လွှတခတောနှငဲ့

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောသည ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေမ္ှ

ြေျမ္ှတ ထော်းခသော ည်းလမ္်း ဖငဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်းလုံပင ်းစဉတင ပါေငပါသည။
၃)

ပညသူူ့လွှတခတောကိုံ

တငခ မ္ောကသညဲ့

ပညသူမ္ျော်းအတက

အစိုံ်းရတစရပ ဖစခစရ

ကိုံယစော်း ပြုရ နှငဲ့

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ

ပညသူမ္ျော်းခရွ်းခကောက

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကသည။

ပညသူူ့လွှတခတောသည နိုံငငခတောသမ္မတအော်း ခရွ်းြေျယ ြေင်း ကိစစရပမ္ျော်းကိုံ ပညသူမ္ျော်းစဉ်းစော်းနိုံငရ အတက
အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ ခဆ်းခန်းပမ္ျော်း စစဉခဆောငရွကခပ်း ြေင်း၊ ဥပခေ ပြု ြေင်းနှငဲ့ စမ္အုံပြေျြုပခရ်းဆိုံငရော လုံပ
ခဆောငမ္ှုမ္ျော်းကိုံ စိစစ ြေင်းနှငဲ့ ကက်း ကပ ြေင်း တိုံေ့ ဖငဲ့ လုံပကိုံငခဆောငရွကပါသည။
၄)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ အောဏော သကခရောကသညဲ့

အစိုံ်းရ၏ခဆောငရွကြေျကမ္ျော်းတင ပည ယမ္ျော်း၏ အကျိြု်းစ်းပော်းအော်း ထညဲ့သင်းခဆောငရွကနိုံင ခစရ အတက
ပည ယမ္ျော်း ကိုံ ကိုံယစော်း ပြုပါသည။ အဆိုံပါ လွှတခတော သည အဓိကအော်း ဖငဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်း
လုံပင ်းစဉမ္ျော်းတင ပါေင ြေင်း၊

ပည ယမ္ျော်းအော်း သကခရောကမ္ှုရှခ
ိ စမ္ညဲ့ ကိစစရပမ္ျော်းအော်း

ပညသူမ္ျော်း

စဉ်းစော်းနိုံငရ အတက အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ ခဆ်းခန်းပမ္ျော်း စစဉခဆောငရွက ခပ်း ြေင်း တိအ
ုံေ့ ော်း ခဆောငရွက ြေင်း ဖငဲ့
ပည ယမ္ျော်းအော်း ကိုံယစော်း ပြု ပါသည။
၅)

နိုံငငခတောသမ္မတသည အထူ်းကိစစရပမ္ျော်းဆိုံငရော ခဆ်းခန်းမ္ှုမ္ျော်း ခဆောငရွကရ အတက မ္ညသညဲ့

အြေျိ ၌ မ္ဆိုံ အ မ္ငဲ့ဆုံ်း ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောအော်း ဆငဲ့ခြေေါ်နိုံငပါသည။
၆)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော ကျင်းပသညဲ့ ခ ရောသည ကိပခတောင်းပမ္ိြုွဲ့ ဖစပါသည။ သိခ
ုံေ့ သော ဥပ

ခေ ပြုလတ
ွှ ခတောဆိုံငရောဥပခေ၏ အပိုံေ (၇၆) (၁) နှငဲ့ (၅) အရ ဥပခေ ပြု လွှတခတောအော်း မ္ညသညဲ့ ခ ရော၌မ္ဆိုံ
ကျင်းပနိုံငသညဟုံ ပဋ္ဌော ်း ြေဲ့ပါသည။
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Legislative authority of the Republic
43.

In the Republic, the legislative authority—
(a)

of the national sphere of government is vested in Parliament, as set out in
section 44;

(b)

of the provincial sphere of government is vested in the provincial
legislatures, as set out in section 104; and

(c)

of the local sphere of government is vested in the Municipal Councils, as
set out in section 156.

National legislative authority
44.

(1)

The national legislative authority as vested in Parliament—
(a)

confers on the National Assembly the power—
(i)

to amend the Constitution;

(ii)

to pass legislation with regard to any matter, including a
matter within a functional area listed in Schedule 4, but
excluding, subject to subsection (2), a matter within a
functional area listed in Schedule 5; and

(iii)

to assign any of its legislative powers, except the power to
amend the Constitution, to any legislative body in another
sphere of government;

and
(b)

confers on the National Council of Provinces the power—
(i)

to participate in amending the Constitution in accordance

with section 74;
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သမ္မတနိင
ုံ င၏ ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏော ၄၃။

သမ္မတနိုံငငခတောတင
(က)

အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ ဩဇောသကခရောကသညဲ့ အစိုံ်းရသည ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏောအော်း ဥပခေ ပြု လွှတ
ခတောထ အပနှင်းထော်းသညကိုံ ပုံေမ္ (၄၄) တင ပဋ္ဌော ်းထော်းပါသည။

(ြေ)

ပည ယအဆငဲ့ ဩဇောသကခရောကသညဲ့ အစိုံ်းရသည ပုံေမ္ (၁၀၄) ၌ ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့အတိုံင်း ဥပ
ခေ ပြုခရ်း အောဏောအော်း

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောမ္ျော်းထ အပနှင်းထော်းပါသည။

ထိုံေ့ ပင
(င်္)

ခေသဆိုံငရောအဆငဲ့ ဩဇောသကခရောကသညဲ့ အစိုံ်းရသည ပုံေမ္ (၁၅၆) ၌ ပဋ္ဌော ်းထော်းပါသညဲ့အတိုံင်း
ဥပခေ ပြုသညဲ့

အြေငဲ့အောဏောအော်း

မ္ြူ စပယခကောငစ

(စညပငသောယောခရ်းခကောငစ)

မ္ျော်းထ

အပနှင်းထော်းပါ သည။

အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏော ၄၄။

(၁)

ဥပခေ ပြုလွှတခတောတင အပနှင်းထော်းသညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်း အောဏော၏
(က)

ပညသူူ့လွှတခတောအခပေါ် အပနှင်းထော်းသညဲ့ အောဏောသည၁)

ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေအော်း ပငဆငရ

၂)

ပုံေမ္ြေ

(၂)

အရ

ဇယော်း

(၅)

တင

စောရင်း ပြုစုံထော်းသညဲ့

သကဆိုံငရော

လုံပင ်းကဏ္ဍမ္ျော်းအတင်းမ္ှ ကိစစရပမ္ှအပ ဇယော်း (၄) တင စောရင်း ပြုစုံထော်းသညဲ့
လုံပင ်းဆိုံငရော

ကဏ္ဍမ္ျော်းတင

အကျြု်းေငသညဲ့

ကိစစရပအပါအေင

မ္ညသညဲ့ကိစစရပမ္ျော်းမ္ဆိုံ သကဆိုံငသညဲ့ ဥပခေမ္ျော်း အတည ပြု ပဋ္ဌော ်းရ ၊
၃)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေ ပငဆငရ

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ှအပ

ပညသူူ့လွှတခတော၏

မ္ညသညဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်းဆိုံငရော အောဏောမ္ျော်းကိုံမ္ဆိုံ အ ြေော်းအစိုံ်းရ၏ ဩဇော သက
ခရောကမ္ှုရှိသညဲ့

ယပယအတင်းရှိ

မ္ညသညဲ့

ဥပခေ ပြုလွှတခတောကိုံမ္ဆိုံ

ခပ်းအပရ နှငဲ့
(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောအော်း အပနှင်းသညဲ့ အောဏောသည၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပုံေမ္

(၇၄)

နှငဲ့အည

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအော်း

ပငဆငရောတင ပါေငခဆောငရွကရ
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(ii)

to pass, in accordance with section 76, legislation with
regard to any matter within a functional area listed in
Schedule 4 and any other matter required by the
Constitution to be passed in accordance with section 76; and

(iii)

to consider, in accordance with section 75, any other
legislation passed by the National Assembly.

(2)

Parliament may intervene, by passing legislation in accordance with

section 76(1), with regard to a matter falling within a functional area listed in
Schedule 5, when it is necessary—
(a)

to maintain national security;

(b)

to maintain economic unity;

(c)

to maintain essential national standards;

(d)

to establish minimum standards required for the rendering of
services; or

(e)

to prevent unreasonable action taken by a province which is
prejudicial to the interests of another province or to the country as
a whole.

(3)

Legislation with regard to a matter that is reasonably necessary for, or

incidental to, the effective exercise of a power concerning any matter listed in
Schedule 4 is, for all purposes, legislation with regard to a matter listed in
Schedule 4.
(4)

When exercising its legislative authority, Parliament is bound only by the

Constitution, and must act in accordance with, and within the limits of, the
Constitution.
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၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၇၆) အရ ဇယော်း (၄) တင စောရင်း ပြုစုံထော်းသညဲ့
လုံပင ်းဆိုံငရော ကဏ္ဍအတင်းမ္ှ သကဆိုံငသညဲ့ မ္ညသညဲ့ကိစစရပကိုံမ္ဆိုံ ဥပခေ
အတည ပြု

ပဌော ်းရ နှငဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေအရ လိုံအပခသော အ ြေော်း

မ္ညသညဲ့ကိစစရပကိုံမ္ဆိုံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၇၆) နှငဲ့အည ဥပခေ
အတည ပြု ပဋ္ဌော ်းရ နှငဲ့
၃)

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ အတည ပြု ပဋ္ဌော ်းြေဲ့သညဲ့ အ ြေော်းမ္ညသညဲ့ ဥပခေကိုံမ္ဆိုံ
ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္(၇၅)နှငဲ့အည လကြေခဆ်းခန်းရ တိေ့ုံ ဖစပါသည။

(၂)

ဇယော်း (၅) တင စောရင်း ပြုစုံထော်းသညဲ့ လုံပင ်းဆိုံငရော ကဏ္ဍအတင်း ကျခရောကခ သညဲ့ ကိစစရပနှငဲ့

သကဆိုံငခသောဥပခေအော်း

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ အပိုံေ ၇၆ (၁)နှငဲ့အည အတည ပြု ပဋ္ဌော ်းရောတင

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတော မ္ှ ခအောကပါ အခ ြေအခ မ္ျော်းတင ေငခရောကစကဖကရ

လိုံအပပါက ေင

ခရောကစကဖကြေငဲ့ရှိသည (က)

အမ္ျိြု်းသော်းလုံခြေြုခရ်းကိုံ ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကရ

(ြေ)

နိုံငင၏ စ်းပော်းခရ်းခပါင်းစည်းမ္ှုအော်း ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကရ

(င်္)

မ္ရှိမ္ ဖစလိုံအပသညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းစနှု ်းမ္ျော်းကိုံ ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကရ

(ဃ)

ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း ခပ်းရ အတက အ ိမ္ဲ့ဆုံ်းလိုံအပသညဲ့ စနှု ်းမ္ျော်း သတမ္ှတရ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

(င)

ပည ယတြေုံ၏ ခ ကောင်းကျိြု်းမ္ညညတခသော လုံပခဆောငမ္ှုခ ကောငဲ့ အ ြေော်း ပည ယတစြေုံ
(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

တစနိုံငငလုံ်း

အကျိြု်းစ်းပော်း

ပျက ပော်းခစ ြေင်းမ္ျိြု်း

မ္ ဖစခစရ အတက

ဟ ေ့တော်းရ
(၃)

ဇယော်း (၄) တင စောရင်း ပြုစုံထော်းသညဲ့ မ္ညသညဲ့ကိစစနှငဲ့မ္ဆိုံ သကဆိုံငသညဲ့ လုံပပိုံငြေငဲ့ အောဏောအော်း

ထိခရောကစော ကျငဲ့သုံ်းရ အတက ကျိြု်းခ ကောင်းညညတစော လိုံအပသညဲ့ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ရလေအခ ဖငဲ့ ဖစခပေါ်
လောသညဲ့ ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့ ပတသက၍ ဥပခေ ပြု ြေင်းသည အမ္ှ စငစစ ဇယော်း (၄) တင စောရင်း ပြုစုံထော်းသညဲ့
ကိစစရပမ္ျော်း အော်းလုံ်းအတက ဥပခေ ပြု ြေင်း ဖစပါသည။
(၄)

ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏောအော်း ကျငဲ့သုံ်းရောတင ဥပခေ ပြုလွှတခတောအော်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဖငဲ့သော

က ေ့သတထော်းပပ်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့အည နှငဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ ၏ အက ေ့အသတမ္ျော်းအတင်းမ္ှ
လုံပခဆောငရမ္ည ဖစပါသည။
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Joint rules and orders and joint committees
45.

(1)

The National Assembly and the National Council of Provinces must

establish a joint rules committee to make rules and orders concerning the joint business
of the Assembly and Council, including rules and orders—
(a)

to determine procedures to facilitate the legislative process,
including setting a time limit for completing any step in the process;

(b)

to establish joint committees composed of representatives from
both the Assembly and the Council to consider and report on Bills
envisaged in sections 74 and 75 that are referred to such a
committee;

(c)

to establish a joint committee to review the Constitution at least
annually; and

(d)

(2)

to regulate the business of—
(i)

the joint rules committee;

(ii)

the Mediation Committee;

(iii)

the constitutional review committee; and

(iv)

any joint committees established in terms of paragraph (b).

Cabinet members, members of the National Assembly and delegates to the

National Council of Provinces have the same privileges and immunities before a
joint committee of the Assembly and the Council as they have before the Assembly
or the Council.
The National Assembly
Composition and election
46.

(1)

The National Assembly consists of no fewer than 350 and no more than 400

women and men elected as members in terms of an electoral system that—
(a)

is prescribed by national legislation;
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ပူ်းတစည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း၊ ပူ်းတအမ္ိ မ္ျော်းနှ
ေ့
ငဲ့ ပူ်းတခကောမ္တမ္ျော်း
၄၅။

(၁)

ပညသူူ့လွှတခတောနှငဲ့

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည

ခအောကခဖော ပပါ

စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းအပါအေင ပူ်းတ ခဆောငရွကရမ္ညဲ့ လုံပင ်းခဆောငတောမ္ျော်းနှငဲ့ သကဆိုံငသညဲ့
စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်း ြေျမ္ှတခရ်းဆိုံငရော ခကောမ္တ တညခထောငရမ္ည(က)

လုံပင ်းစဉတင အဆငဲ့တိုံင်း ပပ်းစ်းရ အတက အြေျိ က ေ့သတြေျက ြေျမ္ှတ ြေင်း အပါအေင
ဥပခေ ပြုလုံပင ်းစဉတင ကူညပဲ့ပိုံ်းခပ်းရ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်း ဆုံ်း ဖတရ

(ြေ)

ခကောမ္တနှငဲ့

ပတသက၍

ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့

ပုံေမ္

(၇၄)

နှငဲ့

(၇၅)

တင

ခဖော ပထော်းသညဲ့အတိုံင်း ဥပခေ ကမ္်း မ္ျော်းအော်း ဆင ြေငသုံ်းသပရ နှငဲ့ အစရငြေရ အတက
ပညသူူ့ လွှတခတော နှငဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော တိမ္
ုံေ့ ှ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း
ပါေငသညဲ့ ပူ်းတခကောမ္တမ္ျော်း တညခထောင ရ
(င်္)

ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေအော်း အ ည်းဆုံ်း နှစစဉ ပ လညသုံ်းသပရ အတက ပူ်းတခကောမ္တ
တညခထောငရ နှငဲ့

(ဃ)

(၂)

ခအောကခဖော ပပါ ခကောမ္တမ္ျော်းအော်း ၏ လုံပင ်းမ္ျော်းအော်း စည်းကမ္်းသတမ္ှတခပ်းရ ၁)

ပူ်းတဥပခေမ္ျော်း ခကောမ္တ

၂)

ကော်းေငဖျ ခ ဖခရ်း ခကောမ္တ

၃)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော ပ လညသုံ်းသပခရ်းခကောမ္တ

၄)

ပုံေမ္ြေ(ြေ)အရ ဖွဲ့စည်းြေဲ့သညဲ့ မ္ညသညဲ့ ပူ်းတခကောမ္တမ္ျော်းမ္ဆိုံ

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်း၊ ပညသူူ့လွှတခတော၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတ

ခတော ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းသည ပညသူူ့လွှတခတော (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတ

ခတောတင ရရှိသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းနှငဲ့ ကင်းလတြေငဲ့မ္ျော်းအော်း ပူ်းတခကောမ္တ ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင တူညစော
ရရှိပါသည။

ပညသူူ့လတ
ွှ ခတော
ဖွဲ့စည်းမ္ှုနင
ှ ဲ့ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကမ္ှု ၄၆။

(၁)

ဇယော်း

(၆/က)

အရ

ပညသူူ့လွှတခတောတင

အဖွဲ့ေင

အခ ဖငဲ့

ခရွ်းြေျယြေရခသော

အမ္ျိြု်းသော်း/အမ္ျိြု်းသမ္်း ဦ်းခရ (၃၅၀) ထကမ္ ည်း၊ (၄၀၀) ဦ်းထက မ္ခကျောလ ရ ဟုံဆိုံသညကိုံ ခရွ်း
ခကောကပစ စ အခ ဖငဲ့
(က)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင ပဋ္ဌော ်းထော်းပါသည။
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(2)

(b)

is based on the national common voters roll;

(c)

provides for a minimum voting age of 18 years; and

(d)

results, in general, in proportional representation.

An Act of Parliament must provide a formula for determining the number

of members of the National Assembly.

[Sub-s. (1) amended by s. 1 of the Constitution Tenth Amendment Act of 2003 and by s.
1 of the Constitution Fifteenth Amendment Act of 2008.]

Membership
47.

(1)

Every citizen who is qualified to vote for the National Assembly is eligible

to be a member of the Assembly, except—
(a)

anyone who is appointed by, or is in the service of, the state and
receives remuneration for that appointment or service, other than—
(i)

the President, Deputy President, Ministers and Deputy
Ministers; and

(ii)

other office-bearers whose functions are compatible with the
functions of a member of the Assembly, and have been
declared compatible with those functions by national
legislation;

(b)

permanent delegates to the National Council of Provinces or
members of a provincial legislature or a Municipal Council;

(c)

unrehabilitated insolvents;

(d)

anyone declared to be of unsound mind by a court of the Republic;
or
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(ြေ)

နိုံငငရှိ သောမ္ မ္ခပ်းြေငဲ့ရှိသူမ္ျော်းစောရင်းအခပေါ် အခ ြေြေထော်းပါသည။

(င်္)

မ္ခပ်းြေငဲ့ရှိသညဲ့ အသကအော်း အ ိမ္ဲ့ဆုံ်း (၁၈) နှစဟုံ သတမ္ှတထော်းပါသည။ ထိုံေ့ ပင

(ဃ)

ရလေမ္ျော်းသည ခယဘုံယျအော်း ဖငဲ့ အြေျိြု်းကျ ကိုံယစော်း ပြုပါသည။

[ပုံေမ္ြေ (၁)အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနှစ အက ဥပခေအမ္ှတ(၂) ပုံေမ္ (၁)အရ ပငဆငြေဲ့ပါသည။]
(၂)

ပညသူူ့လွှတခတောအဖွဲ့ေငအခရအတကအော်း ဆုံ်း ဖတနိုံငရ အတက တကြေျကသညဲ့

ည်းစ စကိုံ

ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ ဥပခေတရပအခ ဖငဲ့ ပဲ့ပိုံ်းခပ်းရမ္ည ဖစသည။

[ ပုံေမ္ြေ ၁ အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနစ
ှ ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ေသမ္အကကိမ္ ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂ ဖငဲ့ ပငဆငပပ်း ၂၀၀၈
ြေုံနစ
ှ ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ၁၅ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက ၁ အရ ထပမ္ ပငဆငြေသ
ဲ့ ည။]
အဖွဲ့ေင ဖစမ္ှု
၄၇။

(၁)

ပညသူူ့လွှတခတောအတက

မ္ခပ်းြေငဲ့ရှိခသော

မ္ညသညဲ့နိုံငငသော်းမ္ဆိုံ

ပညသူူ့လွှတခတော

၏

အဖွဲ့ေင ဖစရ အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္ှပါသည။ ခြေင်းြေျကအခ ဖငဲ့ (က)

ခအောကခဖော ပသူမ္ျော်းမ္ှ လ၍ နိုံငငခတောက ြေ ေ့အပ ြေင်းြေရသညဲ့ (သိုံေ့မ္ဟုံတ) နိုံငငတောေ
ထမ္်း ခဆောငခ သညဲ့ နှငဲ့ ထိုံြေ ေ့အပမ္ှု (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်းအတက အြေခ က်းခင
ရယူခ သညဲ့ မ္ညသူမ္ဆိုံ
(၁)

နိုံငငခတောသမ္မတ၊ ေုံတိယသမ္မတ၊ ေ ကက်းမ္ျော်းနှငဲ့ ေုံတိယေ ကက်းမ္ျော်းနှငဲ့

(၂)

၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းသည ပညသူူ့လွှတခတော အဖွဲ့ေငတစဦ်း၏ လုံပင ်း
တောေ မ္ျော်း နှငဲ့ လိုံကခလျောညခထ ဖစပပ်း အဆိုံပါ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းသည လိုံက
ခလျောညခထ ဖစသညဟုံ အမ္ျိြု်းသော်း ဥပခေ ပြုလွှတခတောမ္ှ ခ က ငောပပ်း ဖစခသော
အစိုံ်းရအဖွဲ့အတင်း အ ြေော်းတောေ ရယူ ထော်းသူမ္ျော်း

(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ၏ အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)
ပည ယဥပခေ ပြု လွှတခတောအဖွဲ့ေငမ္ျော်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) စညပငသောယောခရ်း ခကောငစ
အဖွဲ့ေငမ္ျော်း

(င်္)

လူမ္အ ဖစခ က ငောထော်း ြေင်းမ္ှ ကင်းလတြေငဲ့မ္ရခသ်းသူမ္ျော်း

(ဃ)

သမ္မတနိုံငင၏ တရော်းရုံ်းတစြေုံမ္ှ စိတခပါ ဲ့သပဟုံ ခ က ငော ြေင်း ြေထော်းရခသော မ္ညသူမ္ဆိုံ
(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)
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(e)

anyone who, after this section took effect, is convicted of an offence
and sentenced to more than 12 months imprisonment without the
option of a fine, either in the Republic, or outside the Republic if the
conduct constituting the offence would have been an offence in the
Republic, but no one may be regarded as having been sentenced
until an appeal against the conviction or sentence has been
determined, or until the time for an appeal has expired. A
disqualification under this paragraph ends five years after the
sentence has been completed.

(2)

A person who is not eligible to be a member of the National Assembly in

terms of subsection (1)(a) or (b) may be a candidate for the Assembly, subject to
any limits or conditions established by national legislation.
(3)

A person loses membership of the National Assembly if that person—
(a)

ceases to be eligible; or

(b)

is absent from the Assembly without permission in circumstances
for which the rules and orders of the Assembly prescribe loss of
membership; or

(c)

ceases to be a member of the party that nominated that person as
a member of the Assembly.

[Sub-s. (3) substituted by s. 2 of the Constitution Tenth Amendment Act of 2003 and by
s. 2 of the Constitution Fifteenth Amendment Act of 2008.]
(4)

Vacancies in the National Assembly must be filled in terms of national

legislation.
Oath or affirmation
48.

Before members of the National Assembly begin to perform their functions in the

Assembly, they must swear or affirm faithfulness to the Republic and obedience to the
Constitution, in accordance with Schedule 2.
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(င)
ဤပုံေမ္ အသကေငြေဲ့ပပ်းသညဲ့ခ ောကပိုံင်း အကယ၍ ပစမ္ှုအတက တရော်းစဆိုံ ြေင်းြေရ ြေင်းသည
သမ္မတ နိုံငငအတင်း ပစမ္ှုခ မ္ောကလျှင၊ ပစမ္ှုထငရှော်းခ ကောင်း စရငြေျကြေျြေဲ့ပပ်း ေဏခငြေျမ္ှတ ြေင်း မ္ပါေငဘ
၁၂လ ထက ခကျောလ ၍ ခထောငေဏကျြေခစရ အမ္ိ ေ့ြေျမ္ှတ ြေင်းြေြေဲ့ရခသော သမ္မတနိုံငင အတင်းတင
(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) နိုံငင ပငပတင ရှိသူ မ္ညသူမ္ဆိုံ ပစမ္ှုထငရှော်းစရင ြေင်းအခပေါ် (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ပစေဏ ြေျမ္ှတ ြေင်းအ
ခပေါ် အယူြေေင ြေင်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အယူြေေငနိုံငသညဲ့ အြေျိ မ္ကုံ ဆုံ်းခသ်းမ္ အြေျိ ထိ မ္ညသူူ့ကိုံမ္ျှ ပစေဏြေျ
မ္ှတပပ်းဟုံ သတမ္ှတ ြေင်းမ္ ပြုပါ။ ဤအပိုံေအရ အရညအြေျင်းမ္မ္ဟုံ သတမ္ှတ ြေင်းသည ပစေဏကျြေပပ်းသညဲ့
ခ ောက (၅)နှစ အ ကောတင ပပ်းဆုံ်းပါသည။
(၂)
ပုံေမ္ြေ (၁) (က) (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) (ြေ) အရ ပညသူူ့လွှတခတောတင အဖွဲ့ေင ဖစရ အရညအြေျင်း မ္ ပညဲ့မ္သညဲ့
ပုံင်္ိြု္ လသည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေမ္ှ သတမ္ှတ ပဌော ်းြေဲ့သညဲ့ မ္ညသညဲ့ က ေ့သတြေျကမ္ျော်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အခ ြေအ
ခ မ္ျော်းနှငဲ့မ္ဆိုံ ကိုံကညပါက လွှတခတောအတက ကိုံယစော်းလှယခလောင်း ဖစနိုံငပါသည။
(၃)
အကယ၍ ပညသူူ့လွှတခတော ၏ အဖွဲ့ေငပုံင်္္ိြုလသည ခအောကပါ ကိစစရပမ္ျော်း ရှိြေဲ့ပါက အဖွဲ့ေငအ ဖစမ္ှ
ရပစ ြေင်း ြေရမ္ည(က)

အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္ ြေင်းမ္ှ ရပစြေရလျှင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

လွှတခတောမ္ှ ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့ အဖွဲ့ေငအ ဖစမ္ှ ရပစ ြေင်းဆိုံငရော စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း၊ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းနှငဲ့
သကဆိုံင သညဲ့ အခ ြေအခ မ္ျော်းတင
ြေငဲ့ ပြုြေျကမ္ရှိဘ ပညသူူ့လွှတခတော တကခရောကရ
ပျကကက ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(င်္)

လွှတခတော ၏ အဖွဲ့ေငအ ဖစ အမ္ညစောရင်း တငသင်းြေဲ့သညဲ့ ပါတ၏ ပါတေငအ ဖစမ္ှ ရပစြေရပပ်း
ဇယော်း (၆) (က) အရ အဆိုံပါ အဖွဲ့ေငသည အ ြေော်းပါတ၏ ပါတေင ဖစလော ြေင်းမ္ရှိလျှင

[ ပုံေမ္ြေ ၃ အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေသမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂ နှငဲ့
၂၀၀၈ ြေုံနစ
ှ ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ၁၅ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက ၁ အရ အစော်းထိုံ်းြေဲ့ပါသည။]
(၄)
ပညသူူ့လွှတခတော ၏ လစလပသညဲ့ အဖွဲ့ေင ခ ရောမ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ၏ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ အည
ဖညဲ့ဆည်းရမ္ည ဖစသည။

ကျမ္်းကျိ ြေင်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ကတိသစစော ပြု ြေင်း
၄၈။
ပညသူူ့လွှတခတောတင အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပင ်း တောေ မ္ျော်းအော်း စတငမ္ထမ္်းခဆောငမ္ ဇယော်း (၂)
နှငဲ့အည သမ္မတ နိုံငငခတောအခပေါ် သစစောခစောငဲ့သိ ြေင်းနှငဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအော်း ခလ်းစော်းစောလိုံက ောရ
ကျိ ဆိုံ ြေင်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ကတိသစစော ပြု ြေင်းကိုံ လုံပခဆောငရမ္ည ဖစပါသည။
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Duration of National Assembly
49.

(1)

The National Assembly is elected for a term of five years.

(2)

If the National Assembly is dissolved in terms of section 50, or when its

term expires, the President, by proclamation must call and set dates for an
election, which must be held within 90 days of the date the Assembly was
dissolved or its term expired. A proclamation calling and setting dates for an
election may be issued before or after the expiry of the term of the National
Assembly.

[Sub-s. (2) substituted by s. 1 of the Constitution Fifth Amendment Act of 1999.]
(3)

If the result of an election of the National Assembly is not declared within

the period established in terms of section 190, or if an election is set aside by a
court, the President, by proclamation, must call and set dates for another election,
which must be held within 90 days of the expiry of that period or of the date on
which the election was set aside.
(4)

The National Assembly remains competent to function from the time it is

dissolved or its term expires, until the day before the first day of polling for the
next Assembly.

Dissolution of National Assembly before expiry of its term
50.

(1)

The President must dissolve the National Assembly if—
(a)

the Assembly has adopted a resolution to dissolve with a supporting
vote of a majority of its members; and

(b)

three years have passed since the Assembly was elected.
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ပညသူူ့လတ
ွှ ခတော၏ သကတမ္်း
၄၉။

(၁)
(၂)

ပညသူူ့လွှတခတောအော်း (၅) နှစ သကတမ္်းတစကကိမ္အ တက ခရွ်း ြေျယပါသည။
အကယ၍ ပညသူူ့လွှတခတောအော်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ ပုံေမ္ (၅ေ)အရ ဖျကသိမ္်းလျှင (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

ပညသူူ့လွှတခတော၏ သကတမ္်းကုံ ဆုံ်းလျှင နိုံငငခတောသမ္မတသည ပညသူူ့လွှတခတောအော်း ဖျကသိမ္်းပပ်း
(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

ပညသူူ့လွှတခတော၏

သကတမ္်းကုံ ဆုံ်းပပ်း

ရကခပါင်း

(၉ေ)

အတင်း

ခရွ်းခကောကပ

ကျင်းပရ အတက ရကသတမ္ှတပပ်း ခရွ်းခကောကပကျင်းပရ ခ က ငောရမ္ည ဖစသည။ ခရွ်းခကောကပအတက
ရကသတမ္ှတပပ်း ကျင်းပရ

ခြေေါ်ယူသညဲ့ ခ က ငောြေျကအော်း ပညသူူ့လွှတခတော၏ သကတမ္်း မ္ကုံ ဆုံ်းမ္ှ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) သကတမ္်း ကုံ ဆုံ်းပပ်းခ ောက ထုံတ ပ ခ က ငောနိုံငပါသည။

[ပုံေမ္ြေ (၂) အော်း ၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ပဥစမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၁) အရ
အစော်းထိုံ်းြေဲ့ပါသည]
(၃)

အကယ၍ ပညသူူ့လွှတခတော အတက ခရွ်းခကောကပရလေမ္ျော်းအော်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပုံေမ္

၁၉ေ တင သတမ္ှတထော်းသညဲ့ အြေျိ အတိုံင်းအတောအတင်း မ္ခ က ငောလျှင (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အကယ၍ တရော်းရ်းုံ မ္ှ
ခရွ်းခကောကပအော်း

ဖျကသိမ္်းလျှင

နိုံငငခတောသမ္မတသည

ခ ောကထပခရွ်းခကောကပအော်း

ခ က ငောရ

သတမ္ှတထော်းသညဲ့ အြေျိ ကုံ ဆုံ်းပပ်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ခရွ်းခကောကပအော်း ဖျကသိမ္်းသညဲ့ခ ေ့မ္ှစ၍ ရကခပါင်း ၉ေ
အတင်း ကျင်းပရ ရကသတမ္ှတပပ်း ခရွ်းခကောကပ ကျင်းပရ ခ က ငောရမ္ည ဖစပါသည။
(၄)

ပညသူူ့လွှတခတောသည ပညသူူ့လွှတခတောအော်း ဖျကသိမ္်းသညဲ့ အြေျိ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ပညသူူ့ လွှတ

ခတော၏ သကတမ္်း ကုံ ဆုံ်းသညဲ့ အြေျိ မ္ှစ၍ ခ ောကလောမ္ညဲ့ ပညသူူ့လွှတခတောအတက မ္ခပ်းသညဲ့ ပထမ္
ခ ေ့ မ္တိုံငမ္အထိ လုံပင ်းခဆောငတောမ္ျော်း ခဆောငရွကရ အတက ဆကလက၍ အြေငဲ့အောဏောရှိ ခ ပါသည။

ပညသူူ့လတ
ွှ ခတောအော်း ၎င်း၏ သကတမ္်းမ္ကုံ ဆ်းုံ မ္ ဖျကသိမ္်း ြေင်း ၅၀။

(၁)

အကယ၍

နိုံငငခတောသမ္မတသည

ပညသူူ့လွှတခတောအော်း

ခအောကပါအြေျကနှငဲ့

ပညဲ့စုံလျှင

ဖျကသိမ္်းရမ္ည
(က)

ပညသူူ့လွှတခတောသည

၎င်း၏

အဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံ၏

ခထောကြေမ္ ဖငဲ့

ဖျကသိမ္်းရ

ဆုံ်း ဖတြေျက ြေျမ္ှတ ြေဲ့လျှင နှငဲ့
(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတောအော်း ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကပပ်း (၃)နှစ လ ခ မ္ောကပပ်းလျှင
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(2)

The Acting President must dissolve the National Assembly if—
(a)

there is a vacancy in the office of President; and

(b)

the Assembly fails to elect a new President within 30 days after the
vacancy occurred.

Sittings and recess periods
51.

(1)

After an election, the first sitting of the National Assembly must take place

at a time and on a date determined by the Chief Justice, but not more than 14
days after the election result has been declared. The Assembly may determine the
time and duration of its other sittings and its recess periods.

[Sub-s. (1) substituted by s. 1 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(2)

The President may summon the National Assembly to an extraordinary

sitting at any time to conduct special business.
(3)

Sittings of the National Assembly are permitted at places other than the

seat of Parliament only on the grounds of public interest, security or convenience,
and if provided for in the rules and orders of the Assembly.

Speaker and Deputy Speaker
52.

(1)

At the first sitting after its election, or when necessary to fill a vacancy, the

National Assembly must elect a Speaker and a Deputy Speaker from among its
members.
(2)

The Chief Justice must preside over the election of a Speaker, or designate

another judge to do so. The Speaker presides over the election of a Deputy
Speaker.

[Sub-s. (2) substituted by s. 2 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.
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(၂)

အကယ၍(က)

နိုံငငခတောသမ္မတရုံ်းတင သမ္မတခ ရော လစလပခ လျှင နှငဲ့

(ြေ)

သမ္မတခ ရောလစလပပပ်းခ ောက ရကခပါင်း (၃၀) အတင်း နိုံငငခတော သမ္မတအသစ အော်း ပညသူူ့
လွှတခတောမ္ှ ခရွ်းြေျယရ

ပျကကကလျှင လကရှိ ယောယ တောေ ထမ္်းခဆောငခ သညဲ့ နိုံငင

ခတောသမ္မတ သည ပညသူူ့လွှတခတောအော်း ဖျကသိမ္်းရမ္ည ဖစသည။

အစည်းအခေ်းမ္ျော်း ကျင်းပမ္ညဲ့ အြေျိ မ္ျော်းနှငဲ့ ရပ ော်းမ္ညဲ့အြေျိ မ္ျော်း ၅၁။

(၁)

ခရွ်းခကောကပပပ်းခ ောက၊ ပထမ္အကကိမ္

ပညသူူ့လွှတခတောအစည်းအခေ်းအော်း တရော်းသူကက်းြေျြုပမ္ှ

သတမ္ှတခပ်းသညဲ့ အြေျိ နှငဲ့ခ ေ့ရကတင ကျင်းပရမ္ည

ဖစပါသည။ သိခ
ုံေ့ သော ခရွ်းခကောကပရလေမ္ျော်း

ခ က ငောပပ်းသညမ္ှစ၍ (၁၄) ရကထက မ္ခကျောလ ရပါ။ ပညသူူ့လွှတခတောသည ၎င်း၏ အ ြေော်းအစည်းအ
ခေ်းမ္ျော်း ကျင်းပမ္ညဲ့အြေျိ နှငဲ့ ကော မ္ငဲ့မ္ညဲ့ ကောလနှငဲ့ ရပ ော်းမ္ညဲ့ကောလမ္ျော်းအော်း ဆုံ်း ဖတနိုံငမ္ည ဖစပါသည။

[ပုံေမ္ြေ (၁) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၁) ဖငဲ့
အစော်းထိုံ်းြေဲ့ပါသည။]
(၂)

နိုံငငခတောသမ္မတသည အထူ်းကိစစရပမ္ျော်းကိုံ ခဆောငရွကရ အတက အခရ်းခပေါ် အစည်းအခေ်း

ကျင်းပရ မ္ညသညဲ့အြေျိ တငမ္ဆိုံ ပညသူူ့လွှတခတောအော်း ဆငဲ့ခြေေါ်နိုံငမ္ည ဖစပါသည။
(၃)

ပညသူူ့လွှတခတော အစည်းအခေ်းမ္ျော်း

ကျင်းပရ ခ ရောကိုံ

ပညသူူ့လွှတခတော၏

စည်းမ္ျဉ်းနှငဲ့

အမ္ိ ေ့မ္ျော်းတင ခဖော ပထော်းလျှင ဥပခေ ပြုလွှတခတော ရုံ်းစိုံကရောခ ရောမ္ှအပ ပညသူလူထုံ အကျိြု်းစ်းပော်း၊ လုံခြေြု
ခရ်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အဆငခ ပမ္ှုခပေါ်အခ ြေြေ၍ ကျင်းပနိုံငြေငဲ့ရှိပါသည။

ပညသူူ့လတ
ွှ ခတော ဥကကဌနှငဲ့ ေုံတယ
ိ ဥကကဌ ၅၂။

(၁)

ခရွ်းခကောကပပပ်းခ ောက ပထမ္ဆုံ်းကျင်းပသညဲ့ အစည်းအခေ်းတင (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အဆိုံပါ လစလပ

ခ ရောမ္ျော်းကိုံ

ဖညဲ့စကရ

လိုံအပသညဲ့အြေါ

ပညသူူ့လွှတခတောသည

၎င်း၏

အဖွဲ့ေငမ္ျော်းအထမ္ှ

ဥကကဌတစဦ်းနှငဲ့ ေုံတိယဥကကဌတစဦ်းကိုံ ခရွ်းခကောက တငခ မ္ောကရမ္ည ဖစပါသည။
(၂)

ဥကကဌ

ခဆောငရွကရမ္ည

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကရောတင
ဖစပါသည။

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

တရော်းသူကက်းြေျြုပသည
အ ြေော်းတရော်းသူကက်း

သဘောပတိအ ဖစ

တစဦ်းအော်း

ထိုံသိုံေ့

တောေ ယူ

ခဆောငရွကရ

တောေ လွှအပရမ္ည ဖစပါသည။ ေုံတိယဥကကဌ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကရောတင ဥကကဌ သည သဘောပတိအ ဖစ
တောေ ယူ ခဆောငရွကရမ္ည ဖစပါသည။

[ပုံေမ္ြေ (၂) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂ အရ
အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
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(3)

The procedure set out in Part A of Schedule 3 applies to the election of the

Speaker and the Deputy Speaker.
(4)

The National Assembly may remove the Speaker or Deputy Speaker from

office by resolution. A majority of the members of the Assembly must be present
when the resolution is adopted.
(5)

In terms of its rules and orders, the National Assembly may elect from

among its members other presiding officers to assist the Speaker and the Deputy
Speaker.

Decisions
53.

(1)

Except where the Constitution provides otherwise—
(a)

a majority of the members of the National Assembly must be
present before a vote may be taken on a Bill or an amendment to a
Bill;

(b)

at least one third of the members must be present before a vote
may be taken on any other question before the Assembly; and

(c)

all questions before the Assembly are decided by a majority of the
votes cast.

(2)

The member of the National Assembly presiding at a meeting of the

Assembly has no deliberative vote, but—
(a)

must cast a deciding vote when there is an equal number of votes
on each side of a question; and

(b)

may cast a deliberative vote when a question must be decided with
a supporting vote of at least two thirds of the members of the
Assembly.
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(၃)

ဥကကဌနှငဲ့ ေုံတိယဥကကဌ ခရွ်းြေျယတငခ မ္ောကရ အတက ဇယော်း (၃) အပိုံင်း(က) တင ြေျမ္ှတထော်းသညဲ့

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းကိုံ အသုံ်း ပြုပါသည။
(၄)

ပညသူူ့လွှတခတောသည ဆုံ်း ဖတြေျကြေျမ္ှတ ြေင်း ဖငဲ့ ဥကကဌ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ေုံတိယဥကကဌမ္ျော်းအော်း

ရောထူ်းမ္ှဖယရှော်းနိုံငပါသည။ ဆုံ်း ဖတြေျကြေျမ္ှတသညဲ့ အြေျိ တင ပညသူူ့လွှတခတောအဖွဲ့ေင အမ္ျော်းစုံသည
လွှတခတောအစည်းအခေ်း တကခရောကခ ရမ္ည ဖစသည။
(၅)

ပညသူူ့လွှတခတောအခ ဖငဲ့ ဥကကဌနှငဲ့ ေုံတိယဥကကဌ မ္ျော်းအော်း အခထောကအကူခပ်းရ တောေ ယူမ္ညဲ့

မ္ခပ်း ြေင်းကိုံကက်း ကပသူအရောရှိ မ္ျော်းအော်း ၎င်း၏အဖွဲ့ေငမ္ျော်းအတင်းမ္ှ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း၊ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းနှငဲ့အည
ခရွ်းြေျယနိုံငသည။

ဆ်းုံ ဖတြေျကမ္ျော်း
၅၃။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတင အ ြေော်း ည်းအော်း ဖငဲ့ခဖော ပထော်း ြေင်းမ္ှတပါ်း(က)

ဥပခေ ကမ္်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ဥပခေ ကမ္်း ပငဆငရ အတက မ္ခပ်း ြေင်းမ္ ပြုမ္ ပညသူူ့လွှတ
ခတော၏ အဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံသည လွှတခတောအစည်းအခေ်းတင တကခရောက လျကရှိခ ရမ္ည
ဖစပါ သည။

(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတော

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင

မ္ညသညဲ့ကိစစရပအတကမ္ဆိုံ

မ္ခပ်း ြေင်း

မ္ ပြုမ္

အ ည်းဆုံ်း အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏ သုံ်းပုံနှစပုံသည တကခရောကလျကရှိခ ရမ္ည ဖစပါသည။
(င်္)

ပညသူူ့လွှတခတောခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ကိစစရပမ္ျော်းအော်းလုံ်းနှငဲ့ပတသက၍ အမ္ျော်းစုံ၏ ဆနဒကိုံ
မ္ြေ၍ ဆုံ်း ဖတပါသည။

(၂)

ပညသူူ့လွှတခတော၏ အစည်းအခေ်းတင သဘောပတိအ ဖစ ခဆောငရွကခ သညဲ့ ပညသူူ့ လွှတခတော

အဖွဲ့ေငတင မ္ခပ်းြေငဲ့မ္ရှိပါ။ သိုံေ့ခသော (က)

ကိစစရပ

တစြေုံအတက နှစဘကစလုံ်းတင မ္အခရအတက တူညခ သညဲ့အြေါ အဆုံ်း

အ ဖတခပ်းမ္ညဲ့ မ္အ ဖစ ခပ်းရမ္ည ဖစပါသည။
(ြေ)

ကိစစရပတစြေုံအော်း
ခထောကြေမ္ ဖငဲ့

ပညသူူ့လွှတခတောအဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏
အဆုံ်းအ ဖတခပ်းရမ္ညဲ့အြေျိ တင

အ ည်းဆုံ်း

သုံ်းပုံနှစပုံ၏

သဘောပတိ၏

ဆုံ်း ဖတမ္ ဖငဲ့

အဆုံ်းအ ဖတခပ်းနိုံငမ္ည ဖစပါသည။
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Rights of certain Cabinet members and Deputy Ministers in the National Assembly
54.

The President, and any member of the Cabinet or any Deputy Minister who is not

a member of the National Assembly, may, subject to the rules and orders of the Assembly,
attend and speak in the Assembly, but may not vote.

[S. 54 substituted by s. 3 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]

Powers of National Assembly
55.

(1)

In exercising its legislative power, the National Assembly may—
(a)

consider, pass, amend or reject any legislation before the Assembly;
and

(b)
(2)

initiate or prepare legislation, except money Bills.

The National Assembly must provide for mechanisms—
(a)

to ensure that all executive organs of state in the national sphere of
government are accountable to it; and

(b)

to maintain oversight of—
(i)

the exercise of national executive authority, including the
implementation of legislation; and

(ii)

any organ of state.

Evidence or information before National Assembly
56.

The National Assembly or any of its committees may—
(a)

summon any person to appear before it to give evidence on oath or
affirmation, or to produce documents;

(b)

require any person or institution to report to it;
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ပညသူူ့လတ
ွှ ခတောတငအစိ်းုံ ရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့ ေုံတယ
ိ ေ ကက်းမ္ျော်း၏ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း
၅၄။

နိုံငငခတောသမ္မတနှငဲ့

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေင

မ္ညသူမ္ဆိုံ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

ပညသူူ့လွှတခတောအဖွဲ့ေငမ္ဟုံတခသော

မ္ညသညဲ့ေုံတိယေ ကက်းမ္ဆိုံ ပညသူူ့လွှတခတော၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းအရ ပညသူူ့လွှတခတောတင တက
ခရောက ြေင်းနှငဲ့ မ္ိ ေ့ြေ ်းခ ပော ကော်း ြေင်းမ္ျော်း ပြုနိုံငသည။ သိခ
ုံေ့ သော မ္ခပ်းပိုံငြေငဲ့ရှိမ္ည မ္ဟုံတပါ။

[ပုံေမ္

၅၄

အော်း

၂၀၀၁

ြေုံဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏

ပုံေမ္

၃အရ

အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]

ပညသူူ့လတ
ွှ ခတော၏ လုံပပိင
ုံ ြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း
၅၅။

(၁)

ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏောအော်း ကျငဲ့သုံ်း ရောတင ပညသူူ့ လွှတခတောသည
(က)

ပညသူူ့လွှတခတောခရှွဲ့ခမ္ှောကတင

မ္ညသညဲ့ဥပခေကိုံမ္ဆိုံ

ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်း ြေင်း၊

အတည ပြု ြေင်း၊ ပငဆင ြေင်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ငင်းပယ ြေင်းမ္ျော်း ပြုနိုံငမ္ည ဖစသည။ ထိုံေ့ ပင(ြေ)

ခငခ က်းဆိုံငရော

ဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်းမ္ှအပ

ဥပခေအော်း

အစ ပြု ြေင်း

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

ခရ်းဆ

နိုံငမ္ည ဖစသည။
(၂)

ပညသူူ့လွှတခတောသည ခအောကခဖော ပပါမ္ျော်းအတက ယနတရော်းမ္ျော်းကိုံ ပဲ့ပိုံ်းခပ်း ရမ္ည ဖစသည(က)

အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့

ဩဇောသကခရောကမ္ှုရှိသညဲ့

အစိုံ်းရ၏

အုံပြေျြုပခရ်းဆိုံငရော

အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း အော်းလုံ်းမ္ှ တောေ ြေမ္ှု ရှိခစရ
(ြေ)

ခအောကပါလုံပင ်းမ္ျော်းအခပေါ် ခစောငဲ့ ကညဲ့ကက်း ကပခရ်းလုံပင ်းမ္ျော်း ခဆောငရွကနိုံငရ
(၁)

ပဋ္ဌော ်းဥပခေမ္ျော်း

အခကောငအထညခဖောခဆောငခရ်းအပါအေင

နိုံငငခတော

အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောမ္ျော်းကိုံ ကျငဲ့သုံ်း ြေင်းတငလည်းခကောင်း
(၂)

နိုံငငခတော၏ မ္ညသညဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုံ မ္ဆိုံ

ပညသူူ့လတ
ွှ ခတောသိုံေ့ တင ပသညဲ့ အခထောကအထော်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) သတင်းအြေျကအလက
၅၆။

ပညသူူ့ လွှတခတော (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ပညသူူ့လွှတခတော၏ မ္ညသညဲ့ခကောမ္တမ္ဆိုံ (က)

ပညသူူ့လွှတခတော၏ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ကျမ္်းကျိ ၍ အခထောကအထော်းအော်းတင ပရ
အတည ပြုခပ်းရ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အခထောကအထော်းစောရွကစောတမ္်းမ္ျော်းအော်း တင ပရ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)
မ္ညသူူ့ကိုံမ္ဆိုံ

ဆငဲ့ခြေေါ် နိုံငသည။
(ြေ)

မ္ညသူမ္ဆိုံ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) မ္ညသညဲ့အဖွဲ့အစည်း က မ္ဆိုံ ၎င်းထ အစရငြေတင ပရ လိုံအပသည။
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(c)

compel, in terms of national legislation or the rules and orders, any
person or institution to comply with a summons or requirement in
terms of paragraph (a) or (b); and

(d)

receive petitions, representations or submissions from any
interested persons or institutions.

Internal arrangements, proceedings and procedures of National Assembly
57.

(1)

The National Assembly may—
(a)

determine and control its internal arrangements, proceedings and
procedures; and

(b)

make rules and orders concerning its business, with due regard to
representative

and

participatory

democracy,

accountability,

transparency and public involvement.
(2)

The rules and orders of the National Assembly must provide for—
(a)

the establishment, composition, powers, functions, procedures and
duration of its committees;

(b)

the participation in the proceedings of the Assembly and its
committees of minority parties represented in the Assembly, in a
manner consistent with democracy;

(c)

financial and administrative assistance to each party represented in
the Assembly in proportion to its representation, to enable the party
and its leader to perform their functions in the Assembly effectively;
and

(d)

the recognition of the leader of the largest opposition party in the
Assembly as the Leader of the Opposition.

This is not an official document of South Africa.

65

(င်္)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းအရ မ္ညသူမ္ဆိုံ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) မ္ညသညဲ့
အဖွဲ့အစည်းမ္ဆိုံ ဆငဲ့ခြေေါ် ြေင်းအော်း လိုံက ောခဆောငရွကရ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အပိုံေ(က)နှငဲ့ (ြေ) တင ခဖော ပ
ထော်းသညဲ့ အတိုံင်း လိုံကနိုံငခဆောငရွကရ ခတောင်းဆိုံနိုံငသည။ ထိုံေ့ ပင -

(ဃ)

စိတေငစော်းသညဲ့

မ္ညသူမ္ဆိုံ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

မ္ညသညဲ့အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းထမ္ှမ္ဆိုံ

အသ ော်းြေလွှော၊

ကိုံယစော်း ပြု ြေင်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) တင ပ ြေင်းမ္ျော်းအော်း လကြေနိုံငသည။

ပညသူူ့လတ
ွှ ခတောအတင်း စစဉခဆောငရွကထော်းမ္ှုမ္ျော်း၊ လုံပကိင
ုံ ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်း နှငဲ့ လုံပထ်းုံ လုံပ ည်းမ္ျော်း
၅၇။

(၁)

ပညသူူ့လွှတခတောသည (က)

လွှတခတောတင်း

စစဉခဆောငရွကထော်းမ္ှုမ္ျော်း၊

လုံပကိုံငခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့

လုံပထုံ်း

လုံပ ည်း မ္ျော်းကိုံ ဆုံ်း ဖတပပ်း ထိ ်းြေျြုပနိုံငသည။
(ြေ)

လွှတခတော၏
အမ္ိ ေ့မ္ျော်းတင

လုံပခဆောငရမ္ညဲ့လုံပင ်းမ္ျော်းနှငဲ့
ကိုံယစော်း ပြုေမ္ိုံကခရစ၊

သကဆိုံငသညဲ့စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့

အော်းလုံ်းပါေငသညဲ့

ေမ္ိုံကခရစ၊

တောေ ြေမ္ှု၊

ပငဲ့လင်း မ္ငသောမ္ှုနှငဲ့ အမ္ျော်း ပညသူ ပူ်းခပါင်းပါေငခဆောငရွကမ္ှုတိအ
ုံေ့ ော်း ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်း၍
သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။
(၂)

ပညသူူ့လွှတခတော၏စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့အမ္ိ ေ့မ္ျော်းသည ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ ပဲ့ပိုံ်းခပ်းရမ္ည ဖစပါသည (က)

ပညသူူ့လွှတခတော ခကောမ္တမ္ျော်း၏

ဖွဲ့စည်းတညခထောငမ္ှု၊

ခပါင်းစပဖွဲ့စည်းမ္ှု၊

လုံပပိုံငြေငဲ့ အောဏော မ္ျော်း၊ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း၊ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းနှငဲ့ သကတမ္်း
(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတောနှငဲ့

ပညသူူ့လွှတခတောတင

ကိုံယစော်း ပြုမ္ှု

အ ည်းငယသောရှိသညဲ့

ပါတမ္ျော်းမ္ှ ဖွဲ့စည်းထော်းသညဲ့ ခကောမ္တမ္ျော်း၏ လုံပကိုံငခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းတင ေမ္ိုံကခရစ
ည်းလမ္်းနှငဲ့အည ပါေင ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်း
(င်္)

ပညသူူ့လွှတခတောတငပါတနှငဲ့ ၎င်းပါတ၏ ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း သည လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ
ထိခရောကစော

လုံပခဆောငနိုံငခစရ

ပညသူူ့လွှတခတောတင

ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့

ပါတတစြေုံြေျင်းစ၏ ကိုံယစော်း ပြုမ္ှုအြေျိြု်းနှငဲ့အည ခငခရ်းခ က်းခရ်းနှငဲ့ စမ္အုံပြေျြုပမ္ှုဆိုံငရော
အခထောကအပဲ့မ္ျော်း နှငဲ့
(ဃ)

အကက်းဆုံ်းအတိုံကအြေပါတ၏

ပါတခြေါင်းခဆောငအော်း

ပညသူူ့လွှတခတောအတင်း၌

အတိုံကအြေ ခြေါင်းခဆောင အ ဖစ အသိအမ္ှတ ပြု ြေင်း
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Privilege
58.

(1)

Cabinet members, Deputy Ministers and members of the National

Assembly—
(a)

have freedom of speech in the Assembly and in its committees,
subject to its rules and orders; and

(b)

are not liable to civil or criminal proceedings, arrest, imprisonment
or damages for—
(i)

anything that they have said in, produced before or
submitted to the Assembly or any of its committees; or

(ii)

anything revealed as a result of anything that they have said
in, produced before or submitted to the Assembly or any of
its committees.

(2)

Other privileges and immunities of the National Assembly, Cabinet

members and members of the Assembly may be prescribed by national legislation.
(3)

Salaries, allowances and benefits payable to members of the National

Assembly are a direct charge against the National Revenue Fund.
[S. 58 amended by s. 4 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]

Public access to and involvement in National Assembly
59.

(1)

The National Assembly must—
(a)

facilitate public involvement in the legislative and other processes
of the Assembly and its committees; and

(b)

conduct its business in an open manner, and hold its sittings, and
those of its committees, in public, but reasonable measures may be
taken
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အထူ်းအြေငဲ့အခရ်း
၅၈။

(၁)

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်း၊ ေုံတိယေ ကက်းမ္ျော်းနှငဲ့ ပညသူူ့လွှတခတော၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည
(က)

ပညသူူ့လွှတခတော၏စည်းမ္ျဉ်း၊ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းနှငဲ့အည

ပညသူူ့လွှတခတော နှငဲ့ ပညသူူ့လွှတ

ခတော ၏ ခကောမ္တမ္ျော်း အတင်း၌ လတလပစောခ ပောဆိုံနိုံငြေငဲ့ ရှိပါသည။
(ြေ)

တရော်းမ္မ္ှု (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ရောဇေတမ္ှုဆိုံငရော တရော်းစဆိမ္
ုံ ှုမ္ျော်း၊ ဖမ္်းဆ်း ြေင်း၊ အကျဉ်းြေျထော်း ြေင်း
(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ခလျောခ က်းမ္ျော်းခတောင်းြေ ြေင်းမ္ျော်းတင ခအောကခဖော ပပါ တိအ
ုံေ့ တက ဥပခေအရ
တောေ မ္ရှိပါ။
၁)

ပညသူူ့လွှတခတော (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ပညသူူ့လွှတခတော၏မ္ညသညဲ့ခကောမ္တ၏ ခရှွဲ့
ခမ္ှောကတင

မ္ဆိုံ

ထုံတခဖော

ခ ပောဆိုံ

ြေဲ့သညဲ့

မ္ညသညဲ့ကိစစခ ကောငဲ့မ္ဆိုံ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) တင ပြေဲ့သညဲ့ မ္ညသညဲ့ ကိစစခ ကောငဲ့မ္ဆိုံ
၂)

ပညသူူ့လွှတခတော (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ပညသူူ့လွှတခတော၏မ္ညသညဲ့ခကောမ္တ၏ ခရှွဲ့
ခမ္ှောကတငမ္ဆိုံ

ထုံတခဖောခ ပောဆိုံြေဲ့သညဲ့

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

တင ပြေဲ့သညဲ့

မ္ညသညဲ့ကိစစရပခ ကောငဲ့မ္ဆိုံမ္ှ ခပေါ်ခပါကလောသညဲ့ မ္ညသညဲ့ရလေမ္ျော်းခ ကောငဲ့
မ္ဆိုံ
(၂)

ပညသူူ့လွှတခတော၊ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့ ပညသူူ့လွှတခတောအဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏ အ ြေော်းအထူ်းအြေငဲ့ အ

ခရ်း မ္ျော်း နှငဲ့ ကင်းလတြေငဲ့မ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ ခဖော ပရမ္ည ဖစပါသည။
(၃)

ပညသူူ့လွှတခတော အဖွဲ့ေငမ္ျော်းအတက လစောမ္ျော်း၊ ပုံမ္ှ ြေငဲ့ ပြုခငမ္ျော်းနှငဲ့ နိုံငငခတောမ္ှ ြေျ်း မ္ငဲ့ခင

မ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်း ဘဏ္ဍောခရ်း ရ ပုံခငမ္ှ တိုံကရိုံကကျြေပါသည။

[ပုံေမ္ ၅၈ အော်း ၂၀၀၁ ြေုံဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၄ အရ
ပငဆငထော်းပါသည။]

ပညသူူ့လတ
ွှ ခတောသိုံေ့ အမ္ျော်း ပညသူမ္ှ လကလှမ္်းမ္ ြေျဉ်းကပနိင
ုံ မ္ှုနင
ှ ဲ့ ပညသူူ့လတ
ွှ ခတောတင ပါေငပတသကနိင
ုံ မ္ှု
၅၉။

(၁)

ပညသူူ့လွှတခတောသည(က)

ပညသူူ့လွှတခတောနှငဲ့

ပညသူူ့လွှတခတော၏ခကောမ္တမ္ျော်း၏ ဥပခေ ပြုခရ်းနှငဲ့ အ ြေော်း

လုံပင ်းစဉမ္ျော်းတင ပါေငပတသကနိုံငရ ပဲ့ပိုံ်းခပ်းရမ္ည ဖစသည။
(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတော၏
ပညသူူ့လွှတခတော

လုံပင ်းခဆောငတောမ္ျော်းအော်း
နှငဲ့

ပငဲ့လင်းစော ဖငဲ့

ပညသူူ့လွှတခတောခကောမ္တမ္ျော်း၏

ခဆောငရွကရောတင

အစည်းအခေ်းမ္ျော်းအော်း

အမ္ျော်း ပညသူခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ကျင်းပရမ္ည ဖစပါသည။ သိရ
ုံေ့ ောတင ခအောကပါ အစအမ္မ္ျော်း
အော်း ကျိြု်းခ ကောင်းညညတစော ခဆောငရွကထော်းရမ္ည ဖစသည-
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(i)

to regulate public access, including access of the media, to
the Assembly and its committees; and

(ii)

to provide for the searching of any person and, where
appropriate, the refusal of entry to, or the removal of, any
person.

(2)

The National Assembly may not exclude the public, including the media,

from a sitting of a committee unless it is reasonable and justifiable to do so in an
open and democratic society.
National Council of Provinces
Composition of National Council
60.

(1)

The National Council of Provinces is composed of a single delegation from

each province consisting of ten delegates.
(2)

The ten delegates are—
(a)

four special delegates consisting of—
(i)

the Premier of the province or, if the Premier is not available,
any member of the provincial legislature designated by the
Premier either generally or for any specific business before
the National Council of Provinces; and

(ii)
(b)
(3)

three other special delegates; and

six permanent delegates appointed in terms of section 61(2).

The Premier of a province, or if the Premier is not available, a member of

the province’s delegation designated by the Premier, heads the delegation.
Allocation of delegates
61.

(1)

Parties represented in a provincial legislature are entitled to delegates in

the province’s delegation in accordance with the formula set out in Part B of
Schedule 3.
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၁)

ပညသူူ့လွှတခတောနှငဲ့

ပညသူူ့လွှတခတော၏ခကောမ္တမ္ျော်းထသိုံေ့

မ္ေယော

အပါအေင အမ္ျော်း ပညသူမ္ျော်း ြေျဉ်းကပနိုံငရ စည်းမ္ျဉ်းသတမ္ှတရ
၂)

မ္ညသူူ့ကိုံမ္ဆိုံ

ရှောခဖ ြေင်း

နှငဲ့

လိုံအပပါက

မ္ညသူူ့ကိုံမ္ဆိုံ

ေငခရောကရ

ငင်းပယ ြေင်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ထုံတပယ ြေင်းအတကစစဉရ
(၂)

ပညသူူ့လွှတခတောသည ခကောမ္တ၏ အစည်းအခေ်းကျင်းပခ စဉ ပငဲ့လင်းသညဲ့ ေမ္ိုံကခရစ လူမ္ှု

အဖွဲ့အစည်း အတင်း၌ အမ္ျော်း ပညသူအော်း ြေျ လှပထော်းရ

ကျိြု်းခ ကောင်းညညတပပ်း မ္ှ က ခ ကောင်း ထငရှော်း

သညမ္ှအပ မ္ေယောအပါအေင အမ္ျော်း ပညသူ မ္ျော်းအော်း ြေျ လှပထော်း ြေင်း မ္ရှခ
ိ စရ။

ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော
ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ၏ခပါင်းစပဖွဲ့စည်းမ္ှု
၆၀။

(၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည ပည ယတစြေုံစမ္ှ

ကိုံယစော်းလှယ (၁၀) ဦ်း

ပါေငသညဲ့ ကိုံယစော်း ပြုမ္ှုတစြေုံစ ဖငဲ့ ဖွဲ့စည်းပါသည။
(၂)

ကိုံယစော်းလှယ (၁၀)ဦ်းသည
(က)

အထူ်းကိုံယစော်းလှယ (၄)ဦ်းတင ၁)

ပည ယေ ကက်းြေျြုပ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အကယ၍ ပည ယေ ကက်းြေျြုပ မ္ပါေငနိုံငပါက
ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင

အခထခထ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) သ်းသ ေ့ ဖစသညဲ့ လုံပင ်းမ္ျော်းအတက ေ ကက်းြေျြုပမ္ှ ြေ ေ့အပတောေ
ခပ်းသညဲ့ ပည ယဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ မ္ညသညဲ့ အဖွဲ့ေင တစဦ်းမ္ဆိုံ နှငဲ့
၂)
(ြေ)
(၃)

အ ြေော်းအထူ်းကိုံယစော်းလှယသုံ်းဦ်း နှငဲ့

ပုံေမ္ ၆၁ (၂)အရ ြေ ေ့အပြေဲ့သညဲ့ အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယ ခ ြေောကဦ်း တိုံေ့ ဖစပါသည။

ပည ယေ ကက်းြေျြုပ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အကယ၍ ေ ကက်းြေျြုပ မ္ပါေငနိုံငပါက ေ ကက်းြေျြုပမ္ှ ြေ ေ့အပ တောေ

ခပ်းသညဲ့ ပည ယ၏ ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့ေငတစဦ်းသည ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့အော်း ဦ်းခဆောငပါသည။

ကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်းြေခေမ္ှု
၆၁။

(၁)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတင ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့ ပါတမ္ျော်းသည

ပည ယ၏ ကိုံယစော်းလှယ

အဖွဲ့တင ဇယော်း (၃) အပိုံင်း (ြေ) တင ြေျမ္ှတထော်းသညဲ့ ပုံခသ ည်းအတိုံင်း ကိုံယစော်း ပြုရ

အြေငဲ့အ

ခရ်းရှိပါသည။
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(2)

(a)

A provincial legislature must, within 30 days after the result of an

election of
(i)

that legislature is declared—
determine, in accordance with national legislation, how
many of each party’s delegates are to be permanent
delegates and how many are to be special delegates; and

(ii)

appoint the permanent delegates in accordance with the
nominations of the parties.

(b) …….

[Para. (b) omitted by s. 1 of the Constitution Fourteenth Amendment Act of 2008.]
[Sub-s. (2) substituted by s. 1 of the Constitution Ninth Amendment Act of 2002 and by s.
1 of the Constitution Fourteenth Amendment Act of 2008.]
(3)

The national legislation envisaged in subsection (2)(a) must ensure the

participation of minority parties in both the permanent and special delegates’
components of the delegation in a manner consistent with democracy.
(4)

The legislature, with the concurrence of the Premier and the leaders of the

parties entitled to special delegates in the province’s delegation, must designate
special delegates, as required from time to time, from among the members of the
legislature.
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(၂) (က) အဆိုံပါ ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ ခရွ်းခကောကပရလေကိုံ ခ က ငောပပ်းသညဲ့ခ ောက ရကခပါင်း (၃၀)
အတင်း ပည ယဥပခေ ပြုလွှတခတောသည ၁)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေနှငဲ့အည

ပါတတစြေုံြေျင်းစ၏

ကိုံယစော်းလှယ

မ္ညမ္ျှသည အပမ္တမ္်း ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း ဖစရ

အခရအတက

နှငဲ့ အခရအတကမ္ညမ္ျှသည

အထူ်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း ဖစရ ကိုံ သတမ္ှတ ဆုံ်း ဖတ ရမ္ည ဖစပါသည။ ထိုံေ့ ပင
၂)

ပါတမ္ျော်း၏

အမ္ညစောရင်းတငသင်းမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့အည

အပမ္တမ္်း

ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းကိုံ ြေ ေ့အပရ မ္ည ဖစပါသည။
(ြေ)

........

[ပုံေမ္ြေ (ြေ) အော်း ၂၀၀၈ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၄ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပေ၏ ပုံေမ္ ၁ အရ
ပယဖျကြေဲ့ပါသည။]
[ပုံေမ္ြေ (၂) အော်း ၂၀၀၂ ြေုံဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁ နှငဲ့ ၂၀၀၈ြေုံနှစ
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၄ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျင၏ ပုံေမ္ ၁ ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်းထော်းပါသည။]
(၃)

ပုံေမ္ြေ

(၂) (က)တင အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေမ္ှ

ခမ္ျှောမ္ှ ်းထော်းြေဲ့သညဲ့အတိုံင်း

ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့၏

အစိတအပိုံင်း မ္ျော်း ဖစခသော အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း နှငဲ့ အထူ်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း နှစြေုံစလုံ်းတင ေမ္ိုံက
ခရစ ည်းလမ္်း မ္ျော်းနှငဲ့အည အ ည်းစုံသောရှိသညဲ့ ပါတမ္ျော်း၏ ပါေငမ္ှုအော်း ခသြေျောခစရမ္ည ဖစသည။
(၄)

ေ ကက်းြေျြုပနှငဲ့ ပည ယ၏ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့တင အထူ်းကိုံယစော်းလှယအ ဖစ အြေငဲ့အခရ်းရှိသညဲ့

ပါတမ္ျော်း၏ ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း၏ သခဘောတူညမ္ှုနှငဲ့အတူ ဥပခေ ပြု လွှတခတောသည လိုံအပသညဲ့အြေျိ မ္ျော်းတင
ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏

အဖွဲ့ေငမ္ျော်းအတင်းမ္ှ

အထူ်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းအော်း

ြေ ေ့အပတောေ ခပ်း

ရမ္ည

ဖစပါသည။
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Permanent delegates
62.

(1)

A person nominated as a permanent delegate must be eligible to be a

member of the provincial legislature.
(2)

If a person who is a member of a provincial legislature is appointed as a

permanent delegate, that person ceases to be a member of the legislature.
(3)

Permanent delegates are appointed for a term that expires—
(a)

immediately before the first sitting of the provincial legislature after its next
election.

(b)

……

[Para. (b) omitted by s. 2 of the Constitution Fourteenth Amendment Act of 2008.]
[Sub-s. (3) substituted by s. 2 of the Constitution Ninth Amendment Act of 2002 and
substituted by s. 2 of the Constitution Fourteenth Amendment Act of 2008.]
(4)

A person ceases to be a permanent delegate if that person—
(a)

ceases to be eligible to be a member of the provincial legislature for any
reason other than being appointed as a permanent delegate;

(b)

becomes a member of the Cabinet;

(c)

has lost the confidence of the provincial legislature and is recalled by the
party that nominated that person;

(d)

ceases to be a member of the party that nominated that person and is
recalled by that party; or

(e)

is absent from the National Council of Provinces without permission in

circumstances for which the rules and orders of the Council prescribe loss of office
as a permanent delegate.
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အပမ္တမ္်းကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်း
၆၂။

(၁) အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယအ ဖစ အမ္ညစောရင်း တငသင်း ြေင်း

ြေရခသောပုံင်္ိ္ြုလသည

ပည ယဥပ

ခေ ပြုလတ
ွှ ခတော၏ အဖွဲ့ေငတစဦ်းအ ဖစ အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္ ရမ္ည ဖစပါသည။
(၂)

အကယ၍ ပည ယဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ အဖွဲ့ေင ဖစခသော ပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းအော်း အပမ္တမ္်း ကိုံယစော်း

လှယအ ဖစ အမ္ညစောရင်း တငသင်း ြေင်းြေရပါက အဆိုံပါပုံင်္ိြု္ လသည ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ အဖွဲ့ေငအ ဖစမ္ှ
ရပဆိုံင်း ပါသည။
(၃)

သကတမ္်းတစြေုံအတက အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယအ ဖစ ြေ အပ
ေ့
ြေြေဲ့ရသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၏

သကတမ္်း သည (က)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော၏

ခ ောကတစကကိမ္ခရွ်းခကောကပ

ပပ်းဆုံ်းပပ်းခ ောက

ပထမ္ဆုံ်းကျင်းပသညဲ့ အစည်းအခေ်း မ္စတငမ္ အြေျိ တင ကုံ ဆုံ်းပါသည။
(ြေ)

......

[ပုံေမ္ြေ (ြေ) အော်း ၂၀၀၈ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၄ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျင အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂

အရ

ပယဖျကြေဲ့ပါသည။]
[ပုံေမ္ြေ (၃) အော်း ၂၀၀၂ ြေုံဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂ နှငဲ့ ၂၀၀၈ြေုံနှစ
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၄ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျင၏ ပုံေမ္ ၂ ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်းထော်းပါသည။]
(၄)

အကယ၍ ပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းတစခယောကသည (က)

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယအ ဖစြေ ေ့အပြေရ ြေင်းမ္ှလ၍

မ္ညသညဲ့အခ ကောင်းခ ကောငဲ့မ္ဆိုံ

ပည ယဥပခေ ပြု လွှတခတော၏ အဖွဲ့ေငအ ဖစ အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္ ြေင်း မ္ှ ရပစလျှင
(ြေ)

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငတစဦ်း ဖစသော်းလျှင

(င်္)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော၏ ယုံ ကညမ္ှုခပျောကဆုံ်း သော်းလျှငနှငဲ့ အဆိုံပါ ပုံင်္ိြု္ လအော်း
အမ္ညစောရင်း တငသင်းြေဲ့သညဲ့ပါတမ္ှ ပ လညခြေေါ်ယူလျှင

(ဃ)

၎င်းအော်း အမ္ညစောရင်း တငသင်းြေဲ့သညဲ့ ပါတေငအဖွဲ့မ္ှ ရပဆိုံင်းလျှင (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ပါတမ္ှ
ပ လည ခြေေါ်ယူလျှင (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

(င)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောတင

ြေငဲ့ ပြုြေျကမ္ရှိဘ

တကခရောကရ

ပျကကကြေဲ့မ္ှုသည အပမ္တမ္်း ကိုံယစော်းလှယ၏ ရောထူ်းခ ရော ရပဆိုံင်း ြေင်းနှငဲ့ ပတသက၍
လွှတခတောမ္ှ

ပဌော ်းထော်းသညဲ့ စည်းမ္ျဉ်း နှငဲ့အမ္ိ ေ့မ္ျော်းနှငဲ့ ကိုံကညသညဲ့ အခ ြေအ

ခ မ္ျော်းတင ဖစြေဲ့လျှင

အဆိုံပါ

ပုံင်္ိြု္ လအော်း

အပမ္တမ္်း

ကိုံယစော်းလှယအ ဖစမ္ှ

ရပဆိုံင်းမ္ည ဖစသည။
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(5)

Vacancies among the permanent delegates must be filled in terms of national

legislation.
(6)

Before permanent delegates begin to perform their functions in the National

Council of Provinces, they must swear or affirm faithfulness to the Republic and
obedience to the Constitution, in accordance with Schedule 2.

Sittings of National Council
63.

(1)

The National Council of Provinces may determine the time and duration of

its sittings and its recess periods.
(2)

The President may summon the National Council of Provinces to an

extraordinary sitting at any time to conduct special business.
(3)

Sittings of the National Council of Provinces are permitted at places other

than the seat of Parliament only on the grounds of public interest, security or
convenience, and if provided for in the rules and orders of the Council.

Chairperson and Deputy Chairpersons
64.

(1)

The National Council of Provinces must elect a Chairperson and two Deputy

Chairpersons from among the delegates.
(2)

The Chairperson and one of the Deputy Chairpersons are elected from

among the permanent delegates for five years unless their terms as delegates
expire earlier.
(3)

The other Deputy Chairperson is elected for a term of one year, and must

be succeeded by a delegate from another province, so that every province is
represented in turn.
(4)

The Chief Justice must preside over the election of the Chairperson, or

designate another judge to do so. The Chairperson presides over the election of
the Deputy Chairpersons.

This is not an official document of South Africa.

75

(၅)

လစလပသော်းသညဲ့

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၏

ခ ရောမ္ျော်းအော်း

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ပြုမ္ှုအရ

ဖညဲ့စကရမ္ည ဖစသည။
(၆)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောအမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောတင အပမ္တမ္်း ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း

သည ၎င်းတိ၏
ုံေ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ကိုံ စတငမ္ခဆောငရွကမ္ သမ္မတနိုံငငခတောအော်း သစစောခစောငဲ့သိမ္ှုနှငဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပ
ခေအော်း ခလ်းစော်းစော လိုံက ောခဆောငရွကမ္ညဲ့အခ ကောင်း ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ ြေင်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ကတိသစစော ပြု ြေင်း
ကိုံ ဇယော်း (၂) နှငဲ့အည လုံပ ခဆောင ရ မ္ည ဖစသည။

ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏အစည်းအခေ်းမ္ျော်း
၆၃။

(၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည

၎င်း၏

အစည်းအခေ်းမ္ျော်း

ကျင်းပမ္ညဲ့အြေျိ ၊

ကော မ္ငဲ့မ္ညဲ့ကောလနှငဲ့ ၎င်း၏ရပ ော်းမ္ညဲ့ ကောလအပိုံင်းအ ြေော်းမ္ျော်းကိုံ ဆုံ်း ဖတ နိုံငပါသည။
(၂)
ကျင်းပရ
(၃)

နိုံငငခတောသမ္မတသည

အထူ်းကိစစရပမ္ျော်း

ခဆောငရွကရ အတက

အခရ်းခပေါ်

အစည်းအခေ်း

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောအော်း အြေျိ မ္ခရွ်း ဆငဲ့ခြေေါ်နိုံငမ္ည ဖစသည။
ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော အစည်းအခေ်းမ္ျော်းကျင်းပရ ခ ရောကိုံ ၎င်းလွှတခတော၏

စည်းမ္ျဉ်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းတင ခဖော ပထော်းလျှင ဥပခေ ပြုလွှတခတော ရုံ်းစိုံကရောခ ရောမ္ှအပ

ပညသူလူထုံ

အကျိြု်းစ်းပော်း၊ လုံခြေြုခရ်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အဆငခ ပမ္ှုခပေါ်အခ ြေြေ၍ ကျင်းပနိုံငြေငဲ့ရှိပါသည။
ဥကကဌနှငဲ့ ေုံတယ
ိ ဥကကဌမ္ျော်း
၆၄။

(၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သညကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း အတင်းမ္ှ ဥကကဌတစဦ်းနှငဲ့

ေုံတိယဥကကဌနှစဦ်းအော်း ခရွ်းြေျယတငခ မ္ောကရ မ္ည ဖစပါသည။
(၂)

အကယ၍

ေုံတိယဥကကဌမ္ျော်းထမ္ှ

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယသကတမ္်းသည
တစဦ်းကိုံ

ခစောလျငစောမ္ကုံ ဆုံ်းပါက

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းထမ္ှ

ဥကကဌနှငဲ့

(၅)နှစသကတမ္်းအတက

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကသည။
(၃)

အ ြေော်းေုံတိယဥကကဌတစဦ်းအော်း

တစနှစသကတမ္်းအတက

ကိုံယစော်းလှယတစဦ်းမ္ှ ဆကြေရမ္ည ဖစပါသည။ ထိုံေ့ခ ကောငဲ့

ခရွ်းြေျယပပ်း

အ ြေော်း ပည ယမ္ှ

ပည ယတိုံင်းသည အလှညဲ့ကျကိုံယစော်း ပြု

ပါသည။
(၄)

တရော်းသူကက်းြေျြုပသည ဥကကဌအော်း ခရွ်းြေျယတငခ မ္ောကရောတင သဘောပတိအ ဖစ တောေ ယူ

ခဆောငရွကရမ္ည ဖစပါသည။ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်းတရော်းသူကက်းအော်း ဤသိုံေ့ခဆောငရွကရ တောေ

ခပ်းအပရမ္ည

ဖစပါသည။ ဥကကဌသည ေုံတိယဥကကဌမ္ျော်း ခရွ်းြေျယတငခ မ္ောကရောတင သဘောပတိ အ ဖစ တောေ ယူ
ခဆောငရွကရမ္ည ဖစပါသည။
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[Sub-s. (4) substituted by s. 5 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(5)

The procedure set out in Part A of Schedule 3 applies to the election of the

Chairperson and the Deputy Chairpersons.
(6)

The National Council of Provinces may remove the Chairperson or a Deputy

Chairperson from office.
(7)

In terms of its rules and orders, the National Council of Provinces may elect

from among the delegates other presiding officers to assist the Chairperson and
Deputy Chairpersons.

Decisions
65.

(1)

Except where the Constitution provides otherwise—
(a)

each province has one vote, which is cast on behalf of the province
by the head of its delegation; and

(b)

all questions before the National Council of Provinces are agreed
when at least five provinces vote in favour of the question.

(2)

An Act of Parliament, enacted in accordance with the procedure

established by either subsection (1) or subsection (2) of section 76, must provide
for a uniform procedure in terms of which provincial legislatures confer authority
on their delegations to cast votes on their behalf.

Participation by members of national executive
66.

(1)

Cabinet members and Deputy Ministers may attend, and may speak in, the

National Council of Provinces, but may not vote.
(2)

The National Council of Provinces may require a Cabinet member, a Deputy

Minister or an official in the national executive or a provincial executive to attend
a meeting of the Council or a committee of the Council.
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[ပုံေမ္ြေ ၄အော်း ၂၀၀၁ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက၏ အကဥပခေ ပုံေမ္

၅ ဖငဲ့

အစော်းထိုံ်းြေဲ့ပါသည။]
(၅)

ဇယော်း (၃) အပိုံင်း(က)တင ပဌော ်းထော်းခသော လုံပထုံ်းလုံပ ည်းအော်း ဥကကဌနှငဲ့ ေုံတိယ ဥကကဌမ္ျော်း

ခရွ်းြေျယတငခ မ္ောကရောတင ကျငဲ့သုံ်းပါသည။
(၆)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောအမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည ဥကကဌ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ေုံတိယဥကကဌ တိအ
ုံေ့ ော်း ရောထူ်းမ္ှ

ဖယရှော်းနိုံငမ္ည ဖစပါသည။
(၇)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည၎င်း၏

ဥကကဌနှငဲ့

ေုံတိယဥကကဌမ္ျော်းအော်း

စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့

ခရွ်းြေျယရောတင

အမ္ိ ေ့မ္ျော်း

အခထောကအကူခပ်းရ

အရ
မ္

ခပ်း ြေင်းကိုံကက်း ကပသူအရောရှိမ္ျော်းအော်း ၎င်း၏အဖွဲ့ေငမ္ျော်း အတင်း မ္ှ ခရွ်းြေျယ နိုံငမ္ည ဖစပါသည။

ဆ်းုံ ဖတြေျကမ္ျော်း
၆၅။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတင အ ြေော်း ည်းအော်း ဖငဲ့ ခဖော ပခပ်းအပထော်းသညမ္ှတပါ်း
(က)

ပည ယတစြေုံြေျင်းစတင ပည ယ၏ ကိုံယစော်းလှယခြေါင်းခဆောငမ္ှ ပည ယကိုံယစော်း
ခပ်းသညဲ့ မ္တစမ္ ရှိပါသည။

(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောအမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ကိစစရပ မ္ျော်းအော်းလုံ်း သည

အ ည်းဆုံ်း ပည ယငါ်းြေုံမ္ှ အဆိုံပါကိစစရပအော်း ခထောကြေမ္ခပ်းပါက သခဘောတူည မ္ှု
ရရှိပါသည။
(၂)

ပုံေမ္ (၇၆) ပုံေမ္ြေ (၁) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (၂) မ္ှ ပဌော ်းထော်းသညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းနှငဲ့မ္ျော်း အည

ထုံတ ပ ထော်းသညဲ့ လွှတခတော ဥပခေတရပသည ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း ဥပခေ ပြုလွှတခတောမ္ျော်းမ္ှ
၎င်းတိက
ုံေ့ ိုံယစော်းမ္ခပ်းရ

ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့မ္ျော်းအော်း အောဏောအပနှင်းရောတင တူညသညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်း

မ္ျော်းအော်း ခပ်းအပရ မ္ည ဖစသည။

အမ္ျိြု်းသော်းအုံပြေျြုပခရ်းဆိင
ုံ ရော အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏ ပူ်းခပါင်းပါေင ြေင်း
၆၆။

(၁)

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့ ေုံတိယေ ကက်းမ္ျော်းသည ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောတင တက

ခရောကပပ်း ခ ပော ကော်းနိုံငမ္ည ဖစပါသည။ သိုံေ့ခသော မ္ခပ်း နိုံငြေငဲ့ ရှိမ္ညမ္ဟုံတပါ။
(၂)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော တင အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငတစဦ်း၊ ေုံတိယ ေ ကက်းတစဦ်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခေသအဆငဲ့အုံပြေျြုပခရ်းအရောရှိတစဦ်းအော်း လွှတခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လွှတ
ခတောခကောမ္တအစည်းအခေ်း သိုံေ့ တကခရောကရ လိအ
ုံ ပမ္ည ဖစပါသည။
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Participation by local government representatives
67.

Not more than ten part-time representatives designated by organised local

government in terms of section 163, to represent the different categories of
municipalities, may participate when necessary in the proceedings of the National Council
of Provinces, but may not vote.

Powers of National Council
68.

In exercising its legislative power, the National Council of Provinces may—
(a)

consider, pass, amend, propose amendments to or reject any
legislation before the Council, in accordance with this Chapter; and

(b)

initiate or prepare legislation falling within a functional area listed
in Schedule 4 or other legislation referred to in section 76(3), but
may not initiate or prepare money Bills.

Evidence or information before National Council
69.

The National Council of Provinces or any of its committees may—
(a)

summon any person to appear before it to give evidence on oath or
affirmation or to produce documents;

(b)

require any institution or person to report to it;

(c)

compel, in terms of national legislation or the rules and orders, any
person or institution to comply with a summons or requirement in
terms of paragraph (a) or (b); and

(d)

receive petitions, representations or submissions from any
interested persons or institutions.
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ခေသဆိင
ုံ ရော အစိ်းုံ ရကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်း၏ ပူ်းခပါင်းပါေင ြေင်း
၆၇။

(၁)

အမ္ျိြု်းအစော်းက ပော်းခ သညဲ့ စညပငသောယော အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်းအော်း ကိုံယစော်း ပြုရ

ပုံေမ္ (၁၆၃)

အရ ဖွဲ့စည်းထော်းခသော ခေသနတရဆိုံငရော အစိုံ်းရမ္ှ တောေ ခပ်းအပ ထော်းသညဲ့ (၁၀) ဦ်း ထကမ္ပိုံသညဲ့
အြေျိ ပိုံင်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းသည

လိုံအပပါက

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏ လုံပင ်း

ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းတင ပူ်းခပါင်းပါေင ခဆောငရွကနိုံငမ္ည ဖစပါသည။ သိုံေ့ခသော မ္ခပ်းနိုံငမ္ည မ္ဟုံတပါ။

ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏ လုံပပိင
ုံ ြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း
၆၈။

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏

ဥပခေ ပြုသညဲ့

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောအော်း

ကျငဲ့သုံ်းရောတင

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော လွှတခတောသည(က)

ဤအြေ ်းနှငဲ့အည ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော လွှတခတော၏ ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ခဆောငရွကသညဲ့ မ္ညသညဲ့
ဥပခေ ပြု ြေင်း မ္ဆိုံအော်း စဉ်းစော်းသ်းုံ သပ ြေင်း၊

ပငဆင ြေင်း၊

ပငဆငြေျကမ္ျော်းအော်း အဆိုံ ပြု ြေင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပယြေျ ြေင်းတိက
ုံေ့ ိုံ ခဆောငရွကနိုံငမ္ည ဖစပါသည။ နှငဲ့
(ြေ)

ဇယော်း (၄) တင စောရင်း ပြုစုံထော်းသညဲ့ ခဆောငရွကရမ္ညဲ့ ကဏ္ဍအတင်း ကျခရောကသညဲ့ ဥပခေ ပြု ြေင်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပုံေမ္ ၇၆(၃) မ္ှ ရညညွှ ်းသညဲ့ အ ြေော်း ဥပခေ ပြု ြေင်းအော်း အစပျိြု်းနိုံငမ္ည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပြုစုံ
ခရ်းဆ နိုံငမ္ည ဖစပါသည။ သိခ
ုံေ့ သော ခငခ က်းဆိုံငရောဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်းအော်း အစပျိြု်းနိုံငမ္ည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ပြုစုံခရ်းဆ နိုံငမ္ညမ္ဟုံတပါ။

ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သိုံေ့ တင ပသညဲ့ အခထောကအထော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သတင်းအြေျကအလက
၆၉။

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ၎င်းလွှတခတော ၏ မ္ညသညဲ့ခကောမ္တဆိုံ
(က)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ကျမ္်းကျိ ၍ အခထောကအထော်းအော်း
တင ပရ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အတည ပြုခပ်းရ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အခထောကအထော်း စောရွကစောတမ္်းမ္ျော်းအော်း

တင ပရ မ္ညသူူ့ ကိုံ မ္ဆိုံ ဆငဲ့ခြေေါ် နိုံငသည။
(ြေ)

မ္ညသူမ္ဆိုံ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) မ္ညသညဲ့အဖွဲ့အစည်း က မ္ဆိုံ ၎င်းထ အစရငြေတင ပရ လိုံအပသည။

(င်္)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းအရ မ္ညသူမ္ဆိုံ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) မ္ညသညဲ့
အဖွဲ့အစည်းမ္ဆိုံ ဆငဲ့ခြေေါ် ြေင်းအော်း လိုံက ောခဆောငရွကရ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) အပိုံေ(က)နှငဲ့ (ြေ) တင ခဖော ပ
ထော်းသညဲ့အတိုံင်း လိုံကနိုံငခဆောငရွကရ ခတောင်းဆိုံနိုံငသည။ နှငဲ့

(ဃ)

စိတေငစော်းသညဲ့

မ္ညသူမ္ဆိုံ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) မ္ညသညဲ့အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းထမ္ှမ္ဆိုံ အသ ော်းြေလွှော၊

ကိုံယစော်း ပြု ြေင်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) တင ပ ြေင်းမ္ျော်းအော်း လကြေနိုံငသည။
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Internal arrangements, proceedings and procedures of National Council
70.

(1)

The National Council of Provinces may—
(a)

determine and control its internal arrangements, proceedings and
procedures; and

(b)

make rules and orders concerning its business, with due regard to
representative

and

participatory

democracy,

accountability,

transparency and public involvement.
(2)

The rules and orders of the National Council of Provinces must provide

for—
(a)

the establishment, composition, powers, functions, procedures and
duration of its committees;

(b)

the participation of all the provinces in its proceedings in a manner
consistent with democracy; and

(c)

the participation in the proceedings of the Council and its
committees of minority parties represented in the Council, in a
manner consistent with democracy, whenever a matter is to be
decided in accordance with section 75.

Privilege
71.

(1)

Delegates to the National Council of Provinces and the persons referred to

in sections 66 and 67—
(a)

have freedom of speech in the Council and in its committees,
subject to its rules and orders; and

(b)

are not liable to civil or criminal proceedings, arrest, imprisonment
or damages for—
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ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

အတင်း

စစဉခဆောငရွကထော်းမ္ှုမ္ျော်း၊

လုံပကိင
ုံ ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့

လုံပထ်းုံ လုံပ ည်းမ္ျော်း
၇ေ။

(၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည (က)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောအတင်း စစဉခဆောငရွကထော်းမ္ှုမ္ျော်း၊ လုံပကိုံင
ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပထုံ်း လုံပ ည်းမ္ျော်းကိုံ ဆုံ်း ဖတပပ်း ထိ ်းြေျြုပနိုံငသည။

(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏

လုံပခဆောငရမ္ညဲ့လုံပင ်းမ္ျော်းနှငဲ့

သကဆိုံငသညဲ့ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းတင ကိုံယစော်း ပြု ေမ္ိုံကခရစ၊ အော်းလုံ်းပါေငသညဲ့
ေမ္ိုံကခရစ၊

တောေ ြေမ္ှု၊

ပငဲ့လင်း မ္ငသောမ္ှုနှငဲ့

အမ္ျော်း ပညသူ

ပူ်းခပါင်း

ပါေင

ခဆောငရွကမ္ှုတိုံေ့အော်း ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်း၍ သတမ္ှတ ပဌော ်းနိုံငသည။
(၂)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းသည
(က)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ခကောမ္တမ္ျော်း၏ ဖွဲ့စည်း တညခထောငမ္ှု၊
ခပါင်းစပဖွဲ့စည်းမ္ှု၊ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း၊ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း၊ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းနှငဲ့
သကတမ္်း

(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏ လုံပကိုံငခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းတင

ပည ယ

အော်းလုံ်းမ္ှ ေမ္ိုံကခရစ ည်းလမ္်းနှငဲ့ အည ပါေငခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်း
(င်္)

ကိစစရပတစြေုံအော်း ပုံေမ္ (၇၅) နှငဲ့အည ဆုံ်း ဖတရမ္ညဆိုံပါက

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောနှငဲ့

၎င်း၏ခကောမ္တမ္ျော်း၏

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

လုံပကိုံငခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းတင

ကိုံယစော်း ပြုမ္ှု

အ ည်းငယ သောရှိသညဲ့ ပါတ မ္ျော်း၏ ေမ္ိုံကခရစ ည်းလမ္်းနှငဲ့အည ပါေင ခဆောငရွကမ္ှု တိအ
ုံေ့ ော်း ပဲ့ပိုံ်း
ခပ်းရ မ္ည ဖစပါသည။

အထူ်းအြေငဲ့အခရ်း
၇၁။

(၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ၏ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းနှငဲ့ အပိုံေ ၆၆ နှငဲ့ ၆၇ မ္ှ ရညညွှ ်း

သညဲ့သူမ္ျော်းသည(က)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ၏စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းနှငဲ့အည လွှတ
ခတောနှငဲ့ ၎င်း၏ခကောမ္တ မ္ျော်း တင လတလပစောခ ပောဆိုံနိုံငြေငဲ့ရှိပါသည။

(ြေ)

တရော်းမ္မ္ှု

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

အကျဉ်းြေျထော်း ြေင်း

ရောဇောေတမ္ှုဆိုံငရော

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တရော်းစဆိုံမ္ှုမ္ျော်း၊

ခလျောခ က်းခတောင်းြေ ြေင်းမ္ျော်းကိုံ

ဖမ္်းဆ်း ြေင်း၊
ခအောကခဖော ပပါ

တိအ
ုံေ့ တက ဥပခေအရတောေ မ္ရှိပါ-
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(i)

anything that they have said in, produced before or
submitted to the Council or any of its committees; or

(ii)

anything revealed as a result of anything that they have said
in, produced before or submitted to the Council or any of its
committees.

(2)

Other privileges and immunities of the National Council of Provinces,

delegates to the Council and persons referred to in sections 66 and 67 may be
prescribed by national legislation.
(3)

Salaries, allowances and benefits payable to permanent members of the

National Council of Provinces are a direct charge against the National Revenue
Fund.

Public access to and involvement in National Council
72.

(1)

The National Council of Provinces must—
(a)

facilitate public involvement in the legislative and other processes
of the Council and its committees; and

(b)

conduct its business in an open manner, and hold its sittings, and
those of its committees, in public, but reasonable measures may be
taken—
(i)

to regulate public access, including access of the media, to
the Council and its committees; and

(ii)

to provide for the searching of any person and, where
appropriate, the refusal of entry to, or the removal of, any
person.
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၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) လွှတခတော၏ မ္ညသညဲ့
ခကောမ္တ၏ ခရှွဲ့ခမ္ှောက တငမ္ဆိုံ ထုံတခဖော ခ ပောဆိုံြေဲ့သညဲ့ မ္ညသညဲ့ကိစစ
ခ ကောငဲ့မ္ဆိုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ညသညဲ့တင ပြေဲ့သညဲ့ ကိစမ္ျော်းခ ကောငဲ့မ္ဆိုံ

၂)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) လွှတခတော၏ မ္ညသညဲ့
ခကောမ္တ၏

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတငမ္ဆိုံ

တင ပြေဲ့သညဲ့

ထုံတခဖော

ခ ပောဆိုံြေဲ့သညဲ့

မ္ညသညဲ့ကိစစရပခ ကောငဲ့မ္ဆိုံမ္ှ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

ခပေါ်ခပါကလောသညဲ့

မ္ညသညဲ့ရလေခ ကောငဲ့မ္ဆိုံ
(၂)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောအမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းနှငဲ့ ပုံေမ္ ၆၆ နှငဲ့ ၆၇ မ္ှ ရညညွှ ်း သညဲ့

သူမ္ျော်း၏

အ ြေော်းအထူ်းအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းနှငဲ့

ကင်းလတြေငဲ့မ္ျော်းအော်း

အမ္ျိြု်းသော်း

ဥပခေ ပြု

လွှတခတောမ္ှ

ပဌော ်းနိုံငမ္ည ဖစပါသည။
(၃)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ၏ အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၏ လစောမ္ျော်း၊ ပုံမ္ှ ြေငဲ့ ပြု

ခင မ္ျော်းနှငဲ့ ြေျ်း မ္ငဲ့ခငမ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်း ဘဏ္ဍောခရ်း ရ ပုံခငမ္ှ တိုံကရိုံကကျြေပါသည။

ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

သိအ
ုံေ့ မ္ျော်း ပညသူမ္ှ

လကလှမ္်းမ္

ြေျဉ်းကပနိင
ုံ မ္ှုနင
ှ ဲ့

လွှတခတောတင

ပါေငပတသကနိင
ုံ မ္ှု
၇၂။

(၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည (က)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော နှငဲ့ ၎င်း၏ခကောမ္တမ္ျော်း၏ ဥပခေ ပြုခရ်းနှငဲ့
အ ြေော်းလုံပင ်းစဉမ္ျော်းတင အမ္ျော်း ပညသူမ္ှ ပါေငပတသကနိုံငရ ပဲ့ပိုံ်းခပ်းရမ္ည။ နှငဲ့

(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ၏လုံပင ်းခဆောငတောမ္ျော်းအော်း ပငဲ့လင်းစော ဖငဲ့
ခဆောငရွကရောလွှတခတောနှငဲ့

ခကောမ္တအစည်းအခေ်းမ္ျော်းအော်း

အမ္ျော်း ပညသူ

ခရှွဲ့

ခမ္ှောကတငကျင်းပရမ္ည ဖစပါသည။ သိရ
ုံေ့ ောတင ခအောကပါ အစအမ္မ္ျော်း အော်း ကျိြု်းခ ကောင်း
ညညတစော ခဆောငရွက ထော်းရမ္ည ဖစသည၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

နှငဲ့

၎င်း၏ခကောမ္တမ္ျော်းထသိုံေ့

မ္ေယောအပါအေင အမ္ျော်း ပညသူ ြေျဉ်းကပနိုံငရ စည်းမ္ျဉ်းသတမ္ှတရ
၂)

မ္ညသူူ့ကိုံမ္ဆိုံ

ရှောခဖ ြေင်းနှငဲ့

လိုံအပပါက

မ္ညသူူ့ကိုံမ္ဆိုံ

ေငခရောကရ

ငင်းပယ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထုံပပယ ြေင်းတိအ
ုံေ့ တက စစဉရ
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(2)

The National Council of Provinces may not exclude the public, including

the media, from a sitting of a committee unless it is reasonable and justifiable to
do so in an open and democratic society.

National Legislative Process
All Bills
73.

(1)

Any Bill may be introduced in the National Assembly.

(2)

Only a Cabinet member or a Deputy Minister, or a member or committee

of the National Assembly, may introduce a Bill in the Assembly, but only the
Cabinet member responsible for national financial matters may introduce the
following Bills in the Assembly:
(a)

a money Bill; or

(b)

a Bill which provides for legislation envisaged in section 214.

[Sub-s. (2) substituted by s. 1(a) of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]
(3)

A Bill referred to in section 76(3), except a Bill referred to in subsection

(2)(a) or (b) of this section, may be introduced in the National Council of Provinces.

[Sub-s. (3) substituted by s. 1(b) of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]
(4)

Only a member or committee of the National Council of Provinces may

introduce a Bill in the Council.
(5)

A Bill passed by the National Assembly must be referred to the National

Council of Provinces if it must be considered by the Council. A Bill passed by the
Council must be referred to the Assembly.

Bills amending the Constitution
74.

(1)

Section 1 and this subsection may be amended by a Bill passed by—

This is not an official document of South Africa.

85

(၂)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

ပငဲ့လင်းသညဲ့

ေမ္ိုံကခရစ

ခ ကောင်းညညတပပ်း

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သည
လူမ္ှုအဖွဲ့အစည်းအတင်း၌

မ္ှ က ခ ကောင်း

ခကောမ္တ၏ အစည်းအခေ်း ကျင်းပခ စဉ

အမ္ျော်း ပညသူအော်း

ထငရှော်းသညမ္ှအပ

ြေျ လှပထော်းရ

မ္ေယောအပါအေင

ကျိြု်း

အမ္ျော်း ပညသူမ္ျော်းအော်း

ြေျ လှပထော်း ြေင်း မ္ရှိခစရ။

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ပြုခရ်းလုံပင ်းစဉ
ဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်းအော်းလ်းုံ
၇၃။

(၁)

မ္ညသညဲ့ဥပခေ ကမ္်းကိုံမ္ဆိုံ ပညသူူ့လွှတခတောတင တငသင်းနိုံငမ္ည ဖစပါ သည။

(၂)

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ေုံတိယေ ကက်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပညသူူ့လွှတခတော၏အဖွဲ့ေင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခကောမ္တ သညသော ပညသူူ့လွှတခတောတင တငသင်းနိုံငမ္ည ဖစပါသည။ သိခ
ုံေ့ သော နိုံငငခတော၏ ခငခရ်းခ က်း
ခရ်း ကိစစရပမ္ျော်းအတက တောေ ရှိခသော အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငသည ပညသူူ့လွှတခတောတင ခအောကခဖော ပပါ ဥပ
ခေ ကမ္်း မ္ျော်းအော်း တငသင်းနိုံင ပါသည။
(က)

ခငခ က်းဆိုံငရောဥပခေ ကမ္်း (သိုံေ့မ္ဟုံတ)

(ြေ)

ပုံေမ္ ၂၁၄ တင ခမ္ျှောမ္ှ ်းထော်းသညဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်း ကိစစရပမ္ျော်းအတက ဥပခေ ကမ္်း

[ပုံေမ္ြေ ၂ အော်း ၂ေေ၁ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁(က) အရ
အစော်းထိုံ်းြေဲ့ပါသည။]
(၃)

ဤပုံေမ္ြေ ၂(က) (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) (ြေ)မ္ှ ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းမ္ှအပ ပုံေမ္ (၇၆)(၃) မ္ှ ရညညွှ ်း

သညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော တင တငသင်းနိုံငပါ သည။

[ပုံေမ္ြေ (၃) အော်း ၂ေေ၁ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁(ြေ) အရ
ဆကလကထော်းရှိြေပ
ဲ့ ါသည။]
(၄)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောအမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော အဖွဲ့ေင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခကောမ္တသညသော လွှတခတောတင

ဥပခေ ကမ္်း အော်း တငသင်းနိုံငမ္ည ဖစပါသည။
(၅)

ပညသူူ့လွှတခတောတင အတည ပြုပပ်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ခတော မ္ှ စဉ်းစော်း ဆင ြေငသုံ်းသပရ အတက ခပ်းပိုံေ့ရမ္ည ဖစသည။

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတ
ပည ယမ္ျော်း ဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတ

ခတော မ္ှ အတည ပြုပပ်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပညသူူ့လွှတခတော သိုံေ့ခပ်းပိုံေ့ရမ္ည ဖစပါသည။
ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေအော်း ပငဆငသညဲ့ဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်း
၇၄။

(၁)

ပုံေမ္(၁)နှငဲ့

ဤကဏ္ဍအော်း

ခအောကခဖော ပပါတိမ္
ုံေ့ ှ

အတည ပြုပပ်း ဖစခသော

ဥပခေ ကမ္်း ဖငဲ့

ပငဆငနိုံငမ္ည ဖစပါသည -
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(a)

the National Assembly, with a supporting vote of at least 75 per cent
of its members; and

(b)

the National Council of Provinces, with a supporting vote of at least
six provinces.

(2)

Chapter 2 may be amended by a Bill passed by—
(a)

the National Assembly, with a supporting vote of at least two thirds
of its members; and

(b)

the National Council of Provinces, with a supporting vote of at least
six provinces.

(3)

Any other provision of the Constitution may be amended by a Bill passed—
(a)

by the National Assembly, with a supporting vote of at least two
thirds of its members; and

(b)

also by the National Council of Provinces, with a supporting vote of
at least six provinces, if the amendment—
(i)

relates to a matter that affects the Council;

(ii)

alters

provincial

boundaries,

powers,

functions

or

institutions; or
(iii)

amends a provision that deals specifically with a provincial
matter.

(4)

A Bill amending the Constitution may not include provisions other than

constitutional amendments and matters connected with the amendments.
(5)

At least 30 days before a Bill amending the Constitution is introduced in

terms of section 73(2), the person or committee intending to introduce the Bill
must—
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(က)

ပညသူူ့လွှတခတောတင အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏ ခထောကြေမ္ အ ည်းဆုံ်း (၇၅)ရောြေိုံငနှု ်း ဖငဲ့

(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော တငအ ည်းဆုံ်း ပည ယခ ြေောကြေုံ၏
ခထောကြေမ္ှု ဖငဲ့

(၂)

အြေ ်း(၂)အော်း ခအောကခဖော ပပါ အတည ပြုပပ်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်း ဖငဲ့ ပငဆငနိုံငမ္ည ဖစပါသည (က)

ပညသူူ့လွှတခတောတင အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏ ခထောကြေမ္ အ ည်းဆုံ်း ၃ ပုံ ၂ ပုံ ဖငဲ့

(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောတင အ ည်းဆုံ်း

ပည ယ ခ ြေောကြေုံ ၏

ခထောကြေမ္ ဖငဲ့
(၃)

အခ ြေြေဥပခေတင ပဌော ်းထော်းသညဲ့ အ ြေော်း ပဌော ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ အတည ပြုပပ်းခသော ဥပခေ ကမ္်း ဖငဲ့

ခအောကခဖော ပပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတင (က)

ပညသူူ့လွှတခတောတင အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏ ခထောကြေမ္ အ ည်းဆုံ်း ၃ ပုံ ၂ ပုံ ဖငဲ့

(ြေ)

အကယ၍ ပငဆငမ္ှုသည၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောအော်း

သကခရောကမ္ှုရှိသညဲ့

ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့ ဆကနယခ လျှင
၂)

ပည ယမ္ျော်း၏

ယ ိမ္ိတမ္ျော်း၊ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း၊ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အဖွဲ့အစည်း မ္ျော်းအော်း ခ ပောင်းလ လိုံလျှင
၃)

အထူ်းသ ဖငဲ့ ပည ယဆိုံငရော ကိစစမ္ျော်းနှငဲ့ သကဆိုံငသညဲ့ ပဌော ်းြေျက မ္ျော်းအော်း
ပငဆင လိုံလျှင ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော တင အ ည်းဆုံ်း
ပည ယခ ြေောကြေုံ၏ ခထောကြေမ္ ဖငဲ့ ပငဆငနိုံငမ္ည ဖစပါသည။

(၄)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအော်း

ပငဆငသညဲ့ဥပခေ ကမ္်းတင

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

ဆိုံငရော

ပငဆငမ္ှုမ္ျော်း နှငဲ့ ပငဆငမ္ှုနှငဲ့ ဆကသယခ သညမ္ှလ၍ ပဌော ်းြေျကမ္ျော်း မ္ပါေငရ။
(၅)

ပုံေမ္ (၇၃)(၂) အရ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအော်း ပငဆငသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းမ္တငသင်းမ္ အ ည်းဆုံ်း

ရကခပါင်း (၃၀) မ္တိုံငမ္၌ ဥပခေ ကမ္်းအော်း တငသင်းရ ရညရွယခ သညဲ့ ပုံင်္ိြု္ လ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခကောမ္တသည -
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(a)

publish in the national Government Gazette, and in accordance with
the rules and orders of the National Assembly, particulars of the
proposed amendment for public comment;

(b)

submit, in accordance with the rules and orders of the Assembly,
those particulars to the provincial legislatures for their views; and

(c)

submit, in accordance with the rules and orders of the National
Council of Provinces, those particulars to the Council for a public
debate, if the proposed amendment is not an amendment that is
required to be passed by the Council.

(6)

When a Bill amending the Constitution is introduced, the person or

committee introducing the Bill must submit any written comments received from
the public and the provincial legislatures—
(a)

to the Speaker for tabling in the National Assembly; and

(b)

in respect of amendments referred to in subsection (1), (2) or (3)(b),
to the Chairperson of the National Council of Provinces for tabling
in the Council.

(7)

A Bill amending the Constitution may not be put to the vote in the National

Assembly within 30 days of—
(a)

its introduction, if the Assembly is sitting when the Bill is introduced;
or

(b)

its tabling in the Assembly, if the Assembly is in recess when the Bill
is introduced.

(8)

If a Bill referred to in subsection (3)(b), or any part of the Bill, concerns

only a specific province or provinces, the National Council of Provinces may not
pass the Bill or the relevant part unless it has been approved by the legislature or
legislatures of the province or provinces concerned.
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(က)

ပညသူူ့လွှတခတော၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းနှငဲ့အည အမ္ျော်း ပညသူမ္ျော်း၏ မ္ှတြေျက
ခပ်းနိုံငရ

အတက အဆိုံ ပြုသညဲ့

ပငဆငြေျက အခ ကောင်းအရောအော်း နိုံငငခတော၏

အစိုံ်းရ ပ တမ္်းတင ထညဲ့သင်း ဖ ေ့ြေျိရမ္ည ဖစသည။
(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတော၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းနှငဲ့အည အဆိုံပါအခ ကောင်းအရောမ္ျော်းအော်း
ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်း၏ အ မ္ငမ္ျော်း ရယူရ အတက တင ပရမ္ည ဖစသည။

(င်္)

အကယ၍ အဆိုံ ပြုသညဲ့ ပငဆငြေျကသည ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော မ္ှ
အတည ပြုရ မ္လိုံအပခသော ပငဆငမ္ှု ဖစလျှင

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောအမ္ျိြု်းသော်းလွှတ

ခတော၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းနှငဲ့အည အဆိုံပါအခ ကောင်းအရောအော်း ပညသူလူထုံမ္ှ
ခေဖ ခဆ်းခန်းရ အတက

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ထတင ပရမ္ည

ဖစသည။
(၆)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအော်း ပငဆငသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း အဆိုံ ပြုတငသင်းရောတင ဥပခေ ကမ္်းအော်း

တငသင်းမ္ညဲ့ပုံင်္္ိြုလ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခကောမ္တသည ပညသူလူထုံနှငဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ပြု
လွှတခတောမ္ျော်း ထမ္ှ လကြေရရှိြေဲ့ခသော စော ဖငဲ့ခရ်းသော်းထော်းသညဲ့ မ္ှတြေျကမ္ျော်းအော်း(က)

ပညသူူ့လွှတခတော

အစအစဉခရ်းဆရ အတက

သဘောပတိထ

တင ပတင ပရမ္ည

ဖစပါသည။
(ြေ)

ပုံေမ္ြေ

(၁)၊

(၂)

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

၃(ြေ)မ္ှ

ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့

ပငဆငြေျကမ္ျော်းအော်း

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ၏ အစအစဉခရ်းဆရ အတက ဥကကဌထ

တင ပရမ္ည ဖစပါသည။
(၇)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငသညဲ့ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပညသူူ့လွှတခတော တင မ္ခပ်းနိုံငရ အတက
(က)

အကယ၍ ဥပခေ ကမ္်းတငသင်းခ သညဲ့ အြေျိ တင

ပညသူူ့လွှတခတောအစည်းအခေ်း

ကျင်းပခ ပါက ဥပခေ ကမ္်းတငသင်းမ္ှု ၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(ြေ)

အကယ၍ ဥပခေ ကမ္်းတငသင်းသညဲ့ အြေျိ ၌ လွှတခတောရပ ော်းခ သညဲ့ အြေျိ ဖစပါက
ဥပခေ ကမ္်း အော်း လွှတခတော၏ အစအစဉတင ထညဲ့သင်းမ္ှုအော်း ရကခပါင်း (၃၀) အတင်း
မ္ ပြုလုံပရပါ။

(၈)
သည

အကယ၍ ပုံေမ္ြေ (၃) (ြေ) မ္ှ ရညညွှ ်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းသိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဥပခေ ကမ္်း၏ အစိတအပိုံင်းတစြေုံ
သကဆိုံငရော ပည ယ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယမ္ျော်းနှငဲ့သော

သကဆိုံငလျှင

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သည ဥပခေ ကမ္်းအော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သကဆိုံငသညဲ့ အစိတအပိုံင်းအော်း သကဆိုံငရော
ပည ယ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ဥပခေ ပြုလွှတခတော သိုံေ့မ္ဟုံတ လွှတ

ခတောမ္ျော်းမ္ှ အတည ပြု ြေင်းမ္ရှိဘ ပဌော ်းအတည ပြုနိုံငမ္ညမ္ဟုံတပါ။
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(9)

A Bill amending the Constitution that has been passed by the National

Assembly and, where applicable, by the National Council of Provinces, must be
referred to the President for assent.

Ordinary Bills not affecting provinces
75.

(1)

When the National Assembly passes a Bill other than a Bill to which the

procedure set out in section 74 or 76 applies, the Bill must be referred to the
National Council of Provinces and dealt with in accordance with the following
procedure:
(a)

The Council must—
(i)

pass the Bill;

(ii)

pass the Bill subject to amendments proposed by it; or (iii)
reject the Bill.

(b)

If the Council passes the Bill without proposing amendments, the
Bill must be submitted to the President for assent.

(c)

If the Council rejects the Bill or passes it subject to amendments,
the Assembly must reconsider the Bill, taking into account any
amendment proposed by the Council, and may—

(d)

(i)

pass the Bill again, either with or without amendments; or

(ii)

decide not to proceed with the Bill.

A Bill passed by the Assembly in terms of paragraph (c) must be
submitted to the President for assent.
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(၉)

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ အတည ပြုြေဲ့သညဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအော်း ပငဆငသညဲ့ဥပခေမ္ူ ကမ္်း သည

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော နှငဲ့လည်းသကဆိုံငပါက ၎င်းဥပခေ ကမ္်းကိုံ နိုံငငခတောသမ္မတ၏
သခဘောတူညမ္ှုရယူနိုံငရ အတက သမ္မတထ ခပ်းပိုံေ့ရမ္ည ဖစသည။

ပည ယမ္ျော်းအော်း သကခရောကမ္ှုမ္ရှခ
ိ သော ဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်း
၇၅။

(၁)

ပုံေမ္ (၇၄) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (၇၆)တင

ခေ ကမ္်းမ္ှအပ

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ

ပဌော ်းထော်းသညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းနှငဲ့ သကဆိုံငသညဲ့ ဥပ

အတည ပြုခပ်းြေဲ့သညဲ့

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသိုံေ့ လွှခ ပောင်းခပ်းအပရမ္ည ဖစပပ်း ခအောကပါ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းအတိုံင်း ခဆောငရွက
ရမ္ည ဖစသည (က)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သည
၁)

ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုရမ္ည ဖစသည၊

၂)

ဥပခေ ကမ္်းမ္ှ တင ပလောသညဲ့ ပငဆငြေျကမ္ျော်းအခပေါ် မ္ူတည၍ အတည ပြုရမ္ည
ဖစသည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

၃)
(ြေ)

ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပယြေျရမ္ည ဖစသည။

အကယ၍ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သည ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပငဆငမ္ှုမ္ျော်း
ပြုလုံပရ

အဆိုံမ္ ပြုဘ အတည ပြုြေဲ့ပါက ဥပခေ ကမ္်းအော်း နိုံငငခတောသမ္မတ၏ သ

ခဘောတူညမ္ှုရ ယူရ အတက ခပ်းပိုံေ့ရမ္ည ဖစသည။
(င်္)

အကယ၍ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သညဥပခေ ကမ္်းအော်း ပယြေျြေဲ့လျှင
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပငဆငြေျကမ္ျော်းအခပေါ် မ္ူတည၍ အတည ပြုလျှင

ပညသူူ့လွှတခတောသည

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော မ္ှအဆိုံ ပြုသညဲ့ မ္ညသညဲ့ ပငဆငြေျကကိုံမ္ဆိုံ
ထညဲ့သင်း၍ စဉ်းစော်းရမ္ည ဖစပပ်း
၁)

ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပငဆငမ္ှုမ္ျော်း ပြုလုံပပပ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ ပြုလုံပဘ ခ ောကတစကကိမ္
အတည ပြု နိုံငမ္ည ဖစပါသည။

၂)
(ဃ)

ဥပခေ ကမ္်းအော်း ဆကလကမ္ခဆောငရွကရ ဆုံ်း ဖတနိုံငမ္ည ဖစပါသည။

အပိုံေ(င်္)အရ ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ အတည ပြုြေဲ့ခသော ဥပခေ ကမ္်းအော်း နိုံငငခတောသမ္မတ၏
သခဘောတူညမ္ှု ရယူနိုံငရ အတက ခပ်းပိုံေ့တင ပရမ္ည ဖစသည။
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(2)

When the National Council of Provinces votes on a question in terms of this

section, section 65 does not apply; instead—
(a)

each delegate in a provincial delegation has one vote;

(b)

at least one third of the delegates must be present before a vote
may be taken on the question; and

(c)

the question is decided by a majority of the votes cast, but if there
is an equal number of votes on each side of the question, the
delegate presiding must cast a deciding vote.

Ordinary Bills affecting provinces
76.

(1)

When the National Assembly passes a Bill referred to in subsection (3), (4)

or (5), the Bill must be referred to the National Council of Provinces and dealt with
in accordance with the following procedure:
(a)

(b)

The Council must—
(i)

pass the Bill;

(ii)

pass an amended Bill; or

(iii)

reject the Bill.

If the Council passes the Bill without amendment, the Bill must be
submitted to the President for assent.

(c)

If the Council passes an amended Bill, the amended Bill must be
referred to the Assembly, and if the Assembly passes the amended
Bill, it must be submitted to the President for assent.
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(၂)

ဤပုံေမ္အရ

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသညကိစစရပတစြေုံနှငဲ့စပလျဉ်း၍

မ္

ခပ်းသညဲ့ အြေါ ပုံေမ္ (၆၅) နှငဲ့ အကျြု်းမ္ေငြေဲ့လျှင ၎င်းအစော်း(က)

ပည ယကိုံယစော်းလှယ အဖွဲ့ရှိ အဖွဲ့ေငတိုံင်းတင မ္တစမ္ခပ်းပိုံငြေငဲ့ရှိပါသည၊

(ြေ)

ကိစစရပအခပေါ် မ္ခပ်းဆုံ်း ဖတ ြေင်းမ္ ပြုမ္ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၏ အ ည်းဆုံ်း သုံ်းပုံ တစပုံသည
လွှတခတောအစည်းအခေ်း တကခရောကရမ္ည ဖစသည။

(င်္)

ကိစစရပအော်း အမ္ျော်းစုံ၏ မ္ခပ်းဆုံ်း ဖတမ္ှုနှငဲ့ ဆုံ်း ဖတပါသည။ သိုံေ့ခသော ကိစစရပအော်း
ခထောကြေသညဲ့ ဘကနှငဲ့ က ေ့ကကသညဲ့ဘကတိုံေ့သည မ္အခရအတက တူညခ ပါက
သဘောပတိအ ဖစ ခဆောငရွကခ သညဲ့ ကိုံယစော်းလှယမ္ှ အဆုံ်းအ ဖတမ္အော်း ခပ်းရမ္ည
ဖစသည။

ပည ယမ္ျော်းအော်း သကခရောကမ္ှုရခ
ှိ သော သောမ္ ဥပခေမ္ူ ကမ္်းမ္ျော်း
၇၆။

(၁)

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ

ပုံေမ္ြေ

(၃)၊

အတည ပြုပပ်းသညဲ့အြေါ၊ ဥပခေ ကမ္်းအော်း

(၄)

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(၅)

မ္ှ

ရညညွှ ်းသညဲ့ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သိလ
ုံေ့ ွှခ ပောင်းခပ်းအပ

ရမ္ည ဖစပပ်း ခအောကပါ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်း ဖငဲ့ အည ခဆောငရွကရမ္ည ဖစသည။
(က)

(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သည၁)

ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုရမ္ည၊

၂)

ခ ပောင်းလ ပငဆငထော်းခသော ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုရမ္ည (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

၃)

ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပယြေျရမ္ည ဖစသည။

အကယ၍

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

ပငဆင ြေင်းမ္ရှိဘ

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည

အတည ပြုြေဲ့ပါက

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

နိုံငငခတောသမ္မတထမ္ှ

သ

ခဘောတူညမ္ှုရရှိရ အတက ခပ်းပိတ
ုံေ့ င ပရမ္ည ဖစသည။
(င်္)

အကယ၍ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောလွှတခတော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သည ပငဆငထော်းခသော
ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုလျှင ပငဆငထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပညသူူ့လွှတခတောသိုံေ့
လွှခ ပောင်း ခပ်းအပရမ္ည ဖစပပ်း အကယ၍ ပညသူူ့လွှတခတော
ခေ ကမ္်းအော်း

အတည ပြုလျှင

ဤဥပခေ ကမ္်းအော်း

ပငဆငထော်းခသော ဥပ

နိင
ုံ ငခတောသမ္မတထမ္ှ

သ

ခဘောတူညမ္ှုရရှိရ အတက ခပ်းပိုံေ့တင ပရမ္ည ဖစပါသည။
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(d)

If the Council rejects the Bill, or if the Assembly refuses to pass an
amended Bill referred to it in terms of paragraph (c), the Bill and,
where applicable, also the amended Bill, must be referred to the
Mediation Committee, which may agree on—

(e)

(i)

the Bill as passed by the Assembly;

(ii)

the amended Bill as passed by the Council; or

(iii)

another version of the Bill.

If the Mediation Committee is unable to agree within 30 days of the
Bill’s referral to it, the Bill lapses unless the Assembly again passes
the Bill, but with a supporting vote of at least two thirds of its
members.

(f)

If the Mediation Committee agrees on the Bill as passed by the
Assembly, the Bill must be referred to the Council, and if passes the
Bill, the Bill must be submitted to the President for assent.

(g)

If the Mediation Committee agrees on the amended Bill as passed
by the Council, the Bill must be referred to the Assembly, and if it is
passed by the Assembly, it must be submitted to the President for
assent.

(h)

If the Mediation Committee agrees on another version of the Bill,
that version of the Bill must be referred to both the Assembly and
the Council, and if it is passed by the Assembly and the Council, it
must be submitted to the President for assent.
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(ဃ)

အကယ၍

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ပယြေျသညသိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အကယ၍ အပိုံေ(င်္) တင ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့ ပငဆငထော်းသညဲ့ ဥပ
ခေ ကမ္်းအော်း

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ

အတည ပြုရ

ငင်းပယြေဲ့ပါက

ဥပခေ ကမ္်းနှငဲ့

သကဆိုံငရော ပငဆငထော်းသညဲ့ဥပခေ ကမ္်းရှိြေဲ့လျှင ထိုံနှစမ္ျိြု်းလုံ်းအော်း ခအောကပါတိုံေ့တင သ
ခဘောတူညမ္ှုရရှိရ

ခစဲ့စပညိ နိှုင်းခရ်း ခကောမ္တထ ခပ်းပိုံေ့ရမ္ည -

၁)

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ အတည ပြုပပ်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်း

၂)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော မ္ှ အတည ပြုပပ်း ပငဆငထော်းသညဲ့
ဥပခေ ကမ္်း

၃)
(င)

ခ ောကထပ ြေော်း ော်းသညဲ့ ပုံစရှိသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်း

အကယ၍

ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်းခကောမ္တမ္ှ

ယင်းထသိုံေ့

လွှခ ပောင်းခပ်းအပြေဲ့သညဲ့

ဥပ

ခေ ကမ္်းအော်း ရကခပါင်း (၃ေ) အတင်း သခဘောတူညမ္ှု မ္ ပြုနိုံငြေဲ့ပါက ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ
ဥပခေ ကမ္်းအော်း

လွှတခတောအဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏

အ ည်းဆုံ်း

သုံ်းပုံနှစပုံ

ခထောကြေမ္ ဖငဲ့

ခ ောကထပ တစကကိမ္ အတည ပြုနိုံငြေဲ့ ြေင်းမ္ှ အပ ဥပခေ ကမ္်းသည ပျက ပယပါသည။
(စ)

အကယ၍ ခစဲ့စပညိနှိင်းခရ်း ခကောမ္တသည ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ အတည ပြုသညဲ့ ဥပ
ခေ ကမ္်းကိုံ သခဘောတူညပါက ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတ
ခတောသိလ
ုံေ့ ွှခ ပောင်း ခပ်းအပရမ္ည ဖစပပ်း အကယ၍ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတ
ခတောမ္ှ ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုပါက ဥပခေ ကမ္်းအော်း နိုံငငခတောသမ္မတထမ္ှ သ
ခဘောတူညမ္ှု ရရှိရ အတက ခပ်းပိတ
ုံေ့ င ပ ရမ္ည ဖစသည။

(ဆ)

အကယ၍ ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်းခကောမ္တသည ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောအမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော မ္ှ
အတည ပြုသညဲ့ ပငဆငထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းကိုံသခဘောတူညပါက ဥပခေ ကမ္်း အော်း
ပညသူူ့လွှတခတော သိုံေ့ လွှခ ပောင်းခပ်းအပရမ္ည ဖစပပ်း အကယ၍ ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ ဥပ
ခေ ကမ္်းအော်း

အတည ပြုပါက

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

နိုံငငခတောသမ္မထမ္ှ

သ

ခဘောတူညမ္ှုရရှိရ အတက ခပ်းပိုံေ့တင ပရမ္ည ဖစသည။
(ဇ)

အကယ၍

ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်းခကောမ္တသည ခ ောကထပ ြေော်း ော်းသညဲ့

ခေ ကမ္်းအော်း

သခဘောတူညလျှင

အဆိုံပါ ြေော်း ော်းသညဲ့

ပုံစရှိသညဲ့

ပုံစရှိသညဲ့ ဥပ
ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ပညသူူ့လွှတခတောနှငဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောနှစြေုံစလုံ်းထ လွှခ ပောင်း
ခပ်းပိုံေ့ရမ္ည ဖစပပ်း အဆိုံပါဥပခေ ကမ္်းအော်း ပညသူူ့လွှတခတောနှငဲ့ ပည ယမ္ျော်း ဆိုံငရော
အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောတိေ့မ္
ုံ ှ အတည ပြုလျှင အဆိုံပါဥပခေ ကမ္်းအော်း နိုံငငခတော သမ္မတထမ္ှ
သခဘောတူညမ္ှုရရှိရ အတက ခပ်းပိုံေ့ တင ပရမ္ည ဖစပါသည။
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(i)

If a Bill referred to the Council in terms of paragraph (f) or (h) is not
passed by the Council, the Bill lapses unless the Assembly passes
the Bill with a supporting vote of at least two thirds of its members.

(j)

If a Bill referred to the Assembly in terms of paragraph (g) or (h) is
not passed by the Assembly, that Bill lapses, but the Bill as originally
passed by the Assembly may again be passed by the Assembly, but
with a supporting vote of at least two thirds of its members.

(k)

A Bill passed by the Assembly in terms of paragraph (e), (i) or (j)

must be submitted to the President for assent.
(2)

When the National Council of Provinces passes a Bill referred to in

subsection (3), the Bill must be referred to the National Assembly and dealt with
in accordance with the following procedure:
(a)

(b)

The Assembly must—
(i)

pass the Bill;

(ii)

pass an amended Bill; or

(iii)

reject the Bill.

A Bill passed by the Assembly in terms of paragraph (a)(i) must be
submitted to the President for assent.

(c)

If the Assembly passes an amended Bill, the amended Bill must be
referred to the Council, and if the Council passes the amended Bill,
it must be submitted to the President for assent.
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( )

အကယ၍ အပိုံေ (စ) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (ဇ) အရ ခကောမ္တသိုံေ့ ခပ်းပိုံေ့ခသော ဥပခေ ကမ္်းအော်း
ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောမ္ှ အတညမ္ ပြုြေဲ့လျှင ပညသူူ့လွှတခတော၏
အဖွဲ့ေငအ ည်းဆုံ်း ၃ပုံ ၂ပုံ၏ ခထောကြေမ္ ဖငဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတညမ္ ပြုြေဲ့ပါက ဥပ
ခေ ကမ္်းသည ပျက ပယပါသည။

(ည)

အကယ၍ အပိုံေ (ဆ) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (ဇ) အရ ပညသူူ့လွှတခတောသိုံေ့ လွှခ ပောင်းခပ်းပိုံေ့သညဲ့ ဥပ
ခေ ကမ္်းအော်း

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ

အတညမ္ ပြုြေဲ့လျှင

အဆိုံပါဥပခေ ကမ္်းသည

ပျက ပယပါသည။ သိုံေ့ခသော ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ မ္ူလအတည ပြုပပ်းခသော ဥပခေ ကမ္်းအော်း
ပညသူူ့လွှတခတော၏ အဖွဲ့ေင အ ည်းဆုံ်း ၃ပုံ ၂ပုံ၏ ခထောကြေမ္ ဖငဲ့ ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ
ထပမ္ အတည ပြုနိုံငမ္ည ဖစပါသည။
(ဋ)

အပိုံေ(င)၊ ( )နှငဲ့ (ည)အရ ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ အတည ပြုသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း နိုံငင
ခတော သမ္မတထမ္ှ သခဘောတူညရရှိရ အတက ခပ်းပိုံေ့တင ပရမ္ည ဖစသည။

(၂)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသည

ပုံေမ္ြေ

(၃)

တင

ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့

ခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုပပ်းလျှင ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပညသူူ့လွှတခတောသိုံေ့ လွှခ ပောင်းခပ်းအပရမ္ည

ဥပ

ဖစပပ်း

ခအောကပါ လုံပထုံ်း လုံပ ည်းမ္ျော်းနှငဲ့ အည ခဆောငရွကရမ္ည ဖစသည။
(က)

(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတောသည
၁)

ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုရမ္ည ဖစသည။

၂)

ခ ပောင်းလ ပငဆငထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုရမ္ည ဖစသည။ (သိုံေ့)

၃)

ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပယြေျမ္ည ဖစသည။

အပိုံေ (က) ၁) အရ

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ အတည ပြုသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း နိုံငင

ခတောသမ္မတထမ္ှ သဘောတူညမ္ှုရရှိရ အတက တင ပရမ္ည ဖစသည။
(င်္)

အကယ၍ ပညသူူ့လွှတခတောသည ပငဆငထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုပပ်းလျှင
ပငဆငထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သိုံေ့ လွှ
ခ ပောင်းခပ်းအပရမ္ည ဖစပပ်း

အကယ၍

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောမ္ှ

ပငဆငထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုြေဲ့လျှင အဆိုံပါဥပခေ ကမ္်းအော်း နိုံငငခတော
သမ္မတထမ္ှ သခဘောတူညမ္ှု ရရှိရ တင ပရမ္ည ဖစသည။
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(d)

If the Assembly rejects the Bill, or if the Council refuses to pass an
amended Bill referred to it in terms of paragraph (c), the Bill and,
where applicable, also the amended Bill must be referred to the
Mediation Committee, which may agree on—

(e)

(i)

the Bill as passed by the Council;

(ii)

the amended Bill as passed by the Assembly; or

(iii)

another version of the Bill.

If the Mediation Committee is unable to agree within 30 days of the
Bill’s referral to it, the Bill lapses.

(f)

If the Mediation Committee agrees on the Bill as passed by the
Council, the Bill must be referred to the Assembly, and if the
Assembly passes the Bill, the Bill must be submitted to the President
for assent.

(g)

If the Mediation Committee agrees on the amended Bill as passed
by the Assembly, the Bill must be referred to the Council, and if it is
passed by the Council, it must be submitted to the President for
assent.

(h)

If the Mediation Committee agrees on another version of the Bill,
that version of the Bill must be referred to both the Council and the
Assembly, and if it is passed by the Council and the Assembly, it
must be submitted to the President for assent.

(i)

If a Bill referred to the Assembly in terms of paragraph (f) or (h) is
not passed by the Assembly, the Bill lapses.
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(ဃ)

အကယ၍ ပညသူူ့လွှတခတောသည ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပယြေျသည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အကယ၍
အပိုံေ(င်္) အရ

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောသိုံေ့ လွှခ ပောင်းခပ်းြေဲ့သညဲ့

ခ ပောင်းလ ပငဆငထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုရ

ငင်းပယလျှင ဥပခေ ကမ္်း နှငဲ့

ခ ပောင်းလ ပငဆငထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းရှိပါက ယင်းဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်းအော်း ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်း
ခကောမ္တထ

လွှခ ပောင်းခပ်းအပရမ္ည ဖစသည။

ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်း

ခကောမ္တသည

ခအောကပါအတိုံင်း သခဘောတူည နိုံငမ္ည ဖစသည။
၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောမ္ှ အတည ပြုပပ်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်း

၂)

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ အတည ပြုပပ်းသညဲ့ ခ ပောင်းလ ပငဆငထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

၃)
(င)

ခ ောကထပ ြေော်း ော်းသညဲ့ ပုံစရှသ
ိ ညဲ့ဥပခေ ကမ္်း

အကယ၍

ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်း

ခကောမ္တသည

၎င်းထလွှခ ပောင်းခပ်းအပြေဲ့သညဲ့

ဥပ

ခေ ကမ္်းအော်း ရကခပါင်း (၃၀)အတင်း သခဘောတူညမ္ှု မ္ ပြုနိုံငြေဲ့ပါက ဥပခေ ကမ္်းသည
ပျက ပယပါသည။
(စ)

အကယ၍ ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်း ခကောမ္တသည ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောမ္ှ
အတည ပြုသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း သခဘောတူညပါက ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ပညသူူ့လွှတ

ခတောသိုံေ့ လွှခ ပောင်းခပ်းအပရမ္ည ဖစပပ်း အကယ၍ ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ ဥပခေ ကမ္်းအော်း
အတည ပြုြေဲ့ပါက

ယင်းဥပခေ ကမ္်းအော်း

နိုံငငခတောသမ္မတထမ္ှ

သခဘောတူညမ္ှု

ရရှိရ အတက ခပ်းပိုံေ့တင ပရမ္ည ဖစသည။
(ဆ)

အကယ၍

ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်းခကောမ္တသည

ပငဆငထော်းသညဲ့

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ
သခဘောတူညပါက

အတည ပြုပပ်းသညဲ့
ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောထသိုံေ့ လွှခ ပောင်းခပ်းရမ္ည ဖစပပ်း အကယ၍
ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောမ္ှ အတည ပြုြေဲ့ပါက ယင်း ဥပခေ ကမ္်းအော်း နိုံငင
ခတောသမ္မတထမ္ှ သခဘောတူညမ္ှုရရှိရ အတက ခပ်းပိုံေ့ တင ပရမ္ည ဖစသည။
(ဇ)

အကယ၍ ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်း ခကောမ္တသည ခ ောကထပ ြေော်း ော်းသညဲ့ ပုံစရှိသညဲ့ ဥပ
ခေ ကမ္်းအော်း

သခဘောတူညပါက

အဆိုံပါ ြေော်း ော်းသညဲ့ပုံစသည

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောနှငဲ့ ပညသူူ့လွှတခတောနှစြေုံစလုံ်းထ လွှခ ပောင်း
ခပ်းအပရမ္ည ဖစပပ်း အကယ၍ အဆိုံပါ ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း
လွှတခတောနှငဲ့ ပညသူူ့လွှတခတောတိေ့မ္
ုံ ှ အတည ပြု ြေဲ့လျှင ယင်းဥပခေ ကမ္်းအော်း နိုံငင
ခတောသမ္မတထမ္ှ သခဘောတူညမ္ှုရရှိရ အတက တင ပရမ္ည ဖစသည။
( )

အပိုံေ (စ) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (ဇ) တင ခဖော ပထော်းသညဲ့အတိုံင်း ပညသူူ့လွှတခတောသိုံေ့ ခပ်းပိုံေ့သညဲ့
ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ပညသူူ့လွှတခတောက

အတည ပြုနိုံငြေဲ့ ြေင်းမ္ရှိလျှင ဥပခေ ကမ္်းသည

ပျကပျယသည။
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(3)

A Bill must be dealt with in accordance with the procedure established by

either subsection (1) or subsection (2) if it falls within a functional area listed in
Schedule 4 or provides for legislation envisaged in any of the following sections:

(4)

(a)

Section 65(2);

(b)

section 163;

(c)

section 182;

(d)

section 195(3) and (4);

(e)

section 196; and

(f)

section 197.

A Bill must be dealt with in accordance with the procedure established by

subsection (1) if it provides for legislation—
(a)

envisaged in section 44(2) or 220(3); or

(b)

envisaged in Chapter 13, and which includes any provision affecting
the financial interests of the provincial sphere of government.

[Para. (b) substituted by s. 1 of the Constitution Eleventh Amendment Act of 2003.]
(5)

A Bill envisaged in section 42(6) must be dealt with in accordance with the

procedure established by subsection (1), except that—
(a)

when the National Assembly votes on the Bill, the provisions of
section 53(1) do not apply; instead, the Bill may be passed only if a
majority of the members of the Assembly vote in favour of it; and

(b)

if the Bill is referred to the Mediation Committee, the following rules
apply:
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(၃)

အကယ၍ ဥပခေ ကမ္်းသည ဇယော်း (၄) တင စောရင်း ပြုစုံထော်းသညဲ့ လုံပကိုံငခဆောငရွကရမ္ညဲ့ ကဏ္ဍ

အတင်း ကျခရောကပါက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဥပခေ ပြုခရ်းအတက ခအောကခဖော ပပါ မ္ညသညဲ့ပုံေမ္မ္ျော်းတင မ္ဆိုံ
ပဌော ်းထော်းပါက ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပုံေမ္ြေ (၁) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (၂) တင ပဌော ်းထော်းသညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းနှငဲ့အည
ကိုံငတယ ခဆောငရွက ရမ္ည ဖစသည -

(၄)

(က)

ပုံေမ္ ၆၅ (၂)၊

(ြေ)

ပုံေမ္ ၁၆၃၊

(င်္)

ပုံေမ္ ၁၈၂၊

(ဃ)

ပုံေမ္ ၁၉၅ (၃) နှငဲ့ (၄)

(င)

ပုံေမ္ ၁၉၆ နှငဲ့

(စ)

ပုံေမ္ ၁၉၇

အကယ၍ ဥပခေ ကမ္်းသည ဥပခေ ပြုခရ်း အတက ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ ပဲ့ပိုံ်းခပ်းအပပါက ဥပခေ ကမ္်း

အော်း ပုံေမ္ြေ (၁) တင ပဌော ်းထော်းသညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းနှငဲ့အည ကိုံငတယခဆောငရွက ရမ္ည ဖစသည။ (က)

ပုံေမ္ ၄၄ (၂) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပုံေမ္ ၂၂ေ (၃) တိမ္
ုံေ့ ှ ပဌော ်းထော်းြေဲ့သညမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

အြေ ်း ၁၃ တင နှငဲ့ ပည ယအဆငဲ့ ဩဇောသကခရောကသညဲ့ အစိုံ်းရ၏ ဘဏ္ဍောခရ်းဆိုံငရော
အကျိြု်းစ်းပော်းမ္ျော်းခပေါ်

သကခရောကမ္ှုရှိခသော မ္ညသညဲ့ ပဌော ်းြေျကမ္ျော်းမ္ဆိုံ ပါေငသညဲ့

ပဌော ်း ထော်းြေဲ့သညမ္ျော်း

[အပိုံေ (ြေ) အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနစ
ှ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၁ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁ အရ
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
(၅)

ပုံေမ္ ၄၂ (၆)တင ပဌော ်းထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းသည ခအောကပါတိမ္
ုံေ့ ှ လ၍ ပုံေမ္ြေ(၁)တင ပဌော ်း

ထော်းသညဲ့ လုံပထုံ်း လုံပ ည်းမ္ျော်းနှငဲ့အည ကိုံငတယခဆောငရွက ရမ္ည ဖစသည (က)

ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

မ္ခပ်းသညဲ့အြေါ

ပုံေမ္

၅၃(၁)

တင

ပဌော ်းထော်းသညမ္ျော်းနှငဲ့ သကဆိုံင ြေင်းမ္ရှိလျှင ပညသူူ့လွှတခတော၏ အဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံမ္ှ
ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ခထောကြေ

မ္ခပ်း

ပါက

အဆိုံပါ

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

အတည ပြုနိုံငမ္ည ဖစပါသည နှငဲ့
(ြေ)

အကယ၍

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်းခကောမ္တသိုံေ့

လွှခ ပောင်း`

ခပ်းအပြေဲ့လျှင ခအောကပါ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း နှငဲ့ သကဆိုံငပါသည -

This is not an official document of South Africa.

102

(i)

If the National Assembly considers a Bill envisaged in
subsection (1)(g) or (h), that Bill may be passed only if a
majority of the members of the Assembly vote in favour of it.

(ii)

If the National Assembly considers or reconsiders a Bill
envisaged in subsection (1)(e), (i) or (j), that Bill may be
passed only if at least two thirds of the members of the
Assembly vote in favour of it.

(6)

This section does not apply to money Bills.

Money Bills
77.

(1)

A Bill is a money Bill if it—
(a)

appropriates money;

(b)

imposes national taxes, levies, duties or surcharges;

(c)

abolishes or reduces, or grants exemptions from, any national taxes,
levies, duties or surcharges; or

(d)

authorises direct charges against the National Revenue Fund,
except a Bill envisaged in section 214 authorising direct charges.

(2)

A money Bill may not deal with any other matter except—
(a)

a subordinate matter incidental to the appropriation of money;

(b)

the imposition, abolition or reduction of national taxes, levies,
duties or surcharges;

(c)

the granting of exemption from national taxes, levies, duties or
surcharges; or (d)

the authorisation of direct charges against the

National Revenue Fund.
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၁)

အကယ၍ ပညသူူ့လွှတခတောသည ပုံေမ္ြေ (၁)(ဆ) သိုံေ့ (ဇ)တင ပဌော ်းြေဲ့သညဲ့ ဥပ
ခေ ကမ္်းအော်း

လကြေခဆ်းခန်း

သုံ်းသပသညဲ့အြေါ

ပညသူူ့လွှတခတော

အဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံမ္ှ ဥပခေ ကမ္်း အော်း ခထောကြေ မ္ခပ်းပါက အဆိုံပါ ဥပခေ ကမ္်းအော်း
အတည ပြုနိုံငမ္ည ဖစပါ သည။
၂)

အကယ၍

ပညသူူ့လွှတခတောသည

ပုံေမ္ြေ

၁(င)၊

( )

သိုံေ့

(ည)

တင

ပဌော ်းထော်းသညဲ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း လကြေခဆ်းခန်း သုံ်းသပသညဲ့အြေါ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ပ လညခဆ်းခန်း

သုံ်းသပသညဲ့

အြေါ

ပညသူူ့လွှတခတော

အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏

အ ည်းဆုံ်း ၃ပုံ ၂ပုံမ္ှ ဥပခေ ကမ္်းအော်း ခထောကြေမ္ ခပ်းပါက အဆိုံပါ ဥပ
ခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြုနိုံငမ္ည ဖစသည။
ခငခ က်းဆိင
ုံ ရောဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်း
၇၇။

(၁)

ဥပခေ ကမ္်းတစရပသည ခအောကပါတိပ
ုံေ့ ါေငလျှင ခငခ က်း ဆိုံငရော

ဥပခေ ကမ္်း ဖစသည- ဥပ

ခေ ကမ္်းဟူသည ခအောကပါတိုံေ့ ပါေငသည (က)

ခငခ က်းလျောထော်းြေျကမ္ျော်း

(ြေ)

နိုံငငခတော၏ အြေ အြေမ္ျော်းသတမ္ှတ ြေင်း၊ ခကောကြေ ြေင်း၊ အခကောကြေ မ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
အပိုံခ က်းမ္ျော်း၊

(င်္)

မ္ညသညဲ့ အပိုံခ က်းမ္ျော်း၊ နိုံငငခတော၏ အြေ အြေမ္ျော်း၊ ခကောကြေ ြေင်းမ္ျော်း၊ အခကောကြေ မ္ျော်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အပိုံခ က်းမ္ျော်းကိုံ ဖျကသိမ္်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခလျှောဲ့ြေျ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကင်းလတ
ြေငဲ့ ပြု ြေင်း

(ဃ)

ပုံေမ္ ၂၁၄ မ္ှ တိုံကရိုံကကျြေမ္ှုမ္ျော်းကိုံ ြေငဲ့ ပြုထော်း ြေင်းမ္ှအပ အမ္ျိြု်းသော်း ဘဏ္ဍောခရ်း ရ ပုံခငမ္ှ
တိုံကရိုံကကျြေမ္ှုမ္ျော်းကိုံ ြေငဲ့ ပြု ြေင်းကိုံ ခဆောငရွက ြေင်း

(၂)

ခငခ က်းဆိုံငရော ဥပခေ ကမ္်းသည ခအောကခဖော ပပါ တိမ္
ုံေ့ ှလ၍ မ္ညသညဲ့ကိစစရပနှငဲ့မ္ျှ သက ဆိုံငမ္ည

မ္ဟုံတပါ (က)

သ်းသ ေ့လျောထော်းသညဲ့ ရ ပုံခငအော်း မ္ခမ္ျှောလငဲ့ဘ ထိြေိုံကခစသညဲ့ အခသ်းအဖကိစစ

(ြေ)

နိုံငငခတော၏ အြေ အြေမ္ျော်း၊ ခကောကယူ ြေင်းမ္ျော်း၊ အခကောကြေ မ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အပိုံ
ခ က်းမ္ျော်းအော်း စည်း ကပ ြေင်း၊ ဖျကသိမ္်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခလျှောဲ့ြေျ ြေင်း

(င်္)

နိုံငငခတော၏ အြေ အြေမ္ျော်း၊ အြေ ခကောကယူ ြေင်းမ္ျော်း၊ အခကောကြေ မ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အပိုံ
ခ က်းမ္ျော်း အော်း ကင်းလတ ြေငဲ့ ပြု ြေင်း

(ဃ)

အမ္ျိြု်းသော်း ဘဏ္ဍောခရ်း ရ ပုံခငမ္ှ တိုံကရိုံကကျြေခစရ ြေငဲ့ ပြု ြေင်း
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(3)

All money Bills must be considered in accordance with the procedure

established by section 75. An Act of Parliament must provide for a procedure to
amend money Bills before Parliament.

[S. 77 substituted by s. 2 of the Constitution Seventh Amendment Act 2001.

Mediation Committee
78.

(1)

The Mediation Committee consists of—
(a)

nine members of the National Assembly elected by the Assembly in
accordance with a procedure that is prescribed by the rules and
orders of the Assembly and results in the representation of parties
in substantially the same proportion that the parties are
represented in the Assembly; and

(b)

one delegate from each provincial delegation in the National
Council of Provinces, designated by the delegation.

(2)

The Mediation Committee has agreed on a version of a Bill, or decided a

question, when that version, or one side of the question, is supported by—
(a)

at least five of the representatives of the National Assembly; and

(b)

at least five of the representatives of the National Council of
Provinces.

Assent to Bills
79.

(1)

The President must either assent to and sign a Bill passed in terms of this

Chapter or, if the President has reservations about the constitutionality of the Bill,
refer it back to the National Assembly for reconsideration.
(2)

The joint rules and orders must provide for the procedure for the

reconsideration of a Bill by the National Assembly and the participation of the
National Council of Provinces in the process.
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(၃)

ခငခ က်းဆိုံငရောဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်း အော်းလုံ်းအော်း ပုံေမ္ ၇၅ တင ပဌော ်းထော်းသညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်း

နှငဲ့အည ခဆ်းခန်းသုံ်းသပရမ္ည ဖစသည။ ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ခငခ က်းဆိုံငရော ဥပခေ
ကမ္်းမ္ျော်း ပငဆငရ

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းအော်း ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏အကဥပခေတစရပ ဖငဲ့ သတမ္ှတ

ခပ်းရမ္ည ဖစသည။

[ပုံေမ္ ၇၇ အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂ အရ
အစော်းထိုံ်းထော်းသည]

ခစဲ့စပညန
ိ င
ိှု ်းခရ်း ခကောမ္တ
၇၈။

(၁)

ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်း ခကောမ္တတင ခအောကခဖော ပပါတိုံေ့ပါေငပါသည(က)

ပညသူူ့လွှတခတော၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်း ဖငဲ့ ပဌော ်းထော်းသညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်း
နှငဲ့ ပညသူူ့လွှတခတောတင ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့ ပါတမ္ျော်း၏ အြေျိြု်းနှငဲ့ တူညခသော ပါတမ္ျော်း၏
ကိုံယစော်း ပြုမ္ှု ရလေမ္ျော်းနှငဲ့အည ပညသူူ့ လွှတခတောမ္ှ ခရွ်းြေျယ သညဲ့ ပညသူူ့လွှတ
ခတောအဖွဲ့ေငကိုံ်းဦ်း၊ နှငဲ့

(ြေ)

ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့မ္ှ

တောေ ခပ်းအပထော်းသညဲ့

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတ

ခတောမ္ှ ပည ယတြေုံ ြေျင်းစ၏ ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့မ္ှ ကိုံယစော်းလှယတဦ်းစ။
(၂)

ခစဲ့စပညိနိှုင်းခရ်းခကောမ္တသည ဥပခေ ကမ္်း၏ပုံစအော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အဆိပ
ုံ ါဥပခေ ကမ္်း၏ ကိစစရပ

အော်း ဆုံ်း ဖတြေဲ့သည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံ ဥပခေ ကမ္်းပုံစမ္ှ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကိစစရပ၏ အ ြေော်းတစြေုံအတက

သ

ခဘောတူညမ္ှုရရှိရ ခအောကပါတိမ္
ုံေ့ ှ ခထောကြေခပ်းပါသည (က)

ပညသူူ့လွှတခတော ကိုံယစော်းလှယ အ ည်းဆုံ်းငါ်းဦ်းနှငဲ့

(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ အ ည်းဆုံ်းငါ်းဦ်း

ဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်းအော်း သခဘောတူညမ္ှု
၇၉။

(၁)

နိုံငငခတောသမ္မတသည

ဤအြေ ်း၌ပါရှခ
ိ သော

သတမ္ှတြေျကမ္ျော်းအရ

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

သ

ခဘောတူညပပ်း လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းမ္ည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အကယ၍ နိုံငငခတောသမ္မတ မ္ှ ဥပခေ ကမ္်းအော်း အတည ပြု
ခပ်းရ အတက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ကိုံကညမ္ှုရှိမ္ရှိ
ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ ပ လည ခဆ်းခန်းသုံ်းသပနိုံငရ
(၂)

ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပညသူူ့လွှတခတောက

အမ္ျိြု်းသော်း

လွှတခတောမ္ှ

အဆိုံပါ

ပ လညသုံ်းသပသငဲ့သညဟုံ သတမ္ှတပါက

ပ လည လွှခ ပောင်းခပ်းပိုံေ့ပါသည။

ပ လညခဆ်းခန်းသုံ်းသပရ နှငဲ့

လုံပင ်းစဉတင

ပါေငခဆောငရွကရ

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းအတက

ပူ်းတစည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းကိုံ ြေျမ္ှတခပ်းရမ္ည ဖစသည။
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(3)

The National Council of Provinces must participate in the reconsideration

of a Bill that the President has referred back to the National Assembly if—
(a)

the President’s reservations about the constitutionality of the Bill
relate to a procedural matter that involves the Council; or

(b)

section 74(1), (2) or (3)(b) or 76 was applicable in the passing of the
Bill.

(4)

If, after reconsideration, a Bill fully accommodates the President’s

reservations, the President must assent to and sign the Bill; if not, the President
must either—
(a)

assent to and sign the Bill; or

(b)

refer it to the Constitutional Court for a decision on its
constitutionality.

(5)

If the Constitutional Court decides that the Bill is constitutional, the

President must assent to and sign it.

Application by members of National Assembly to Constitutional Court
80.

(1)

Members of the National Assembly may apply to the Constitutional Court

for an order declaring that all or part of an Act of Parliament is unconstitutional.
(2)

An application—
(a)

must be supported by at least one third of the members of the
National Assembly; and

(b)

must be made within 30 days of the date on which the President
assented to and signed the Act.
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(၃)

အကယ၍
(က)

အခ ြေြေဥပခေနှငဲ့အည ဥပခေ ကမ္်းနှငဲ့ ပတသက၍ နိုံငငခတောသမ္မတ၏ အတည ပြုရ
သသယရှိမ္ှုသည

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောမ္ှ

ပါေငပတသကသညဲ့

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းဆိုံငရော ကိစစနင
ှ ဲ့ ဆကနယပတသကခ လျှင
(ြေ)

အခ ြေြေဥပခေ အတည ပြု ြေင်းတင ပုံေမ္ ၇၄ (၁)၊ (၂) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (၃) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပုံေမ္ ၇၆နှငဲ့
သကဆိုံငလျှင

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောသည နိုံငငခတောသမ္မတမ္ှ

ပညသူူ့လွှတခတောထ ပ လညလွှခ ပောင်းခပ်းအပသညဲ့ဥပခေ ကမ္်းအော်း ပ လညခဆ်းခန်း
သုံ်းသပရောတင ပါေင ခဆောငရွကရ မ္ည ဖစသည။
(၄)
ရ

အကယ၍ ပ လညခဆ်းခန်း သုံ်းသပပပ်းခ ောက ဥပခေ ကမ္်းသည နိုံငငခတော သမ္မတ၏ အတည ပြု
သသယရှိမ္ှုအော်း ခ ပခပျောကခစရ

ခ ဖရှင်းနိုံငြေဲ့လျှင

နိုံငငခတောသမ္မတမ္ှ ဥပခေ ကမ္်းအော်း သခဘောတူ

လကမ္ှတခရ်း ထိုံ်းရမ္ည ဖစသည။ ထိုံသိုံေ့ မ္ဟုံတပါက နိုံငငခတောသမ္မတသည (က)

သခဘောတူညပပ်း လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းရမ္ည၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

ဥပခေ ကမ္်းသည

ဖွဲ့စည်းပုံဆင
ိုံ ရောအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့

ကိုံကညမ္ှုရှိမ္ရှိအော်း

ဆုံ်း ဖတြေျက

ြေျမ္ှတရ အတက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရုံ်းသိုံေ့ ဥပခေ ကမ္်းအော်း လွှခ ပောင်း
ခပ်းအပရမ္ည ဖစသည။
(၅)

အကယ၍

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရ်းုံ မ္ှ

ဥပခေ ကမ္်းသည

အခ ြေြေဥပခေနှငဲ့အည

ဖစသညဟုံ ဆုံ်း ဖတ လျှင နိုံငငခတောသမ္မတသည ဥပခေ ကမ္်းအော်း သခဘောတူညပပ်း လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းရမ္ည
ဖစသည။

ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေဆိင
ုံ ရောတရော်းရ်းုံ သိုံေ့ ပညသူူ့လတ
ွှ ခတော အဖွဲ့ေငမ္ျော်းမ္ှ ခလျှောကထော်းမ္ှု
၈၀။

(၁)

ပညသူူ့ လွှတခတော၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ ဥပခေတစရပလုံ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တစိတတခေသသည အခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ မ္ကိုံကညဟုံ ခ က ငောခပ်းမ္ညဲ့ အမ္ိ ေ့တစရပ ြေျမ္ှတခပ်းရ အတက
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရောြေုံရုံ်း ထသိုံေ့ ခလျှကထော်းနိုံငမ္ည ဖစပါသည။
(၂)

ခလျှောကထော်းမ္ှုအော်း
(က)

အ ည်းဆုံ်း ပညသူူ့လွှတခတော အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏ သုံ်းပုံတစပုံသည ခထောကြေရမ္ည ဖစသည။

(ြေ)

ဥပခေအော်း နိုံငငခတောသမ္မတမ္ှ သခဘောတူညပပ်း လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းသညဲ့ ခ ေ့မ္ှစ၍ ရကခပါင်း
(၃၀) အတင်း ခလျှောကထော်းရမ္ည ဖစသည။
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(3)

The Constitutional Court may order that all or part of an Act that is the

subject of an application in terms of subsection (1) has no force until the Court
has decided the application if—

(4)

(a)

the interests of justice require this; and

(b)

the application has a reasonable prospect of success.

If an application is unsuccessful, and did not have a reasonable prospect

of success, the Constitutional Court may order the applicants to pay costs.

Publication of Acts
81.

A Bill assented to and signed by the President becomes an Act of Parliament, must

be published promptly, and takes effect when published or on a date determined in terms
of the Act.

Safekeeping of Acts of Parliament
82.

The signed copy of an Act of Parliament is conclusive evidence of the provisions

of that Act and, after publication, must be entrusted to the Constitutional Court for
safekeeping.
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(၃)

အကယ၍ ခလျှောကထော်းမ္ှုအော်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရ်းုံ မ္ှသည ပုံေမ္ြေ (၁) အရ

ခလျှောကထော်းမ္ှုနှငဲ့ သကဆိုံငခသော ဥပခေတစရပလုံ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တစစိတတစခေသသည အောဏော သက
ခရောကမ္ှုမ္ရှိပါဟုံ

ဆုံ်း ဖတြေဲ့သညဲ့အြေျိ အထိ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော

တရော်းရ်းုံ မ္ှခအောကပါ

အ

ခ ကောင်းမ္ျော်းခ ကောငဲ့ အမ္ိ ေ့ထုံတ ပ နိုံငမ္ည ဖစသည-

(၄)

(က)

တရော်းမ္ျှတခရ်း အကျိြု်းစ်းပော်းမ္ျော်းအတက လိုံအပလျှင

(ြေ)

ခလျှောကထော်းမ္ှုတင ကျိြု်းခ ကောင်းညညတခသော ခအောင မ္ငနိုံငမ္ှု အလော်းအလော ရှိလျှင

အကယ၍ ခလျှောကထော်းမ္ှုသည ခအောင မ္ငမ္ှုမ္ရှိလျှင၊ ထိုံေ့ ပင ကျိြု်းခ ကောင်းညညတခသော ခအောင မ္ငမ္ှု

အလော်းအလော မ္ရှိလျှင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရုံ်းသည ခလျှောကထော်းသူအော်း ကုံ ကျစရိတမ္ျော်း
ခပ်းခဆောငရ အမ္ိ ေ့ခပ်းနိုံငမ္ည ဖစသည။

အကဥပခေမ္ျော်းအော်း ပန
ုံ ပ
ှိ ထုံတခေ ြေင်း
၈၁။

နိုံငငခတောသမ္မတမ္ှ သခဘောတူညပပ်း လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းပပ်း ပါက ဥပခေ ကမ္်းသည ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ ဥပ

ခေတစရပ ဖစလောပါသည။ ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော၏ ဥပခေအော်း လျင မ္ စော ပုံနှိပထုံတခေခပ်း ရမ္ည ဖစပပ်း ထုံတ
ခေသညဲ့အြေျိ တင

ဥပခေသည

အောဏောသကေငသည

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဥပခေပါ

သတမ္ှတထော်းခသောရကတင

အသကေငသည။

ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော၏ အကဥပခေမ္ျော်းအော်း ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောက ြေင်း
၈၂။

လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းထော်းသညဲ့

ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏

ဥပခေတစရပ၏

မ္ိတထြူသည

အဆိုံပါဥပခေ၏

ပဌော ်းြေျကမ္ျော်း အတက ပညဲ့စုံြေိုံငလုံခသော အခထောကအထော်း ဖစပပ်း ပုံနှိပထုံတခေပပ်းသညဲ့ ခ ောကပိုံင်းတင ဖွဲ့စည်းပုံအ
ခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောြေုံရုံ်းအော်း ထိ ်းသိမ္်း ခစောငဲ့ခရှောကရ အတက တောေ ခပ်းအပရမ္ည ဖစသည။

This is not an official document of South Africa.

110

CHAPTER 5
THE PRESIDENT AND NATIONAL EXECUTIVE
The President
83.

The President—
(a)

is the Head of State and head of the national executive;

(b)

must uphold, defend and respect the Constitution as the supreme law of
the Republic; and

(c)

promotes the unity of the nation and that which will advance the Republic.

Powers and functions of President
84.
(1)
The President has the powers entrusted by the Constitution and legislation,
including those necessary to perform the functions of Head of State and head of the
national executive.
(2)

The President is responsible for—
(a)

assenting to and signing Bills;

(b)

referring a Bill back to the National Assembly for reconsideration of
the Bill’s constitutionality;

(c)

referring a Bill to the Constitutional Court for a decision on the Bill’s
constitutionality;

(d)

summoning the National Assembly, the National Council of
Provinces or Parliament to an extraordinary sitting to conduct
special business;

(e)

making any appointments that the Constitution or legislation
requires the President to make, other than as head of the national
executive;

(f)

appointing commissions of inquiry;

(g)

calling a national referendum in terms of an Act of Parliament;
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အြေ ်း ၅
သမ္မတ နှငဲ့ နိင
ုံ ငခတော အုံပြေျြုပခရ်းဆိင
ုံ ရော အဖွဲ့

နိင
ုံ ငခတောသမ္မတ - နိင
ုံ ငခတော သမ္မတသည
၈၃။

(က)

နိုံငငခတော၏ အကက်းအကနှငဲ့ နိုံငငခတော၏ အုံပြေျြုပခရ်း ဆိုံငရောအဖွဲ့၏ အကက်းအက ဖစသည။

(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအော်း

သမ္မတနိုံငငရှိ

ဥပခေအော်းလုံ်း၏

အထဋအထိပ ဖစခသော

ဥပခေ

တစရပအ ဖစ ထိ ်းသိမ္်းကောကယ ခစောငဲ့ခရှောကခလ်းစော်း ရမ္ည ဖစသည။
(င်္)

နိုံငင၏စည်းလုံ်းညညတခရ်းကိုံ မ္ငဲ့တငခပ်းပပ်းသမ္မတနိုံငငသည ခရှွဲ့သတ
ိုံေ့ ကလှမ္်းနိုံငခစရမ္ည ဖစ
သည။

သမ္မတ၏ လုံပပိင
ုံ ြေငဲ့အောဏောနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
၈၄။

(၁)

သမ္မတသည နိုံငငခတော အကက်းအကနှငဲ့ နိုံငငခတော၏ အုံပြေျြုပခရ်းဆိုံငရော အကက်းအက တစဦ်းအ

ခ ဖငဲ့ ထမ္်းခဆောငရ

လိုံအပသညဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း အပါအေင လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းကိုံ ဖွဲ့စည်းပုံအ

ခ ြေြေ ဥပခေနှငဲ့ ဥပခေမ္ျော်းမ္ှ အပနှင်းထော်းသည။
(၂)

သမ္မတသည ခအောကပါတိုံေ့အော်း တောေ ယူရမ္ည ဖစသည(က)

ဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်း သခဘောတူြေငဲ့ ပြု ြေင်း နှငဲ့ လကမ္ှတခရ်းထိုံ်း ြေင်း၊

(ြေ)

ဥပခေ ကမ္်းအော်း

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့

ညညတမ္ှုရှိမ္ရှိ

ပညသူူ့လွှတခတော

မ္ှ

ပ လညသုံ်းသပ ရ လွှခ ပောင်းခပ်းပိုံေ့ ြေင်း၊
(င်္)

ဥပခေ ကမ္်း အော်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ညညတမ္ှုရှိမ္ရှိ အဆုံ်းအ ဖတခပ်းရ ဖွဲ့စည်းပုံ
အခ ြေြေ ဥပခေ ဆိုံငရော ြေုံရုံ်း သိုံေ့ လွှခ ပောင်း ခပ်းပိုံေ့ ြေင်း၊

(ဃ)

အထူ်းအခရ်းကိစစမ္ျော်းခဆ်းခန်းရ အတကအထူ်းအခရ်းခပေါ် အစည်းအခေ်းမ္ျော်းကျင်းပနိုံငရ
ပညသူူ့ လွှတခတော၊ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော နှငဲ့ ဥပခေ ပြုလွှတခတော
ခြေေါ်ယူ ြေင်း၊

(င)

နိုံငငခတော၏ အုံပြေျြုပခရ်းဆိုံငရော အကက်းအကအ ဖစ အ ပင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေ ဥပခေ
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဥပခေ ပြု အဖွဲ့ေင၏ လိုံအပြေျကအရ နိုံငငခတောသမ္မတမ္ှ ပြုလုံပခပ်းရမ္ညဲ့
မ္ညသညဲ့ ခတွဲ့ဆုံမ္ှုမ္ျိြု်းတငမ္ဆိုံ လကြေ ခတွဲ့ဆုံခပ်း ြေင်း

(စ)

စုံစမ္်းစစခဆ်းခရ်း ခကောမ္ရှငမ္ျော်း ြေ ေ့အပ ြေင်း၊

(ဆ)

ဥပခေ ပြုလွှတခတောအကဥပခေအရ ပညလုံ်းကျွတဆနဒ ြေယူပကျင်းပရ ၊
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(h)

receiving and recognising foreign diplomatic and consular
representatives;

(i)

appointing ambassadors, plenipotentiaries, and diplomatic and
consular representatives;

(j)

pardoning or reprieving offenders and remitting any fines, penalties
or forfeitures; and

(k)

conferring honours.

[General Note: Honourable tributes instituted in Government Gazette 24155 of 6
December, 2002 and Government Gazette 25213 of 25 July, 2003.]

Executive authority of the Republic
85.

(1)

The executive authority of the Republic is vested in the President.

(2)

The President exercises the executive authority, together with the other

members of the Cabinet, by—
(a)

implementing national legislation except where the Constitution or
an Act of Parliament provides otherwise;

(b)

developing and implementing national policy;

(c)

coordinating

the

functions

of

state

departments

and

administrations;
(d)

preparing and initiating legislation; and

(e)

performing any other executive function provided for in the
Constitution or in national legislation.
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(ဇ)

နိုံငင ြေော်း သတမ္ မ္ျော်း နှငဲ့ ခကောငစစေ ရုံ်း ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းအော်း လကြေခတွဲ့ဆုံ ြေင်းနှငဲ့
အသိ အမ္ှတ ပြု ြေင်း၊

( )

သအမ္တမ္ျော်း၊ အထူ်းအောဏောကုံ လွှအပ ြေင်း ြေရသညဲ့ သအမ္တကက်းမ္ျော်း နှငဲ့ သတမ္ မ္ျော်း
နှငဲ့ ခကောငစစေ ရုံ်းမ္ှ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း ြေ ေ့အပ ြေင်း

(ည)

ပစမ္ှုကျြူ်းလ သူမ္ျော်းအော်း လတပငိမ္်းြေျမ္်းသောြေငဲ့ခပ်း ြေင်း သိုံေ့မ္ဟုံတ ပစေဏခရွှေွဲ့ဆိုံင်း ြေင်း
နှငဲ့ ေဏခငမ္ျော်း၊ ပစေဏမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပစစည်းသိမ္်းယူ ြေင်းမ္ှ ကင်းလတြေငဲ့ခပ်း ြေင်း

(ဋ)

ဘွဲ့ထူ်းင်္ုံဏထူ်းမ္ျော်းခပ်း ြေင်း

[အခထခထမ္ှတြေျက- ၂၀၀၂ ြေုံနှစ ေဇငဘောလ ၆ ရကခ ေ့ တင ထုံတ ပ သညဲ့ အစိုံ်းရ၏ ပ တမ္်း ၂၄၁၅၅၊ ၂၀၀၃ ြေုံနှစ
ဇူလိုံငလ ၂၅ ရကခ ေ့တင ထုံတ ပ သညဲ့ အစိုံ်းရ၏ ပ တမ္်း ၂၅၂၁၃တိုံေ့တင ခဖော ပထော်းသညဲ့ င်္ုံဏထူ်းခဆောင
ြေျ်းကျြူ်းင်္ုံဏ ပြုမ္ှုမ္ျော်း]

သမ္မတနိင
ုံ င၏ အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောပိင
ုံ
၈၅။

(၁)

သမ္မတနိုံငင၏ အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောအော်း သမ္မတထတင အပနှင်း ထော်းပါ သည။

(၂)

သမ္မတသည အ ြေော်း အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့ အတူတ၍ အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောကိုံ ခအောကပါတိုံေ့အတက

ကျငဲ့သုံ်းသည(က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောအကဥပခေ မ္ှ ပဌော ်းထော်းသညမ္ှ
လ၍ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေအော်း အခကောငအထညခဖော ြေင်း

(ြေ)

အမ္ျိြု်းသော်း မ္ူေါေ ကိုံ ခရ်းသော်း ပြုစုံ ြေင်း နှငဲ့ အခကောငအထညခဖော ြေင်း

(င်္)

နိုံငငခတောအဆငဲ့

အစိုံ်းရဌော မ္ျော်းနှငဲ့

အုံပြေျြုပခရ်းဌော မ္ျော်း၏

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း

ညိနိှုင်း ခဆောငရွက ြေင်း
(ဃ)

ဥပခေခရ်းဆရ စတင ြေင်းနှငဲ့ ပငဆငမ္ှုမ္ျော်း ပြု ြေင်း

(င)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင

ထညဲ့သင်းခရ်းဆ

အပနှင်းထော်းသညဲ့ အ ြေော်း မ္ညသညဲ့ အုံပြေျြုပခရ်း လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းမ္ဆိုံ ထမ္်းခဆောင ြေင်း
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Election of President
86.

(1)

At its first sitting after its election, and whenever necessary to fill a vacancy,

the National Assembly must elect a woman or a man from among its members to
be the President.
(2)

The Chief Justice must preside over the election of the President, or

designate another judge to do so. The procedure set out in Part A of Schedule 3
applies to the election of the President.

[Sub-s. (2) substituted by s. 6 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(3)

An election to fill a vacancy in the office of President must be held at a time

and on a date determined by the Chief Justice, but not more than 30 days after
the vacancy occurs.

[Sub-s. (3) substituted by s. 6 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]

Assumption of office by President
87.

When elected President, a person ceases to be a member of the National Assembly

and, within five days, must assume office by swearing or affirming faithfulness to the
Republic and obedience to the Constitution, in accordance with Schedule 2.

Term of office of President
88.

(1)

The President’s term of office begins on assuming office and ends upon a

vacancy occurring or when the person next elected President assumes office.
(2)

No person may hold office as President for more than two terms, but when

a person is elected to fill a vacancy in the office of President, the period between
that election and the next election of a President is not regarded as a term.
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နိင
ုံ ငခတောသမ္မတ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်း
၈၆။

(၁)

ခရွ်းခကောကပပပ်းခ ောက

လစလပရောထူ်းကိုံ ဖညဲ့စကရ

ပထမ္ဦ်းဆုံ်း

စတငကျင်းပသညဲ့

လိုံအပသညဲ့အြေျိ တင

အစည်းအခေ်းတင

သိုံေ့မ္ဟုံတ

ပညသူူ့လွှတခတောတင တကခရောကသညဲ့ လွှတ

ခတောကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းထမ္ှော အမ္ျိြု်းသမ္်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်း တစဦ်းဦ်းအော်း သမ္မတအ ဖစ ခရွ်းခကောကတင
ခ မ္ောကရမ္ည ဖစသည။
(၂)

သမ္မတခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကရောတင

နိုံငငခတောတရော်းသူကက်းြေျြုပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တောေ ခပ်းအပ

ထော်းသညဲ့ အ ြေော်း တရော်းသူကက်းတစဦ်းမ္ှ ဦ်းစ်းကျင်းပခပ်းရမ္ည ဖစသည။ ဇယော်း ၃ ၏ အပိုံင်း က တင သမ္မတ
ခရွ်းခကောက တငခ မ္ောက ြေင်း နှငဲ့ဆိင
ုံ သညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်း ခဖော ပထော်းပါသည။

[ပုံေမ္ြေ (၂) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၆ နှငဲ့
အစော်းထိုံ်းထော်းပါသည။]
(၃)

သမ္မတရောထူ်း

လစလပခ ရောအော်း

ဖညဲ့တင်းရ အတက

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကပအော်း

တရော်းသူကက်းြေျြုပမ္ှ သတမ္ှတခပ်းသညဲ့ခ ေ့ရကနှငဲ့ အြေျိ တင ကျင်းပရမ္ည ဖစပပ်း သမ္မတရောထူ်း လစလပသညဲ့
ခ ေ့မ္ှ ရကခပါင်း ၃ေ ထက မ္ခကျောလ ခစရ။

[ပုံေမ္ြေ (၃) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနစ
ှ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၆ နှငဲ့
အစော်းထိုံ်းထော်းပါသည]

သမ္မတမ္ှ ရောထူ်း လကြေရယူ ြေင်း
၈၇။

သမ္မတအ ဖစ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်းြေရသညဲ့ ပုံင်္ိြု္ လသည ဇယော်း ၂ နှငဲ့အည ပညသူူ့လွှတခတော

အဖွဲ့ေငအ ဖစမ္ှ ရပဆိုံင်းပပ်းခ ောက ငါ်းရကအတင်း သမ္မတနိုံငငအော်း သစစောခစောငဲ့သိမ္ည ဖစခ ကောင်းနှငဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အ
ခ ြေြေဥပခေ အော်း ထိ ်းသိမ္်းလိုံက ော ပါမ္ညဲ့အခ ကောင်း ကျမ္်းသစစော ကျိ ဆိုံ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အတည ပြု ြေင်းတိုံေ့
ခဆောငရွက၍ သမ္မတရောထူ်းအော်း လကြေရယူ ရမ္ည ဖစသည။

သမ္မတ ရောထူ်း၏သကတမ္်း
၈၈။

(၁)

သမ္မတ၏ ရောထူ်းသကတမ္်းသည သမ္မတရောထူ်း လကြေရြေျိ တင စတငပပ်း ရောထူ်းခ ရော လစလပမ္ှု

ခပေါ်ခပါကသညဲ့အြေျိ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခရွ်းြေျယတငခ မ္ောက ြေင်းြေရသညဲ့ သမ္မတသစ မ္ှ ရောထူ်းလကြေရယူသညဲ့

အြေျိ တင ပပ်းဆုံ်းသည။
(၂)

မ္ညသူမ္ျှ သမ္မတရောထူ်းသကတမ္်းနှစကကိမ္ထကပိုံ၍ ထမ္်းခဆောင ြေင်းမ္ ပြုရ။ သိခ
ုံေ့ သောလည်း

ခရွ်း

ခကောကပမ္ျော်း ကျင်းပြေျိ ကော်းတင ရောထူ်းခ ရောလစလပမ္ှု ခပေါ်ခပါကသ ဖငဲ့ ပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းဦ်းအော်း သမ္မတအ ဖစ
ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်းြေရလျှင ထိုံခရွ်းခကောကပနှငဲ့ ခ ောကတစကကိမ္ ခရွ်းခကောကပ ကျင်းပသညဲ့
ကောလအော်း သမ္မတအသစ၏ သကတမ္်းအ ဖစ သတမ္ှတ ြေင်း မ္ ပြု။
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Removal of President
89.

(1)

The National Assembly, by a resolution adopted with a supporting vote of

at least two thirds of its members, may remove the President from office only on
the grounds of—

(2)

(a)

a serious violation of the Constitution or the law;

(b)

serious misconduct; or

(c)

inability to perform the functions of office.

Anyone who has been removed from the office of President in terms of

subsection (1)(a) or (b) may not receive any benefits of that office, and may not
serve in any public office.

Acting President
90.

(1)

When the President is absent from the Republic or otherwise unable to fulfil

the duties of President, or during a vacancy in the office of President, an officebearer in the order below acts as President:
(a)

The Deputy President.

(b)

A Minister designated by the President.

(c)

A Minister designated by the other members of the Cabinet.

(d)

The Speaker, until the National Assembly designates one of its other
members.

(2)

An Acting President has the responsibilities, powers and functions of the

President.
(3)

Before assuming the responsibilities, powers and functions of the

President, the Acting President must swear or affirm faithfulness to the Republic
and obedience to the Constitution, in accordance with Schedule 2.
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သမ္မတအော်း ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်း ြေင်း
၈၉။

(၁)

ခအောကခဖော ပပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတင ပညသူူ့လွှတခတော၏ တကခရောကသူ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းအ ကမ္ှ

အ ည်းဆုံ်း ၃ပုံ ၂ပုံ ၏ ခထောကြေမ္ ဖငဲ့ ဆုံ်း ဖတြေျကြေျမ္ှတပပ်း သမ္မတအော်း ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်းနိုံငသည-

(၂)

(က)

ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တရော်းဥပခေအော်း ဆိုံ်းရွော်းစော ြေျိြု်းခဖောကမ္ှု

(ြေ)

ဆိုံ်းရွော်းသညဲ့ အကျငဲ့သိကခော ပျက ပော်း ြေင်း

(င်္)

သမ္မတ၏ တောေ မ္ျော်းအော်း ထမ္်းခဆောငနိုံငစမ္်း မ္ရှိ ြေင်း

ပုံေမ္ြေ ၁ (က) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (ြေ) အရ သမ္မတရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်း ြေင်းြေရသညဲ့ မ္ညသူမ္ဆိုံ သမ္မတရောထူ်း၏

မ္ညသညဲ့ အကျိြု်းြေစော်းြေငဲ့မ္ျှ လကြေရယူ ြေင်းမ္ ပြုရ၊ ထိုံေ့ ပင မ္ညသညဲ့အစိုံ်းရဌော တငမ္ျှ တောေ ထမ္်းခဆောင ြေင်း
မ္ ပြုရ။

ယောယ သမ္မတ
၉၀။

(၁)

သမ္မတနိုံငငတင သမ္မတသည နိုံငငခတောတင မ္ရှိလျှင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တ ည်းအော်း ဖငဲ့ သမ္မတ၏ရောထူ်း

တောေ မ္ျော်းအော်း ထမ္်းခဆောငနိုံင ြေင်း မ္စမ္်းနိုံငသညဲ့အြေါ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သမ္မတရောထူ်းခ ရော လစလပသညဲ့ အြေါ
ခအောကပါ ရောထူ်းအစဉအတိုံင်း ယောယသမ္မတတောေ ကိုံ ထမ္်းခဆောငရမ္ည(က)

ေုံတိယ သမ္မတ

(ြေ)

သမ္မတမ္ှ တောေ ခပ်းအပ ြေင်းြေရသညဲ့ ေ ကက်းတစဦ်း

(င်္)

အ ြေော်း အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းမ္ှ တောေ ခပ်းအပ ြေင်းြေရသညဲ့ ေ ကက်း တစဦ်း

(ဃ)

လွှတခတောဥကကဌ၊ ပညသူူ့လွှတခတောမ္ှ လွှတခတော ကိုံယစော်းလှယ တစဦ်းဦ်းအော်း တောေ
ခပ်း သညဲ့အြေျိ မ္တိုံငြေငအထိ

(၂)

ယောယသမ္မတသည

သမ္မတတစဦ်း၏

တောေ ေတတရော်းမ္ျော်း၊

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ပိုံငဆိုံငသည။
(၃)

သမ္မတ၏ တောေ ေတတရော်းမ္ျော်း၊ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း လကြေရယူ ြေင်းမ္ ပြုမ္

ယောယသမ္မတအခ ဖငဲ့ ဇယော်း ၂ တင ခဖော ပထော်းသညဲ့အတိုံင်း သမ္မတနိုံငငအော်း သစစောခစောငဲ့သိမ္ည ဖစ
ခ ကောင်း နှငဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေအော်း ထိ ်းသိမ္်းလိုံက ောပါမ္ညဲ့အခ ကောင်း ကျမ္်းသစစော ကျိ ဆိုံ ြေင်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အတည ပြု ြေင်း တိုံေ့ ခဆောငရွက၍ သမ္မတရောထူ်းအော်း လကြေရယူ ရမ္ည။
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(4)

A person who as Acting President has sworn or affirmed faithfulness to the

Republic need not repeat the swearing or affirming procedure for any subsequent
term as Acting President during the period ending when the person next elected
President assumes office.

[Sub-s. (4) added by s. 1 of the Constitution First Amendment Act of 1997]

Cabinet
91.

(1)

The Cabinet consists of the President, as head of the Cabinet, a Deputy

President and Ministers.
(2)

The President appoints the Deputy President and Ministers, assigns their

powers and functions, and may dismiss them.
(3)

The President—
(a)

must select the Deputy President from among the members of the
National Assembly;

(b)

may select any number of Ministers from among the members of
the Assembly; and

(c)
(4)

may select no more than two Ministers from outside the Assembly.

The President must appoint a member of the Cabinet to be the leader of

government business in the National Assembly.
(5)

The Deputy President must assist the President in the execution of the

functions of government.

Accountability and responsibilities
92.

(1)

The Deputy President and Ministers are responsible for the powers and

functions of the executive assigned to them by the President.
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(၄)

သမ္မတနိုံငငအော်း သစစောခစောငဲ့သိပါမ္ညဲ့အခ ကောင်း ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံပပ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အတည ပြုြေဲ့ပပ်း

ဖစသညဲ့ ယောယသမ္မတတစဦ်းအခ ဖငဲ့ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကြေ သမ္မတသစမ္ှ ရောထူ်းလကြေရယူသညဲ့
အြေျိ တင ပပ်းဆုံ်းမ္ည ဖစသညဲ့ ခ ောကထပသကတမ္်းတစြေုံ အတက ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
အတည ပြု ြေင်း လုံပထုံ်း လုံပ ည်း မ္ျော်း ထပမ္ခဆောငရွကရ မ္လိုံအပပါ။

[ပုံေမ္ြေ (၄) အော်း ၁၉၉၇ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပထမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁ အရ
ထပမ္ ဖညဲ့စက ထော်းသည။]

အစိ်းုံ ရအဖွဲ့
၉၁။

(၁)

အစိုံ်းရအဖွဲ့တင အစိုံ်းရအဖွဲ့၏ အကက်းအကအ ဖစ သမ္မတ၊ ေုံတိယသမ္မတ နှငဲ့ ေ ကက်းမ္ျော်း ဖငဲ့ ပါေင

ဖွဲ့စည်းထော်းပါသည။
(၂)

သမ္မတသည ေုံတိယသမ္မတနှငဲ့ ေ ကက်းမ္ျော်း အော်း ြေ ေ့အပ ြေင်း ၎င်းတိ၏
ုံေ့
လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း

နှငဲ့လုံပင ်း တောေ မ္ျော်း ြေျမ္ှတတောေ ခပ်း ြေင်း နှငဲ့ ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်း ြေင်းတိုံေ့ ပြုလုံပနိုံငသည။
(၃)

(၄)

သမ္မတသည(က)

ပညသူူ့ လွှတခတော အဖွဲ့ေငမ္ျော်းထမ္ှ ေုံတိယသမ္မတအော်း ခရွ်းြေျယရမ္ည၊

(ြေ)

ပညသူူ့ လွှတခတော အဖွဲ့ေငမ္ျော်းထမ္ှ ေ ကက်း အခရအတက မ္ညမ္ျှ မ္ဆိုံ ခရွ်းြေျယရမ္ည၊

(င်္)

ပညသူူ့ လွှတခတော ပငပမ္ှ ေ ကက်း မ္ျော်းကိုံ နှစဦ်း ထကမ္ပိုံခစဘ ခရွ်းြေျယနိုံငပါသည၊

သမ္မတအခ ဖငဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငတစဦ်းအော်း ပညသူူ့လွှတခတောတင အစိုံ်းရကိစစမ္ျော်း ခဆောငရွကရ

အကက်းအကအ ဖစ ြေ ေ့အပရမ္ည။
(၅)

ေုံတိယသမ္မတသည

အစိုံ်းရ၏

အုံပြေျြုပခရ်းဆိုံငရော

တောေ ေတတရော်းမ္ျော်း

ခဆောငရွကရောတင

တောေ ခပ်းအပသညဲ့

စမ္အုံပြေျြုပခရ်းရော

သမ္မတအော်း အကူအညခပ်းရမ္ည။

တောေ ြေမ္ှု နှငဲ့ တောေ ယူမ္ှု
၉၂။

(၁)

ေုံတိယသမ္မတနှငဲ့

ေ ကက်းမ္ျော်းသည

သမ္မတမ္ှ

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ထမ္်းခဆောငရ တောေ ရှိသည။
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(2)

Members of the Cabinet are accountable collectively and individually to

Parliament for the exercise of their powers and the performance of their functions.
(3)

Members of the Cabinet must—
(a)

act in accordance with the Constitution; and

(b)

provide Parliament with full and regular reports concerning matters
under their control.

Deputy Ministers
93.

(1)

The President may appoint—
(a)

any number of Deputy Ministers from among the members of the
National Assembly; and

(b)

no more than two Deputy Ministers from outside the Assembly, to

assist the members of the Cabinet, and may dismiss them.
(2)

Deputy Ministers appointed in terms of subsection (1)(b) are accountable

to Parliament for the exercise of their powers and the performance of their
functions.

[S. 93 substituted by s. 7 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]

Continuation of Cabinet after elections
94.

When an election of the National Assembly is held, the Cabinet, the Deputy

President, Ministers and any Deputy Ministers remain competent to function until the
person elected President by the next Assembly assumes office.
Oath or affirmation
95.

Before the Deputy President, Ministers and any Deputy Ministers begin to perform

their functions, they must swear or affirm faithfulness to the Republic and obedience to
the Constitution, in accordance with Schedule 2.
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(၂)

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ၎င်းတိုံေ့၏ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း နှငဲ့ ၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ထမ္်း

ခဆောငရ အတက စုံခပါင်း ဖစခစ၊ တစဦ်းြေျင်း ဖစခစ ဥပခေ ပြုလွှတခတောအော်း တောေ ြေရမ္ည။
(၃)

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည (က)

အခ ြေြေဥပခေ နှငဲ့ အည ပြုမ္ူခဆောငရွကရမ္ည ဖစပပ်း

(ြေ)

၎င်းတိတ
ုံေ့ ောေ ယူခဆောငရွကရသညဲ့

ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့

ပတသက၍

ပညဲ့စုံသညဲ့

ပုံမ္ှ

အစရငြေစောမ္ျော်းအော်း လွှတခတောသိုံေ့ ခပ်းပိုံေ့တငသင်းရမ္ည။

ေုံတယ
ိ ေ ကက်းမ္ျော်း
၉၃။

(၁)

သမ္မတသည အစိုံ်းရအဖွဲ့အော်း အကူအညခပ်းရ

ခအောကပါ ပုံင်္ိြု္ လ တိက
ုံေ့ ိုံ ြေ ေ့အပ ြေင်း ရောထူ်းမ္ှ

ဖယရှော်း ြေင်းတိုံေ့ ပြုလုံပနိုံငသည။

(၂)

(က)

ပညသူူ့ လွှတခတော မ္ှ အဖွဲ့ေငမ္ျော်း ထမ္ှ ေုံတိယေ ကက်း အခရအတက မ္ညမ္ျှကိုံ မ္ဆိုံ

(ြေ)

ပညသူူ့ လွှတခတော ပငပ မ္ှ နှစဦ်းထကမ္ပိုံသညဲ့ ေုံတိယ ေ ကက်းနှစဦ်း

ပုံေမ္ြေ ( ၁) (ြေ) အရ ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ ေုံတိယေ ကက်းမ္ျော်းသည ၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း နှငဲ့

၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ထမ္်းခဆောငရ အတက စုံခပါင်း ဖစခစ၊ တစဦ်းြေျင်း ဖစခစအ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု
လွှတခတောအော်း တောေ ြေရမ္ည။

[ပုံေမ္ ၉၃ အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၇

အရ

အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည]

ခရွ်းခကောကပပပ်းခ ောက အစိ်းုံ ရအဖွဲ့ ဆကလကတညရှိ ြေင်း
၉၄။

ပညသူူ့လွှတခတော

ခရွ်းခကောကပ

အပပ်းတင

ပညသူူ့လွှတခတော

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်းြေရသညဲ့

သမ္မတအသစမ္ှ ရောထူ်းလကြေရယူသညဲ့ အြေျိ အထိ အစိုံ်းရအဖွဲ့၊ ေုံတိယသမ္မတ၊ ေ ကက်းမ္ျော်း နှငဲ့ ေုံတိယေ ကက်းမ္ျော်းသည
လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ဆကလက၍ ထမ္်းခဆောငရမ္ည ဖစသည။
ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြု ြေင်း
၉၅။

ေုံတိယ သမ္မတ၊ ေ ကက်းမ္ျော်း နှငဲ့ ေုံတိယ ေ ကက်း မ္ျော်းသည ၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပင ်း တောေ မ္ျော်း စတငထမ္်းခဆောင ြေင်း

မ္ ပြုမ္ ခ ောကဆကတ ၂ နှငဲ့ အည သမ္မတနိုံငငအော်း သစစောခစောငဲ့သိမ္ညဟုံ နှငဲ့ အခ ြေြေဥပခေအော်း လိုံက ောမ္ညဟုံ
ကျမ္်းကျိ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အတည ပြုရမ္ည ဖစသည။
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Conduct of Cabinet members and Deputy Ministers
96.

(1)

Members of the Cabinet and Deputy Ministers must act in accordance with

a code of ethics prescribed by national legislation.
(2)

Members of the Cabinet and Deputy Ministers may not—
(a)

undertake any other paid work;

(b)

act in any way that is inconsistent with their office, or expose
themselves to any situation involving the risk of a conflict between
their official responsibilities and private interests; or

(c)

use their position or any information entrusted to them, to enrich
themselves or improperly benefit any other person.

Transfer of functions
97.

The President by proclamation may transfer to a member of the Cabinet—
(a)

the administration of any legislation entrusted to another member;
or

(b)

any power or function entrusted by legislation to another member.

Temporary assignment of functions
98.

The President may assign to a Cabinet member any power or function of another

member who is absent from office or is unable to exercise that power or perform that
function.
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အစိ်းုံ ရအဖွဲ့ေငမ္ျော်း နှငဲ့ ေုံတယ
ိ ေ ကက်းမ္ျော်း ၏ ကျငဲ့ေတသိကောခ
၉၆။

(၁)

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်း နှငဲ့ ေုံတိယ ေ ကက်း မ္ျော်းသည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင ပဌော ်းထော်းသညဲ့ ကျငဲ့ေတ

သိကခောမ္ျော်း နှငဲ့အည ပြုမ္ူခဆောငရွကရမ္ည။
(၂)

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်း နှငဲ့ ေုံတိယ ေ ကက်း မ္ျော်းသည ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ လုံပကိုံငြေငဲ့ရှိမ္ည မ္ဟုံတပါ(က)

အြေခ က်းခငရယူသညဲ့ အ ြေော်း အလုံပ

(ြေ)

၎င်းတိ၏
ုံေ့ ရောထူ်းတောေ နှငဲ့ ခလျောညမ္ှု မ္ရှိသညဲ့ ပြုမ္ူခဆောငရွက ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ၎င်းတိုံေ့၏
တရော်းေင တောေ ေတတရော်းမ္ျော်း နှငဲ့ ပုံင်္လ
္ ိက အကျိြု်းစ်းပော်း ကော်း ပဋိပကခ ဖစနိုံငခြေျ ရှိသညဲ့
အခ ြေအခ မ္ျိြု်းတင ၎င်းတိုံေ့ ကိယ
ုံ တိုံငပါေငပတသကခ ြေင်း (သိုံေ့)

(င်္)

၎င်းတိုံေ့ ကိုံယကျိြု်းစ်းပော်းအတက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်းသူတစဦ်းတစခယောကအော်း မ္ခလျောမ္က
အကျိြု်း ဖစခစ ရ

အတက ၎င်းတိ၏
ုံေ့
ရောထူ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ၎င်းတိအ
ုံေ့ ော်း အပနှင်းထော်းသညဲ့

သတင်းအြေျကအလက တိုံေ့အော်း အသုံ်း ပ ြေင်း

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း လွှခ ပောင်း ြေင်း
၉၇။

သမ္မတအခ ဖငဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းအော်း ခ က ငောြေျကထုံတ ပ ၍ လွှခ ပောင်းနိုံငသည(က)

မ္ညသညဲ့ဥပခေ စမ္ခဆောငရွက ြေင်းကိုံမ္ဆိုံ အဖွဲ့ေငတစဦ်းဦ်းထသိုံေ့ အပနှင်း ြေင်း

(ြေ)

ဥပခေအရအပနှင်းထော်းသညဲ့ မ္ညသညဲ့ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏော သိုံေ့ လုံပင ်းတောေ

မ္ျော်းအော်း အဖွဲ့ေင

တစဦ်းဦ်းထသိုံေ့ လွှခ ပောင်း ြေင်း

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း ယောယ တောေ ခပ်းအပ ြေင်း
၉၈။

တောေ ထမ္်းခဆောငရ

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း

ပျကကကသညဲ့

ထမ္်းခဆောငရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

မ္စမ္်းနိုံငသညဲ့

လုံပပိုံငြေငဲ့

အဖွဲ့ေငတစဦ်း၏

အောဏောကျငဲ့သုံ်းရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏော

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း သမ္မတမ္ှ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငတစဦ်းအော်း တောေ ခပ်းအပနိုံငသည။
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Assignment of functions
99.
A Cabinet member may assign any power or function that is to be exercised or
performed in terms of an Act of Parliament to a member of a provincial Executive Council
or to a Municipal Council. An assignment—
(a)

must be in terms of an agreement between the relevant Cabinet member
and the Executive Council member or Municipal Council;

(b)

must be consistent with the Act of Parliament in terms of which the
relevant power or function is exercised or performed; and

(c)

takes effect upon proclamation by the President.

National intervention in provincial administration

[Heading amended by s. 2(a) the Constitution Eleventh Amendment Act of 2003.]
100.

(1)
When a province cannot or does not fulfil an executive obligation in terms
of the Constitution or legislation, the national executive may intervene by taking
any appropriate steps to ensure fulfilment of that obligation, including—
(a)

issuing a directive to the provincial executive, describing the extent
of the failure to fulfil its obligations and stating any steps required
to meet its obligations; and

(b)

assuming responsibility for the relevant obligation in that province
to the extent necessary to—
(i)

maintain essential national standards or meet established
minimum standards for the rendering of a service;

(ii)

maintain economic unity;

(iii)

maintain national security; or

(iv)

prevent that province from taking unreasonable action that
is prejudicial to the interests of another province or to the
country as a whole.

[Sub-s. (1) amended by s. 2(b) of the Constitution Eleventh Amendment Act of 2003.]
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လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းခပ်းအပ ြေင်း
၉၉။

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငတစဦ်းသည ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော အကဥပခေမ္ှ

ပဌော ်းထော်းသညဲ့ အတိုံင်း ကျငဲ့သုံ်းရမ္ညဲ့

လုံပပိုံငြေငဲ့ အောဏော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထမ္်းခဆောငရမ္ညဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း အော်း အုံပြေျြုပမ္ှု ခကောငစေင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ြူ စပယ
ခကောငစေငအော်း တောေ ခပ်းအပနိုံငသည။ ခပ်းအပသညဲ့ တောေ သည(က)

သကဆိုံငရော အစိုံ်းရအဖွဲ့ေင၊ အုံပြေျြုပမ္ှုခကောငစ အဖွဲ့ေင သိုံေ့မ္ဟုံတ မ္ြူ စပယခကောငစ နှငဲ့ သ
ခဘောတူညြေျကမ္ျော်း နှငဲ့ အည ဖစရမ္ည

(ြေ)

သကဆိုံငရော ကျငဲ့သုံ်းရမ္ညဲ့ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထမ္်းခဆောငရမ္ညဲ့ လုံပင ်းတောေ သည
ဥပခေ ပြုလွှတခတောအကဥပခေ နှငဲ့ အည ဖစခစရမ္ည

(င်္)

သမ္မတမ္ှ ခ က ငောြေျကထုံတ ပ သညဲ့အြေျိ မ္ှစ၍ စတငသကေငပါသည။

ပည ယ အုံပြေျြုပခရ်း တင နိင
ုံ ငခတော၏ ခဆောငရွကြေျကမ္ျော်း

[ ခြေါင်းစဉအော်း ၂၀၀၃ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၁ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ၏ ပုံေမ္ ၂ (က) အရ
ပငဆငထော်းပါသည]
၁၀၀။

(၁)

ပည ယတစြေုံအခ ဖငဲ့ အခ ြေြေ ဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဥပခေတစရပတင ပါေငသညဲ့ စမ္အုံပြေျြုပ

ခရ်းဆိုံငရော ကတိကေတမ္ျော်းအော်း မ္ ဖညဲ့ဆည်းနိုံင ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖညဲ့ဆည်းမ္ှုမ္ရှိ ြေင်းတိရ
ုံေ့ ှိြေဲ့ပါက နိုံငငခတော
စမ္အုံပြေျြုပခရ်း အကက်းအကမ္ှ ခအောကပါတိုံေ့အပါအေင အဆိုံပါ ကတိကေတကိုံ ဖညဲ့ဆည်းနိုံငမ္ှု ခသြေျောခစရ
သငဲ့ခလျောသညဲ့ အဆငဲ့မ္ျော်းခဆောငရွက ြေင်း ဖငဲ့ ေငခရောကစကဖကနိုံငသည (က)

ပည ယ အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ထ ကတိကေတမ္ျော်း ဖညဲ့ဆည်းရ

မ္ခဆောငရွကနိုံငြေဲ့သညဲ့

အတိုံင်းအတော ကိုံ ခရ်းသော်းခဖော ပပပ်း အဆိုံပါ ကတိကေတကိုံ ဖညဲ့ဆည်းနိုံငရ အတက
ခဆောငရွကရမ္ညဲ့ အဆငဲ့မ္ျော်း အော်း ခဖော ပထော်းသညဲ့ လမ္်းညွှ မ္ှု ခပ်းပိုံေ့ ြေင်း
(ြေ)

အဆိုံပါ ပည ယရှိ သကဆိုံငရော ကတိကေတမ္ျော်း အော်း ခအောကပါအတိုံင်းအတောအထိ
လိုံအပသညဲ့ တောေ ယူရောတင(၁)

ေ ခဆောငမ္ှုခပ်းရ

အခရ်းပါသညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်း စသတမ္ှတြေျကမ္ျော်း ထိ ်းသိမ္်းရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သတမ္ှတထော်းသညဲ့ အ ိမ္ဲ့ဆုံ်း စသတမ္ှတြေျက မ္ျော်း ပညဲ့မ္ရ
(၂)

စ်းပော်းခရ်းအရ စည်းလုံ်းညညတမ္ှု ကိုံ ထိ ်းသိမ္်းရ

(၃)

နိုံငငခတော လုံခြေြုခရ်းကိုံ ထိ ်းသိမ္်းရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(၄)

အဆိုံပါ ပည ယအခ ဖငဲ့ အ ြေော်း ပည ယ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တိုံင်း ပညတစြေုံလုံ်း ၏
အကျိြု်းစ်းပော်းအော်း

ထိြေိုံကခစသညဲ့၊

မ္ခလျောက သညဲ့

လုံပခဆောငမ္ှုမ္ျော်း

ပြုလုံပ ြေင်း ဟ ေ့တော်း ရ

[ပုံေမ္ြေ (၁) အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၁ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ၏ ပုံေမ္ ၂ (ြေ) အရ
ပငဆငထော်းပါသည]
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(2)

If the national executive intervenes in a province in terms of subsection

(1)(b)—
(a)

it must submit a written notice of the intervention to the National
Council of Provinces within 14 days after the intervention began;

(b)

the intervention must end if the Council disapproves the
intervention within 180 days after the intervention began or by the
end of that period has not approved the intervention; and

(c)

the Council must, while the intervention continues, review the
intervention

regularly

and

may

make

any

appropriate

recommendations to the national executive.

[Sub-s. (2) substituted by s. 2(c) of the Constitution Eleventh Amendment Act of 2003.]
(3)

National legislation may regulate the process established by this section.

[S. 100 amended by s. 2 of the Constitution Eleventh Amendment Act of 2003.]

Executive decisions
101.

(1)

(2)

A decision by the President must be in writing if it—
(a)

is taken in terms of legislation; or

(b)

has legal consequences.

A written decision by the President must be countersigned by another

Cabinet member if that decision concerns a function assigned to that other
Cabinet member.
(3)

Proclamations, regulations and other instruments of subordinate

legislation must be accessible to the public.
(4)

National legislation may specify the manner in which, and the extent to

which, instruments mentioned in subsection (3) must be—
(a)

tabled in Parliament; and

(b)

approved by Parliament.
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(၂)

ပုံေမ္ြေ

(၁)

(ြေ)

အရ

နိုံငငခတော

အုံပြေျြုပမ္ှုအကက်းအကမ္ှ

ပည ယခရ်းရောတင

ကော်းေင

ခဆောငရွကြေဲ့လျှင (က)

ေငခရောကစကဖကမ္ှု စတငသညမ္ှ ၁၄ ရကအတင်း ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတ
ခတော ထ ကော်းေင ခဆောငရွကသညဲ့ အခ ကောင်း စော ဖငဲ့ ခပ်းပိုံေ့ အသိခပ်းရမ္ည။

(ြေ)

ေငခရောကစကဖကမ္ှု စတငြေျိ မ္ှ ရကခပါင်း ၁၈ေ အတင်း ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း
လွှတခတော မ္ှ ထိုံ ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှု အော်း သခဘောတူ ြေင်း မ္ရှိလျှင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံကောလ
ပပ်းဆုံ်းသညအထိ ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှု အော်း ြေငဲ့မ္ ပြုြေဲ့လျှင ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှု

အော်း

အဆုံ်း သတရမ္ည။
(င်္)

ကော်းေငခဆောငရွကခ စဉအတင်း ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောမ္ှ ကော်းေင
ခဆောငရွကမ္ှုအော်း

ပုံမ္ှ သုံ်းသပရ နှငဲ့

နိုံငငခတော

အုံပြေျြုပခရ်းအကက်းအကထ

သငဲ့

ခလျောသညဲ့ အကက ပြုြေျက မ္ျော်းခပ်းနိုံငမ္ည ဖစသည။

[ပုံေမ္ြေ (၂) အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၁ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂(င်္) အရ
အစော်းထိ်းုံ ဖညဲ့စပထော်းသည်း ]
(၃)

အမ္ျိြု်းသော်း ဥပခေ မ္ှ ဤပုံေမ္ အရခဆောငရွကသညဲ့ လုံပင ်းစဉအော်း စည်းမ္ျဉ်းစည်းကမ္်း ထိ ်းသိမ္်း

ကပမ္တ ရမ္ည။

[ပုံေမ္ြေ (၁၀၀) အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၁ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂ အရ
ပငဆငထော်းပါသည]
အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့၏ ဆ်းုံ ဖတြေျကမ္ျော်း
၁၀၁။

(၁)

(၂)

သမ္မတ၏ ဆုံ်း ဖတြေျကကိုံ စော ဖငဲ့ထုံတ ပ ရမ္ည ဖစသည။ အကယ၍
(က)

ဥပခေအရ ဆုံ်း ဖတရ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

ဥပခေဆိုံငရော အကျိြု်းဆကမ္ျော်း ရှိ ြေင်း

အကယ၍ အ ြေော်းအစိုံ်းရအဖွဲ့ေငတစဦ်းအော်း သကဆိင
ုံ သညဲ့တောေ အော်း ခပ်းအပရ

ဆုံ်း ဖတြေျက

ဖစပါက သမ္မတ၏ စော ဖငဲ့ထုံတ ပ သညဲ့ ဆုံ်း ဖတြေျကတင အ ြေော်းအစိုံ်းရအဖွဲ့ေငတစဦ်းမ္ှ ထပမ္ လကမ္ှတ
ခရ်းထိုံ်း ရမ္ည ဖစသည။
(၃)

ထုံတ ပ ခ က ငောြေျကမ္ျော်း၊ စည်းမ္ျဉ်းစည်းကမ္်းမ္ျော်းနှငဲ့ တစဆငဲ့ပော်းဥပခေ ပြု ြေင်းဆိုံငရော အ ြေော်းဥပ

ခေစောရွကစောတမ္်းမ္ျော်းအော်း အမ္ျော်း ပညသူ လကလှမ္်းမ္ ရရှိနိုံငခစ ရမ္ည ဖစသည။
(၄)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည ပုံေမ္ြေ (၃) တင ခဖော ပထော်းသညဲ့ ဥပခေစောရွကစောတမ္်းမ္ျော်းအော်း မ္ညသညဲ့ ပုံစ

နှငဲ့ မ္ညသညဲ့ အတိုံင်းအတော အထိ သတမ္ှတနိုံငမ္ညကိုံ
(က)

ဥပခေ ပြုလွှတခတောသိတ
ုံေ့ င ပ ြေင်း နှငဲ့

(ြေ)

ဥပခေ ပြုလွှတခတောမ္ှ ြေငဲ့ ပြု ြေင်း တိအ
ုံေ့ ော်း အတိအကျ ခဖော ပရမ္ည။
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Motions of no confidence
102.

(1)

If the National Assembly, by a vote supported by a majority of its members,

passes a motion of no confidence in the Cabinet excluding the President, the
President must reconstitute the Cabinet.
(2)

If the National Assembly, by a vote supported by a majority of its members,

passes a motion of no confidence in the President, the President and the other
members of the Cabinet and any Deputy Ministers must resign.

This is not an official document of South Africa.

129

အယအ
ုံ ကည မ္ရှိ အဆိုံ တင ြေင်း
၁၀၂။

(၁)

အကယ၍

ပညသူူ့လွှတခတောတင

အဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံ

၏

ခထောကြေမ္ ဖငဲ့

သမ္မတမ္ပါေငဘ

အစိုံ်းရအဖွဲ့အော်း အယုံအ ကညမ္ရှိ အဆိုံကိုံ သခဘောတူြေငဲ့ ပြုြေဲ့လျှင သမ္မတမ္ှ အစိုံ်းရအဖွဲ့ ပ လည ဖွဲ့စည်း
ရမ္ည ဖစသည။
(၂)

အကယ၍ ပညသူူ့လွှတခတောတင အဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံ ၏ ခထောကြေမ္ ဖငဲ့ သမ္မတအော်း အယအ
ုံ ကည မ္ရှိ

အဆိုံအော်း သခဘောတူြေဲ့လျှင သမ္မတ၊ အ ြေော်းအစိုံ်းရဖွဲ့ေငမ္ျော်း၊ ေုံတိယေ ကက်းမ္ျော်း ရောထူ်းမ္ှ နုံတထကရမ္ည။
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CHAPTER 6
PROVINCES
Provinces
103.

(1)

The Republic has the following provinces:
(a)

Eastern Cape;

(b)

Free State;

(c)

Gauteng;

(d)

KwaZulu-Natal;

(e)

Limpopo;

(f)

Mpumalanga;

(g)

Northern Cape;

(h) North West;
(i) Western Cape.

[Sub-s. (1) substituted by s. 3 of the Constitution Eleventh Amendment Act of 2003 and
substituted by s. 1 of the Constitution Twelfth Amendment Act of 2005]
(2)
The geographical areas of the respective provinces comprise the sum of
the indicated geographical areas reflected in the various maps referred to in the
Notice listed in Schedule 1A.

[Sub-s. (2) substituted by s. 1 of the Constitution Twelfth Amendment Act of 2005.]
(3)
(a)
Whenever the geographical area of a province is re-determined by
an amendment to the Constitution, an Act of Parliament may provide for measures
to regulate, within a reasonable time, the legal, practical and any other
consequences of the re-determination.
(b)
An Act of Parliament envisaged in paragraph (a) may be enacted
and implemented before such amendment to the Constitution takes effect, but
any provincial functions, assets, rights, obligations, duties or liabilities may only
be transferred in terms of that Act after that amendment to the Constitution takes
effect.

[S.103 substituted by s. 1 of the Constitution Twelfth Amendment Act of 2005.]
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အြေ ်း ၆
ပည ယမ္ျော်း
ပည ယမ္ျော်း
၁၀၃။

(၁)

ဤသမ္မတနိုံငငခတောတင ခအောကခဖော ပပါ ပည ယမ္ျော်း ပါေငသည (က)

အစတ ်းကိပ

(ြေ)

ဖရ်းစတိတ

(င်္)

ခင်္ါကတ

(ဃ)

ကောဇူလူ ကတယလ

(င)

ပြူမ္ လ င်္ါ

(စ)

ခ ောဲ့သ ်းကိပ

(ဆ)

လငပိုံပိုံ

(ဇ)

ခ ောဲ့ေကစ

( )

ေကစတ ်းကိပ

[ပုံေမ္ြေ (၁) အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၁ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပုံေမ္ ၃ နှငဲ့
၂၀၀၅ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော ၁၂ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပုံေမ္ ၁ အရ
အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
(၂)

ပည ယမ္ျော်း၏

ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့

ယ ိမ္ိတမ္ျော်းမ္ှော ဇယော်း ၁ (က) တင ပါရှိသညဲ့ အမ္ိ ေ့ခ ကောညောစောစောရင်းတင
ခ မ္ပုံမ္ျော်း၌

ခဖော ပထော်းခသော

ယခ မ္ဧရိယောမ္ျော်းကိုံ

စုံခပါင်းထော်းသညဲ့

အရွယအစော်းအတိုံင်း ဖစသည။

[ပုံေမ္ြေ (၂) အော်း ၂၀၀၅ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော ၁၂ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပုံေမ္ ၁
အရ အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
(၃)

(က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငြေျကတစြေုံ ဖငဲ့

ပ လည ပငဆငဆုံ်း ဖတရ ခဆောငရွကသညဲ့အြေါတိုံင်း

ပည ယမ္ျော်း၏

သငဲ့ခလျောသညဲ့

ယခ မ္ဧရိယောအော်း

အြေျိ အတင်း၊

ဥပခေ၊

လုံပထုံ်းလုံပ ည်း နှငဲ့ အ ြေော်းမ္ညသညဲ့ အကျိြု်းဆကကိုံမ္ဆိုံ အတိုံင်းအတောမ္ျော်းကိုံ စည်းမ္ျဉ်းစည်းကမ္်း ဖငဲ့
ခဆောငရွကရ လွှတခတော အကဥပခေ ဖငဲ့ ပဋ္ဌော ်းခဆောငရွကရမ္ည။
(ြေ) ထိုံကဲ့သဖ
ိုံေ့ ွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငြေျက အောဏောမ္သကခရောကမ္
လွှတခတော

အကဥပခေအော်း

ပဋ္ဌော ်း

အပိုံေ (က) တင ခဖော ပြေဲ့သညဲ့

အခကောငအထညခဖောခဆောငရမ္ည။

သိုံေ့ခသော

ပည ယဆိုံငရော

လုံပင ်းမ္ျော်း၊ ပိုံငဆိုံငမ္ှုမ္ျော်း၊ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း၊ ကျငဲ့ေတမ္ျော်း၊ တောေ မ္ျော်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) တောေ ရှိမ္ှုမ္ျော်းကိုံ
ယင်း ပငဆငြေျက အောဏောသကခရောကပပ်းခ ောကမ္ှသော ၎င်းအကဥပခေအရ လွှခ ပောင်းခပ်းရမ္ည။

[ပုံေမ္ြေ ၁၀၃ အော်း ၂၀၀၅ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော ၂၀ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပုံေမ္
၁ အရ အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
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Provincial Legislatures
Legislative authority of provinces
104.

(1)

The legislative authority of a province is vested in its provincial legislature,

and confers on the provincial legislature the power—
(a)

to pass a constitution for its province or to amend any constitution
passed by it in terms of sections 142 and 143;

(b)

to pass legislation for its province with regard to—
(i)

any matter within a functional area listed in Schedule 4;

(ii)

any matter within a functional area listed in Schedule 5;

(iii)

any matter outside those functional areas, and that is
expressly assigned to the province by national legislation;
and

(iv)

any matter for which a provision of the Constitution
envisages the enactment of provincial legislation; and

(c)

to assign any of its legislative powers to a Municipal Council in that
province.

(2)

The legislature of a province, by a resolution adopted with a supporting

vote of at least two thirds of its members, may request Parliament to change the
name of that province.
(3)

A provincial legislature is bound only by the Constitution and, if it has

passed a constitution for its province, also by that constitution, and must act in
accordance with, and within the limits of, the Constitution and that provincial
constitution.
(4)

Provincial legislation with regard to a matter that is reasonably necessary

for, or incidental to, the effective exercise of a power concerning any matter listed
in Schedule 4, is for all purposes legislation with regard to a matter listed in
Schedule 4.
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ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်း
ပည ယမ္ျော်း၏ ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏော
၁၀၄။

(၁)

ပည ယတစြေုံ၏ ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏောအော်း ထိုံ ပည ယ၏ ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောသိုံေ့ အပနှင်းထော်းပပ်း

ယင်းအခပေါ် ခပ်းအပထော်း ခသော အောဏောမ္ျော်းမ္ှော (က)

ပုံေမ္ ၁၄၂ နှငဲ့ ၁၄၃ အရ သကဆိုံငရော ပည ယတစြေုံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတစရပကိုံ
အတည ပြုရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လွှတခတောက

အတည ပြုထော်းခသော

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပ

ခေတစရပကိုံ ပငဆငရ ၊
(ြေ)

ခအောကပါတိန
ုံေ့ ှငဲ့ပတသက၍

သကဆိုံင ပည ယအတက

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကကိုံ

အတည ပြုရ (၁)

ဇယော်း ၄ ပါ လုံပင ်း ယပယတစရပအတင်းရှိ ကိစစရပမ္ျော်း၊

(၂)

ဇယော်း ၅ ပါ လုံပင ်း ယပယတစရပအတင်းရှိ ကိစစရပမ္ျော်း၊

(၃)

အဆိုံပါ
ပည ယသိုံေ့

လုံပင ်း ယပယရပမ္ျော်းတင
အမ္ျိြု်းသော်း

ဥပခေ ဖငဲ့

မ္ပါေငခသောလည်း

အတိအလင်း

သကဆိုံငရော

တောေ အပနှင်းထော်းသညဲ့

ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့
(၄)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပအရ ပည ယဥပခေ ထုံတ ပ ရ
ခမ္ျှောမ္ှ ်းထော်းသညဲ့ ကိစစရပမ္ျော်း။

(င်္)

သကဆိုံငရော ပည ယအတင်းရှိ မ္ြူ စပယခကောငစတစြေုံသိုံေ့ ယင်း၏ ဥပခေ ပြုအောဏောမ္ျော်း
လွှအပရ ၊

(၂)

ပည ယတစြေုံ၏ ဥပခေ ပြုလွှတခတောသည သကဆိုံငရော လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ စုံစခ
ုံ ပါင်း၏

အ ည်းဆုံ်း သုံ်းပုံနှစပုံက မ္ခပ်းခထောကြေ၍ အတည ပြုထော်းသညဲ့ ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပအရ ထိုံ ပည ယ၏
အမ္ညကိုံ ခ ပောင်းလရ အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလွှတခတော သိုံေ့ ခတောင်းဆိုံနိုံငသည။
(၃)

ပည ယ ဥပခေ ပြုလွှတခတောတစရပသည ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရသော လုံပခဆောငရမ္ည

ဖစပပ်း ယင်း၏ ပည ယအတက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတစရပကိုံ အတည ပြုလျှငလည်း ဤဖွဲ့စည်းပုံအ
ခ ြေြေဥပခေ နှငဲ့ ပည ယဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ စည်းမ္ျဉ်းစည်းကမ္်းမ္ျော်းနှငဲ့အည ခဆောငရွကရမ္ည။
(၄)

ဇယော်း ၄ တင စောရင်း ပြုခဖော ပထော်းသညဲ့ အခရ်းကိစစမ္ျော်းနှငဲ့ဆကစပခ ခသော လုံပပိုံငြေငဲ့တစရပကိုံ

ထိခရောကစော အသုံ်းြေျရ

ခ ကောင်းကျိြု်းဆခလျောစော လိုံအပခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္လွှမ္ခရှောငသောခသော အခရ်းကိစစ

တစြေုံနှငဲ့ စပလျဉ်းခ ခသော ပည ယဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကသည ဇယော်း ၄ တငခဖော ပထော်းသညဲ့ အခရ်းကိစစတစြေုံ
နှငဲ့ ဆကစပသညဲ့ အသကေငခ ခသော ဥပခေ ဖစပါသည။
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(5)

A provincial legislature may recommend to the National Assembly

legislation concerning any matter outside the authority of that legislature, or in
respect of which an Act of Parliament prevails over a provincial law.
Composition and election of provincial legislatures
105.

(1)

A a provincial legislature consists of women and men elected as members

in terms of an electoral system that—
(a)

is prescribed by national legislation;

(b)

is based on that province’s segment of the national common voters
roll;

(c)

provides for a minimum voting age of 18 years; and

(d)

results, in general, in proportional representation.

[Sub-s. (1) amended by s. 3 of the Constitution Tenth Amendment Act of 2003 and by s.
3 of the Constitution Fourteenth Amendment Act of 2008.]
(2)

A provincial legislature consists of between 30 and 80 members. The

number of members, which may differ among the provinces, must be determined
in terms of a formula prescribed by national legislation.
Membership
106.

(1)

Every citizen who is qualified to vote for the National Assembly is eligible

to be a member of a provincial legislature, except—
(a)

anyone who is appointed by, or is in the service of, the state and
receives remuneration for that appointment or service, other than—
(i)

the Premier and other members of the Executive Council of
a province; and
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(၅)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပသည

ယင်းလွှတခတော၏

အောဏောနှငဲ့

မ္သကဆိုံငခသော

အ

ခရ်းကိစစတစြေုံနှငဲ့ စပလျဉ်း၍ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယဥပခေတစရပကိုံ ခကျောလ ကျငဲ့သုံ်းနိုံငခသော အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတ
ခတော၏ အကဥပခေတစရပ နှငဲ့ စပလျဉ်း၍ ပညသူူ့လွှတခတော သိုံေ့ အကက ပြုနိုံငပါသည။

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်း၏ ခပါင်းစပဖွဲ့စည်းပန
ုံ င
ှ ဲ့ ခရွ်းခကောကပမ္ျော်း
၁၀၅။

(၁)

ဇယော်း၆(က)အရ ပည ယဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပတငခအောကပါတိုံေ့နှငဲ့ညညွှတခသော

ခရွ်းခကောကပစ စတစရပအရအဖွဲ့ေငမ္ျော်း အ ဖစ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကြေထော်းရသညဲ့ အမ္ျိြု်းသမ္်းမ္ျော်းနှငဲ့
အမ္ျိြု်းသော်းမ္ျော်း ပါေငသည (က)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ တင ခဖော ပထော်းခသော ခရွ်းခကောကပစ စ ဖစရမ္ည။

(ြေ)

နိုံငငလုံ်းဆိုံငရော မ္ဆနဒရှငစောရင်းအတင်းမ္ှ ထိုံ ပည ယ၏ အစိတအပိုံင်းအခပေါ် အခ ြေြေထော်း
ခသော ခရွ်းခကောကပ စ စ ဖစရမ္ည။

(င်္)

အ ိမ္ဲ့ဆုံ်းအော်း ဖငဲ့ အသက ၁၈ နှစ ပညဲ့သူတစဦ်း မ္ခပ်းနိုံငခသော ခရွ်းခကောကပစ စ
ဖစရမ္ည။

(ဃ)

ခယဘုံယျအော်း ဖငဲ့ အြေျိြု်းကျကိယ
ုံ စော်း ပြုစ စအတင်းမ္ှ ထကခပေါ်လောခသော ခရွ်းခကောကပ
စ စ ဖစရမ္ည။

[ပုံေမ္ြေ (၁) အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၀ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၃ နှငဲ့ ၂၀၀၈
ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၄ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပုံေမ္ ၃ အရ ပငဆငထော်းသည။]
(၂)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပတင ကိုံယစော်းလှယ ၃ေ နှငဲ့ ၈ေ အ ကော်း ပါေငရမ္ည။

‘ ပည ယအလိုံက

က ပော်း ြေော်း ော်းဖယရှိခသော

ကိုံယစော်းလှယအခရအတကအော်း

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင

ခဖော ပထော်းခသော တကြေျကပုံ ပုံခသ ည်းတစြေုံနှငဲ့အည ဆုံ်း ဖတရမ္ည။

ကိယ
ုံ စော်းလှယအရညအြေျင်း
၁၀၆။

(၁)

ပညသူူ့လွှတခတောအတက မ္ခပ်းရ

အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္ခသော နိုံငငသော်းတိုံင်းသည

ခအောက

ခဖော ပပါ အြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ တိုံကဆိုံင ြေင်းမ္ရှိပါက ပည ယ ဥပခေ ပြုလွှတခတောတစရပ၏ ကိုံယစော်းလှယ ဖစရ
အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္သည (က)

နိုံငငခတောက ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ နိုံငငဲ့တောေ ကိုံ ထမ္်းခဆောငခ ပပ်း ထိုံြေ ေ့အပမ္ှု
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တောေ အတက အြေခ က်းခငလကြေရရှိခ သူတစဦ်း ဖစခသောလည်း ခအောကပါ
တိန
ုံေ့ ှငဲ့ အကျြု်းမ္ေငပါ (၁)

ပည ယတစြေုံ၏ ေ ကက်းြေျြုပနှငဲ့ အုံပြေျြုပမ္ှုခကောငစ၏ အ ြေော်းအဖွဲ့ေင
မ္ျော်းနှငဲ့
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(ii)

other office-bearers whose functions are compatible with the
functions of a member of a provincial legislature, and have
been declared compatible with those functions by national
legislation;

(b)

members of the National Assembly, permanent delegates to the
National Council of Provinces or members of a Municipal Council;

(c)

unrehabilitated insolvents;

(d)

anyone declared to be of unsound mind by a court of the Republic;
or

(e)

anyone who, after this section took effect, is convicted of an offence
and sentenced to more than 12 months’ imprisonment without the
option of a fine, either in the Republic, or outside the Republic if the
conduct constituting the offence would have been an offence in the
Republic, but no one may be regarded as having been sentenced
until an appeal against the conviction or sentence has been
determined, or until the time for an appeal has expired. A
disqualification under this paragraph ends five years after the
sentence has been completed.

(2)

A person who is not eligible to be a member of a provincial legislature in

terms of subsection (1)(a) or (b) may be a candidate for the legislature, subject to
any limits or conditions established by national legislation.
(3)

A person loses membership of a provincial legislature if that person—
(a)

ceases to be eligible;

(b)

is absent from the legislature without permission in circumstances
for which the rules and orders of the legislature prescribe loss of
membership; or

(c)

ceases to be a member of the party that nominated that person as
a member of the legislature.
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(၂)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပ၏ ကိုံယစော်းလှယတစဦ်း ခဆောငရွကခ ရ
ခသော ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့ လိုံကခလျောညခထရှိခသော ကိစစရပမ္ျော်း အတက ခဆောငရွက
ခ ပပ်း ထိုံသိုံေ့ခသော ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့ လိုံကခလျော ညခထ ရှိသညဟုံ အမ္ျိြု်းသော်းဥပ
ခေ ဖငဲ့ ထုံတ ပ ခ က ငောထော်းခသော ရောထူ်းလကကိုံင ရှိသူမ္ျော်း။

(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတော

ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၊

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏

အပမ္တမ္်း ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ြူ စပယခကောငစ၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၊
(င်္)

လူမ္စောရင်းမ္ှ မ္လတခ မ္ောကခသ်းသူမ္ျော်း၊

(ဃ)

စိတခပါ ဲ့သပသူ အ ဖစ သမ္မတနိုံငငခတော၏ တရော်းရ်းုံ တစရုံ်းက ခ က ငောြေထော်းရသူတစဦ်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(င)

ပစမ္ှုခ မ္ောကခသောလုံပရပသည သမ္မတနိုံငငခတောအတင်း၌ ပစမ္ှုတစြေုံ ဖစနိုံငဖယရှိလျှင
သမ္မတနိုံငင အတင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သမ္မတနိုံငငခတော၏ ပငပတင ဤပုံေမ္အသကေငပပ်း
ခ ောက ခငေဏကျြေ၍မ္ရသညဲ့ ၁၂ လ ထကပိုံခသော ခထောငေဏတစရပကျြေရမ္ညဲ့
ပစမ္ှုတစြေုံကိုံကျြူ်းလ ၍ ခထောငေဏကျြေခ ရသူတစဦ်း

ဖစခ

ြေင်း။

သိုံေ့ခသော

ပစမ္ှုအတက အယူြေတစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခထောငေဏကိုံ ဆုံ်း ဖတရ ြေင်း မ္ရှခ
ိ သ်းသညဲ့
အြေျိ အထိ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အယူြေေငခသောကောလ

ပစမ္ှုကျြူ်းလ သူဟုံ

မ္ညသူမ္ျှ

အရညအြေျင်းမ္ ပညဲ့မ္မ္ှုသည

ကုံ ဆုံ်းသော်းသညဲ့အြေျိ အထိ

သတမ္ှတြေရဖယမ္ရှိပါ။

ခထောငေဏကျြေပပ်းခ ောက

ဤစောပိုံေပါ
ငါ်းနှစအ ကောတင

ပျက ပယပါမ္ည။
(၂)

ပုံေမ္ြေ (၁)(က) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (ြေ) ပါ စည်းကမ္်းြေျကမ္ျော်းအရ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပ၏

ကိုံယစော်းလှယ ဖစရ အရညအြေျင်းမ္ ပညဲ့မ္သူတစဦ်းသည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေပါ က ေ့သတြေျကမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
သတမ္ှတြေျကမ္ျော်းနှငဲ့

မ္ဆ ေ့ကျငလျှင

ဥပခေ ပြုလွှတခတောအတက

ကိုံယစော်းလှယခလောင်းတစဦ်း

ဖစနိုံငပါသည။
(၃)

ခအောကခဖော ပပါတိက
ုံေ့ ိုံ ခဆောငရွက ြေင်းအော်း ဖငဲ့ လူတစဦ်းသည ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော၏

အဖွဲ့ေင ဖစမ္ှုကိုံ ဆုံ်းရှု်းသည(က)

အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္သူအ ဖစမ္ှ ရပဆိုံင်းလျှင၊

(ြေ)

ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းတင အဖွဲ့ေငအ ဖစမ္ှ ရပဆိုံင်းမ္ညဟုံ
ခဖော ပထော်းသညဲ့ အြေျိ အြေါမ္ျော်းအတင်း ဥပခေ ပြုလွှတခတောမ္ှ ြေငဲ့ ပြုြေျကမ္ဲ့ ပျကကက ြေင်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(င်္)

ပါတတစြေုံက ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော၏ အဖွဲ့ေငတစဦ်းအ ဖစ ြေ ေ့အပအဆိုံ ပြု ြေင်း ြေထော်းရ
ခသော

လူပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းသည

ဇယော်း

၆(က)

နှငဲ့အည

အ ြေော်းပါတတစရပ၏

အဖွဲ့ေငတစဦ်း ဖစလော ြေင်း မ္ဟုံတပါက ထိုံပုံင်္္ိြုလကိုံ အဆိုံ ပြုြေ ေ့အပထော်းခသော ပါတ၏
အဖွဲ့ေငအ ဖစမ္ှ ရပဆိုံင်း ြေင်း။
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[Sub-s. (3) substituted by s. 4 of the Constitution Tenth Amendment Act of 2003 and by
s. 4 of the Constitution Fourteenth Amendment Act of 2008.]
(4)

Vacancies in a provincial legislature must be filled in terms of national

legislation.

Oath or affirmation
107.

Before members of a provincial legislature begin to perform their functions in the

legislature, they must swear or affirm faithfulness to the Republic and obedience to the
Constitution, in accordance with Schedule 2.

Duration of provincial legislatures
108.

(1)

A provincial legislature is elected for a term of five years.

(2)

If a provincial legislature is dissolved in terms of section 109, or when its

term expires, the Premier of the province, by proclamation, must call and set dates
for an election, which must be held within 90 days of the date the legislature was
dissolved or its term expired. A proclamation calling and setting dates for an
election may be issued before or after the expiry of the term of a provincial
legislature.

[Sub-s. (2) substituted by s. 1 of the Constitution Fourth Amendment Act of 1999.]
(3)

If the result of an election of a provincial legislature is not declared within

the period referred to in section 190, or if an election is set aside by a court, the
President, by proclamation, must call and set dates for another election, which
must be held within 90 days of the expiry of that period or of the date on which
the election was set aside.
(4)

A provincial legislature remains competent to function from the time it is

dissolved or its term expires, until the day before the first day of polling for the
next legislature.
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[ပုံေမ္ြေ (၃) အော်း၂၀၀၃ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၀ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ

ပုံေမ္ ၄ အရ

အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
(၄)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပအတင်းရှိ လစလပခ ရောမ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့အည

ဖညဲ့စကြေ ေ့အပရမ္ည။

ကျမ္်းသစစောဆိြေ
ုံ ျက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြုြေျက
၁၀၇။

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပ၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းက ထိုံလွှတခတောအတင်းရှိ ၎င်းတိ၏
ုံေ့
တောေ မ္ျော်းကိုံ

စတငထမ္်းခဆောင ြေင်းမ္ ပြုမ္တင

သမ္မတ

နိုံငငခတောအခပေါ်

သစစောရှိခ ကောင်းနှငဲ့

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ

ခလ်းစော်းလိုံက ောခ ကောင်း ဇယော်း ၂ နှငဲ့အည ကျမ္်းသစစောဆိုံရမ္ည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော မ္ျော်း၏ သကတမ္်း
၁၀၈။

(၁)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပအော်း ငါ်းနှစသကတမ္်း တစရပအတက ခရွ်းြေျယ ြေင်း ဖစသည။

(၂)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပအော်း ပုံေမ္ ၁၀၉ ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းအရ ဖျကသိမ္်းပါက

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လွှတခတော သကတမ္်းကုံ သော်းပါက အဆိုံပါ ပည ယ၏ ေ ကက်းြေျြုပအခ ဖငဲ့ ပည ယ ဥပခေ ပြု
လွှတခတော ကိုံ ဖျကသိမ္်းသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သကတမ္်းကုံ သော်းသညဲ့ရကမ္ှ ရကခပါင်း ၉ေ အတင်း ခရွ်းခကောကပ
ကျင်းပမ္ညဲ့ရကအော်း တရော်းေင သတမ္ှတခ ကညော ခပ်းရမ္ည။ ခရွ်းခကောကပ ကျင်းပရ နှငဲ့ ကျင်းပမ္ညဲ့ရကစ
အတက တရော်းေငခ ကညောြေျကအော်း ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော တစရပ၏ သကတမ္်းမ္ကုံ မ္ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
သကတမ္်းကုံ ပပ်းခ ောကတင ထုံတ ပ နိုံငသည။

[ပုံေမ္ြေ (၂) အော်း ၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ စတုံထကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပုံေမ္ ၁ ဖငဲ့
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
(၃)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော ခရွ်းခကောကပ ရလေအော်း ပုံေမ္ ၁၉ေ တင ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့

အြေျိ ကောလအတင်း ထုံတ ပ ခ က ငောနိုံင ြေင်းမ္ရှိပါက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခရွ်းခကောကပတစရပအော်း တရော်းရ်းုံ တစြေုံက
ဖျကသိမ္်းရ ဆုံ်း ဖတပါက နိုံငငခတောသမ္မတအခ ဖငဲ့ ထိုံကောလ သကတမ္်းကုံ သော်းသညဲ့ သိုံေ့မ္ဟုံတ ထိခ
ုံ ရွ်း
ခကောကပ

ဖျကသိမ္်းလိုံကသညဲ့ရကမ္ှ

ရကခပါင်း

၉ေ

အတင်း

ခရွ်းခကောကပတစရပ

ကျင်းပရ နှငဲ့

ကျင်းပမ္ညဲ့ရကစအော်း တရော်းေငခ ကညောခပ်းရမ္ည။
(၄)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပသည

ယင်းကိုံဖျကသိမ္်းသညဲ့

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

သကတမ္်းကုံ

သော်းသညဲ့ အြေျိ မ္ှစ၍ အသစဖွဲ့စည်းမ္ညဲ့လွှတခတောအတက ဆနဒမ္ခပ်းသညဲ့ ပထမ္ဆုံ်းခ ေ့မ္တိုံငမ္အထိ
တောေ

ထမ္်းခဆောငရ အြေငဲ့အောဏောကိုံ ဆကလကပိုံငဆိုံငထော်းသည။
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Dissolution of provincial legislatures before expiry of term
109.

(1)

The Premier of a province must dissolve the provincial legislature if—
(a)

the legislature has adopted a resolution to dissolve with a
supporting vote of a majority of its members; and

(b)
(2)

three years have passed since the legislature was elected.

An Acting Premier must dissolve the provincial legislature if—
(a)

there is a vacancy in the office of Premier; and

(b)

the legislature fails to elect a new Premier within 30 days after the
vacancy occurred.

Sittings and recess periods
110.

(1)

After an election, the first sitting of a provincial legislature must take place

at a time and on a date determined by a judge designated by the Chief Justice,
but not more than 14 days after the election result has been declared. A provincial
legislature may determine the time and duration of its other sittings and its recess
periods.

[Sub-s. (1) substituted by s. 8 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(2)

The Premier of a province may summon the provincial legislature to an

extraordinary sitting at any time to conduct special business.
(3)

A provincial legislature may determine where it ordinarily will sit.
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ပည ယဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်းအော်း သကတမ္်းမ္ကုံ မ္ ဖျကသိမ္်း ြေင်း
၁၀၉။

(၁)

ပည ယတစြေုံ၏ေ ကက်းြေျြုပအခ ဖငဲ့ ခအောကခဖော ပပါ အခ ြေအခ မ္ျော်းတင

ပည ယဥပခေ ပြု

လွှတခတောကိုံ ဖျကသိမ္်းခပ်း ရမ္ည (က)

ပည ယလွှတခတောအဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံ၏ ခထောကြေမ္တစရပ ဖငဲ့ ြေျမ္ှတခသော ဖျကသိမ္်းရ
ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပကိုံ ယင်းဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောက အတည ပြု ပဋ္ဌော ်းထော်းပပ်း ဖစရမ္ည။
ထိအ
ုံေ့ ပင

(ြေ)

ယင်းဥပခေ ပြု လွှတခတောကိုံ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကြေဲ့သညမ္ှော သုံ်းနှစခကျော ကော မ္ငဲ့ြေဲ့ပပ်း
ဖစရမ္ည။

(၂)

ယောယေ ကက်းြေျြုပတစဦ်းအခ ဖငဲ့ ခအောကခဖော ပပါ အခ ြေအခ မ္ျော်းတင သကဆိုံငရော ပည ယ ဥပ

ခေ ပြု လွှတခတောကိုံ ဖျကသိမ္်းခပ်းရမ္ည (က)

ေ ကက်းြေျြုပရုံ်းတင လစလပခ ရောတစခ ရော ရှိခ ပပ်း

(ြေ)

လစလပခ ရောရှိသညဲ့ခ ေ့မ္ှစတငကော ရကခပါင်း ၃ေ အတင်း ေ ကက်းြေျြုပအသစတစဦ်းအော်း
သကဆိုံငရော လွှတခတောက ခရွ်းြေျယနိုံင ြေင်း မ္ရှိလျှင။

လွှတခတောအစည်းအခေ်း ကျင်းပြေျိ နှငဲ့ ရပ ော်းြေျိ မ္ျော်း
၁၁၀။

(၁)

ခရွ်းခကောကပတစရပ ကျင်းပပပ်းခ ောကတင ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော၏ ပထမ္ဆုံ်းအစည်းအ

ခေ်းအော်း တရော်းသူ ကက်းြေျြုပက ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ တရော်းသူကက်းတစဦ်းက ဆုံ်း ဖတခသော အြေျိ နှငဲ့ ရကစတင
ကျင်းပရမ္ည ဖစ ခသောလည်း ခရွ်းခကောကပရလေကိုံ ခ က ငောပပ်းခ ောက ရကခပါင်း ၁၄ ရကထက မ္ခကျောလ ရ
ခပ။

ပည ယဥပခေ ပြုလွှတခတောတစရပသည

ယင်း၏

အ ြေော်းခသော

လွှတခတော

အစည်းအခေ်း

ကျင်းပြေျိ မ္ျော်းနှငဲ့ ရပ ော်းြေျိ မ္ျော်းကိုံ သတမ္ှတနိုံငသည။

[ပုံေမ္ြေ (၁) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၈ အရ
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
(၂)

ပည ယတစြေုံ၏ ေ ကက်းြေျြုပသည အထူ်းကိစစရပမ္ျော်း ခဆောငရွကခရ်းအတက အခရ်းခပေါ်လွှတခတော

အစည်းအခေ်း ကျင်းပရ
(၃)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောကိုံ အြေျိ မ္ခရွ်း ဆငဲ့ခြေေါ်နိုံငပါသည။

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပသည

အခရ်းခပေါ်

လွှတခတောအစည်းအခေ်း

ကျင်းပမ္ညဲ့

ခ ရောကိုံ ဆုံ်း ဖတနိုံငသည။
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Speakers and Deputy Speakers
111.

(1)
At the first sitting after its election, or when necessary to fill a vacancy, a
provincial legislature must elect a Speaker and a Deputy Speaker from among its
members.
(2)
A judge designated by the Chief Justice must preside over the election of a
Speaker.

The Speaker presides over the election of a Deputy Speaker.

[Sub-s. (2) substituted by s. 9 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(3)
The procedure set out in Part A of Schedule 3 applies to the election of
Speakers and Deputy Speakers.
(4)
A provincial legislature may remove its Speaker or Deputy Speaker from
office by resolution. A majority of the members of the legislature must be present
when the resolution is adopted.
(5)
In terms of its rules and orders, a provincial legislature may elect from
among its members other presiding officers to assist the Speaker and the Deputy
Speaker.

Decisions
112.

(1)

Except where the Constitution provides otherwise—
(a)

a majority of the members of a provincial legislature must be
present before a vote may be taken on a Bill or an amendment to a
Bill;

(b)

at least one third of the members must be present before a vote
may be taken on any other question before the legislature; and

(c)

all questions before a provincial legislature are decided by a
majority of the votes cast.

(2)
The member presiding at a meeting of a provincial legislature has no
deliberative vote, but—
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ဥကကဌ မ္ျော်းနှငဲ့ ေုံတယ
ိ ဥကကဌ မ္ျော်း
၁၁၁။

(၁)

ပည ယဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပသည ခရွ်းခကောကပပပ်းခ ောက ပထမ္ဆုံ်းကျင်းပခသော လွှတ

ခတောအစည်းအခေ်းတင

ခသောလည်းခကောင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လစလပခ ရောတစခ ရောကိုံ ဖညဲ့စကရ

လိုံအပ

ခသောအြေါတင ခသောလည်းခကောင်း ယင်း၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းအ ကမ္ှ ဥကကဌတစဦ်းနှငဲ့ ေုံတိယ ဥကကဌတစဦ်းကိုံ ခရွ်း
ခကောကတငခ မ္ောကရမ္ည။
(၂)

တရော်းသူကက်းြေျြုပက ြေ ေ့အပထော်းခသော တရော်းသူကက်းတစဦ်းသည အထကခဖော ပပါ ဥကကဌ ခရွ်း

ခကောကပကိုံ ကက်း ကပခပ်းရမ္ည။ အဆိုံပါ ဥကကဌ သည ေုံတိယ ဥကကဌ တစဦ်း ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်းကိုံ
ကက်း ကပခပ်းရမ္ည။

[ပုံေမ္ြေ (၂) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၉ အရ
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
(၃)

ဇယော်း ၃ အပိုံင်း (က) တင ခဖော ပထော်းခသော ည်းလမ္်းသည ဥကကဌမ္ျော်းနှငဲ့ ေုံတိယ ဥကကဌ ောယကမ္ျော်း

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်းနှငဲ့ အကျြု်းေငသည။
(၄)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပသည

ယင်း၏

ဥကကဌ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ေုံတိယ

ဥကကဌ

အော်း

မ္ြေဆ်းုံ ဖတြေျကတစရပ ဖငဲ့ ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်းနိုံငသည။ ဤမ္ြေဆုံ်း ဖတြေျကကိုံ အတည ပြုခသောအြေါတင လွှတ
ခတောအဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံ ပါေငရမ္ည။
(၅)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပသည ဥကကဌ

နှငဲ့ ေုံတိယ ဥကကဌ တိက
ုံေ့ ိုံ ကူညမ္ညဲ့ မ္

ခပ်း ြေင်းကိုံကက်း ကပသူအရောရှိ မ္ျော်းအော်း ၎င်း၏အဖွဲ့ေငမ္ျော်း အတင်းမ္ှ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း၊ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းနှငဲ့အည
ခရွ်းြေျယနိုံငသည။
ဆ်းုံ ဖတြေျကမ္ျော်း
၁၁၂။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတင အ ြေော်း ည်းအော်း ဖငဲ့ခဖော ပထော်း ြေင်းမ္ှတပါ်း
(က)

ဥပခေမ္ူ ကမ္်းတစရပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဥပခေမ္ူ ကမ္်းအတက

ပငဆငြေျကတစရပကိုံ

မ္ြေဆ်းုံ ဖတ ြေင်း မ္ ပြုမ္တင ပည ယဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပ၏ ကိုံယစော်းလှယအမ္ျော်းစုံ
ရှိခ ရမ္ည။
(ြေ)

လွှတခတောခရှွဲ့ခမ္ှောကသိုံေ့

တင ပလောသညဲ့

အ ြေော်းခမ္်းြေ ်းတစြေုံအတက

မ္ြေဆ်းုံ ဖတ ြေင်းမ္ ပြုမ္တင အဖွဲ့ေင အ ည်းဆုံ်း သုံ်းပုံတစပုံ ရှိခ ရမ္ည။
(င်္)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောခရှွဲ့ခမ္ှောကသိုံေ့ တင ပလောသညဲ့ ခမ္်းြေ ်းမ္ျော်းအော်းလုံ်းအော်း
ခပ်းအပခသော မ္အခရအတက၏ အမ္ျော်းစုံဆနဒ ဖငဲ့ ဆုံ်း ဖတရမ္ည။

(၂)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောအစည်းအခေ်းတစရပတင

ပါေငခ သညဲ့

မ္ခပ်း ြေင်းကိုံကက်း ကပသူ

အရောရှိတစဦ်း သည ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ှအပ အဖွဲ့ေငမ္ခပ်းြေငဲ့ မ္ရှိပါ
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(a)

must cast a deciding vote when there is an equal number of votes
on each side of a question; and

(b)

may cast a deliberative vote when a question must be decided with
a supporting vote of at least two thirds of the members of the
legislature.

Permanent delegates’ rights in provincial legislatures
113.

A province’s permanent delegates to the National Council of Provinces may

attend, and may speak in, their provincial legislature and its committees, but may not
vote. The legislature may require a permanent delegate to attend the legislature or its
committees.

Powers of provincial legislatures
114.

(1)

In exercising its legislative power, a provincial legislature may— (a)

consider, pass, amend or reject any Bill before the legislature; and (b) initiate or
prepare legislation, except money Bills.
(2)

A provincial legislature must provide for mechanisms—
(a)

to ensure that all provincial executive organs of state in the province
are accountable to it; and

(b)

to maintain oversight of—
(i)

the exercise of provincial executive authority in the province,
including the implementation of legislation; and

(ii)

any provincial organ of state.
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(က)

တစဖက ြေင်းစ၏ မ္အခရအတက တူညခ ခသောအြေါ အနိုံငမ္တစမ္ ခပ်းရမ္ည။

(ြေ)

ခမ္်းြေ ်းတစရပအော်း လွှတခတောအဖွဲ့ေငစုံစုံခပါင်း၏ အ ည်းဆုံ်း သုံ်းပုံနှစပုံ၏ ခထောကြေမ္တစရပ ဖငဲ့
ဆုံ်း ဖတခသောအြေါ အဖွဲ့ေငမ္ခပ်းြေငဲ့ ရှိပါသည။

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောအတင်းရှိ အပမ္တမ္်းကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်း၏ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း
၁၁၃။

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောတင

ပါေငသညဲ့

ပည ယတစြေုံ၏

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းသည ၎င်းတိ၏
ုံေ့
ပည ယဥပခေ ပြုလွှတခတောနှငဲ့ ခကောမ္တမ္ျော်းတင တကခရောက ြေင်း၊
စကော်းခ ပော ြေင်းမ္ျော်းကိုံ

ပြုလုံပနိုံငခသောလည်း

မ္ခပ်းနိုံငြေငဲ့မ္ရှိပါ။

ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောသည

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယတစဦ်းအော်း လွှတခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ယင်း၏ ခကောမ္တမ္ျော်းသိုံေ့ တကခရောကရ လိုံအပသည။

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်း၏ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း
၁၁၄။

(၁)

ဥပခေ ပြုအောဏောကိုံ ကျငဲ့သုံ်းရ အ လိင
ုံေ့ ှော ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပသည (က)

ဥပခေ ပြုလွှတခတောသိုံေ့ တငသင်းခသော ဥပခေမ္ူ ကမ္်းတစရပကိုံ ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်း ြေင်း၊
အတည ပြု ြေင်း၊ ပငဆင ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ငင်းပယ ြေင်းနှငဲ့

(ြေ)

ခငခ က်းဆိုံငရော ဥပခေမ္ူ ကမ္်းမ္ျော်းမ္ှအပ အ ြေော်းကိစစရပမ္ျော်းအတက ဥပခေ ပြုရ

စတင

ခဆောငရွက ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပငဆင ြေင်း။
(၂)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပသည ခအောကပါ ည်းလမ္်းမ္ျော်းကိုံ စစဉခပ်းရမ္ည
(က)

ပည ယအတင်းရှိ နိုံငငခတော၏ ပည ယဆိုံငရော အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်းအော်းလုံ်းက ယင်းအ
ခပေါ် တောေ ြေ ခစရ နှငဲ့

(ြေ)

ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ ဆကလကခစောငဲ့ ကညဲ့ရ (၁)

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ

လကခတွဲ့ခဖောခဆောင ြေင်းအပါအေင

ပည ယ

အတင်းရှိ ပည ယအုံပြေျြုပခရ်း အောဏောကိုံ လကခတွဲ့ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုနှငဲ့
(၂)

နိုံငငခတော၏ ပည ယခရ်းရော အဖွဲ့မ္ျော်း။

This is not an official document of South Africa.

146

Evidence or information before provincial legislatures
115.

A provincial legislature or any of its committees may—
(a)

summon any person to appear before it to give evidence on oath or
affirmation, or to produce documents;

(b)

require any person or provincial institution to report to it;

(c)

compel, in terms of provincial legislation or the rules and orders,
any person or institution to comply with a summons or requirement
in terms of paragraph (a) or (b); and

(d)

receive petitions, representations or submissions from any
interested persons or institutions.

Internal arrangements, proceedings and procedures of provincial legislatures
116.

(1)

A provincial legislature may—
(a)

determine and control its internal arrangements, proceedings and
procedures; and

(b)

make rules and orders concerning its business, with due regard to
representative

and

participatory

democracy,

accountability,

transparency and public involvement.
(2)

The rules and orders of a provincial legislature must provide for—
(a)

the establishment, composition, powers, functions, procedures and
duration of its committees;

(b)

the participation in the proceedings of the legislature and its
committees of minority parties represented in the legislature, in a
manner consistent with democracy;
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ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောမ္ျော်းခရှွဲ့ခမ္ှောကတင စောရွကစောတမ္်းအခထောကအထော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သတင်း အြေျကအလကမ္ျော်း
ရယူ ြေင်း
၁၁၅။

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ယင်း ခကောမ္တတစရပသည (က)

လူပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းတစခယောကအော်း
ခသောလည်းခကောင်း

ကျမ္်းသစစောဆိုံ၍ခသောလည်းခကောင်း၊

စောရွကစောတမ္်း

အခထောကအထော်းခပ်းအပရ

ကတိ ပြု၍

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

သက

ခသြေြေျကမ္ျော်း ခပ်းအပ ရ အတက ယင်း၏ ခရှွဲ့ခမ္ှောကသိုံေ့ ဆငဲ့ခြေေါ်နိုံငသည။
(ြေ)

လူပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းတစခယောက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယအဖွဲ့အစည်းတစရပအော်း ယင်းထသိုံေ့

အစရငြေရ လိုံအပသည။
(င်္)

အပိုံေ (က) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (ြေ) အရ ဆငဲ့ခြေေါ် ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လိုံအပြေျကကိုံ လိုံက ောရ လူတစဦ်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အဖွဲ့တစဖွဲ့အော်း

ပည ယဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဥပခေမ္ျော်း၊

စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အညနှငဲ့ အတင်းအ ကပ ပြုနိုံင ြေင်း နှငဲ့
(ဃ)

စိတပါေငစော်းခသော

ပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အဖွဲ့မ္ျော်းထမ္ှ

အသ ော်းြေစောမ္ျော်း၊

တင ပ

ခတောင်းဆိုံြေျကမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခလျှောကထော်းြေျကမ္ျော်းကိုံ လကြေရယူ ြေင်း။

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်း၏ လွှတခတောတင်း အစအစဉမ္ျော်း၊ ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပထ်းုံ လုံပ ည်းမ္ျော်း
၁၁၆။

(၁)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပသည (က)

ယင်း၏ လွှတခတောတင်း အစအစဉမ္ျော်း၊ ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းကိုံ
ဆုံ်း ဖတ ြေင်းနှငဲ့ ကက်း ကပထိ ်းြေျြုပ ြေင်း။

(ြေ)

ကိုံယစော်း ပြုေမ္ိုံကခရစနှငဲ့

ပါေငလုံပခဆောငေသညဲ့မ္ိုံကခရစစနှု ်းမ္ျော်း၊

တောေ ြေမ္ှု၊

ပငဲ့လင်း မ္ငသောမ္ှုနှငဲ့ အမ္ျော်း ပညသူ ပါေငမ္ှုတက
ိုံေ့ ိုံ အခသအြေျော ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်း၍ လုံပ
ခဆောငခသော ယင်း၏ လုံပင ်းစဉမ္ျော်းနှငဲ့ ပတသကသညဲ့ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်း
ပဋ္ဌော ်းသတမ္ှတ ြေင်း။
(၂)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပ၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းတင (က)

လွှတခတောခကောမ္တမ္ျော်း

ဖွဲ့စည်းမ္ှု၊

ဖွဲ့စည်းပုံ၊

လုံပပိုံငြေငဲ့မ္ျော်း၊

လုံပင ်းစဉမ္ျော်း၊

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းနှငဲ့ သကတမ္်းကောလကိုံ ခဖော ပခပ်းရမ္ည။
(ြေ)

လွှတခတောအတင်း ကိုံယစော်း ပြုပါေငခ ခသော လူ ည်းစုံပါတမ္ျော်း၏ ခကောမ္တမ္ျော်းနှငဲ့ လွှတ
ခတော၏ လုံပင ်းစဉမ္ျော်းတင ပါေငခဆောငရွကမ္ှုအခ ကောင်း ခဖော ပခပ်းရမ္ည။
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(c)

financial and administrative assistance to each party represented in
the legislature, in proportion to its representation, to enable the
party and its leader to perform their functions in the legislature
effectively; and

(d)

the recognition of the leader of the largest opposition party in the
legislature, as the Leader of the Opposition.

Privilege
117.

(1)

Members of a provincial legislature and the province’s permanent

delegates to the National Council of Provinces—
(a)

have freedom of speech in the legislature and in its committees,
subject to its rules and orders; and

(b)

are not liable to civil or criminal proceedings, arrest, imprisonment
or damages for—
(i)

anything that they have said in, produced before or
submitted to the legislature or any of its committees; or

(ii)

anything revealed as a result of anything that they have said
in, produced before or submitted to the legislature or any of
its committees.

(2)

Other privileges and immunities of a provincial legislature and its members

may be prescribed by national legislation.
(3)

Salaries, allowances and benefits payable to members of a provincial

legislature are a direct charge against the Provincial Revenue Fund.
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(င်္)

လွှတခတောအတင်း ကိုံယစော်း ပြုပါေငခ သညဲ့ ပါတတစရပြေျင်းစနှငဲ့ ယင်းတိ၏
ုံေ့
ခြေါင်း
ခဆောငမ္ျော်းက

လွှတခတောအတင်းရှိ

ခဆောငရွကနိုံငခစရ

၎င်းတိ၏
ုံေ့

လုံပင ်းစဉမ္ျော်းကိုံ

ထိုံပါတတစရပြေျင်းစ အတက ယင်း၏ ကိုံယစော်း ပြုမ္ှုနှငဲ့ ညညွှတ

ခသော ခငခ က်းနှငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်း အကူအညမ္ျော်း ခပ်းအပရ
(ဃ)

ထိခရောကစော

ခဖော ပခပ်းရမ္ည။

လွှတခတောအတင်းရှိ အကက်းဆုံ်းအတိုံကအြေပါတ၏ ခြေါင်းခဆောင ဖစသူအော်း အတိုံကအြေ
ခြေါင်းခဆောငအ ဖစ အသိမ္ှတ ပြုရမ္ည။

အထူ်းအြေငဲ့အခရ်း
၁၁၇။

(၁)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပ၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတ

ခတောတင ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ ပည ယတစြေုံ၏ အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းသည (က)

သကဆိုံငရော ပည ယမ္ျော်း၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း၊ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းနှငဲ့အည လွှတခတောတင ခသောလည်း
ခကောင်း၊ ခကောမ္တတငခသောလည်းခကောင်း လတလပစော ခ ပောဆိုံပိုံငြေငဲ့ရှိသည။ ထိအ
ုံေ့ ပင

(ြေ)

ခအောကခဖော ပပါကိစစရပမ္ျော်းအတက တရော်းမ္မ္ှု သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ရောဇေတမ္ှုဆိုံငရော အခရ်းယူ
ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်း၊

ဖမ္်းဆ်းထိ ်းသိမ္်းမ္ှု၊

ခထောငသင်းအကျဉ်းြေျမ္ှု

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပျကဆ်းဆုံ်းရှု်းမ္ှုမ္ျော်း မ္ ဖစခစရခပ (၁)

လွှတခတောသိမ္
ုံေ့ ဟုံတယင်း၏

ခကောမ္တခရှွဲ့ခမ္ှောကတင

ခ ပော ကော်းခသော၊

ခဖောထုံတခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တငသင်းခသော ကိစစမ္ှ သမ္ျှ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(၂)

လွှတခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ယင်း၏ ခကောမ္တမ္ျော်းခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ခ ပော ကော်းခသော၊
ခဖောထုံတခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တငသင်းခသော ကိစစမ္ှ သမ္ျှ၏ ရလေတစြေုံြေုံအ ဖစ
သိရှိလောခသော ကိစစမ္ှ သမ္ျှ။

(၂)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပနှငဲ့

အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏

အ ြေော်းခသောအထူ်းအြေငဲ့အခရ်းနှငဲ့

ကင်းလတြေငဲ့မ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ၌ ခဖော ပနိုံငသည။
(၃)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပ၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းအတက ခပ်းအပခသော လစောမ္ျော်း၊ စရိတမ္ျော်းနှငဲ့

အကျိြု်းြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်းအော်း ထိုံ ပည ယ၏ ဘဏ္ဍောခရ်းရ ပုံခငမ္ှ တိုံကရိုံကကျြေခပ်းရမ္ည။
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Public access to and involvement in provincial legislatures
118.

(1)

A provincial legislature must—
(a)

facilitate public involvement in the legislative and other processes
of the legislature and its committees; and

(b)

conduct its business in an open manner, and hold its sittings, and
those of its committees, in public, but reasonable measures may be
taken—
(i)

to regulate public access, including access of the media, to
the legislature and its committees; and

(ii)

to provide for the searching of any person and, where
appropriate, the refusal of entry to, or the removal of, any
person.

(2)

A provincial legislature may not exclude the public, including the media,

from a sitting of a committee unless it is reasonable and justifiable to do so in an
open and democratic society.

Introduction of Bills
119.

Only members of the Executive Council of a province or a committee or member

of a provincial legislature may introduce a Bill in the legislature; but only the member of
the Executive Council who is responsible for financial matters in the province may
introduce a money Bill in the legislature.
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ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောမ္ျော်းအတင်း အမ္ျော်း ပညသူ ေငခရောကြေငဲ့မ္ျော်းနှငဲ့ ပါေငခဆောငရွကမ္ှု
၁၁၈။

(၁)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပသည (က)

လွှတခတောတစရပနှငဲ့ ထိုံလွှတခတောက ဖွဲ့စည်းထော်းခသော ခကောမ္တမ္ျော်း၏ ဥပခေ ပြု
ခရ်းနှငဲ့ အ ြေော်းခသော လုံပင ်းစဉမ္ျော်းတင အမ္ျော်း ပညသူ ပါေငခဆောငရွကမ္ှုကိုံ ကူည
ခဆောငရွကခပ်းရမ္ည။ ထိအ
ုံေ့ တူ

(ြေ)

ယင်း၏ လုံပင ်းခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းအော်း ပငဲ့လင်း မ္ငသောစော လုံပခဆောငရမ္ည ဖစသကဲ့သိုံေ့
လွှတခတောအစည်းအခေ်းမ္ျော်းနှငဲ့ လွှတခတောခကောမ္တမ္ျော်း၏ အစည်းအခေ်းမ္ျော်းကိုံလည်း
အမ္ျော်းသူငှော

သိ မ္ငနိုံငခသောပုံစ ဖငဲ့

ကျင်းပရမ္ည ဖစခသောလည်း

ခအောကပါတိက
ုံေ့ ဲ့သိုံေ့

ခ ကောင်းကျိြု်းဆခလျောခသော အခရ်းယူခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းကိုံ ပြုလုံပနိုံငသည (၁)

ဥပခေ ပြု

လွှတခတောနှငဲ့

လွှတခတောခကောမ္တမ္ျော်းအော်း

မ္ေယောမ္ျော်း

ေင

ခရောက ကညဲ့ရှုြေငဲ့အပါအေင အမ္ျော်း ပညသူ ေငခရောကြေငဲ့မ္ျော်းကိုံ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း ဖငဲ့
ထိ ်းခ ကောင်းရ ။
(၂)

လူတစဦ်းတစခယောကကိုံ ရှောခဖစစခဆ်း ြေင်းနှငဲ့ သငဲ့ခလျောပါက လူတစဦ်းတစ
ခယောက၏ ေငခရောကြေငဲ့ကိုံ ငင်းပယ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖယရှော်း ြေင်း တိအ
ုံေ့ တကစစဉ
ခပ်းရ ။

(၂)

ပငဲ့လင်း မ္ငသောခသော

ေမ္ိုံကခရစ

လူူ့ခဘောငတစရပအတင်းရှိ

ခကောမ္တတစရပ၏

အစည်းအ

ခေ်းပအော်း မ္ေယောမ္ျော်းအပါအေင အမ္ျော်း ပညသူ ကညဲ့ရှုခလဲ့လော ြေင်းအခပေါ် လကခတွဲ့ကျ၍ ခ ကောင်းကျိြု်းြေိုံငလုံ
ခသော အခ ကောင်းအရင်း ဖငဲ့ ပိတပင ြေင်းမ္ျိြု်း မ္ဟုံတပါက ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပအခ ဖငဲ့
ထိုံသပ
ိုံေ့ ိတပငနိုံငဖယ မ္ရှခ
ိ ပ။

ဥပခေမ္ူ ကမ္်းမ္ျော်း တငသင်း ြေင်း
၁၁၉။

ပည ယတစရပ၏

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစအဖွဲ့ေငမ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယ

ဥပခေ ပြု

လွှတ

ခတောအဖွဲ့ေငမ္ျော်းကသော ဥပခေမ္ူ ကမ္်းတစရပအော်း လွှတခတောသိုံေ့ တငသင်းနိုံင ခသောလည်း ထိုံ ပည ယအတင်းရှိ ခင
ခ က်းကိစစရပမ္ျော်းအတက တောေ ရှိခသော အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစ အဖွဲ့ေငကသောလျှင ခငခ က်းဆိုံငရော ဥပခေမ္ူ ကမ္်းအော်း
လွှတခတောသိုံေ့ တငသင်းနိုံငပါသည။
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Money Bills
120.

(1)

A Bill is a money Bill if it—
(a)

appropriates money;

(b)

imposes provincial taxes, levies, duties or surcharges;

(c)

abolishes or reduces, or grants exemptions from, any provincial
taxes, levies, duties or surcharges; or

(d)
(2)

authorises direct charges against a Provincial Revenue Fund.

A money Bill may not deal with any other matter except—
(a)

a subordinate matter incidental to the appropriation of money;

(b)

the imposition, abolition or reduction of provincial taxes, levies,
duties or surcharges;

(c)

the granting of exemption from provincial taxes, levies, duties or
surcharges; or

(d)

the authorisation of direct charges against a Provincial Revenue
Fund.

(3)

A provincial Act must provide for a procedure by which the province’s

legislature may amend a money Bill.

[S. 120 substituted by s. 3 of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]

Assent to Bills
121.

(1)

The Premier of a province must either assent to and sign a Bill passed by

the provincial legislature in terms of this Chapter or, if the Premier has
reservations about the constitutionality of the Bill, refer it back to the legislature
for reconsideration.
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ခငခ က်းဆိင
ုံ ရော ဥပခေမ္ူ ကမ္်းမ္ျော်း
၁၂၀။

(၁)

ခအောကပါတိန
ုံေ့ ှငဲ့အကျြု်းေငခသော ဥပခေမ္ူ ကမ္်းတစရပသည ခငခ က်းဆိုံငရော ဥပခေမ္ူ ကမ္်းတစရပ

ဖစသည (က)

ခငခ က်းလျောထော်းြေျကမ္ျော်း၊

(ြေ)

ပည ယအြေ မ္ျော်း၊ အြေ စည်း ကပမ္ှုမ္ျော်း၊ အခကောကအြေ မ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အပိုံခ က်းမ္ျော်း
ပဋ္ဌော ်း ြေင်း ၊ ပည ယအြေ စည်း ကပမ္ှုတစြေုံအတက ကင်းလတြေငဲ့မ္ျော်း ဖျကသိမ္်း ြေင်း၊
ခလျှောဲ့ြေျ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခပ်းအပ ြေင်း၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(င်္)

ပည ယအြေ မ္ျော်း၊ အြေ စည်း ကပမ္ှုမ္ျော်း၊ အြေ အြေမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အပိုံခ က်းမ္ျော်းအတက
ကင်းလတြေငဲ့ ဖျကသိမ္်း ြေင်း သိုံေ့မ္ဟုံတ ခလျှောဲ့ြေျ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခပ်းအပ ြေင်း၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ဃ)
(၂)

ပည ယခငခ က်းရ ပုံခငအဖွဲ့တစဖွဲ့ထမ္ှ တိုံကရိုံကခကောကြေြေငဲ့ ပြု ြေင်း။

ခငခ က်းဆိုံငရော ဥပခေမ္ူ ကမ္်းတစရပသည ခအောကပါတိမ္
ုံေ့ ှအပ အ ြေော်းကိစစရပမ္ျော်းအတက ကိုံငတယ

ခ ဖရှင်းနိုံင ြေင်း မ္ရှိပါ (က)

ခငခ က်းလျောထော်းြေျက၏ အကျိြု်းဆက ဖစခသော ခ ောကဆကတ ကိစစရပတစရပ၊

(ြေ)

ပည ယအြေ မ္ျော်း၊

အြေ စည်း ကပမ္ှုမ္ျော်း၊

အြေ အြေမ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အပိုံခ က်းမ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အပိုံခ က်းမ္ျော်း

ပဋ္ဌော ်း ြေင်း၊ ဖျကသိမ္်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခလျှောဲ့ြေျ ြေင်း၊
(င်္)

ပည ယအြေ မ္ျော်း၊

အြေ စည်း ကပမ္ှုမ္ျော်း၊

အြေ အြေမ္ျော်း

ကင်းလတြေငဲ့ကိုံ ခပ်းအပ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(ဃ)
(၃)

ပည ယခငခ က်းရ ပုံခငအဖွဲ့တစဖွဲ့ထမ္ှ တိက
ုံ ရိုံကခကောကြေြေငဲ့ ပြု ြေင်း။

ပည ယ ဥပခေ ပြုလွှတခတောတစရပက ခငခ က်းဆိုံငရော ဥပခေ ကမ္်းတစရပကိုံ ပငဆင ဖညဲ့စကရော

တင အသုံ်း ပြုရမ္ညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းတစရပအော်း ပည ယအကဥပခေတစရပတင ခဖော ပခပ်းရမ္ည။

[ပုံေမ္(၁၂၀) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၃ အရ
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]

ဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်း အတည ပြု ြေင်း
၁၂၁။

(၁)

ဤအြေ ်းပါ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့အည ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောက အတည ပြုထော်းခသော ဥပခေ

ကမ္်းတစရပအော်း ပည ယေ ကက်းြေျြုပ ဖစသူက အတည ပြု လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းခပ်းရပါမ္ည။ သိုံေ့ခသော ထိုံဥပ
ခေ ကမ္်းသည

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့

ညညွှတ ြေင်းရှိ-မ္ရှိ

သသယမ္ျော်းရှိခ ပါက

ပ လညစဉ်းစော်းသ်းုံ သပရ အတက လွှတခတောသိုံေ့ ပ လညလွှခ ပောင်း ခပ်းရပါမ္ည။
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(2)

If, after reconsideration, a Bill fully accommodates the Premier’s

reservations, the Premier must assent to and sign the Bill; if not, the Premier must
either—
(a)

assent to and sign the Bill; or

(b)

refer it to the Constitutional Court for a decision on its
constitutionality.

(3)

If the Constitutional Court decides that the Bill is constitutional, the

Premier must assent to and sign it.

Application by members to Constitutional Court
122.

(1)

Members of a provincial legislature may apply to the Constitutional Court

for an order declaring that all or part of a provincial Act is unconstitutional.
(2)

An application—
(a)

must be supported by at least 20 per cent of the members of the
legislature; and

(b)

must be made within 30 days of the date on which the Premier
assented to and signed the Act.

(3)

The Constitutional Court may order that all or part of an Act that is the

subject of an application in terms of subsection (1) has no force until the Court
has decided the application if—

(4)

(a)

the interests of justice require this; and

(b)

the application has a reasonable prospect of success.

If an application is unsuccessful, and did not have a reasonable prospect

of success, the Constitutional Court may order the applicants to pay costs.
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(၂)

ဥပခေ ကမ္်းကိုံ ပ လညသုံ်းသပပပ်းခ ောက ေ ကက်းြေျြုပ၏ သသယမ္ျော်းကိုံ အ ပညဲ့အေ ခ ဖရှင်း

ခပ်းထော်းပါက

ေ ကက်းြေျြုပအခ ဖငဲ့

ထိုံဥပခေ ကမ္်းကိုံ

အတည ပြုလကမ္ှတခရ်းထိုံ်းခပ်းရခပမ္ည။

ထိုံသမ္
ိုံေ့ ဟုံတပါက ေ ကက်းြေျြုပအခ ဖငဲ့ (က)

ဥပခေ ကမ္်းကိုံ အတည ပြုလကမ္ှတခရ်းထိုံ်းခပ်းရမ္ည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ညညွှတ ြေင်းရှိ/မ္ရှိ ဆုံ်း ဖတရ အတက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ
ဆိုံငရောြေုံရုံ်းသိုံေ့ ထိုံဥပခေ ကမ္်းကိုံ လွှခ ပောင်းခပ်းရမ္ည။

(၃)

ဥပခေ ကမ္်းတစြေုံသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ညညွှတသညဟုံ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော

တရော်းရ်းုံ က ဆုံ်း ဖတြေဲ့ပါက ေ ကက်းြေျြုပအခ ဖငဲ့ ထိုံဥပခေ ကမ္်းကိုံ အတည ပြုလကမ္ှတခရ်းထိုံ်းခပ်းရမ္ည။

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေဆိင
ုံ ရောတရော်းရ်းုံ သိုံေ့ ကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်းက ခလျှောကထော်း ြေင်း
၁၂၂။

(၁)

ပည ယအကဥပခေ တစရပလုံ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အစိတအပိုံင်းတစြေုံသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့

ညညွှတ ြေင်းမ္ရှိခ ကောင်း ခ ကညောခသော အမ္ိ ေ့တစရပကိုံ ထုံတ ပ ခပ်းရ အတက ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတ
ခတော ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရ်းုံ သိုံေ့ ခလျှောကထော်းနိုံငသည။
(၂)

ခလျှောကထော်းမ္ှုတစရပအော်း (က)

လွှတခတောကိုံယစော်းလှယစုံစုံခပါင်း၏ အ ည်းဆုံ်း ၂ေ ရောြေိုံငနှု ်းက ခထောကြေရမ္ည။
ထိအ
ုံေ့ ပင

(ြေ)

ေ ကက်းြေျြုပ ဖစသူက ထိုံအကဥပခေကိုံ သခဘောတူ လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းြေဲ့သညဲ့အြေျိ မ္ှ ရက
ခပါင်း ၃ေ အတင်း ခလျှောကထော်း ြေင်း ဖစရမ္ည။

(၃)

ပုံေမ္ြေ (၁) အရ ပြုလုံပခသော ခလျှောကထော်းမ္ှုတစြေုံသည ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတင ရှိခ သညဟုံ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရ်းုံ ကဆုံ်း ဖတြေျကြေျသညဲ့အြေျိ မ္တိုံငမ္အထိထိုံ
ခလျှောကထော်းမ္ှုနှငဲ့သကဆိုံင

ခ သညဲ့

အကဥပခေတစရပလုံ်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အစိတအပိုံင်းတစြေုံသည

တရော်းေငမ္ှုမ္ရှိဟုံ တရော်းရုံ်းက အမ္ိ ေ့ြေျမ္ှတနိုံငသည -

(၄)

(က)

တရော်းမ္ျှတမ္ှု၏ အကျိြု်းစ်းပော်းအလိင
ုံေ့ ှော ၎င်းကိုံလိုံအပပပ်း

(ြေ)

ဤခလျှောကထော်းမ္ှု ခအောင မ္ငရ ခ ကောင်းကျိြု်းြေိုံငလုံခသော အလော်းအလောတစရပ ရှိ ြေင်း

ခလျှောကထော်းမ္ှုတစရပတင

ခအောင မ္ငမ္ှုမ္ရှိသညဲ့အ ပင

ခအောင မ္ငရ

ခ ကောင်းကျိြု်းြေိုံငလုံခသော

အလော်းအလောတစရပလည်းမ္ရှိပါက ခလျှကထော်းသူမ္ျော်းက ကုံ ကျစရိတကျြေရမ္ညဟုံ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ
ဆိုံငရောတရော်းရုံ်းက အမ္ိ ေ့ြေျမ္ှတနိုံငသည။
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Publication of provincial Acts
123.

A Bill assented to and signed by the Premier of a province becomes a provincial

Act, must be published promptly and takes effect when published or on a date
determined in terms of the Act.
Safekeeping of provincial Acts
124.

The signed copy of a provincial Act is conclusive evidence of the provisions of that

Act and, after publication, must be entrusted to the Constitutional Court for safekeeping.

Provincial Executives
Executive authority of provinces
125.

(1)

The executive authority of a province is vested in the Premier of that

province.
(2)

The Premier exercises the executive authority, together with the other

members of the Executive Council, by—
(a)

implementing provincial legislation in the province;

(b)

implementing all national legislation within the functional areas
listed in Schedule 4 or 5 except where the Constitution or an Act of
Parliament provides otherwise;

(c)

administering in the province, national legislation outside the
functional areas listed in Schedules 4 and 5, the administration of
which has been assigned to the provincial executive in terms of an
Act of Parliament;

(d)

developing and implementing provincial policy;

(e)

co-ordinating the functions of the provincial administration and its
departments;

(f)

preparing and initiating provincial legislation; and
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ပည ယအကဥပခေမ္ျော်း ထုံတခေ ဖ ြေျိ
ေ့ ြေင်း
၁၂၃။

ပည ယတစြေုံ၏ ေ ကက်းြေျြုပ ဖစသူက အတည ပြု လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းထော်းခသော ဥပခေ ကမ္်းတစရပသည

ပည ယအကဥပခေတစရပ

ဖစလောမ္ည ဖစပပ်း

ယင်းအော်း

အလျှငအ မ္

ဖ ေ့ြေျိခပ်းရမ္ညဲ့အ ပင

ဖ ေ့ြေျိထုံတခေ

ခသောအြေျိ ၌ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံအကဥပခေပါ စည်းကမ္်းြေျကမ္ျော်းတင သတမ္ှတထော်းခသော ရကစ၌ အသကေငလောခပမ္ည။
ပည ယအကဥပခေမ္ျော်းကိုံ ထိ ်းသိမ္်း ခစောငဲ့ခရှောက ြေင်း
၁၂၄။

လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းထော်းခသော ပည ယအကဥပခေတစရပ၏ မ္ိတထြူသည ထိုံအကဥပခေပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်း၏

ပညဲ့စုံြေိုံငလုံခသော

အခထောကအထော်း ဖစပပ်း

ဖ ေ့ြေျိထုံတခေပပ်းခ ောကတင

ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကရ အလိုံေ့ငှော

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေ ဥပခေဆိုံငရောြေုံရုံ်းသိုံေ့ အပနှ ခပ်းရမ္ည။

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့
ပည ယမ္ျော်း၏ အုံပြေျြုပခရ်းအောဏော
၁၂၅။

(၁)

ပည ယတစြေုံ၏ အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောအော်း ထိုံ ပည ယ၏ ေ ကက်းြေျြုပထ အပနှင်းထော်းသည။

(၂)

ပည ယေ ကက်းြေျြုပသည

ဤအုံပြေျြုပခရ်းအောဏောအော်း

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစ၏

အ ြေော်းအဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့ အတူ ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ ခဆောငရွက ြေင်းအော်း ဖငဲ့ လကခတွဲ့ကျငဲ့သုံ်းသည (က)

ပည ယအတင်းရှိ ပည ယဥပခေမ္ျော်းကိုံ လကခတွဲ့ခဖောခဆောင ြေင်း၊

(ြေ)

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လွှတခတောအကဥပခေတစရပတင တစ ည်း ည်း ဖငဲ့
ခဖော ပထော်း ြေင်းမ္ရှိပါက

ဇယော်း

၄

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

၅

တင

စောရင်း ပြုခဖော ပထော်းသညဲ့

လုံပင ်း ယပယမ္ျော်းအတင်းရှိ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေမ္ျော်း အော်းလုံ်းကိုံ လကခတွဲ့ခဖောခဆောင ြေင်း။
(င်္)

လွှတခတောအကဥပခေတစရပအရ

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့သိုံေ့

တောေ ခပ်းအပ

ထော်းပပ်း ဖစသညဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းနှငဲ့သကဆိုံငခသော ဇယော်း ၄ နှငဲ့ ၅ တင စောရင်း ပြုခဖော ပထော်း
ခသော လုံပင ်း ယပယမ္ျော်း ပငပမ္ှ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေအရ ပည ယအတင်း အုံပြေျြုပ ြေင်း။
(ဃ)

ပည ယမ္ူေါေမ္ျော်း ဖ တ်းခဖောခဆောင ြေင်း၊

(င)

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းနှငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းဌော မ္ျော်း၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ညိနိှုင်း ခဆောငရွက
ခပ်း ြေင်း၊

(စ)

ပည ယအကဥပခေမ္ျော်း ပငဆင ြေင်းနှငဲ့ အစပျိြု်းခဆောငရွက ြေင်း၊
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(g)

performing any other function assigned to the provincial executive
in terms of the Constitution or an Act of Parliament.

(3)

A province has executive authority in terms of subsection (2)(b) only to the

extent that the province has the administrative capacity to assume effective
responsibility. The national government, by legislative and other measures, must
assist provinces to develop the administrative capacity required for the effective
exercise of their powers and performance of their functions referred to in
subsection (2).
(4)

Any dispute concerning the administrative capacity of a province in regard

to any function must be referred to the National Council of Provinces for resolution
within 30 days of the date of the referral to the Council.
(5)

Subject to section 100, the implementation of provincial legislation in a

province is an exclusive provincial executive power.
(6)

The provincial executive must act in accordance with—
(a)

the Constitution; and

(b)

the provincial constitution, if a constitution has been passed for the
province.

Assignment of functions
126.

A member of the Executive Council of a province may assign any power or function

that is to be exercised or performed in terms of an Act of Parliament or a provincial Act,
to a Municipal Council. An assignment—
(a)

must be in terms of an agreement between the relevant Executive Council
member and the Municipal Council;

(b)

must be consistent with the Act in terms of which the relevant power or
function is exercised or performed; and

(c)

takes effect upon proclamation by the Premier.
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(ဆ)

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ
ခေတစရပအရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့သိုံေ့

အကဥပ

အပနှင်းထော်းသညဲ့

အ ြေော်းလုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ၏ခဆောငရွက ြေင်း။
(၃)

ထိခရောကစောတောေ ယူ ိငခသော အုံပြေျြုပခရ်းစမ္်းပကော်းကိုံ ပိုံငဆိုံငထော်းခသော ပည ယတစြေုံသည

ပုံေမ္ြေ (၂) (ြေ) အရ အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောတစရပကိုံ ပိုံငဆိုံငထော်းပါသည။ ပုံေမ္ြေ (၂) တင ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့
ပည ယမ္ျော်း၏
ခဆောငရွကရ

လုံပပိုံငြေငဲ့မ္ျော်းကိုံ

ထိခရောကစောကျငဲ့သုံ်းရ နှငဲ့

ယင်းတိ၏
ုံေ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

လိုံအပခသော အုံပြေျြုပခရ်း စမ္်းရည ဖွဲ့ပဖိြု်းခစရ အတက နိုံငငခတောအစိုံ်းရက ပည ယမ္ျော်းသိုံေ့

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ စမ္ြေျကမ္ျော်းအော်း ဖငဲ့ အကူအညခပ်းရမ္ည။
(၄)

လုံပင ်းတောေ ပိုံင်းနှငဲ့စပလျဉ်းသညဲ့

အ ငင်းပော်းမ္ှုအော်း

ပည ယတစြေုံ၏

အုံပြေျြုပခရ်းစမ္်းရညအတက

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သိုံေ့ လွှခ ပောင်းခပ်းရမ္ည ဖစပပ်း ထိုံသလ
ိုံေ့ ွှခ ပောင်း

ခပ်းခသောရကစမ္ှ ရကခပါင်း ၃ေ အတင်း ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပ ြေျမ္ှတရ အတက ဖစသည။
(၅)

ပုံေမ္ ၁၀ေ အရ ပည ယတစြေုံအတင်းရှိ ပည ယဥပခေကိုံ အခကောငထည ခဖောခဆောင ြေင်း သည

ပည ယဆိုံငရော သ်း ြေော်းအုံပြေျြုပခရ်းအောဏောတစရပ ဖစပါသည။
(၆)

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့သည (က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့အည ခဆောငရွကရမ္ည။

(ြေ)

သကဆိုံငရော ပည ယအတက

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတစရပကိုံ

အတည ပြုထော်းပပ်း

ဖစပါကလည်း ထိုံ ပည ယ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့အည ခဆောငရွကရည။

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ခပ်းအပ ြေင်း
၁၂၆။

ပည ယတစြေုံ၏

ခေတစရပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစအဖွဲ့ေငတစဦ်းသည

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏

ပည ယအကဥပခေတစရပနှငဲ့အညကျငဲ့သုံ်းရမ္ညဲ့

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အကဥပ

ခဆောငရွကရမ္ညဲ့

အြေငဲ့အောဏောတစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပင ်းတောေ တစရပအော်း စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစရပသိုံေ့ ခပ်းအပ နိုံငသည
တောေ အပနှင်းမ္ှုတစရပသည (က)

သကဆိုံငရော

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစအဖွဲ့ေငနှငဲ့

စညပငသောယောခရ်းခကောငစအ ကော်းရှိ

သ

ခဘောတူညမ္ှုတစရပအရ ဖစရမ္ည။
(ြေ)

သကဆိုံငရော

အြေငဲ့အောဏော

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လုံပင ်းတောေ ကိုံ

ကျငဲ့သုံ်းရောတင

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခဆောငရွကရောတင ဤအကဥပခေနှငဲ့ ညညွှတရမ္ည။
(င်္)

ေ ကက်းြေျြုပက တရော်း ေ ေင ခ ကညောြေျက ထုံတ ပ ပပ်းခ ောကတင အသကေငရမ္ည။
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Powers and functions of Premiers
127.

(1)

The Premier of a province has the powers and functions entrusted to that

office by the Constitution and any legislation.
(2)

The Premier of a province is responsible for—
(a)

assenting to and signing Bills;

(b)

referring a Bill back to the provincial legislature for reconsideration
of the Bill’s constitutionality;

(c)

referring a Bill to the Constitutional Court for a decision on the Bill’s
constitutionality;

(d)

summoning the legislature to an extraordinary sitting to conduct
special business;

(e)

appointing commissions of inquiry; and

(f)

calling a referendum in the province in accordance with national
legislation.

Election of Premiers
128.

(1)

At its first sitting after its election, and whenever necessary to fill a vacancy,

a provincial legislature must elect a woman or a man from among its members to
be the Premier of the province.
(2)

A judge designated by the Chief Justice must preside over the election of

the Premier. The procedure set out in Part A of Schedule 3 applies to the election
of the Premier.

[Sub-s. (2) substituted by s. 10 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(3)

An election to fill a vacancy in the office of Premier must be held at a time

and on a date determined by the Chief Justice, but not later than 30 days after
the vacancy occurs.

[Sub-s. (3) substituted by s. 10 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
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ေ ကက်းြေျြုပမ္ျော်း၏ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
၁၂၇။

(၁)

ပည ယေ ကက်းြေျြုပတစဦ်းသည

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစြေုံအရ

ေ ကက်းြေျြုပရုံ်းသိုံေ့ အပနှင်းထော်းသညဲ့ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ပိုံငဆိုံငထော်းသည (၂)

ပည ယတစြေုံ၏ ေ ကက်းြေျြုပ ဖစသူသည ခအောကပါတိအ
ုံေ့ တက တောေ ရှိပါသည (က)

ဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်း သခဘောတူ ြေင်းနှငဲ့ လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းခပ်း ြေင်း၊

(ြေ)

ဥပခေ ကမ္်းသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ညညွှတ ြေင်းရှိ-မ္ရှိ ပ လညသုံ်းသပရ အတက
ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောသိုံေ့ ထိုံဥပခေ ကမ္်းကိုံ ပ လညလွှခ ပောင်းခပ်း ြေင်း၊

(င်္)

ဥပခေ ကမ္်းတစရပသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ညညွှတ ြေင်းရှိ-မ္ရှိ ဆုံ်း ဖတခပ်းရ
အတက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောြေုံရုံ်းသိုံေ့ ထိုံဥပခေ မ္ူ ကမ္်းကိုံ လွှခ ပောင်းခပ်း ြေင်း၊

(ဃ)

အထူ်းကိစစရပမ္ျော်းအတက အခရ်းခပေါ်အစည်းအခေ်းတစရပ ကျင်းပရ

ပည ယဥပခေ ပြု

လွှတခတောကိုံ ဆငဲ့ခြေေါ် ြေင်း၊
(င)

စုံစမ္်းစစခဆ်းခရ်း ခကောမ္ရှငမ္ျော်း ဖွဲ့စည်း ြေင်းနှငဲ့

(စ)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့အည ပည ယအတင်း ဆနဒြေယူပတစရပ ကျင်းပခစ ြေင်း။

ေ ကက်းြေျြုပမ္ျော်း ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်း
၁၂၈။

(၁)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပသည ခရွ်းခကောက ပကျင်းပပပ်းခ ောက ပထမ္ဆုံ်းကျင်းပခသော

အစည်းအခေ်းတင

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လစလပခ ရောကိုံ

ခတောကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းအတင်းမ္ှ

အမ္ျိြု်းသမ္်းတစဦ်း

ဖညဲ့စကရ

လိုံအပခသောအြေျိ တင
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လွှတ

အမ္ျိြု်းသော်းတစဦ်းအော်း

ပည ယေ ကက်းြေျြုပအ ဖစ ခရွ်းြေျယတငခ မ္ောကရမ္ည။
(၂)

တရော်းသူကက်းြေျြုပက ြေ ေ့အပထော်းခသော တရော်းသူကက်းတစဦ်းသည ေ ကက်းြေျြုပ

ခရွ်းခကောကပကိုံ

ကက်းမ္ှြူ်းကျင်းပခပ်းရမ္ည။ ဇယော်း ၃ ၏ အပိုံင်း ၁ တင ခဖော ပထော်းခသော လုံပင ်းစဉသည ေ ကက်းြေျြုပ ခရွ်း
ခကောကတငခ မ္ောက ြေင်းနှငဲ့ အကျြု်းေငပါသည။

[ပုံေမ္ြေ (၂) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၀ အရ
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
(၃)

ေ ကက်းြေျြုပရုံ်းအတက လစလပခ ရော ဖညဲ့စကရ

ခရွ်းခကောကပတစရပအော်း တရော်းသူကက်း ြေျြုပက

ဆုံ်း ဖတခသော ရကစနှငဲ့ အြေျိ တင ကျင်းပရမ္ည ဖစခသောလည်း လစလပခ ရော ဖစခပေါ်ပပ်းခ ောက ရကခပါင်း
၃ေ ထက ခ ောကကျ ြေင်း မ္ရှခ
ိ စရခပ။

[ပုံေမ္ြေ (၃) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၀ အရ
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
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Assumption of office by Premiers
129.

A Premier-elect must assume office within five days of being elected, by swearing

or affirming faithfulness to the Republic and obedience to the Constitution, in accordance
with Schedule 2.
Term of office and removal of Premiers
130.

(1)

A Premier’s term of office begins when the Premier assumes office and ends

upon a vacancy occurring or when the person next elected Premier assumes office.
(2)

No person may hold office as Premier for more than two terms, but when

a person is elected to fill a vacancy in the office of Premier, the period between
that election and the next election of a Premier is not regarded as a term.
(3)

The legislature of a province, by a resolution adopted with a supporting

vote of at least two thirds of its members, may remove the Premier from office
only on the grounds of—

(4)

(a)

a serious violation of the Constitution or the law;

(b)

serious misconduct; or

(c)

inability to perform the functions of office.

Anyone who has been removed from the office of Premier in terms of

subsection (3) (a) or (b) may not receive any benefits of that office, and may not
serve in any public office.
Acting Premiers
131.

(1)

When the Premier is absent or otherwise unable to fulfil the duties of the

office of Premier, or during a vacancy in the office of Premier, an office-bearer in
the order below acts as the Premier:
(a)

A member of the Executive Council designated by the Premier.

(b)

A member of the Executive Council designated by the other
members of the Council.
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ေ ကက်းြေျြုပမ္ျော်း တောေ စတငထမ္်းခဆောင ြေင်း
၁၂၉။
နှငဲ့

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကြေရခသော ေ ကက်းြေျြုပသည ဇယော်း ၂ အရ သမ္မတနိုံငငခတောသိုံေ့ သစစောခစောငဲ့သိခ ကောင်း
ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံလည်း

ခလ်းစော်းလိုံက ောခ ကောင်းအော်း

အခရွ်းြေျယြေပပ်းခ ောက

ငါ်းရကအတင်း

ကျမ္်းသစစောဆိုံ ြေင်းအော်း ဖငဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြု ြေင်းအော်း ဖငဲ့ စတငတောေ ထမ္်းခဆောငရမ္ည။

ေ ကက်းမ္ျော်း၏ ရောထူ်းသကတမ္်းနှငဲ့ ရောထူ်းမ္ှဖယရှော်းမ္ှု
၁၃၀။

(၁)

ေ ကက်းြေျြုပတစဦ်း၏

ရောထူ်းသကတမ္်းသည

ခသောအြေျိ တင စတငပပ်း လစလပခ ရောတစခ ရော

ထိုံေ ကက်း ဖစသူက

စတငတောေ

ထမ္်းခဆောင

ဖစခပေါ်ခသောအြေါတင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခ ောကတကမ္ညဲ့ အ

ခရွ်းြေျယြေ ေ ကက်းြေျြုပက စတငတောေ ထမ္်းခဆောငမ္ညဲ့ အြေျိ တင အဆုံ်းသတပါသည။
(၂)

ေ ကက်းြေျြုပတောေ အော်း ရောထူ်းသကတမ္်းနှစြေုံထကခကျောလ ၍ မ္ညသူမ္ျှ ထမ္်းခဆောငနိုံင ြေင်း မ္ရှိ

ခစရခပ။ သိုံေ့ခသော ေ ကက်းြေျြုပရောထူ်းအတက လစလပခ ရောကိုံ အစော်းထိုံ်းရ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေရပါက
ထိခ
ုံ ရွ်းခကောကပနှငဲ့

ခ ောကတစကကိမ္ ပြုလပ
ုံ မ္ညဲ့

ေ ကက်းြေျြုပခရွ်းခကောကပ

အ ကော်း

အြေျိ ကောလအော်း

ရောထူ်းသကတမ္်းတစရပအ ဖစ မ္သတမ္ှတပါ။
(၃)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပသည ခအောကခဖော ပပါ အခ ကောင်းတရော်းမ္ျော်းအတက လွှတ

ခတောကိုံယစော်းလှယ အ ည်းဆုံ်း သုံ်းပုံနှစပုံ၏ ခထောကြေမ္ ဖငဲ့ အတည ပြုထော်းသညဲ့ ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပ အရ
ပည ယေ ကက်းြေျြုပတစဦ်းအော်း တောေ မ္ှ ဖယရှော်းနိုံငဖယရှိသည။

(၄)

(က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဤဥပခေကိုံ ဆိုံ်းရွော်းစော ြေျိြု်းခဖောကမ္ှု၊

(ြေ)

ဆိုံ်းရွော်းခသော အကျငဲ့သိကခောပျက ပော်းမ္ှု သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(င်္)

ရောထူ်းတောေ မ္ျော်း ထမ္်းခဆောငနိုံငစမ္်းမ္ရှိမ္ှု။

ပုံေမ္ြေ (၃) (က) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (ြေ) အရ ေ ကက်းြေျြုပရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်း ြေင်းြေရခသောသူတိုံင်းသည

ဤရောထူ်းတောေ နှငဲ့ သကဆိုံငခသော အကျိြု်းြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်းကိုံ ရရှိမ္ညမ္ရှိသကဲ့သိုံေ့ အစိုံ်းရရ်းုံ တစြေုံြေုံတငလည်း
တောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငမ္ည မ္ဟုံတခပ။

ယောယေ ကက်းြေျြုပမ္ျော်း
၁၃၁။

(၁)

ေ ကက်းြေျြုပတစဦ်း မ္ရှခ
ိ သောအြေါ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ေ ကက်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ထမ္်းခဆောငနိုံင ြေင်း မ္ရှခ
ိ သောအြေါ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ေ ကက်းရောထူ်းအတက

လစလပခ ရောတစြေုံ

ရှိခ ခသောအြေါတင

ခအောကတင

အစဉလိုံက

ခဖော ပထော်းသညဲ့ တောေ ထမ္်းခဆောငခ သူတစဦ်းသည ယောယေ ကက်းြေျြုပအ ဖစ တောေ ထမ္်းခဆောငရမ္ည (က)

ေ ကက်းြေျြုပက ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစေငတစဦ်း။

(ြေ)

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစ၏ အ ြေော်းအဖွဲ့ေငမ္ျော်းက ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစေင
တစဦ်း။
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(c)

The Speaker, until the legislature designates one of its other
members.

(2)

An Acting Premier has the responsibilities, powers and functions of the

Premier.
(3)

Before assuming the responsibilities, powers and functions of the Premier,

the Acting Premier must swear or affirm faithfulness to the Republic and
obedience to the Constitution, in accordance with Schedule 2.

Executive Councils
132.

(1)

The Executive Council of a province consists of the Premier, as head of the

Council, and no fewer than five and no more than ten members appointed by the
Premier from among the members of the provincial legislature.
(2)

The Premier of a province appoints the members of the Executive Council,

assigns their powers and functions, and may dismiss them.

Accountability and responsibilities
133.

(1)

The members of the Executive Council of a province are responsible for the

functions of the executive assigned to them by the Premier.
(2)

Members of the Executive Council of a province are accountable collectively

and individually to the legislature for the exercise of their powers and the
performance of their functions.
(3)

Members of the Executive Council of a province must—
(a)

act in accordance with the Constitution and, if a provincial
constitution has been passed for the province, also that
constitution; and
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(င်္)

လွှတခတောက အ ြေော်းကိုံယစော်းလှယတစဦ်းကိုံ တောေ ခပ်းအပသညဲ့အြေျိ ထိ တောေ ထမ္်း
ခဆောငခ ခသော လွှတခတော ဥကကဌ။

(၂)

ယောယေ ကက်းြေျြုပထတင ေ ကက်းြေျြုပ၏ ေတတရော်းမ္ျော်း၊ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း

ရှိပါသည။
(၃)

ေ ကက်းြေျြုပ၏

ေတတရော်းမ္ျော်း၊

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

လကြေ

ခဆောငရွက ြေင်းမ္ ပြုမ္တင ယောယေ ကက်းြေျြုပ ဖစသူသည ဇယော်း ၂ နှငဲ့အရ သမ္မတနိုံငငခတောသိုံေ့ သစစောခစောငဲ့သိ
ခ ကောင်းနှငဲ့ ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံလည်း ခလ်းစော်းလိုံက ောခ ကောင်းအော်း ကျမ္်းသစစောဆိုံ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ကတိသစစော ပြု ြေင်းမ္ျော်း ပြုလုံပရမ္ည။

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစမ္ျော်း
၁၃၂။

(၁)

ပည ယတစြေုံ၏

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစတင

ထိခ
ုံ ကောငစ၏

အကက်းအက ဖစသူ

ေ ကက်းြေျြုပနှငဲ့

ပည ယလွှတခတောအတင်းပါေငခသော ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းအ ကမ္ှ ေ ကက်းြေျြုပကိုံယတိင
ုံ ခရွ်းြေျယြေ ေ့အပ
သညဲ့ ငါ်းဦ်းထကမ္ ည်း၊ ဆယဦ်းထကမ္ပိုံခသော အဖွဲ့ေငမ္ျော်း ပါေငပါသည။
(၂)

ပည ယေ ကက်းြေျြုပသည

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစ၏

အဖွဲ့ေငမ္ျော်းကိုံ

ြေ ေ့အပ ြေင်း၊

၎င်းတိုံေ့၏

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ တောေ မ္ျော်းကိုံ သတမ္ှတြေခေခပ်း ြေင်းအ ပင ၎င်းတိက
ုံေ့ ိုံ ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်း ြေင်းမ္ျော်း
ပြုနိုံငသည။

တောေ ြေမ္ှုနင
ှ ဲ့ တောေ ယူမ္မ္
ှု ျော်း
၁၃၃။

(၁)

ပည ယတစြေုံ၏

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည

၎င်းတိထ
ုံေ့

ေ ကက်းြေျြုပက

အပနှင်းထော်းသညဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းကိစစရပမ္ျော်းအတက တောေ ရှိသည။
(၂)

ပည ယတစြေုံ၏ အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပပိုံငြေငဲ့မ္ျော်းကိုံ ကျငဲ့သုံ်း ြေင်း

နှငဲ့ ၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ခဆောငရွက ြေင်းတိုံေ့နှငဲ့ ပတသက၍ သကဆိုံငရောလွှတခတောသိုံေ့ စုံခပါင်း ဖစ
ခစ၊ တစဦ်းြေျင်း ဖစခစ တောေ ြေရမ္ည။
(၃)

ပည ယတစြေုံ၏ အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည (က)

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့အည ခဆောငရွကရမ္ည ဖစပပ်း သကဆိုံငရော

ပည ယ၏

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ အတည ပြုထော်းပပ်း ဖစပါကလည်း ထိုံ ပည ယ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အ
ခ ြေြေဥပခေနှငဲ့အည ခဆောငရွကရမ္ည။
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(b)

provide the legislature with full and regular reports concerning
matters under their control.

Continuation of Executive Councils after elections
134.

When an election of a provincial legislature is held, the Executive Council and its

members remain competent to function until the person elected Premier by the next
legislature assumes office.

Oath or affirmation
135.

Before members of the Executive Council of a province begin to perform their

functions, they must swear or affirm faithfulness to the Republic and obedience to the
Constitution, in accordance with Schedule 2.
Conduct of members of Executive Councils
136.

(1)

Members of the Executive Council of a province must act in accordance

with a code of ethics prescribed by national legislation.
(2)

Members of the Executive Council of a province may not—
(a)

undertake any other paid work;

(b)

act in any way that is inconsistent with their office, or expose
themselves to any situation involving the risk of a conflict between
their official responsibilities and private interests; or

(c)

use their position or any information entrusted to them, to enrich
themselves or improperly benefit any other person.
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(ြေ)

၎င်းတိထ
ုံေ့ ိ ်းခကျောင်းခ သညဲ့

အခရ်းကိစစမ္ျော်းနှငဲ့ပတသက၍

ပညစုံခသော

ပုံမ္ှ အစအရငြေစောမ္ျော်းအော်း လွှတခတောသိုံေ့ တငသင်းခပ်းရမ္ည။

ခရွ်းခကောကပမ္ျော်းကျင်းပပပ်းခ ောက အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစ လုံပင ်းစဉမ္ျော်း ဆကလကလုံပ ဆောင ြေင်း
၁၃၄။

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပ၏ ခရွ်းခကောကပတစရပကိုံ ကျင်းပခ ခသောအြေျိ တင အုံပြေျြုပခရ်း

ခကောငစနှငဲ့ ယင်း၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည အသစဖွဲ့စည်းခသောလွှတခတော၏ ေ ကက်းြေျြုပအ ဖစ

ခရွ်းြေျယြေရသူက

တောေ ထမ္်းခဆောင ြေင်း မ္ ပြုမ္အထိ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ဆကလကထမ္်းခဆောငရ အြေငဲ့အောဏောရှိသည။

ကျမ္်းသစစောဆိုံ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြု ြေင်း
၁၃၅။

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းခကောငစအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ဇယော်း ၂ အရ ၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ စတငထမ္်း

ခဆောင ြေင်းမ္ ပြုမ္တင

သမ္မတနိုံငငခတောသိုံေ့

သစစောခစောငဲ့သိခ ကောင်းနှငဲ့

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံလည်း

ခလ်းစော်းလိုံက ောခ ကောင်းအော်း ကျမ္်းသစစော ဆိုံ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြု ြေင်းမ္ျော်းအော်း ပြုလုံပရမ္ည။

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစေငမ္ျော်း၏ ကျငဲ့ေတ
၁၃၆။

(၁)

ပည ယတစြေုံအတင်းရှိ အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတင

ခဖော ပထော်းခသော လိုံက ောရ ကျငဲ့ေတစည်းကမ္်းမ္ျော်းနှငဲ့ အည ပြုမ္ူခဆောငရွကရမ္ည။
(၂)

ပည ယတစြေုံအတင်းရှိ အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ မ္လုံပခဆောငရခပ (က)

အြေခ က်းခငရရှိသညဲ့ အ ြေော်းအလုံပမ္ျော်းကိုံ လုံပခဆောင ြေင်း၊

(ြေ)

၎င်းတိ၏
ုံေ့

ရောထူ်းင်္ုံဏ ေပနှငဲ့

မ္ခလျောညခသောပုံစ ဖငဲ့

ပြုမ္ူခဆောငရွက ြေင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

၎င်းတိ၏
ုံေ့ တရော်းေငတောေ မ္ျော်းနှငဲ့ ပုံင်္္လိက အကျိြု်းစ်းပော်းမ္ျော်းအ ကော်း ပဋိပကခတစရပ ဖစ
ခပေါ်လောနိုံငခစမ္ညဲ့ အခ ြေအခ တစရပတင ၎င်းတိပ
ုံေ့ ါေင ြေင်း၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(င်္)

၎င်းတိြေ
ုံေ့ ျမ္်းသောကကယလောခစရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

မ္သငဲ့ခလျောခသော

အကျိြု်းြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်းကိုံ

အ ြေော်းလူပုံင်္္ိြုလတစဦ်း ရရှခ
ိ စရ

၎င်းတိ၏
ုံေ့ ရောထူ်းကိုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ၎င်းတိထ
ုံေ့
ခပ်းအပထော်း

ခသော အြေျကအလကကိုံ အသုံ်း ပြု ြေင်း။
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Transfer of functions
137.

The Premier by proclamation may transfer to a member of the Executive Council—
(a)

the administration of any legislation entrusted to another member; or

(b)

any power or function entrusted by legislation to another member.

Temporary assignment of functions
138.

The Premier of a province may assign to a member of the Executive Council any

power or function of another member who is absent from office or is unable to exercise
that power or perform that function.

Provincial intervention in local government
139.

(1)

When a municipality cannot or does not fulfil an executive obligation in

terms of the Constitution or legislation, the relevant provincial executive may
intervene by taking any appropriate steps to ensure fulfilment of that obligation,
including—
(a)

issuing a directive to the Municipal Council, describing the extent of
the failure to fulfil its obligations and stating any steps required to
meet its obligations;

(b)

assuming responsibility for the relevant obligation in that
municipality to the extent necessary to —
(i)

maintain essential national standards or meet established
minimum standards for the rendering of a service;

(ii)

prevent that Municipal Council from taking unreasonable
action that is prejudicial to the interests of another
municipality or to the province as a whole; or
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လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း လွှခ ပောင်း ြေင်း
၁၃၇။

ေ ကက်းြေျြုပသည

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစအဖွဲ့ေငတစဦ်းသိေ့ုံ

တရော်းေငထုံတ ပ ခ ကညော ြေင်းအော်း ဖငဲ့

ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ လွှခ ပောင်းခပ်းနိုံငသည (က)

မ္ညသညဲ့ဥပခေ စမ္ခဆောငရွက ြေင်းကိုံမ္ဆိုံ အ ြေော်းအဖွဲ့ေငတစဦ်းဦ်းထသိုံေ့ အပနှင်း ြေင်း

(ြေ)

ဥပခေအရအပနှင်းထော်းသညဲ့ မ္ညသညဲ့ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏော သိုံေ့ လုံပင ်းတောေ

မ္ျော်းအော်း အ ြေော်း

အဖွဲ့ေင တစဦ်းဦ်းထသိုံေ့ လွှခ ပောင်း ြေင်း

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ယောယခပ်းအပ ြေင်း
၁၃၈။

ပည ယတစြေုံ၏ ေ ကက်းြေျြုပသည ရုံ်းတကနိုံင ြေင်းမ္ရှိသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခပ်းအပထော်းခသော အြေငဲ့အောဏောကိုံ

အသုံ်းမ္ ပြုနိုံငသညဲ့

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လုံပင ်းတောေ ကိုံ

မ္ထမ္်းရွကနိုံငသညဲ့

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစအဖွဲ့ေငတစဦ်းထမ္ှ

အြေငဲ့အောဏော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပင ်းတောေ တစရပ အော်း အ ြေော်းအဖွဲ့ေငတစဦ်းထ ခပ်းအပနိုံငသည။

ခေသနတရ အစိ်းုံ ရအဖွဲ့အတင်း ပည ယအဆငဲ့ ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှု
၁၃၉။

(၁)

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

တောေ ေတတရော်းမ္ျော်းအော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ

စညပငသောယောခရ်း

အဖွဲ့တစဖွဲ့က

ခပ်းအပထော်းသညဲ့

အုံပြေျြုပခရ်း

ခဆောငရွကခပ်းနိုံင ြေင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခဆောငရွက ြေင်းမ္ရှိခသောအြေါ သကဆိုံငရော ပည ယအုံပြေျြုပခရ်း အဖွဲ့သည ထိုံတောေ ေတတရော်းမ္ျော်းကိုံ ခကျပ
ခအောငထမ္်းခဆောငရ

လိုံအပသညဲ့ သငဲ့ခလျောခသော အဆငဲ့မ္ျော်းကိုံအသုံ်း ပြု၍

ကော်းေငခဆောငရွကနိုံငပပ်း

ဤသညတိတ
ုံေ့ င(က)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစ၏

တောေ ေတတရော်းမ္ျော်းကိုံ

ခကျပ ခအောငထမ္်းခဆောငရ

ပျကကကခသော အတိုံင်းအတောနှငဲ့ ယင်း၏ တောေ ေတတရော်းမ္ျော်းကိုံ ခကျပ ခအောငထမ္်း
ခဆောငရ လိုံအပခသော

အဆငဲ့မ္ျော်းကိုံ

ခဖော ပ ြေင်းအော်း ဖငဲ့

စညပငသောယောခရ်း

ခကောငစအတက အမ္ိ ေ့ခ ကော ငောစောတစခစောင ထုံတ ပ ြေင်း။
(ြေ)

ထိုံစညပငသောယောခရ်းခကောငစ၏

သကဆိုံငရော

တောေ ေတတရော်းအတက

လိုံအပခသော

အတိုံင်းအတောနှငဲ့အည ခအောကခဖော ပပါ တောေ မ္ျော်းကိုံ ယူခပ်း ြေင်း
(၁)

ေ ခဆောငမ္ှုတစြေုံခပ်းအပ ြေင်းအတက
ထိ ်းသိမ္်းရ

အခရ်းပါခသော

အမ္ျိြု်းသော်းစနှု ်းမ္ျော်းကိုံ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ြေျမ္ှတထော်းသညဲ့ အ ိမ္ဲ့ဆုံ်း စနှု ်းမ္ျော်းအတိုံင်း လိုံက ော

ခဆောငရွကရ ၊
(၂)

အ ြေော်းစညပငသောယောခရ်းခကောငစ၏

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အကျိြု်းစ်းပော်းကိုံ

ခ ကောင်းကျိြု်းြေိုံငလုံမ္ှုမ္ရှိခသော

ထိြေိုံက စ ောခစသညဲ့

ခဆောငြေျကမ္ျောအော်း

ထိုံစညပငသောယောခရ်းခကောငစက

ပည ယတစြေုံလုံ်း၏
လုံပ

လုံပခဆောင ြေင်းကိုံ

ဟ ေ့တော်းရ ၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
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(iii)
(c)

maintain economic unity; or

dissolving the Municipal Council and appointing an administrator
until a newly elected Municipal Council has been declared elected,
if exceptional circumstances warrant such a step.

(2)

If a provincial executive intervenes in a municipality in terms of subsection

(1)(b)—
(a)

it must submit a written notice of the intervention to—
(i)

the Cabinet member responsible for local government
affairs; and

(ii)

the relevant provincial legislature and the National Council
of Provinces, within 14 days after the intervention began;

(b)

the intervention must end if—
(i)

the Cabinet member responsible for local government affairs
disapproves the intervention within 28 days after the
intervention began or by the end of that period has not
approved the intervention; or

(ii)

the Council disapproves the intervention within 180 days
after the intervention began or by the end of that period has
not approved the intervention; and

(c)

the Council must, while the intervention continues, review the
intervention

regularly

and

may

make

any

appropriate

recommendations to the provincial executive.
(3)

If a Municipal Council is dissolved in terms of subsection (1)(c)—
(a)

the provincial executive must immediately submit a written notice
of the dissolution to—
(i)

the Cabinet member responsible for local government
affairs; and
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(၃)
(င်္)

စ်းပော်းခရ်းအရ ကျစလစြေိုံငမ္ောမ္ှုကိုံ ထိ ်းသိမ္်းရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဖစခတောငဲ့ ဖစြေအခ ြေအခ မ္ျော်းတင စညပငသောယောခရ်းခကောငစကိုံ ဖျကသိမ္်း ြေင်း နှငဲ့
ခ ောကထပ

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကခသော

ခကောကတငခ မ္ောကပပ်း ခ ကောင်း

စညပငသောယောခရ်းခကောငစကိုံ

ခရွ်း

ခ ကညောပပ်းသညဲ့အြေျိ အထိ စမ္အုံပြေျြုပသူတစဦ်းကိုံ

ြေ ေ့ထော်း ြေင်း။
(၂)

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့တစဖွဲ့က စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံတင ပုံေမ္ြေ (၁) (ြေ) အရ

ကော်းေငခဆောငရွကလျှင (က)

ဤ ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုအတက အသိခပ်းစောတစခစောငအော်း (၁)

ခေသနတရ အစိုံ်းရ၏ အခရ်းကိစစမ္ျော်းအတက တောေ ရှိခသော အစိုံ်းရအဖွဲ့ေင နှငဲ့

(၂)

ဤ ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုကိုံ စတငသညဲ့ရကမ္ှ ၁၄ ရကအတင်း သကဆိုံငရော
ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော နှငဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော သိုံေ့
တငသင်းခပ်းရမ္ည။

(ြေ)

ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတင ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုကိုံ ရပတ ေ့ရမ္ည (၁)

ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုကိုံ စတငပပ်းခ ောက ၂၈ ရကအတင်းတင ခေသနတရအစိုံ်းရ၏
အခရ်းကိစစမ္ျော်းအတက တောေ ရှိခသော အစိုံ်းရအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေငက က ေ့ကက ြေင်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံအြေျိ ကောလအတင်း ထိုံ ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုကိုံ အတညမ္ ပြု ြေင်း၊
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(၂)

ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုကိုံစတငပပ်းခ ောက ရကခပါင်း ၁၈ေ အတင်းတင ထိုံ ကော်းေင
ခဆောငရွကမ္ှုအော်း

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစက

က ေ့ကက ြေင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ထိုံအြေျိ ကောလအတင်း ထိုံ ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုကိုံ အတညမ္ ပြု ြေင်း။
(င်္)

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစသည

ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုကိုံ

ဆကလကကျငဲ့သုံ်းခ စဉအြေျိ

အတင်းတင ထိုံ ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုကိုံ ပုံမ္ှ သုံ်းသပခပ်းရမ္ည ဖစပပ်း ပည ယအုံပြေျြုပ
ခရ်းအဖွဲ့သိုံေ့ သငဲ့ခလျောခသော အကက ပြုြေျကမ္ျော်းလည်း ခပ်းအပနိုံငသည။
(၃)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံအော်း ပုံေမ္ြေ (၁) (င်္) အရ ဖျကသိမ္်းလျှင (က)

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့သည ဤဖျကသိမ္်းမ္ှုအခ ကောင်း အသိခပ်းစောအော်း (၁)

ခေသနတရအစိုံ်းရ၏

အခရ်းကိစစမ္ျော်းအတက

တောေ ရှိခသော

အစိုံ်းရအဖွဲ့၏

အဖွဲ့ေငနှငဲ့
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(ii)

the relevant provincial legislature and the National Council of Provinces; and
(b)

the dissolution takes effect 14 days from the date of receipt of the
notice by the Council unless set aside by that Cabinet member or
the Council before the expiry of those 14 days.

(4)

If a municipality cannot or does not fulfil an obligation in terms of the

Constitution or legislation to approve a budget or any revenue-raising measures
necessary to give effect to the budget, the relevant provincial executive must
intervene by taking any appropriate steps to ensure that the budget or those
revenue-raising measures are approved, including dissolving the Municipal Council
and—
(a)

appointing an administrator until a newly elected Municipal Council
has been declared elected; and

(b)

approving a temporary budget or revenue-raising measures to
provide for the continued functioning of the municipality.

(5)

If a municipality, as a result of a crisis in its financial affairs, is in serious or

persistent material breach of its obligations to provide basic services or to meet
its financial commitments, or admits that it is unable to meet its obligations or
financial commitments, the relevant provincial executive must—
(a)

impose a recovery plan aimed at securing the municipality’s ability
to meet its obligations to provide basic services or its financial
commitments, which—
(i)

is to be prepared in accordance with national legislation; and
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(၂)

သကဆိုံငရော

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောနှငဲ့

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

သိုံေ့

တငသင်းခပ်းရမ္ည။ ထိအ
ုံေ့ ပင
(ြေ)

အစိုံ်းရအဖွဲ့၏

အဖွဲ့ေင

သိုံေ့မ္ဟုံတ

အသကေငရ လိုံအပခသော

၁၄

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစက
ရကတော

ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှု

ကောလတစရပ

မ္ကုံ ဆုံ်းမ္တင

က ေ့ကက ြေင်းမ္ ပြုလျှင ဤဖျကသိမ္်းမ္ှု သည အသိခပ်းစောကိုံ လကြေရရှိသညဲ့ရကမ္ှ ၁၄
ရကအ ကောတင အသကေငသည (၄)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံသည

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

ခပ်းအပထော်းသညဲ့ ဘတင်္ျကတစရပကိုံ အတည ပြုရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဥပခေ

အရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘကင်္ျကအသကေငခရ်းအတက လိုံအပ

ခသော ဘဏ္ဍောခငခကောကြေမ္ှု ကိစစရပမ္ျော်းကိုံ အတည ပြုရ တောေ ေတတရော်းအော်း ခကျပ စော ထမ္်းခဆောငနိုံင ြေင်း
မ္ရှိပါက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထမ္်းခဆောင ြေင်း မ္ ပြုပါက ဘကင်္ျက သိုံေ့မ္ဟုံတ ဘဏ္ဍောခငခကောကြေမ္ှု ကိစစရပမ္ျော်းကိုံ
အတည ပြုနိုံငခစရ
ခရ်းအဖွဲ့က

သငဲ့ခလျောခသောအဆငဲ့မ္ျော်းကိုံ လုံပခဆောင ြေင်းအော်း ဖငဲ့ သကဆိုံငရော ပည ယအုံပြေျြုပ
ကော်းေငခဆောငရွကရမ္ည။

ဤသညတိတ
ုံေ့ င

ထိုံစညပငသောယောခရ်းခကောငစကိုံ

ဖျကသိမ္်း ြေင်းအ ပင (က)

ခ ောကထပ

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကခသော

ခကောကတငခ မ္ောကပပ်းခ ကောင်း

စညပငသောယောခရ်းခကောငစကိုံ

ခ ကညောပပ်းသညဲ့အြေျိ အထိ

ခရွ်း

စမ္အုံပြေျြုပသူတစဦ်းကိုံ

ြေ ေ့အပထော်း ြေင်းနှငဲ့
(ြေ)

စညပငသောယောခရ်းလုံပင ်းမ္ျော်းကိုံ

ဆကလကခဆောငရွက ိငခစမ္ညဲ့

ယောယဘတင်္ျက

တစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘဏ္ဍောခငခကောကြေမ္ှုမ္ျော်းကိုံ အတည ပြု ြေင်းတိုံေ့ ပါေငသည။
(၅)

ခငခ က်းကိစစရပမ္ျော်းဆိုံငရော အ ကပအတည်းတစြေုံ၏ အကျိြု်းဆကအ ဖစ အခ ြေြေေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း

ခဖောခဆောငခပ်းရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘဏ္ဍောခရ်း ကတိကေတမ္ျော်းအတိုံင်း ခဆောငရွကရ

တောေ ေတတရော်းမ္ျော်းအော်း

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစရပက ဆိုံ်းရွော်းစော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စဉဆကမ္ ပတ ပျကကကပါက သိုံေ့မ္ဟုံတ ယင်း၏
တောေ ေတတရော်းမ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဘဏ္ဍောခရ်း

ကတိကေတမ္ျော်းကိုံ

ခဆောငရွကနိုံင ြေင်းမ္ရှိဟုံ

ေ ြေပါက

သကဆိုံငရော ပည ယအုံပြေျြုပခရ်း အဖွဲ့သည (က)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစ၏

အခ ြေြေေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ယင်း၏

ခင

ခ က်းကတိကေတမ္ျော်းကိုံခဖောခဆောငခပ်းရ တောေ မ္ျော်းအတကထိုံစညပငသောယောခရ်း
ခကောငစ၏စမ္်းရညကိုံ ကောကယရ

ပ လညကုံစော်းခရ်းအစအစဉတစရပအော်း အတည ပြု

ပဋ္ဌော ်းခပ်းရမ္ည ဖစပပ်း ယင်းအော်း(၁)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့အည ပငဆငခပ်းရမ္ည။ ထိအ
ုံေ့ ပင
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(ii)

binds the municipality in the exercise of its legislative and
executive authority, but only to the extent necessary to solve
the crisis in its financial affairs; and

(b)

dissolve the Municipal Council, if the municipality cannot or does
not approve legislative measures, including a budget or any
revenue-raising measures, necessary to give effect to the recovery
plan, and—
(i)

appoint an administrator until a newly elected Municipal
Council has been declared elected; and

(ii)

approve a temporary budget or revenue-raising measures or
any other measures giving effect to the recovery plan to
provide for the continued functioning of the municipality; or

(c)

if the Municipal Council is not dissolved in terms of paragraph (b),
assume responsibility for the implementation of the recovery plan
to the extent that the municipality cannot or does not otherwise
implement the recovery plan.

(6)

If a provincial executive intervenes in a municipality in terms of subsection

(4) or (5), it must submit a written notice of the intervention to—
(a)

the Cabinet member responsible for local government affairs; and

(b)

the relevant provincial legislature and the National Council of
Provinces, within seven days after the intervention began.
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(၂)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစအော်း
အ ကပအတည်းကိုံ ခ ဖရှင်းရ

ယင်း၏

ဘဏ္ဍောခရ်းကိစစရပဆိုံငရော

လိုံအပခသော အတိုံင်းအတောအတက ယင်း၏ ဥပ

ခေ ပြုခရ်းအောဏောနှငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောကိုံ ကျငဲ့သုံ်း ြေင်းတင လိုံက ောခစ ြေင်း။
(ြေ)

ဘတင်္ျကတစရပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပ လညကုံစော်းခရ်း

အစအစဉ

ကိစစရပမ္ျော်းအော်း

ဘဏ္ဍောခငခကောကြေမ္ှုမ္ျော်း
ထိခရောကခစရ

စညပငသောယောခရ်းခကောငစက

ပဋ္ဌော ်း ြေင်းအပါအေင

လိုံအပခသော

ဥပခေ ပြုခရ်းဆိုံငရော

အတညမ္ ပြုနိုံငလျှင

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အတညမ္ ပြုလျှင ထိုံစညပငသောယောခရ်းခကောငစကိုံ ဖျကသိမ္်း၍ (၁)

ခ ောကထပ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကခသော စညပငသောယောခရ်းခကောငစကိုံ ခရွ်း
ခကောကတငခ မ္ောကပပ်းခ ကောင်း

ခ ကညောပပ်းသညဲ့အြေျိ အထိ

စမ္အုံပြေျြုပသူ

တစဦ်းကိုံ ြေ ေ့အပရမ္ည။
(၂)

စညပငသောယောခရ်းလုံပင ်းမ္ျော်းကိုံ

ဆကလကခဆောငရွကနိုံငခစမ္ညဲ့

ပ လညကုံစော်းခရ်း အစအစဉကိုံ ထိခရောကခစခသော ယောယဘတင်္ျကတစရပ
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘဏ္ဍောခငခကောကြေမ္ှုဆိုံငရော ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်းလုံပ
ခဆောငြေျကမ္ျော်းကိုံ အတည ပြုခပ်းရမ္ည။ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတပါက
(င်္)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစအော်း

အပိုံေ

(ြေ)

နှငဲ့အည

ဖျကသိမ္်း ြေင်းမ္ ပြုလျှင

စညပငသောယောခရ်း ခကောငစက ပ လညကုံစော်းခရ်း အစအစဉကိုံ လကခတွဲ့ခဖောခဆောငမ္ှု
မ္ ပြုနိုံငခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ ပြုခသော အခ ြေအခ အတိုံင်းအတောနှငဲ့အည ထိုံ ပ လညကုံစော်း
ခရ်း အစအစဉကိုံ လကခတွဲ့ခဖောခဆောငရ တောေ ကိုံ ရယူရမ္ည။
(၆)

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့တစဖွဲ့သည စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံတင ပုံေမ္ြေ (၄) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(၅) အရ ကော်းေငခဆောငရွကလျှင ထိုံ ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုအတက အသိခပ်းစောအော်း (က)

ခေသနတရအစိုံ်းရ၏ အခရ်းကိစစမ္ျော်းအတက တောေ ရှိခသော အစိုံ်းရအဖွဲ့ အဖွဲ့ေငထ တငသင်း
ခပ်းရမ္ည။

(ြေ)

ထိုံေ့အတူ ဤ ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုကိုံ စတငသညဲ့ရကမ္ှ ၇ ရကအတင်း သကဆိုံငရော
ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောနှငဲ့

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသိုံေ့လည်း

တငသင်းခပ်းရမ္ည။
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(7)

If a provincial executive cannot or does not or does not adequately exercise

the powers or perform the functions referred to in subsection (4) or (5), the
national executive must intervene in terms of subsection (4) or (5) in the stead of
the relevant provincial executive.
(8)

National legislation may regulate the implementation of this section,

including the processes established by this section.

[S. 139 substituted by s. 4 of the Constitution Eleventh Amendment Act of 2003.]

Executive decisions
140.

(1)

A decision by the Premier of a province must be in writing if it— (a)

taken in terms of legislation; or (b)
(2)

is

has legal consequences.

A written decision by the Premier must be countersigned by another

Executive

Council member if that decision concerns a function assigned to

that other member.
(3)

Proclamations, regulations and other instruments of subordinate

legislation of a province must be accessible to the public.
(4)

Provincial legislation may specify the manner in which, and the extent to

which, instruments mentioned in subsection (3) must be—
(a)

tabled in the provincial legislature; and

(b)

approved by the provincial legislature.

Motions of no confidence
141.

(1)

If a provincial legislature, by a vote supported by a majority of its members,

passes a motion of no confidence in the province’s Executive Council excluding
the Premier, the Premier must reconstitute the Council.
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(၇)

ပုံေမ္ြေ (၄) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (၅) တင ခဖော ပထော်းခသော အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း

အော်း ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့တစဖွဲ့က ကျငဲ့သုံ်းခဆောငရွက ြေင်း မ္ ပြုနိုံငလျှင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ ပြုလျှင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
အလုံအခလောက ကျငဲ့သုံ်းခဆောငရွက ြေင်းမ္ရှိလျှင နိုံငငခတောအဆငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့သည ပုံေမ္ြေ (၄)
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (၅) အရ သကဆိုံငရော ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ကိုံယစော်း ကော်းေငခဆောငရွကခပ်း ရမ္ည။
(၈)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ တင ဤပုံေမ္အရ အသိမ္ှတ ပြုထော်းခသော လုံပင ်းစဉ အပါအေင ဤပုံေမ္ကိုံ လက

ခတွဲ့ခဖောခဆောငမ္ှုအော်း ထညဲ့သင်း ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။

[ပုံေမ္ (၁၃၉) အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၁ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၄ အရ
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]

အုံပြေျြုပခရ်းဆိင
ုံ ရော ဆ်းုံ ဖတြေျကမ္ျော်း
၁၄၀။

(၁)

ပည ယေ ကက်းြေျြုပတစဦ်း၏ ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပသည ခအောကပါတိအ
ုံေ့ တက ဖစပါက စော ဖငဲ့

ခရ်းသော်းခဖော ပရမ္ည -

(၂)

(က)

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ ဆုံ်း ဖတ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

ဥပခေခ ကောင်းဆိုံငရော အကျိြု်းဆကမ္ျော်း ရှိခ ြေင်း။

ေ ကက်းြေျြုပ၏

ခကောငစတငပါေငသညဲ့

စောခရ်းသော်းခဖော ပထော်းခသော
အ ြေော်းအဖွဲ့ေငတစဦ်းသိုံေ့

ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပသည

အပနှင်းထော်းခသော

အုံပြေျြုပခရ်း

လုံပင ်းတောေ တစရပနှငဲ့ဆကစပ

ခ လျှင ထိုံအဖွဲ့ေငကလည်း ဤဆုံ်း ဖတြေျကအတက ထပမ္၍ လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းခပ်းရမ္ည။
(၃)

ပည ယတစြေုံ၏ ခ ကညောြေျကမ္ျော်း၊ ည်းဥပခေမ္ျော်းနှငဲ့ တစဆငဲ့ပော်းဥပခေ ပြု ြေင်းဆိုံငရော အ ြေော်းဥပ

ခေစောရွကစောတမ္်းမ္ျော်းအော်း အမ္ျော်း ပညသူ ရယူ ကညဲ့ရှုနိုံငခစရမ္ည။
(၄)

ပည ယဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတင ပုံေမ္ြေ (၃) ၌ ခဖော ပထော်းသညဲ့ ညွှ ကော်းြေျကမ္ျော်းတငပါေငခသော

ည်းလမ္်းနှငဲ့ ယင်းတိုံေ့၏ အတိုံင်းအတောကိုံ အခသ်းစိတခဖော ပနိုံငပပ်း ယင်းအော်း (က)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောသိုံေ့ တငသင်းရမ္ည ဖစပပ်း

(ြေ)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောကလည်း အတည ပြုခပ်းရမ္ည။

အယုံ ကညမ္ရှအ
ိ ဆိမ္
ုံ ျော်း တငသင်း ြေင်း
၁၄၁။

(၁)

ေ ကက်းြေျြုပမ္ှအပ

အဆိုံအော်း

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းခကောငစ

ကိုံယစော်းလှယအမ္ျော်းစုံ၏

ခထောကြေမ္တစရပ ဖငဲ့

တစဖွဲ့လုံ်းအခပေါ်

အယအ
ုံ ကညမ္ရှိခ ကောင်း

ပည ယဥပခေ ပြုလွှတခတောတစရပက

အတည ပြုလျှင ထိုံအုံပြေျြုပခရ်းခကောငစအော်း ေ ကက်းြေျြုပက ပ လညဖွဲ့စည်းခပ်းရမ္ည။
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(2)

If a provincial legislature, by a vote supported by a majority of its members,

passes a motion of no confidence in the Premier, the Premier and the other
members of the Executive Council must resign.

Provincial Constitutions
Adoption of provincial constitutions
142.

A provincial legislature may pass a constitution for the province or, where

applicable, amend its constitution, if at least two thirds of its members vote in favour of
the Bill.

Contents of provincial constitutions
143.

(1)

A provincial constitution, or constitutional amendment, must not be

inconsistent with this Constitution, but may provide for—
(a)

provincial legislative or executive structures and procedures that
differ from those provided for in this Chapter; or

(b)

the institution, role, authority and status of a traditional monarch,
where applicable.

(2)

Provisions included in a provincial constitution or constitutional

amendment in terms of paragraphs (a) or (b) of subsection (1)—
(a)

must comply with the values in section 1 and with Chapter 3; and

(b)

may not confer on the province any power or function that falls—
(i)

outside the area of provincial competence in terms of
Schedules 4 and 5; or

(ii)

outside the powers and functions conferred on the province
by other sections of the Constitution.
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(၂)

ေ ကက်းြေျြုပကိုံ

ပည ယဥပခေ ပြု

အယုံအ ကညမ္ရှိခ ကောင်း

လွှတခတောတစရပက

အဆိုံအော်း

ကိုံယစော်းလှယအမ္ျော်းစုံ

အတည ပြုပါလျှင

ေ ကက်းြေျြုပနှငဲ့

ခထောကြေမ္ ဖငဲ့

အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစ

အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ရောထူ်းမ္ှ နှုတထကခပ်းရမ္ည။

ပည ယ ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေမ္ျော်း
ပည ယ ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေမ္ျော်း အတည ပြု ပဋ္ဌော ်း ြေင်း
၁၄၂။

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော တစရပသည သကဆိုံငရော ပည ယအတက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတစရပကိုံ

အတည ပြုနိုံငသကဲ့သိုံေ့ ဥပခေမ္ူ ကမ္်းအော်း လွှတခတောကိုံယစော်းလှယစုံစုံခပါင်း၏ အ ည်းဆုံ်း သုံ်းပုံနှစပုံက ခထောကြေမ္
ခပ်းသညဲ့ အခ ြေအခ တငလည်းယင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံကိုံ ပငဆင ဖညဲ့စကနိုံငပါသည။

ပည ယ ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေမ္ျော်းတင ပါေငခသော အခ ကောင်းအရောမ္ျော်း
၁၄၃။

(၁)

ပည ယ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

ပငဆငြေျကတစရပသည

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ဆ ေ့ကျငကလမ္ှုမ္ျော်း မ္ရှိခစရခပ။ သိခ
ုံေ့ သော (က)

ဤအြေ ်းတင ခဖော ပထော်းသညတိန
ုံေ့ ှငဲ့ က ပော်း ြေော်း ော်းသညဲ့ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

အကျြု်းေငခသော

ဖစရပမ္ျော်းတင

အစဉအလော

သကဦ်းဆပိုံငဘုံရငတစဦ်း၏

အဖွဲ့၊

အြေ ်းကဏ္ဍ၊ အောဏောနှငဲ့ အဆငဲ့အတ ်းမ္ျော်းအတက ထညဲ့သင်း ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။
(၂)

ပုံေမ္ြေ (၁) အပိုံေ (က) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (ြေ) နှငဲ့အကျြု်းေငသညဲ့ ပည ယ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သိုံေ့မ္ဟုံတ

ဖွဲ့စည်းပုံ ပငဆငြေျကတစရပတင ပါေငခသော ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းသည (က)

ပုံေမ္ ၁ ပါ စတ ဖိုံ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အြေ ်း ၃ တိုံေ့ ဖငဲ့ ညညွှတရမ္ည။ ထိုံေ့အတူ

(ြေ)

ခအောကခဖော ပပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတင

အောဏော

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လုံပင ်းတောေ တစရပအော်း

ပည ယသိုံေ့ အပနှင်း ြေင်း မ္ ပြုနိုံငပါ (၁)

ဇယော်း ၄ နှငဲ့ ၅ တိတ
ုံေ့ င ခဖော ပထော်းခသော ပည ယ၏ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောထက
ခကျောလ ခသော ကိစစရပမ္ျော်း သိုံေ့မ္ဟုံတ

(၂)

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ

အ ြေော်းပုံေမ္မ္ျော်းအရ

ပည ယအတက

အပနှင်းထော်းသညဲ့ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ခကျောလ ခသော
ကိစစရပမ္ျော်း။
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Certification of provincial constitutions
144.

(1)

If a provincial legislature has passed or amended a constitution, the

Speaker of the legislature must submit the text of the constitution or
constitutional amendment to the Constitutional Court for certification.
(2)

No text of a provincial constitution or constitutional amendment becomes

law until the Constitutional Court has certified—
(a)

that the text has been passed in accordance with section 142; and

(b)

that the whole text complies with section 143.

Signing, publication and safekeeping of provincial constitutions
145.

(1)

The Premier of a province must assent to and sign the text of a provincial

constitution or constitutional amendment that has been certified by the
Constitutional Court.
(2)

The text assented to and signed by the Premier must be published in the

national Government Gazette and takes effect on publication or on a later date
determined in terms of that constitution or amendment.
(3)

The signed text of a provincial constitution or constitutional amendment is

conclusive evidence of its provisions and, after publication, must be entrusted to
the Constitutional Court for safekeeping.

Conflicting Laws
Conflicts between national and provincial legislation
146.

(1)

This section applies to a conflict between national legislation and

provincial legislation falling within a functional area listed in Schedule 4.
(2)

National legislation that applies uniformly with regard to the country as a

whole prevails over provincial legislation if any of the following conditions is met:
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ပည ယ ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေမ္ျော်း မ္ှ က ခ ကောင်း ခထောကြေြေျက
၁၄၄။

(၁)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတစရပက

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတစရပကိုံ

အတည ပြုပပ်းပါက

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖညဲ့စက ပငဆငပပ်းပါက လွှတခတောဥကကဌ ဖစသူသည မ္ှ က ခ ကောင်းတရော်းေငခထောကြေစောကိုံ
ရယူရ အတက ထိုံဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖွဲ့စည်းပုံ ပငဆငြေျကစောမ္ူအော်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ
ဆိုံငရောတရော်းရုံ်းသိုံေ့ တငသင်းခပ်းရမ္ည။
(၂)

ပည ယဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖွဲ့စည်းပုံ ပငဆငြေျက စောမ္ူမ္ျော်းသည ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပ

ခေဆိုံငရောတရော်းရုံ်းက

ခအောကခဖော ပပါအတိုံင်း

ခထောကြေြေျကမ္ခပ်းသညဲ့အြေျိ အထိ

ဥပခေအ ဖစ

အသကမ္ေငခသ်းပါ (က)

စောမ္ူအော်း ပုံေမ္ ၁၄၂ နှငဲ့အည အတည ပြု ပဋ္ဌော ်းထော်း ြေင်း ဖစသည။ ထိအ
ုံေ့ တူ

(ြေ)

စောမ္ူတစြေုံလုံ်းသည ပုံေမ္ ၁၄၃ နှငဲ့ ညညွှတသည။

ပည ယ ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥခပေမ္ျော်း လကမ္ှတခရ်းထိ်းုံ ြေင်း၊ ထုံတ ပ ြေင်းနှငဲ့ ထိ ်းသိမ္်း ြေင်း
၁၄၅။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံဆိုံငရောတရော်းရုံ်းက

ခထောကြေခပ်းထော်းသညဲ့

ပည ယဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတစရပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖွဲ့စည်းပုံ ပငဆငြေျကတစရပ၏ စောမ္ူခပေါ်တင ပည ယေ ကက်းြေျြုပက သခဘောတူ လကမ္ှတခရ်းထိုံ်း
ခပ်းရမ္ည။
(၂)

ေ ကက်းြေျြုပက

သခဘောတူလကမ္ှတခရ်းထိုံ်းထော်းခသော

ဤစောမ္ူအော်း

နိုံငငခတော ပ တမ္်းတင

ထညဲ့သင်းခဖော ပခပ်းရမ္ည ဖစပပ်း ထုံတ ပ သညဲ့အြေျိ တင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ပငဆငြေျကနှငဲ့အည ဆုံ်း ဖတထော်းခသော ခ ောကပိုံင်းရကစတစရပတင အသကေငလောမ္ည ဖစသည။
(၃)

လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းထော်းသညဲ့ ပည ယ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

ပငဆငြေျကတစရပ၏ စောမ္ူသည ယင်း၏ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းအတက ပညစုံြေိုံငလုံခသော အခထောကအထော်း ဖစပပ်း
ထုံတ ပ ခ ကညောပပ်းခ ောကတင ထိ ်းသိမ္်းထော်းရ အတက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရ်းုံ သိုံေ့ အပနှင်း
ခပ်းရမ္ည။

သခဘောထော်းကလခသော ဥပခေမ္ျော်း
အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့ ပည ယဥပခေ အ ကော်း ကလမ္ှုမ္ျော်း
၁၄၆။

(၁)

ဤပုံေမ္သည

လုံပင ်းတောေ

အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ဥပခေ

နှငဲ့

ဇယော်း

(၄)

တင

စောရင်း ပြုခဖော ပထော်းသညဲ့

ယပယတစရပတင ပါေငခ သညဲ့ ပည ယဥပခေအ ကော်းရှိ သခဘောထော်း ကလမ္ှုတစရပနှငဲ့

အကျြု်းေငသည။
(၂)

နိုံငငတစေှမ္်းလုံ်းအခပေါ် တစခ ပ်းညသကခရောကခ သညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည ခအောကခဖော ပပါ အ

ခ ြေအခ တစရပရပနှငဲ့ ကိုံကညလျှင ပည ယဥပခေ အခပေါ်လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည-
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(a)

The national legislation deals with a matter that cannot be
regulated effectively by legislation enacted by the respective
provinces individually.

(b)

The national legislation deals with a matter that, to be dealt with
effectively, requires uniformity across the nation, and the national
legislation provides that uniformity by establishing—
(i) norms and standards;
(ii) frameworks; or
(iii)

(c)

national policies.

The national legislation is necessary for—
(i)

the maintenance of national security;

(ii)

the maintenance of economic unity;

(iii)

the protection of the common market in respect of the
mobility of goods, services, capital and labour;

(iv)

the promotion of economic activities across provincial
boundaries;

(v)

the promotion of equal opportunity or equal access to
government services; or

(vi)
(3)

the protection of the environment.

National legislation prevails over provincial legislation if the national

legislation is aimed at preventing unreasonable action by a province that—
(a)

is prejudicial to the economic, health or security interests of another
province or the country as a whole; or
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(က)

သကဆိုံငရော ပည ယတစြေုံြေျင်းစက အတည ပြု ပဋ္ဌော ်းခသော ဥပခေမ္ျော်း ဖငဲ့ ထိခရောကစော
ထိ ်းခကျောင်းနိုံင ြေင်းမ္ရှိသညဲ့ အခရ်းကိစစတစရပသည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေနှငဲ့သကဆိုံငသည။

(ြေ)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည နိုံငငတစေှမ္်းလုံ်းတင ထိထိခရောကခရောက တစခ ပ်းည ခ ဖရှင်း
ခပ်းရမ္ညဲ့ အခရ်းကိစစတစရပကိုံ ကိုံငတယခ ဖရှင်းခပ်းပပ်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ သည ထိုံသိုံေ့
ခသောတစခ ပ်းည ဖစမ္ှုအော်း ခအောကခဖော ပပါတိက
ုံေ့ ိုံ ြေိုံငပမ္ခစ ြေင်းအော်း ဖငဲ့

ခဖောခဆောင

ခပ်းသည -

(င်္)

(၁)

စနှု ်းမ္ျော်းနှငဲ့ စသတမ္ှတြေျကမ္ျော်း

(၂)

မ္ူခဘောငမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(၃)

နိုံငငခတောအဆငဲ့ မ္ူေါေမ္ျော်း

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အော်း ခအောကပါတိအ
ုံေ့ တက လိုံအပသည (၁)

အမ္ျိြု်းသော်းလုံခြေြုခရ်းကိုံ ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကရ ၊

(၂)

စ်းပော်းခရ်းအရ စည်းလုံ်းညညွှတမ္ှုကိုံ ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကရ ၊

(၃)

ကုံ စညမ္ျော်း၊ ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း၊ အရင်းအနှ်းမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပသော်းမ္ျော်း ခရွှေွဲ့လျော်းနိုံငမ္ှု ဖငဲ့
သကဆိုံငခသော ဘခ
ုံ ်းကကကိုံ ကောကယထိ ်းသိမ္်းရ ။

(၄)

ပည ယ ယ ိမ္ိတ မ္ျော်းကိုံ ဖတခကျောခဆောငရွကခသော စ်းပော်းခရ်းလုံပင ်းမ္ျော်းကိုံ
အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငရ ၊

(၅)

အစိုံ်းရေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်းအော်း သောတူညမ္ျှရယူြေငဲ့ နှငဲ့ သောတူညမ္ျှ ရယူသုံ်းစနိုံငမ္ှုကိုံ
အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(၆)
(၃)

သဘောေပတေ ်းကျငကိုံ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကရ ။

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသညခအောကပါအခ ကောင်းအရောမ္ျော်းနှငဲ့

ပါတသကသညဲ့

ပည ယတစြေုံ၏

ခ ကောင်းကျိြု်းဆခလျောမ္ှုမ္ရှိခသော လုံပခဆောငြေျကကိုံ ကကိြုတငကောကယရ ရညရွယ ြေင်း ဖစလျှင အမ္ျိြု်းသော်းဥပ
ခေသည ပည ယဥပခေ အခပေါ်လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည(က)

အ ြေော်း ပည ယတစြေုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တစနိုံငငလုံ်း၏ စ်းပော်းခရ်း၊ ကျ ်းမ္ောခရ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံခြေြု
ခရ်း အကျိြု်းစ်းပော်းမ္ျော်းအတက မ္ျှတမ္ှုမ္ရှိ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
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(b)
(4)

impedes the implementation of national economic policy.

When there is a dispute concerning whether national legislation is

necessary for
(a)

purpose set out in subsection (2)(c) and that dispute comes before
a court for resolution, the court must have due regard to the
approval or the rejection of the legislation by the National Council
of Provinces.

(5)

Provincial legislation prevails over national legislation if subsection (2) or

(3) does not apply.
(6)

A law made in terms of an Act of Parliament or a provincial Act can prevail

only if that law has been approved by the National Council of Provinces.
(7)

If the National Council of Provinces does not reach a decision within 30

days of its first sitting after a law was referred to it, that law must be considered
for all purposes to have been approved by the Council.
(8)

If the National Council of Provinces does not approve a law referred to in

subsection (6), it must, within 30 days of its decision, forward reasons for not
approving the law to the authority that referred the law to it.

Other conflicts
147.

(1)

If there is a conflict between national legislation and a provision of a

provincial constitution with regard to—
(a)

a matter concerning which this Constitution specifically requires or
envisages the enactment of national legislation, the national
legislation prevails over the affected provision of the provincial
constitution;

(b)

national legislative intervention in terms of section 44 (2), the
national legislation prevails over the provision of the provincial
constitution; or
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(ြေ)
(၄)

နိုံငငခတောအဆငဲ့ စ်းပော်းခရ်း မ္ူေါေမ္ျော်း လကခတွဲ့ခဖောခဆောင ြေင်းကိုံ အဟ ေ့အတော်း ပြု ြေင်း။

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အော်း ပုံေမ္ြေ (၂) (င) တင ခဖော ပထော်းခသော ရညရွယြေျကတစရပအတက

လိုံအပ ြေင်းရှိ-မ္ရှိနှငဲ့ပတသက၍
အဆုံ်းအ ဖတြေယူရ

အ ငင်းပော်းမ္ှုတစရပ

တရော်းရုံ်းတစရုံ်းသိုံေ့

ခပေါ်ခပါကလောပပ်း

တငသင်းလောပါက

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏ ဥပခေကိုံ အတည ပြုရ

ထိုံ

အ ငင်းပော်းမ္ှု

ထိုံတရော်းရ်းုံ သည

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ငင်းပယရ

အတက

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အခသအြေျော စဉ်းစော်းဆုံ်း ဖတ

ခပ်းရမ္ည။
(၅)

ပုံေမ္ြေ (၂) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (၃) တိန
ုံေ့ ှငဲ့ အကျြု်းမ္ေငပါက အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည ပည ယဥပခေကိုံ လွှမ္်းမ္ိုံ်း

သည။
(၆)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ အကဥပခေတစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပဋ္ဌော ်းထော်းခသော

ဥပခေသည

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

ပည ယအကဥပခေတစရပအရ

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောက

အတည ပြုပပ်းမ္ှသော

လွှမ္်းမ္ိုံ်းနိုံငသည။
(၇)

ဥပခေတစရပကိုံ လွှခ ပောင်းတငသင်းခပ်းပပ်းခ ောက ပထမ္ဆုံ်းအကကိမ္ အစည်းအခေ်းထိုံငသညဲ့ခ ေ့မ္ှ

ရကခပါင်း ၃ေ အတင်းတင
ြေျမ္ှတနိုံင ြေင်းမ္ရှိလျှင

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောက

ထိုံဥပခေအော်း

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပ

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောက

အတည ပြုထော်း

ပပ်း ဖစသညဟုံ မ္ှတယူခပ်းရမ္ည။
(၈)

ပုံေမ္ြေ (၆) တင ရညညွှ ်းထော်းခသော ဥပခေတစရပအော်း ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောက

အတညမ္ ပြုပါက ဤဥပခေကိုံ အတညမ္ ပြုရသညဲ့

အခ ကောင်းအရင်းမ္ျော်းအော်း ဤဥပခေကိုံ လွှခ ပောင်း

ခပ်းအပထော်းခသော အောဏောပိုံငအဖွဲ့ထသိုံေ့ ဆုံ်း ဖတြေျကြေျ

မ္ှတသညဲ့ခ ေ့မ္ှ

ရကခပါင်း ၃ေ အတင်း လွှ

ခ ပောင်းအသိခပ်းရမ္ည။

အ ြေော်းသခဘောထော်းကလမ္ှုမ္ျော်း
၁၄၇။

(၁)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ

နှငဲ့

ပည ယဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ

ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပအ ကော်း

ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့ ပတသက၍ သခဘောထော်းကလမ္ှု တစစုံတစရော ဖစခပေါ်လျှင (က)

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့

သကဆိုံငခသော

ကိစစရပတစြေုံသည

ထုံတ ပ ြေင်းကိုံ အထူ်းလိုံအပပါက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခမ္ျှောမ္ှ ်းထော်းပါက

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ

ပည ယဖွဲ့စည်းပုံ အ

ခ ြေြေဥပခေ၏ သကခရောကမ္ှုရှိသညဲ့ ပဌော ်းြေျကကိုံ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေက လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည။
(ြေ)

ပုံေမ္ ၄၄ (၂) ပါ ခဖော ပြေျကမ္ျော်းအရ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ပြုခရ်းအောဏော ဖငဲ့

ကော်းေင

ခဆောငရွက ြေင်း ဖစလျှင ပည ယဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ပဌော ်းြေျကကိုံ အမ္ျိြု်းသော်းဥပ
ခေက လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည။

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတပါက

This is not an official document of South Africa.

186

(c)

a matter within a functional area listed in Schedule 4, section 146
applies as if the affected provision of the provincial constitution
were provincial legislation referred to in that section.

(2)

National legislation referred to in section 44(2) prevails over provincial

legislation in respect of matters within the functional areas listed in Schedule 5.

Conflicts that cannot be resolved
148.

If a dispute concerning a conflict cannot be resolved by a court, the national

legislation prevails over the provincial legislation or provincial constitution.

Status of legislation that does not prevail
149.

A decision by a court that legislation prevails over other legislation does not

invalidate that other legislation, but that other legislation becomes inoperative for as
long as the conflict remains.

Interpretation of conflicts
150.

When considering an apparent conflict between national and provincial

legislation, or between national legislation and a provincial constitution, every court must
prefer any reasonable interpretation of the legislation or constitution that avoids a
conflict, over any alternative interpretation that results in a conflict.
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(င်္)

ဇယော်း ၄ တင စောရင်း ပြုခဖော ပထော်းသညဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအတင်းမ္ှ ကိစစရပတစြေုံသည
ပည ယဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ သကခရောကမ္ှုရှိသညဲ့ ပဌော ်းြေျက ဖစပပ်း ပည ယဥပ
ခေက ပုံေမ္ ၁၄၆ ကိုံ ရညညွှ ်းပါက ထိုံ ပုံေမ္ကိုံကျငဲ့သုံ်းရမ္ည။

(၂)

ပုံေမ္ ၄၄ (၂) တင ရညညွှ ်းထော်းခသော အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည ဇယော်း ၅ တင ခဖော ပထော်းသညဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအတင်း ပါေငခ ခသော ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့ ပတသက၍ ပည ယဥပခေကိုံ လွှမ္်းမ္ိုံ်း သည။

ခ ဖရှင်း၍ မ္ရနိင
ုံ ခသော သခဘောထော်းကလမ္ှုမ္ျော်း
၁၄၈။

သခဘောထော်းကလမ္ှု တစရပနှငဲ့ သကဆိုံငခသော အ ငင်းပော်းမ္ှုတစရပအော်း တရော်းရုံ်းက ခ ဖရှင်းခပ်းနိုံင ြေင်း

မ္ရှိလျှင အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည ပည ယဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည။

လွှမ္်းမ္ိ်းုံ မ္ှုမ္ြေရနိင
ုံ သညဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက
၁၄၉။

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပသည အ ြေော်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပကိုံ လွှမ္်းမ္ိုံ်းခ ကောင်း တရော်းရ်းုံ ၏ ဆုံ်း ဖတြေျက

တစရပသည လွှမ္်းမ္ိုံ်း ြေင်းြေရသညဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကကိုံ ဖျကသိမ္်း ြေင်းမ္မ္ညခသောလည်း ထိုံဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကသည သ
ခဘောထော်းကလမ္ှု ဆကရှိခ သမ္ျှကောလပတလုံ်း အသုံ်း ပြု၍မ္ရခသော ပဋ္ဌော ်းြေျက ဖစလောခပမ္ည။

သခဘောထော်းကလမ္ှုမ္ျော်း အ ကဖငဲ့ဆိုံ ြေင်း
၁၅၀။ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေနှငဲ့ ပည ယဥပခေ အ ကော်းရှိ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေနှငဲ့ ပည ယ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပ
ခေတစရပအ ကော်းရှိ ထငရှော်းခသော သခဘောထော်းကလမ္ှု တစရပကိုံ စဉ်းစော်းဆုံ်း ဖတခသောအြေါ တရော်းရ်းုံ တိုံင်းသည သ
ခဘောထော်းကလမ္ှု ဖစခပေါ်ခစသညဲ့ အ ြေော်းအ ကဖငဲ့ဆိမ္
ုံ ှုမ္ျော်းထက သခဘောထော်းကလမ္ှု တစရပကိုံ ခရှောငရှော်းနိုံငမ္ညဲ့ ဥပ
ခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ခ ကောင်းကျိြု်းြေိုံငလုံခသော အ ကဖငဲ့ဆိြေ
ုံ ျကကိုံ ခရွ်းြေျယရမ္ည။
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CHAPTER 7
LOCAL GOVERNMENT
Status of municipalities
151.

(1)

The local sphere of government consists of municipalities, which must be

established for the whole of the territory of the Republic.
(2)

The executive and legislative authority of a municipality is vested in its

Municipal Council.
(3)

A municipality has the right to govern, on its own initiative, the local

government affairs of its community, subject to national and provincial legislation,
as provided for in the Constitution.
(4)

The national or a provincial government may not compromise or impede a

municipality’s ability or right to exercise its powers or perform its functions.

Objects of local government
152.

(1)

The objects of local government are—
(a)

to provide democratic and accountable government for local
communities;

(b)

to ensure the provision of services to communities in a sustainable
manner;

(c)

to promote social and economic development;

(d)

to promote a safe and healthy environment; and

(e)

to encourage the involvement of communities and community
organisations in the matters of local government.

(2)

A municipality must strive, within its financial and administrative capacity,

to achieve the objects set out in subsection (1).
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အြေ ်း ၇
ခေသနတရ အစိ်းုံ ရ

စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်း၏ အဆငဲ့အတ ်း
၁၅၁။

(၁)

ခေသနတရအစိုံ်းရအဖွဲ့အတင်းတင ဤသမ္မတနိုံငငခတော၏ ပိုံင ကတစြေုံလုံ်းအတက ဖွဲ့စည်းထော်းရှိ

ခပ်းရမ္ညဲ့ စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်း ပါေငပါသည။
(၂)

စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံ၏ အုံပြေျြုပခရ်းနှငဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏောအော်း ယင်း၏ စညပငသောယော

ခရ်း ခကောငစထ အပနှထော်းသည။
(၃)

စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံတင ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ အပနှင်းထော်းသညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းဥပ

ခေနှငဲ့ ပည ယဥပခေမ္ျော်းနှငဲ့အည သကဆိုံငရော လူမ္ှုအသိုံင်းအေိုံင်း၏ ခေသနတရအုံပြေျြုပခရ်း ကိစစရပမ္ျော်းအော်း
ကိုံယစမ္်းကိုံယစရှိသခလောက စမ္အုံပြေျြုပပိုံငြေငဲ့ရှိ သည။
(၄)

စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံ၏

လုံပပိုံငြေငဲ့မ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ယင်း၏

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

ကျငဲ့သုံ်းနိုံငစမ္်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကျငဲ့သုံ်းြေငဲ့အော်း နိုံငငခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယ အစိုံ်းရက ညိနိှုင်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ဟ ေ့တော်း ြေင်းမ္ျော်း မ္ ပြုလုံပနိုံငခပ။

ခေသနတရအစိ်းုံ ရ၏ ရညမ္ှ ်းြေျကမ္ျော်း
၁၅၂။

(၁)

ခေသနတရအစိုံ်းရ၏ ရညမ္ှ ်းြေျကမ္ျော်းမ္ှော (က)

ခေသနတရအသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်းအတက

ေမ္ိုံကခရစစ စနှငဲ့ညညွှတ၍

တောေ ယူမ္ှုရှိခသော

အစိုံ်းရတစရပကိုံ ခဖောခဆောငရ ၊
(ြေ)

လူမ္ှုအသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်းအတက

ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်းအော်း

အရှညသ ဖငဲ့တညတဲ့ခသော

ည်းလမ္်းတစရပ ဖငဲ့ အခသအြေျော ခဖောခဆောငခပ်းရ ၊
(င်္)

လူမ္ှုခရ်းနှငဲ့ စ်းပော်းခရ်း ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကမ္ှုကိုံ အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငရ ၊

(ဃ)

ခဘ်းကင်း၍ ကျ ်းမ္ောခရ်းနှငဲ့ညညွှတခသော ပတေ ်းကျငတစရပကိုံ အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငရ နှငဲ့

(င)

ခေသနတရအစိုံ်းရ၏ အခရ်းကိစစမ္ျော်းတင လူမ္ှုအသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်းနှငဲ့ လူမ္ှုအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း
ပါေငခဆောငရွကမ္ှု ကိုံ အော်းခပ်းရ ။

(၂)

စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံသည ပုံေမ္ြေ (၁) တင ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့ ရညမ္ှ ်းြေျကမ္ျော်း ခအောင မ္င

ခစရ ယင်း၏ ဘဏ္ဍောခရ်းနှငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းစမ္်းပကော်းမ္ျော်းကိုံ အသုံ်း ပြု၍ ကကိြု်းပမ္်းခဆောငရွကရမ္ည။
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Developmental duties of municipalities
153.

A municipality must—
(a)

structure and manage its administration and budgeting and planning
processes to give priority to the basic needs of the community, and to
promote the social and economic development of the community; and

(b)

participate in national and provincial development programmes.

Municipalities in co-operative government
154.

(1)

The national government and provincial governments, by legislative and

other measures, must support and strengthen the capacity of municipalities to
manage their own affairs, to exercise their powers and to perform their functions.
(2)

Draft national or provincial legislation that affects the status, institutions,

powers or functions of local government must be published for public comment
before it is introduced in Parliament or a provincial legislature, in a manner that
allows organised local government, municipalities and other interested persons
an opportunity to make representations with regard to the draft legislation.

Establishment of municipalities
155.

(1)

There are the following categories of municipality:
(a)

Category A:

A municipality that has exclusive municipal executive

and legislative authority in its area.
(b)

Category B:

A municipality that shares municipal executive and

legislative authority in its area with a category C municipality within
whose area it falls.
(c)

Category C:

A municipality that has municipal executive and

legislative authority in an area that includes more than one
municipality.
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စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်း၏ ဖွဲ့ပဖိြု်းတိ်းုံ တကခရ်းတောေ မ္ျော်း
၁၅၃။

စညပငသောယောခရ်း အဖွဲ့တစဖွဲ့သည
(က)

သကဆိုံငရော

လူမ္ှုအသိုံင်းအေိုံင်း၏

အခ ြေြေလိုံအပြေျကမ္ျော်းကိုံ

ဦ်းစော်းခပ်းခဆောငရွကရ နှငဲ့

ထိုံအသိုံင်း ေိုံင်း၏ လူမ္ှုစ်းပော်းဖွဲ့ပဖိြု်းတကမ္ှုကိုံ အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငရ ရညရွယခသော ယင်း၏ အုံပြေျြုပခရ်း၊
ရသ်းုံ မ္ှ ်းခ ြေခငစောရင်း ခရ်းဆ ခရ်းနှငဲ့ စမ္ကိ ်းခရ်းဆခရ်း လုံပင ်းစဉမ္ျော်းကိုံ စမ္မ္ှု ပြုရမ္ည။
(ြေ)

နိုံငငခတောအဆငဲ့နှငဲ့ ပည ယအဆငဲ့ ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကခရ်း အစအစဉမ္ျော်းတင ပါေငခဆောငရွကရမ္ည။

ပူ်းခပါင်းခဆောငရွကသညဲ့ အစိ်းုံ ရ အတင်းပါေငခသော စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်း
၁၅၄။

(၁)

မ္ိမ္ိတေ့၏
ိုံ

ကိုံယပိုံင

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ
ခဆောငမ္ှုမ္ျော်းအော်း

အခရ်းကိစစမ္ျော်းကိုံ

ထမ္်းခဆောငရ တိေ့ုံ ဖငဲ့

ဥပခေ ပြုခရ်းနှငဲ့

စမ္ရ ၊

သကဆိုံငခသော

အ ြေော်းခသော

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းကိုံ

ကျငဲ့သုံ်းရ နှငဲ့

စညပငသောယောခရ်း ယခ မ္မ္ျော်း၏

ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းအော်း ဖငဲ့

စမ္်း

နိုံငငခတောအစိုံ်းရနှငဲ့

ပည ယအစိုံ်းရမ္ျော်းက ကူည မ္ငဲ့တငခပ်းရမ္ည။
(၂)

ခေသနတရအစိုံ်းရ၏ အဆငဲ့အတ ်း၊ အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း၊ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပင ်းတောေ

မ္ျော်းအခပေါ် သကခရောကခ ခသော အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေမ္ူ ကမ္်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယ ဥပခေမ္ူ ကမ္်းအော်း အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပ
ခေ ပြု လွှတခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပသိုံေ့ တငသင်း ြေင်းမ္ ပြုမ္တင စ စတကျ
ဖွဲ့စည်းထော်းခသော ခေသနတရအစိုံ်းရ၊ စညပငသောယောခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်းနှငဲ့ အ ြေော်း စိတပါေငစော်းသူမ္ျော်းအတက ထိုံဥပ
ခေမ္ူ ကမ္်းနှငဲ့ ပတသကခသော ကိုံယစော်း ပြုမ္ှုမ္ျော်းဆိုံငရော အြေငဲ့အလမ္်း တစရပကိုံ ခဖောခဆောငခပ်းနိုံငမ္ညဲ့
ည်းလမ္်းတစရပ ဖငဲ့ အမ္ျော်း ပညသူမ္ှတြေျကခပ်းနိုံငခစရ ထုံတ ပ ခပ်း ရမ္ည။

စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်းသတမ္ှတ ြေင်း
၁၅၅။

(၁)

စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းအစော်းအော်း ဖငဲ့ ခအောကပါအတိုံင်း သတမ္ှတထော်းပါသည (က)

အမ္ျိြု်းအစော်း က - သကဆိုံငရော ယခ မ္အတင်း ခေသနတရ အုံပြေျြုပခရ်းနှငဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်း
ဆိုံငရော သ်းသ ေ့အောဏောကိုံ ပိုံငဆိုံငထော်းခသော စညပငသောယော ယခ မ္။

(ြေ)

အမ္ျိြု်းအစော်း ြေ - အမ္ျိြု်းအစော်း (င်္) အ ဖစ သတမ္ှတထော်းခသော စညပငသောယော ယခ မ္
အတင်း ပါေငခ သညဲ့အတက ခေသနတရ အုံပြေျြုပခရ်းနှငဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏောအော်း ထိုံ ယ
ခ မ္နှငဲ့ မ္ျှခေကျငဲ့သုံ်းရခသော စညပငသောယော ယခ မ္။

(င်္)

အမ္ျိြု်းအစော်း င်္ - စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံမ္က ပါေငခ သညဲ့ ယပိုံင ကတစြေုံအတင်း
စညပငသောယောခရ်းဆိုံငရော အုံပြေျြုပခရ်းနှငဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏောကိုံ ပိုံငဆိုံငထော်းသညဲ့
စညပငသောယော ယခ မ္။
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(2)

National legislation must define the different types of municipality that may be

established within each category.
(3)

National legislation must—
(a)

establish the criteria for determining when an area should have a
single category A municipality or when it should have municipalities
of both category B and category C;

(b)

establish criteria and procedures for the determination of municipal
boundaries by an independent authority; and

(c)

subject to section 229, make provision for an appropriate division
of powers and functions between municipalities when an area has
municipalities of both category B and category C. A division of
powers and functions between a category B municipality and a
category C municipality may differ from the division of powers and
functions between another category B municipality and that
category C municipality.

(4)

The legislation referred to in subsection (3) must take into account the

need to provide municipal services in an equitable and sustainable manner.
(5)

Provincial legislation must determine the different types of municipality to

be established in the province.
(6)

Each provincial government must establish municipalities in its province in

a manner consistent with the legislation enacted in terms of subsections (2) and
(3) and, by legislative or other measures, must—
(a)

provide for the monitoring and support of local government in the
province; and

(b)

promote the development of local government capacity to enable
municipalities to perform their functions and manage their own
affairs.
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(၂)

အမ္ျိြု်းအစော်းတစြေုံြေျင်းစအတင်းပါေငခစမ္ညဲ့ စညပငသောယော

ယခ မ္ အမ္ျိြု်းအစော်း အမ္ျိြု်းမ္ျိြု်းအော်း

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင သတမ္ှတခဖော ပခပ်းရမ္ည။
(၃)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင (က)

ယခ မ္တစြေုံတင

မ္ညသညဲ့အြေျိ ၌

အမ္ျိြု်းအစော်း

က

အဆငဲ့ရှိ

တစြေုံတည်းခသော

စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံ ရှိသငဲ့သည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ညသညဲ့အြေျိ ၌ အမ္ျိြု်းအစော်း ြေ နှငဲ့
အမ္ျိြု်းအစော်း င်္ နှစမ္ျိြု်းစလုံ်း ပါေငသငဲ့သညဆိုံ ြေင်းကိုံ ဆုံ်း ဖတခသော စသတမ္ှတြေျကမ္ျော်း
ပဋ္ဌော ်းခပ်းရမ္ည။
(ြေ)

စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်း၏

ယ ိမ္ိတမ္ျော်းသတမ္ှတ ြေင်းအတက စသတမ္ှတြေျကမ္ျော်း

နှငဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းအော်း လတလပခသော အောဏောပိုံငအဖွဲ့ တစဖွဲ့က ဖ တ်းခပ်းရမ္ည။
(င်္)

ယခ မ္တစြေုံတင အမ္ျိြု်းအစော်း ြေ နှငဲ့ င်္ အဆငဲ့ရှိ စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်း ပါေငခ
ခသောအြေါ

စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်းအ ကော်းရှိ

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း

ပုံေမ္

၂၂၉

နှငဲ့အည

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့

သငဲ့ခလျောမ္ှ က စော

ြေခေခပ်းရ

ပဋ္ဌော ်းရမ္ည။ အမ္ျိြု်းအစော်း ြေ နှငဲ့ အမ္ျိြု်းအစော်း င်္ အဆငဲ့တင ပါေငသညဲ့ စညပငသောယော
ယခ မ္တစြေုံြေျင်းစအ ကော်း

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း

ြေခေ ြေင်းသည

အမ္ျိြု်းအစော်း ြေ တင ပါေငသညဲ့ စညပငသောယော ယခ မ္နှငဲ့ ထိုံအမ္ျိြု်းအစော်း င်္ တင ပါေင
ခသော

ယခ မ္အ ကော်းရှိ

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း

ြေခေ ြေင်း ဖငဲ့

က ပော်း ြေော်း ော်းနိုံငသည။
(၄)
ခသော

ပုံေမ္ြေ (၃) တင ရညညွှ ်းထော်းခသော ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက သည သောတူညမ္ျှရှိ၍ အရှညသ ဖငဲ့ တညတဲ့
ည်းလမ္်းတစရပအတင်း စညပငသောယောခရ်းေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း ခဖောခဆောငခပ်းအပရ

လိုံအပြေျကကိုံ

ထညဲ့သင်း စဉ်းစော်းခပ်းရမ္ည။
(၅)

ပည ယအတင်း သတမ္ှတဖွဲ့စည်းခပ်းမ္ညဲ့ စညပငသောယော ယခ မ္ အမ္ျိြု်းအစော်း အမ္ျိြု်းမ္ျိြု်းအော်း

ပည ယဥပခေ ဖငဲ့ ဆုံ်း ဖတခပ်းရမ္ည။
(၆)

ပည ယအစိုံ်းရတစရပြေျင်းစသည ယင်း၏

ပည ယအတင်းရှိ စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်းအော်း

ပုံေမ္ြေ (၂) နှငဲ့ (၃) အရ ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက နှငဲ့အည သတမ္ှတဖွဲ့စည်းရမ္ည ဖစသညဲ့အ ပင
ဥပခေ

ပဋ္ဌော ်းြေျက

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အ ြေော်းခသော

အခရ်းယူခဆောငရွကြေျကမ္ျော်းအရ

ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ

ခဆောငရွကရမ္ည (က)

ပည ယတစြေုံအတင်းရှိ ခေသနတရ အစိုံ်းရကိုံ ခစောငဲ့ ကညဲ့စစခဆ်း ြေင်းနှငဲ့ အခထောကအကူ
ပြု ြေင်း၊

(ြေ)

စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်းက

ယင်းတိ၏
ုံေ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

ခဆောငရွကရ နှငဲ့

ယင်းတိ၏
ုံေ့ ကိုံယပိုံငအခရ်းကိစစမ္ျော်းကိုံ စမ္ရ လိုံအပခသော ခေသနတရအုံပြေျြုပခရ်းစမ္်းရညမ္ျော်း
ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကမ္ှုကိုံ အော်းခပ်း မ္ငဲ့ တငရ ။
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(6A) ......

[Sub-s. (6A) inserted by s. 1 of the Constitution Third Amendment Act of 1998 and deleted
by s. 2 of the Constitution Twelfth Amendment Act of 2005.]

(7)

The national government, subject to section 44, and the provincial

governments have the legislative and executive authority to see to the effective
performance by municipalities of their functions in respect of matters listed in
Schedules 4 and 5, by regulating the exercise by municipalities of their executive
authority referred to in section 156(1).
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(၆. က)…..
[၁၉၉၈ ြေုံနှစ တတိယအကကိမ္ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၁ ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်းထော်းသညဲ့ ပုံေမ္ှြေ
(၆က) နှငဲ့ ၂၀၀၅ ြေုံနှစ ၁၂ ကကိမ္ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငြေျကအကဥပခေပုံေမ္ြေ (၂) ဖငဲ့ ထညဲ့သင်းြေဲ့သည]

(၇)

ပုံေမ္ ၄၄ အရ ဖွဲ့စည်းထော်းခသော နိုံငငခတောအစိုံ်းရနှငဲ့ ပည ယအစိုံ်းရမ္ျော်းသည ဇယော်း ၄ နှငဲ့ ၅ တင

စောရင်း ပြုခဖော ပထော်းသညဲ့
လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း

အခရ်းကိစစမ္ျော်းနှငဲ့ပတသကခသော
ယင်းတိက
ုံေ့

ထိခရောကစောခဆောငရွက ြေင်းအခပေါ်

စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်း၏
ပုံေမ္

၁၅၆

(၁)

တင

ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့ စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်း၏ အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောအော်း ယင်းတိက
ုံေ့ ကျငဲ့သုံ်း ြေင်းအတက
ဥပခေ ပဋ္ဌော ်း ြေင်းအော်း ဖငဲ့ ခစောငဲ့ ကညဲ့သညဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်းနှငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောကိုံ ပိုံငဆိုံငထော်းပါသည။
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Powers and functions of municipalities
156.

(1)

A municipality has executive authority in respect of, and has the right to

administer—
(a)

the local government matters listed in Part B of Schedule 4 and Part
B of Schedule 5; and

(b)
(2)

any other matter assigned to it by national or provincial legislation.

A municipality may make and administer by-laws for the effective

administration of the matters which it has the right to administer.
(3)

Subject to section 151(4), a by-law that conflicts with national or provincial

legislation is invalid. If there is a conflict between a bylaw and national or
provincial legislation that is inoperative because of a conflict referred to in section
149, the by-law must be regarded as valid for as long as that legislation is
inoperative.
(4)

The national government and provincial governments must assign to a

municipality, by agreement and subject to any conditions, the administration of a
matter listed in Part A of Schedule 4 or Part A of Schedule 5 which necessarily
relates to local government, if—

(5)

(a)

that matter would most effectively be administered locally; and

(b)

the municipality has the capacity to administer it.

A municipality has the right to exercise any power concerning a matter

reasonably necessary for, or incidental to, the effective performance of its
functions.
Composition and election of Municipal Councils
157.

(1)

A Municipal Council consists of—
(a)

members elected in accordance with subsections (2) and (3); or

(b)

if provided for by national legislation—
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စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်း၏ လုံပပိင
ုံ ြေငဲ့မ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
၁၅၆။

(၁)

စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံသည

ခအောကပါတိန
ုံေ့ ှငဲ့သကဆိုံငခသော

အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောနှငဲ့

စမ္ြေ ေ့ြေပိုံငြေငဲ့တိက
ုံေ့ ိုံ ပိုံငဆိုံငထော်းပါသည (က)

ဇယော်း ၄ အပိုံင်း ြေ နှငဲ့ ဇယော်း ၅ အပိုံင်း ြေ တင စောရင်း ပြုခဖော ပထော်းခသော ခေသနတရ
အစိုံ်းရကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့

(ြေ)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယဥပခေအရ

ယင်းထအပနှင်းထော်းသညဲ့

အ ြေော်းကိစစရပမ္ျော်း။
(၂)

စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံသည ယင်း၏ စမ္ပိုံငြေငဲ့တငပါေငခသော အခရ်းကိစစရပမ္ျော်းကိုံ ထိ

ခရောကစော စမ္အုံပြေျြုပ ြေင်းအတက စည်းကမ္်းဥပခေမ္ျော်း ပဋ္ဌော ်း၍ စမ္ခဆောငရွကနိုံငပါသည။
(၃)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယဥပခေနှငဲ့ ကလခ ခသော စည်းကမ္်းဥပခေတစရပသည ပုံေမ္

၁၅၄ (၄) အရ တရော်းေငမ္ှုမ္ရှိပါ။ ပုံေမ္ ၁၄၉ တင ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့ ကလမ္ှုတစရပခ ကောငဲ့ စည်းကမ္်းဥပ
ခေတစရပနှငဲ့

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယဥပခေအ ကော်း

အသုံ်း ပြုနိုံင ြေင်းမ္ရှိသညဲ့

ကလမ္ှုတစစုံတစရော ရှိခ ပါက အဆိုံပါဥပခေကိုံ အသုံ်း ပြုနိုံင ြေင်းမ္ရှိသညဲ့ အြေျိ ကောလတစခလျှောကလုံ်း
ထိုံစည်းကမ္်းဥပခေသည တရော်းေငသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(၄)

နိုံငငခတောအစိုံ်းရနှငဲ့

ပည ယအစိုံ်းရမ္ျော်းသည

ခေသနတရအစိုံ်းရနှငဲ့

ပတသကဆကနယမ္ှုရှိရ

လိုံအပသညဲ့ ဇယော်း ၄ အပိုံင်း က သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဇယော်း ၅ အပိုံင်း က တင စောရင်း ပြုခဖော ပထော်းသညဲ့ အ
ခရ်းကိစစတစြေုံကိုံ

စမ္ခဆောငရွက ြေင်းအော်း

သခဘောတူညြေျကနှငဲ့

စည်းမ္ျဉ်းစည်းကမ္်းမ္ျော်းအရ

စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံသုံေ့ိ အပနှင်းခပ်းရမ္ည။ ထိုံသအ
ိုံေ့ ပနှင်းရ အတက -

(၅)

(က)

ထိုံအခရ်းကိစစအော်း ခေသနတရအစိုံ်းရကစမ္ ြေင်းမ္ှော အထိခရောကဆုံ်း ဖစပပ်း

(ြေ)

ထိုံစညပငသောယော ယခ မ္တင ထိုံအခရ်းကိစစကိုံ စမ္ခဆောငရွကရ စမ္်းရညရှိသည။

ခေသနတရအုံပြေျြုပခရ်း ယတစြေုံတင

ခဆောငရွကရ

ယင်း၏လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

ထိထိခရောကခရောက

ခ ကောင်းကျိြု်းဆခလျောစော လိုံအပခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဆကစပခသော အခရ်းကိစစတစရပနှငဲ့

သကဆိုံငသညဲ့ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းကိုံ ကျငဲ့သုံ်းပိုံငြေငဲ့ရှိသည။

စညပငသောယောခရ်းခကောငစမ္ျော်း၏ ဖွဲ့စည်းပန
ုံ င
ှ ဲ့ ခရွ်းခကောကပမ္ျော်း
၁၅၇။

(၁)

ဇယော်း ၆က အရ စညပငသောယောခရ်း ခကောငစတစရပတင ခအောကပါပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်း ပါေငသည (က)

ပုံေမ္ြေ (၂) နှငဲ့ (၃) အရ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကထော်းခသော အဖွဲ့ေငမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ ခပ်းအပထော်းပါက -
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(i)

members appointed by other Municipal Councils to
represent those other Councils; or

(ii)

both members elected in accordance with paragraph (a) and
members appointed in accordance with subparagraph (i) of
this paragraph.

[Sub-s. (1) substituted by s. 1 (a) of the Constitution Eighth Amendment Act of 2002 and
by s. 3 of the Constitution Fifteenth Amendment Act of 2008.]
(2)

The election of members to a Municipal Council as anticipated in

subsection (1)(a) must be in accordance with national legislation, which must
prescribe a system—
(a)

of proportional representation based on that municipality’s
segment of the national common voters roll, and which provides for
the election of members from lists of party candidates drawn up in
a party’s order of preference; or

(b)

of proportional representation as described in paragraph (a)
combined with a system of ward representation based on that
municipality’s segment of the national common voters roll.

(3)

An electoral system in terms of subsection (2) must result, in general, in

proportional representation.

[Sub-s. (3) substituted by s. 1(b) of the Constitution Eighth Amendment Act of 2002.]
(4)

(a)

If the electoral system includes ward representation, the

delimitation of wards must be done by an independent authority appointed in
terms of, and operating according to, procedures and criteria prescribed by
national legislation.
(b) ……

[Para. (b) deleted by s. 3 of the Constitution Twelfth Amendment Act of 2005.]
[Sub-s. (4) substituted by s. 2 of the Constitution Third Amendment Act of 1998.]
(5)

A person may vote in a municipality only if that person is registered on that

municipality’s segment of the national common voters roll.
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(၁)

အ ြေော်းခကောငစမ္ျော်းကိုံ

ကိုံယစော်း ပြုရ

အ ြေော်းခသော

ထိုံစညပငသောယောခရ်း

ခကောငစမ္ျော်းက ြေ ေ့အပထော်း သညဲ့ အဖွဲ့ေငမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(၂)

အပိုံေ

(က)

ဤစောပိုံေ၏

နှငဲ့အည
အပိုံေြေ

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကထော်းခသော

(၁)

နှငဲ့အည

ြေ ေ့အပထော်းခသော

အဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့

အဖွဲ့ေငအမ္ျိြု်းအစော်း

နှစမ္ျိြု်းစလုံ်း။

[ပုံေမ္ြေ (၁) အော်း ၂၀၀၂ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ အဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၉ နှငဲ့ ၂၀၀၈
ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၅ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၃ အရ အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
(၂)

ပုံေမ္ြေ (၁) က တင ခမ္ျှောမ္ှ ်းထော်းသညဲ့ စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစရပအတက အဖွဲ့ေငမ္ျော်း

ခရွ်းြေျယ ြေင်းသည ခအောကခဖော ပပါ စ စတစရပကိုံ သတမ္ှတခပ်းရမ္ညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့ ညညွှတရမ္ည (က)

နိုံငငလုံ်းဆိုံငရော မ္ဆနဒရှငစောရင်းအတင်းမ္ှ ထိုံစညပငသောယော ယခ မ္၏ အစိတအပိုံင်းအ
ခပေါ် အခ ြေြေထော်း သညဲ့ အြေျိြု်းကျကိုံယစော်း ပြုစ စတစရပ ဖစပပ်း ပါတတစရပအခပေါ်
ကကိြုကနှစသကမ္ှုကိုံ ပသသညဲ့

ပါတစဉအ

တင်း

ခဖော ပထော်းသညဲ့

ပါတကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းစောရင်းမ္ှ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းကိုံ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကရ

ခဖောခဆောင

ခပ်းထော်းခသောစ စလည်း ဖစရမ္ည။
(ြေ)

နိုံငငလုံ်းဆိုံငရော မ္ဆနဒရှငစောရင်းအတင်းမ္ှ ထိုံစညပငသောယော ယခ မ္၏ အစိတအပိုံင်းအ
ခပေါ် အခ ြေြေထော်းသညဲ့ ရပကကကိုံယစော်း ပြုစ စတစရပ ဖငဲ့ ခပါင်းစပထော်းသညဲ့ အပိုံေ (က)
အတင်း ခဖော ပထော်းခသော အြေျိြု်းကျ ကိုံယစော်း ပြုစ စ ဖစရမ္ည။

(၃)

ပုံေမ္ြေ (၂) ပါ ခရွ်းခကောကပစ စတစရပသည ခယျဘုံယျအော်း ဖငဲ့ အြေျိြု်းကျကိုံယစော်း ပြုစ စ

ဖစရမ္ည။

[ပုံေမ္ြေ (၃) အော်း ၂၀၀၂ ြေုံနှစ အဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောကဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁ (ြေ)
အရ အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
(၄)

(က)

ခရွ်းခကောကပစ စတင

ယ ိမ္ိတက ေ့သတ ြေင်းအော်း

ရပကကကိုံယစော်း ပြုမ္ှု

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင

ပါေငပါက

ရပကကမ္ျော်းကိုံ

သတမ္ှတထော်းသညဲ့

ည်းလမ္်းမ္ျော်း၊

စသတမ္ှတြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည ခဆောငရွကြေ ေ့အပသညဲ့ လတလပခသော အောဏောပိုံငအဖွဲ့တစဖွဲ့က ခဆောငရွက
ရမ္ည။
(ြေ)…….

[ပုံေမ္ှြေ (ြေ) အော်း ၂၀၀၅ ြေုံနှစ တစဆယဲ့နှစကကိမ္ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပုံေမ္ ၃ ဖငဲ့
ဖတသိမ္်းြေဲ့]
[၁၉၉၈ ြေုံနှစ တတိယအကကိမ္ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၂ ဖငဲ့ ပုံေမ္ှြေ (၄) အော်း
အစော်းထိုံ်းထညဲ့သင်း]
(၅)

လူပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းသည

နိုံငငလုံ်းဆိုံငရော

မ္ဆနဒရှငစောရင်းအတင်းမ္ှ

ထိုံစညပငသောယော ယခ မ္၏

အစိတအပိုံင်းတင စောရင်းသင်းထော်းမ္ှသော စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံအတင်း မ္ခပ်းနိုံငပါသည။

This is not an official document of South Africa.

200

(6)

The national legislation referred to in subsection (1)(b) must establish a

system that allows for parties and interests reflected within the Municipal Council
making the appointment, to be fairly represented in the Municipal Council to
which the appointment is made.

Membership of Municipal Councils
158.

(1)

Every citizen who is qualified to vote for a Municipal Council is eligible to

be a member of that Council, except—
(a)

anyone who is appointed by, or is in the service of, the municipality
and receives remuneration for that appointment or service, and who
has not been exempted from this disqualification in terms of
national legislation;

(b)

anyone who is appointed by, or is in the service of, the state in
another sphere, and receives remuneration for that appointment or
service, and who has been disqualified from membership of a
Municipal Council in terms of national legislation;

(c)

anyone who is disqualified from voting for the National Assembly or
is disqualified in terms of section 47(1)(c), (d) or (e) from being a
member of the Assembly;

(d)

a member of the National Assembly, a delegate to the National
Council of Provinces or a member of a provincial legislature; but this
disqualification does not apply to a member of a Municipal Council
representing local government in the National Council; or

(e)

a member of another Municipal Council; but this disqualification
does not apply to a member of a Municipal Council representing
that Council in another Municipal Council of a different category.

(2)

A person who is not eligible to be a member of a Municipal Council in terms

of subsection (1)(a), (b), (d) or (e) may be a candidate for the Council, subject to
any limits or conditions established by national legislation.
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(၆)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည စညပငသောယောခရ်းခကောငစအတက ြေ ေ့အပတောေ ခပ်းမ္ှုမ္ျော်းတင မ္ျှတစော

ကိုံယစော်း ပြုနိုံငခစရ

ြေ ေ့အပတောေ ခပ်းမ္ှုမ္ျော်း ပြုလုံပခသော

စညပငသောယောခရ်းခကောငစအတင်း

အဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့ အကျိြု်းစ်းပော်းမ္ျော်းကိုံ ခတွဲ့ မ္ငရခစမ္ညဲ့ စ စတစရပကိုံ ပုံေမ္ြေ (၁) (ြေ) အော်းရညညွှ ်း၍ တည
ခထောငခပ်းရမ္ည။

စညပငသောယောခရ်းခကောငစမ္ျော်း၏ အဖွဲ့ေင ဖစမ္ှု
၁၅၈။

(၁)

စညပငသောယောခရ်း ခကောငစတစြေုံအတက မ္ခပ်းရ အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္ခသော နိုံငငသော်းတိုံင်းသည

ထိခ
ုံ ကောငစ၏ အဖွဲ့ေငတစဦ်း ဖစရ အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္ပပ်း ခအောကပါတိန
ုံေ့ ှငဲ့ ကင်းလတရမ္ည (က)

ထိုံစညပငသောယောခရ်းခကောငစက ြေ ေ့အပထော်းခသောသူ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံစညပငသောယောခရ်း
ခကောငစတင
ခဆောငမ္ှုအတက

တောေ ထမ္်းခဆောငသူ ဖစပပ်း

ထိုံြေ ေ့အပမ္ှု

လစောခငမ္ျော်း

ရရှခ
ိ သညဲ့အ ပင

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တောေ ထမ္်း

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေပါ

အရညအြေျင်းမ္ ပညဲ့မ္မ္ှုခဖော ပြေျကနှငဲ့လည်း ကင်းလတ ြေင်းမ္ရှိခသ်းသူ။
(ြေ)

အ ြေော်းပိုံင ကတစြေုံအတင်းတင နိုံငငခတောက ြေ ေ့အပတောေ ခပ်းထော်းခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
နိုံငငခတောအတက တောေ ထမ္်းခဆောငခ သူ ဖစပပ်း ထိုံြေ ေ့အပမ္ှု သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တောေ ထမ္်း
ခဆောငမ္ှုအတက လစောခငမ္ျော်း ရရှခ
ိ သညဲ့အ ပင အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေအရ စညပငသောယောခရ်း
ခကောငစ တစြေုံ၏ အဖွဲ့ေငအ ဖစပါေငရ အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္ ြေင်း မ္ရှိသူ။

(င်္)

ပညသူူ့လွှတခတော အတက မ္ခပ်းရ အရညအြေျင်းမ္ ပညဲ့မ္သူ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပုံေမ္ ၄၇ (၁) (င်္)၊
(ဃ) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (င) အရ လွှတခတောကိုံယစော်းလှယတစဦ်း ဖစရ အရညအြေျင်းမ္ ပညဲ့မ္သူ။

(ဃ)

ပညသူူ့လွှတခတော၏ ကိုံယစော်းလှယတစဦ်း၊ အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ကိုံယစော်းလှယတစဦ်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော တစရပ၏ ကိုံယစော်းလှယတစဦ်း ဖစခသောလည်း
ဤအရညအြေျင်းမ္ ပညဲ့မ္မ္ှုသည

အမ္ျိြု်းသော်းခကောငစအတင်းရှိ

ခေသနတရအစိုံ်းရကိုံ

ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့ စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံ၏ အဖွဲ့ေငတစဦ်းနှငဲ့ အကျြု်းမ္ေငပါ၊
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(င)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံ၏
မ္ ပညဲ့မ္မ္ှုသည
အတင်းရှိ

အဖွဲ့ေငတစဦ်း ဖစခသောလည်း

အမ္ျိြု်းအစော်းမ္တူညသညဲ့

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံကိုံ

ဤအရညအြေျင်း

အ ြေော်းစညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံ
ကိုံယစော်း ပြုခသော

ခကောငစအဖွဲ့ေင

တစဦ်းနှငဲ့ အကျြု်းမ္ေငပါ။
(၂)

ပုံေမ္ြေ (၁) (က)၊ (ြေ)၊ (ဃ) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (င) အရ စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံ၏ အဖွဲ့ေင

အ ဖစပါေငရ

အရညအြေျင်းမ္ ပညဲ့မ္သူတစဦ်းသည

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင

သတမ္ှတထော်းသညဲ့

က ေ့သတြေျကမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စည်းမ္ျဉ်းစည်းကမ္်းမ္ျော်းအရ ဤခကောငစ အတက ကိုံယစော်းလှယခလောင်းတစဦ်း
ဖစနိုံငခပသည။
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(3)

Vacancies in a Municipal Council must be filled in terms of national

legislation.

[Sub-s. (3) added by s. 4 of the Constitution Fifteenth Amendment Act of 2008.]
Terms of Municipal Councils
159.

(1)

The term of a Municipal Council may be no more than five years, as

determined by national legislation.
(2)

If a Municipal Council is dissolved in terms of national legislation, or when

its term expires, an election must be held within 90 days of the date that Council
was dissolved or its term expired.
(3)

A Municipal Council, other than a Council that has been dissolved following

an intervention in terms of section 139, remains competent to function from the
time it is dissolved or its term expires, until the newly elected Council has been
declared elected.

[S. 159 substituted by s. 1 of the Constitution Second Amendment Act of 1998.]
Internal procedures
160.

(1)

A Municipal Council—
(a)

makes decisions concerning the exercise of all the powers and the
performance of all the functions of the municipality;

(b)

must elect its chairperson;

(c)

may elect an executive committee and other committees, subject to
national legislation; and

(d)

may employ personnel that are necessary for the effective
performance of its functions.

(2)

The following functions may not be delegated by a Municipal Council:
(a)

The passing of by-laws;

(b)

the approval of budgets;

(c)

the imposition of rates and other taxes, levies and duties; and
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(၃) စပငသောယောခရ်းခကောငစတင လစလပခ ယောမ္ျော်းကိုံ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကအတိုံင်း ြေ ေ့အပရမ္ည။

[ပုံေမ္ြေ (၃) အော်း ၂၀၀၈ ြေုံနှစ ၁၅ ကကိမ္ခ မ္ောက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၄ အရ
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
စညပငသောယောခရ်းခကောငစမ္ျော်း၏ သကတမ္်းမ္ျော်း
၁၅၉။

(၁)

စညပငသောယောခရ်း ခကောငစတစြေုံ၏ သကတမ္်းသည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင သတမ္ှတြေျကအရ

ငါ်းနှစထကမ္ပိုံရ။
(၂)

ပဋ္ဌော ်းြေျကပါ ဆုံ်း ဖတြေျကအရ ငါ်းနှစထက မ္ခကျောလ နိုံငခပ။

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကပါ သကတမ္်းအတင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အဆိုံပါ သကတမ္်းခကျောလ သညဲ့အြေျိ တင ဖျကသိမ္်းပါက ထိုံခကောငစကိုံ ဖျကသိမ္်းခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ယင်း၏
သကတမ္်း ကုံ ဆုံ်း သော်းခသောရကမ္ှ ရကခပါင်း ၉ေ အတင်း ခရွ်းခကောကပတစရပ ကျင်းပရမ္ည။
(၃)

ပုံေမ္ ၁၁၉ ၁၃၉ နှငဲ့အည ကော်းေငခဆောငရွကမ္ှုခ ကောငဲ့ ဖျကသိမ္်းြေြေဲ့ရခသော ခကောငစမ္ဟုံတသညဲ့

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံသည ဖျကသိမ္်းြေရသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သကတမ္်းကုံ သော်းသညဲ့ အြေျိ မ္ှစ၍ အ
ခရွ်းြေျယြေ ခကောငစသစတစရပကိုံ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကပပ်းခ ကောင်း ခ က ငောသညဲ့အြေျိ အထိ လုံပင ်း
တောေ မ္ျော်း ထမ္်းခဆောငနိုံငခသော အြေငဲ့အောဏော ကျ ရှိသည။

[ပုံေမ္ ၁၅၉ အော်း ၁၉၉၈ ြေုံနှစ၊ ေုံတိယကကိမ္ခ မ္ောက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁ ဖငဲ့
အစော်းထိုံ်းထော်းသည]
အဖွဲ့တင်း လုံပထ်းုံ လုံပ ည်းမ္ျော်း
၁၆၀။

(၁)

စညပငသောယောခရ်း ခကောငစတစရပသည (က)

စညပငသောယော ယခ မ္တစြေုံ၏ အြေငဲ့အောဏောအော်းလုံ်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်းလုံ်းကိုံ
ကျငဲ့သုံ်းခဆောင ရွကြေငဲ့နှငဲ့သကဆိုံငခသော ဆုံ်း ဖတြေျကမ္ျော်းကိုံ ြေျမ္ှတရမ္ည။

(ြေ)

ခကောငစဥကကဋ္ဌ ကိုံ ခရွ်းြေျယရမ္ည။

(င်္)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့အည အမ္ှုခဆောငခကောမ္တတစရပနှငဲ့ အ ြေော်းခကောမ္တမ္ျော်းကိုံ ခရွ်း
ခကောကတငခ မ္ောကနိုံငသည။

(ဃ)

ခကောငစ၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ထိခရောကစော ခဆောငရွကနိုံငခစရ အတက လိုံအပ ခ
ခသော ေ ထမ္်းမ္ျော်းကိုံ ြေ ေ့အပနိုံငသည။

(၂)

ခအောကခဖော ပပါ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစရပက ခပ်းအပနိုံင ြေင်း

မ္ရှခ
ိ ပ(က)

စည်းကမ္်းဥပခေမ္ျော်း ပဋ္ဌော ်း ြေင်း၊

(ြေ)

ရသ်းုံ မ္ှ ်းခ ြေခငစောရင်းမ္ျော်း အတည ပြု ြေင်း၊

(င်္)

အြေ နှု ်းထော်းမ္ျော်း၊ အ ြေော်းအြေ အြေမ္ျော်းနှငဲ့ အြေ စည်း ကပမ္ှုမ္ျော်း သတမ္ှတ ြေင်း
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(d) the raising of loans.
(3)
(a)

A majority of the members of a Municipal Council must be
present before a vote may be taken on any matter.

(b)

All questions concerning matters mentioned in subsection (2) are
determined by a decision taken by a Municipal Council with a
supporting vote of a majority of its members.

(c)

All other questions before a Municipal Council are decided by a
majority of the votes cast.

(4)

No by-law may be passed by a Municipal Council unless—
(a)

all the members of the Council have been given reasonable notice;
and

(b)
(5)

the proposed by-law has been published for public comment.

National legislation may provide criteria for determining—
(a)

the size of a Municipal Council;

(b)

whether Municipal Councils may elect an executive committee or
any other committee; or

(c)

the size of the executive committee or any other committee of a
Municipal Council.

(6)

A Municipal Council may make by-laws which prescribe rules and orders

for—
(a)

its internal arrangements;

(b)

its business and proceedings; and

(c)

the establishment, composition, procedures, powers and functions
of its committees.
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(ဃ)

ခြေျ်းခငမ္ျော်း တိုံ်း မ္ငဲ့ခပ်း ြေင်း။

(က)

အခရ်းကိစစတစြေုံအတက

(၃)
မ္ြေဆ်းုံ ဖတရောတင

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံ၏

အဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံ တကခရောကရမ္ည။
(ြေ)

ပုံေမ္ြေ (၂) တင ခဖော ပထော်းသညဲ့ အခရ်းကိစစမ္ျော်းနှငဲ့သကဆိုံငခသော ခမ္်းြေ ်းမ္ျော်းအော်းလုံ်းအော်း
စညပငသော ယောခရ်းခကောငစ အဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံ၏ ခထောကြေမ္တစရပ ဖငဲ့ ြေျမ္ှတသညဲ့
ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပ ဖငဲ့ အဆုံ်းအ ဖတခပ်းရမ္ည။

(င်္)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံသုံေ့ိ တငသင်းလောခသော ခမ္်းြေ ်းမ္ျော်းအော်းလုံ်းအော်း ခပ်းအပ
ခသော ဆနဒမ္ အမ္ျော်းစုံ ဖငဲ့ ဆုံ်း ဖတရမ္ည။

(၄)

ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းနှငဲ့ ညညွှတ ြေင်းမ္ရှိပါက မ္ညသညဲ့ စည်းကမ္်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်း ြေင်း မ္ ပြုနိုံင

ခပ (က)

ခကောငစအဖွဲ့ေငမ္ျော်းအော်းလုံ်းသိုံေ့

ခ ကောင်းကျိြု်းဆခလျောခသော

အသိခပ်းမ္ှုတစြေုံ

ပြုလုံပထော်းပပ်း ဖစ ြေင်း
(ြေ)

အဆိုံ ပြုထော်းခသော

စည်းကမ္်းဥပခေသည

အမ္ျော်း ပညသူမ္ှတြေျကခပ်းရ

တရော်းေင

ထုံတ ပ ထော်းပပ်း ဖစ ြေင်း
(၅)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ ဆုံ်း ဖတရ စသတမ္ှတြေျကမ္ျော်းအော်း ခဖော ပခပ်းနိုံငသည (က)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံ၏ အရွယအစော်း၊

(ြေ)

အမ္ှုခဆောင ခကောမ္တတစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်းခကောမ္တတစရပအော်း စညပငသောယောခရ်း
ခကောငစမ္ျော်းက ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်း ပြု-မ္ ပြု ဆုံ်း ဖတ ြေင်း၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(င်္)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံ၏

အမ္ှုခဆောငခကောမ္တ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အ ြေော်း

ခကောမ္တတစြေုံ၏ အရွယအစော်း။
(၆)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံသည စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့ညွှ ကော်းြေျကမ္ျော်း သတမ္ှတခဖော ပ

ခပ်းထော်းသညဲ့ စည်းကမ္်းဥပခေမ္ျော်းကိုံ ခအောကပါတိအ
ုံေ့ တက ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည (က)

ယင်း၏ အဖွဲ့တင်းစမ္ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်း၊

(ြေ)

ယင်း၏ လုံပင ်းကိစစမ္ျော်း၊ အခရ်းယူခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့

(င်္)

ယင်းတငပါေငမ္ညဲ့ ခကောမ္တမ္ျော်း စတငဖွဲ့စည်းမ္ှုနှငဲ့ ခကောမ္တမ္ျော်း၏ ခပါင်းစပဖွဲ့စည်းပုံ၊
ည်းဥပခေမ္ျော်း၊ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း။
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(7)

A Municipal Council must conduct its business in an open manner, and may

close its sittings, or those of its committees, only when it is reasonable to do so
having regard to the nature of the business being transacted.
(8)

Members of a Municipal Council are entitled to participate in its

proceedings and those of its committees in a manner that—
(a)

allows parties and interests reflected within the Council to be fairly
represented;

(b)

is consistent with democracy; and

(c)

may be regulated by national legislation.

Privilege
161.

Provincial legislation within the framework of national legislation may provide for

privileges and immunities of Municipal Councils and their members.
Publication of municipal by-laws
162.

(1)

A municipal by-law may be enforced only after it has been published in the

official gazette of the relevant province.
(2)

A provincial official gazette must publish a municipal by-law upon request

by the municipality.
(3)

Municipal by-laws must be accessible to the public.

Organized local government
163.

An Act of Parliament enacted in accordance with the procedure established by

section 76 must—
(a)

provide for the recognition of national and provincial organisations
representing municipalities; and

(b)

determine procedures by which local government may—
(i)

consult with the national or a provincial government;
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(၇)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံသည ယင်း၏ လုံပင ်းခဆောငတောမ္ျော်းအော်း ပငဲ့လင်း မ္ငသောခသော

ည်းလမ္်းတစရပ ဖငဲ့ ခဆောငရွကရမ္ည ဖစပပ်း လုံပင ်းသခဘောသဘောေအရ ခ ကောင်းကျိြု်းဆခလျောမ္ှုရှိ မ္ှသော
ခကောငစအစည်းအခေ်းမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခကောမ္တမ္ျော်း၏ အစည်းအခေ်းမ္ျော်းကိုံ တြေါ်းပိတအစည်းအခေ်းပမ္ျော်း
အ ဖစ ကျင်းပနိုံငပါသည။
(၈)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစြေုံ၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ထိခ
ုံ ကောငစနှငဲ့ ခကောငစခကောမ္တမ္ျော်း၏

စစဉခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းတင ခအောကပါ ည်းလမ္်းမ္ျော်းနှငဲ့အည ပါေငခဆောငရွကြေငဲ့ရှိသည (က)

မ္ျှတစော ကိုံယစော်း ပြု ြေင်းြေရခစရ အတက ခကောငစအတင်းခတွဲ့ရှိရခသော အဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့
အကျိြု်းစ်းပော်းမ္ျော်းကိုံ ြေငဲ့ ပြုခပ်း ြေင်း။

(ြေ)

ေမ္ိုံကခရစစည်းကမ္်း ဖငဲ့ ညညွှတ ြေင်းနှငဲ့

(င်္)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဖငဲ့ စည်းမ္ျဉ်းသတမ္ှတ ြေင်း

အထူ်းအြေငဲ့အခရ်း
၁၆၁။

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေမ္ူခဘောငအတင်းပါေငသညဲ့ ပည ယဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတင စညပငသောယောခရ်းခကောငစမ္ျော်း

နှငဲ့ အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏ အထူ်းြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်း၊ ကင်းလတြေငဲ့မ္ျော်းကိုံ ခဖော ပနိုံငသည။

စညပငသောယောခရ်း စည်းကမ္်းဥပခေ ကိုံ ထုံတ ပ ြေင်း
၁၆၂။

(၁)

စညပငသောယောခရ်း စည်းကမ္်းဥပခေ တစရပအော်း သကဆိုံငရော ပည ယ၏ တရော်းေင ပ တမ္်းတင

ခဖော ပပပ်းမ္ှသော တရော်းေငစတငကျငဲ့သုံ်းနိုံငပါသည။
(၂)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစက ခတောင်းဆိုံလောခသောအြေါတင စညပငသောယောခရ်း စည်းကမ္်းဥပခေ

တစရပအော်း ပည ယဆိုံငရော တရော်းေင ပ တမ္်းတစြေုံတင ထညဲ့သင်းထုံတ ပ ခပ်းရမ္ည။
(၃)

စညပငသောယောခရ်း စည်းကမ္်းဥပခေအော်း အမ္ျော်း ပညသူ ရယူ ကညဲ့ရှု ိငရမ္ည။

စ စတကျဖွဲ့စည်းထော်းခသော ခေသနတရအစိ်းုံ ရ
၁၆၃။

ပုံေမ္ ၇၆ တင ခဖော ပထော်းသညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းနှငဲ့ အည

ပဋ္ဌော ်းထော်းခသော ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏

အကဥပခေတစရပတင (က)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစမ္ျော်းကိုံ ကိုံယစော်း ပြုခ ခသော

နိုံငငခတောအဆငဲ့နှငဲ့

ပည ယအဆငဲ့

အဖွဲ့မ္ျော်းကိုံ အသိမ္ှတ ပြုခပ်းခသော ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်း ပါေငရမ္ည။
(ြေ)

ခေသနတရအစိုံ်းရတစရပက ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံခဆောငရွကနိုံငခစမ္ညဲ့ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းကိုံ သတမ္ှတ
ခပ်းထော်းသည (၁)

နိုံငငခတောအဆငဲ့နှငဲ့ ပည ယအဆငဲ့ အစိုံ်းရမ္ျော်း ဖငဲ့ တိုံငပငခဆ်းခန်း ြေင်း။
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(ii)

designate representatives to participate in the National Council of
Provinces; and

(iii)

participate in the process prescribed in the national legislation
envisaged in section 221(1)(c).

[S. 163(b) substituted by s. 4 of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]

Other matters
164.

Any matter concerning local government not dealt with in the Constitution may

be prescribed by national legislation or by provincial legislation within the framework of
national legislation.
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(၂)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောတင ပါေငမ္ညဲ့ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း ြေ ေ့အပ ြေင်း။

(၃)

ပုံေမ္ ၂၂၁ (၁) (င်္) တင ခမ္ျှောမ္ှ ်းထော်းသညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အတင်း သတမ္ှတထော်းခသော
လုံပင ်းစဉတင ပါေင ြေင်း။

[ပုံေမ္ ၁၆၃ (ြေ) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၄ ဖငဲ့
အစော်းထိုံ်းထော်းသည]

အ ြေော်းအခရ်းကိစမ္
စ ျော်း
၁၆၄။

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတင ခဖော ပခ ဖရှင်းခပ်း ထော်း ြေင်းမ္ရှိသညဲ့ ခေသနတရ အစိုံ်းရနှငဲ့ သကဆိုံငခသော အ

ခရ်းကိစစမ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေအရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ မ္ူခဘောငအတင်း ပါေငခသော ပည ယဥပခေ
ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ ကိုံငတယခ ဖရှင်းရ

ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။
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CHAPTER 8
COURTS AND ADMINISTRATION OF JUSTICE
Judicial authority
165.

(1)

The judicial authority of the Republic is vested in the courts.

(2)

The courts are independent and subject only to the Constitution and the

law, which they must apply impartially and without fear, favour or prejudice.
(3)

No person or organ of state may interfere with the functioning of the courts.

(4)

Organs of state, through legislative and other measures, must assist and

protect the courts to ensure the independence, impartiality, dignity, accessibility
and effectiveness of the courts.
(5)

An order or decision issued by a court binds all persons to whom and

organs of state to which it applies.
(6)

The Chief Justice is the head of the judiciary and exercises responsibility

over the establishment and monitoring of norms and standards for the exercise of
the judicial functions of all courts.

[Sub-s (6) added by s. 1 of the Constitution Seventeenth Amendment Act of 2012.]
Judicial system
166.

The courts are—
(a)

the Constitutional Court;

(b)

the Supreme Court of Appeal;

(c)

the High Court of South Africa, and any high court of appeal that may be
established by an Act of Parliament to hear appeals from any court of a
status similar to the High Court of South Africa;

(d)

the Magistrates’ Courts; and

(e)

any other court established or recognised in terms of an Act of Parliament,
including any court of a status similar to either the High Court of South
Africa or the Magistrates’ Courts.

[Sub-s (c) and (e) substituted by s. 2 of the Constitution Seventeenth Amendment
Act of 2012.]
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အြေ ်း ၈
တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းနှငဲ့ တရော်းစရငခရ်း
တရော်းစရငခရ်းအောဏော
၁၆၅။

(၁) သမ္မတနိုံငငခတော၏ တရော်းစရငမ္ှု အြေငဲ့အောဏောအော်း တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းသိေ့ုံ အပနှင်းထော်းပါသည။
(၂) တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းသည အခ ကောကတရော်းမ္ျော်း၊ မ္ျကနှောသောခပ်းမ္ှုမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘကလိုံကဆုံ်း ဖတမ္ှုမ္ျော်းမ္ပါဘ
မ္ျှတစော ကျငဲ့သုံ်းရမ္ညဲ့ ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ဥပခေမ္ျော်းအရ လတလပစော တရော်းစရငနိုံငပါသည။
(၃) လူတစဦ်းတစခယောကကခသောလည်းခကောင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းတစြေုံကခသော လည်း
ခကောင်း တရော်းရုံ်းမ္ျော်း၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအခပေါ် ေငခရောကစကဖက ြေင်း မ္ ပြုခစရ။
(၄)

နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းသည

တရော်းရုံ်းမ္ျော်း၏

လတလပမ္ှု၊

သမ္ောသမ္တကျမ္ှု၊

င်္ုံဏသိကခောရှိမ္ှု၊

ြေျဉ်းကပရ လယကူမ္ှုနှငဲ့ ထိခရောကမ္ှုရှိခစခရ်းတိအ
ုံေ့ တက ကကိြု်းပမ္်းမ္ှုမ္ျော်းတင တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းအော်း ဥပခေနှငဲ့
အ ြေော်းခသော အခရ်းယူခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းအော်း ဖငဲ့ ကူညကောကယခပ်းရမ္ည။
(၅)

တရော်းရ်းုံ တစရုံ်းက

ထုံတ ပ လိုံကခသောအမ္ိ ေ့

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပအော်း

သကဆိုံငရော

လူပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်းအော်းလုံ်းနှငဲ့ အကျြု်းေငခသော နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းအော်းလုံ်းက လိုံက ောရမ္ည။

(၆) တရော်းသူကက်းြေျြုပသည တရော်းစရငခရ်း၏ အကက်းအက ဖစပပ်း တရော်းရ်းုံ အော်းလုံ်း၏ တရော်းစရငခရ်းဆိုံငရော
လုံပင ်းတောေ ်းမ္ျော်းကိုံ ခဆောငရွကရ သတမ္ှတြေျကနှငဲ့ စြေျိ စနှု ်းမ္ျော်း ြေျမ္ှတရ နှငဲ့ ကပမ္တရ တောေ ကိုံ
ထမ္်းခဆောငရမ္ည။

[၂၀၁၂ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၁) အရ ပုံေမ္ြေ (၆)ကိုံ
ဖညဲ့စပထော်းသည]
တရော်းစရငခရ်းစ စ
၁၆၆။

တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းဟူသည
(က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ

(ြေ)

အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း

(င်္)

တရော်းလွှတခတောမ္ျော်းမ္ှအယူြေမ္ျော်းကိုံ ကော်း ောရ အတက ဥပခေ ပြုလွှတခတော အကဥပခေတစရပ
အရ ဖွဲ့စည်းထော်းဖယရှိသညဲ့ အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်းမ္ျော်းလည်း ပါေငသညဲ့ တရော်းလွှတခတော
မ္ျော်း

(ဃ)

ရောဇေတ တရော်းရုံ်းမ္ျော်းနှငဲ့

(င)

တရော်းလွှတခတောမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ရောဇေတ တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းနှငဲ့ အဆငဲ့အတ ်းအော်း ဖငဲ့ ဆငတူခသော
တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းအပါအေင အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလွှတခတော အကဥပခေတစရပအရ ဖွဲ့စည်းထော်းသညဲ့
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အသိမ္ှတ ပြုထော်းသညဲ့ အ ြေော်းတရော်းရုံ်းမ္ျော်း။

[၂၀၁၂ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၂) အရ ပုံေမ္ြေ (င်္)နှငဲ့ (င) အော်း
ဖညဲ့စပထော်းသည]
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Constitutional Court
167.

(1)

The Constitutional Court consists of the Chief Justice of South Africa, the

Deputy Chief Justice and nine other judges.

[Sub-s. (1) substituted by s. 11 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(2)

A matter before the Constitutional Court must be heard by at least eight

judges.
(3)

The Constitutional Court—
(a)

is the highest court of the Republic; and

(b)

may decide—
(i)

constitutional matters; and

(ii)

any other matter, if the Constitutional Court grants leave to
appeal on the grounds that the matter raises an arguable
point of law of general public importance which ought to be
considered by that Court, and

(c)

makes the final decision whether a matter is within its jurisdiction.

[Sub-s (3) substituted by s. 3 of the Constitution Seventeenth Amendment Act of 2012.]
(4)

Only the Constitutional Court may—
(a)

decide disputes between organs of state in the national or provincial
sphere concerning the constitutional status, powers or functions of
any of those organs of state;

(b)

decide on the constitutionality of any parliamentary or provincial
Bill, but may do so only in the circumstances anticipated in section
79 or 121;

(c)

decide applications envisaged in section 80 or 122;

(d)

decide on the constitutionality of any amendment to the
Constitution;

(e)

decide that Parliament or the President has failed to fulfil a
constitutional obligation; or

(f)

certify a provincial constitution in terms of section 144.

This is not an official document of South Africa.

213

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ဆိင
ုံ ရော တရော်းရ်းုံ
၁၆၇။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ တင ခတောငအောဖရိက၏ တရော်းသူကက်းြေျြုပ၊ ေုံတိယ

တရော်းသူကက်းြေျြုပနှငဲ့ အ ြေော်းတရော်းသူကက်း ၉ ဦ်း ပါေငပါသည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥခပေ ဆဋ္ဌမ္အကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥခပေ၏ ပုံေမ (၁၁) ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၁) အော်း
ဖညဲ့စကထော်းသည]
(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

ဆိုံငရော

တရော်းရုံ်း

ခရှွဲ့ခမ္ှောက၌

အမ္ှုတစြေုံကိုံ

ကော်း ောရောတင

အ ည်းဆုံ်းအော်း ဖငဲ့ တရော်းသူကက်းရှစဦ်း ပါေငရမ္ည။
(၃)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ သည (က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော ကိစစရပမ္ျော်းအော်းလုံ်းအတက အ မ္ငဲ့ဆုံ်းတရော်းရ်းုံ ဖစသည။

(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့

၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိစစရပမ္ျော်းဆိုံငရော

ဆုံ်း ဖတြေျကမ္ျော်း နှငဲ့ သကဆိုံငခသော အခရ်းကိစစမ္ျော်းအတကသော ဆုံ်း ဖတနိုံငသည။
(င်္)

အခရ်းကိစစတစရပသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ကိစစရပတစြေုံ ဟုံတ/မ္ဟုံတ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ
ခရ်းကိစစ တစရပသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ကိစစရပတစြေုံဆိုံငရော ဆုံ်း ဖတြေျကနှငဲ့
ဆကစပခ ြေင်း ရှိ/မ္ရှိအတက အပပ်းသတ ဆုံ်း ဖတြေျကမ္ျော်းကိုံ ြေျမ္ှတသည။

[၂၀၁၂ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၃) ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၃) အော်း
ဖညဲ့စကထော်းသည]
(၄)

ခအောကပါတိအ
ုံေ့ ော်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ ကသော ခဆောငရွကနိုံငသည (က)

နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း၏
အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော
လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းနှငဲ့သကဆိုံငသညဲ့

ပည ယအဆငဲ့ရှိ

ယခ မ္ပိုံင ကမ္ျော်းအတင်းမ္ှ

အဆငဲ့အတ ်း၊
နိုံငငခတောအဆငဲ့

နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း

အ ကော်း အ ငင်းပော်းမ္ှုမ္ျော်းကိုံ ဆုံ်း ဖတ ြေင်း။
(ြေ)

ပုံေမ္ ၇၉ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ၁၂၁ တင ခဖော ပထော်းခသော အခ ြေအခ မ္ျော်းနှငဲ့ ကိုံကညပါက
အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယဥပခေ ကမ္်းမ္ျော်းသည ဖွဲ့စည်းပုံအ

ခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ညညွှတ ြေင်း ရှိ-မ္ရှိ ဆုံ်း ဖတ ြေင်း။
(င်္)

ပုံေမ္ ၈ေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ၁၂၂ တင ခမ္ျှောမ္ှ ်းထော်းသညဲ့ ခလျှောကထော်းမ္ှုမ္ျော်းကိုံ ဆုံ်း ဖတ ြေင်း။

(ဃ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော

ပငဆငြေျကမ္ျော်းသည

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့

ညညွှတ ြေင်း ရှိ-မ္ရှိ ဆုံ်း ဖတ ြေင်း။
(င)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ နိုံငငခတောသမ္မတသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ
ဆိုံငရော တောေ တစရပကိုံ ခကျပ စောထမ္်းခဆောငရ ပျကကက ြေင်းရှိ၊မ္ရှိ ဆုံ်း ဖတ ြေင်း။

(စ)

ပည ယ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတစရပအော်း ပုံေမ္ ၁၄၄ နှငဲ့အည အသိမ္ှတ ပြု ြေင်း။
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(5)

The Constitutional Court makes the final decision whether an Act of

Parliament, a provincial Act or conduct of the President is constitutional, and must
confirm any order of invalidity made by the Supreme Court of Appeal, the High
Court of South Africa, or a court of similar status, before that order has any force.

[Sub-s (5) substituted by s. 3 of the Constitution Seventeenth Amendment Act of 2012.]
(6)

National legislation or the rules of the Constitutional Court must allow a

person, when it is in the interests of justice and with leave of the Constitutional
Court—

(7)

(a)

to bring a matter directly to the Constitutional Court; or

(b)

to appeal directly to the Constitutional Court from any other court.

A constitutional matter includes any issue involving the interpretation,

protection or enforcement of the Constitution.
Supreme Court of Appeal
168.

(1)

The Supreme Court of Appeal consists of a President, a Deputy President

and the number of judges of appeal determined in terms of an Act of Parliament.

[Sub-s. (1) substituted by s. 12 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(2)

A matter before the Supreme Court of Appeal must be decided by the

number of judges determined in terms of an Act of Parliament.

[Sub-s. (2) substituted by s. 12 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(3)

(a)

The Supreme Court of Appeal may decide appeals in any matter

arising from the High Court of South Africa or a court of a status similar to the High Court
of South Africa, except in respect of labour or competition matters to such an extent as
may be determined by an Act of Parliament.
(b)

The Supreme Court of Appeal may decide only—
(i)

appeals;

(ii)

issues connected with appeals; and
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(၅)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတောအကဥပခေတစရပ၊ ပည ယအကဥပခေတစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သမ္မတ၏ လုံပ

ခဆောငြေျကတစရပသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ညညွှတ ြေင်းရှိ-မ္ရှိဆိုံ ြေင်း ဖငဲ့ သကဆိုံငသညဲ့ အပပ်းသတ
ဆုံ်း ဖတြေျကအော်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေြေုံရုံ်းက ြေျမ္ှတခပ်းပါသည။ ထိအ
ုံေ့ တူ အယူြေ တရော်းလွှတခတောြေျြုပ၊ တရော်းလွှတ
ခတောရုံ်း ၉ ရုံ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အဆငဲ့အတ ်းဆငတူခသော တရော်းရ်းုံ တစရုံ်းက ြေျမ္ှတလိုံကခသော အမ္ိ ေ့မ္ျော်း တရော်းမ္ေငပါက
ထိုံအမ္ိ ေ့မ္ျော်း အသကမ္ေငမ္တင တရော်းမ္ေငခ ကောင်း ခ ကညောခပ်းရမ္ည။

[၂၀၁၂ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၃) ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၅) အော်း
ဖညဲ့စက ပငဆငြေဲ့သည]
(၆)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ ၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းသည

တရော်းမ္ျှတမ္ှု၏ အကျိြု်းခကျ်းဇူ်းမ္ျော်းအပါအေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ ၏ ြေငဲ့ ပြုြေျကမ္ျော်းအရ
လူပုံင်္ိြု္ တစဦ်းအော်း ခအောကပါတိုံေ့ကိုံခဆောငရွကရ ြေငဲ့ ပြုခပ်းရမ္ည (က)

အခရ်းကိစစတစရပအော်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရုံ်း သိုံေ့ တိုံကရိုံကတငသင်းရ
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

အ ြေော်းတရော်းရုံ်းမ္ှတစဆငဲ့

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

ဆိုံငရော

တရော်းရုံ်း

သိုံေ့

တိုံကရိုံကအယူြေေငရ ။
(၇)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော အခရ်းကိစစတင ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ အဓိပပောယဖငဲ့ဆိုံ ြေင်း၊

ကောကယ ြေင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အခကောငအထညခဖော

ခဆောငရွက ြေင်းမ္ျော်းနှငဲ့သကဆိုံငခသော

ကိစစရပမ္ျော်း

ပါေငပါသည။
အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရ်းုံ
၁၆၈။

(၁)

အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်းတင ဥကကဌတစဦ်း၊ ေုံ-ဥကကဌတစ ဦ်းနှငဲ့ အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလွှတခတော

ပါလမ္ အကဥပခေတစရပအရ သတမ္ှတထော်းသညဲ့ အယူြေတရော်းသူကက်း အ ည်းငယ ပါေငပါသည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပါ ပုံေမ္ ၁၂ ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၁) ဖညဲ့စပထော်း
သည။]
(၂)

အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်းသိုံေ့ တငသင်းလောခသော အခရ်းကိစစတစြေုံအော်း အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတ

ခတော အကဥပခေတစရပတင သတမ္ှတထော်းသညဲ့ အဖွဲ့ေငတရော်းသူကက်းဦ်းခရ အတိအကျ ဖငဲ့ ဆုံ်း ဖတရ မ္ည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပါ ပုံေမ္ ၁၂ ဖငဲ့ ခသော ပုံေမ္ြေ (၂) အော်း
ဖညဲ့စပထော်းသည။]
(၃)

အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်းသည မ္ညသညဲ့အခရ်းကိစစ ဖငဲ့မ္ဆိုံ တငသင်းလောသညဲ့ အယူြေမ္ျော်းကိုံ

ဆုံ်း ဖတနိုံငခပသည။ ဤတရော်းရ်းုံ သည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော အခရ်းကိစစမ္ျော်းမ္ှအပ အယူြေေငနိုံင
သညဲ့ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ တရော်းရုံ်း ဖစပပ်း ခအောကပါတိအ
ုံေ့ တကသော အမ္ိ ေ့ြေျမ္ှတနိုံငသည (က)

အယူြေ မ္ှု မ္ျော်း

(ြေ)

အယူြေ မ္ှု မ္ျော်းနှငဲ့သကဆိုံငခသော အခရ်းကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့
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(iii)

any other matter that may be referred to it in circumstances
defined by an Act of Parliament.

[Sub-s (3) substituted by s. 4 of the Constitution Seventeenth Amendment Act of 2012.]
High Court of South Africa
169.

(1)

The High Court of South Africa may decide—
(a)

any constitutional matter except a matter that—
(i)

the Constitutional Court has agreed to hear directly in terms
of section 167(6)(a); or

(ii)

is assigned by an Act of Parliament to another court of a
status similar to the High Court of South Africa; and

(b)

any other matter not assigned to another court by an Act of
Parliament.

(2)

The High Court of South Africa consists of the Divisions determined by an

Act of Parliament; which Act must provide for—
(a)

the establishing of Divisions, with one or two more seats in a
Division; and

(b)
(3)

the assigning of jurisdiction to a Division or a seat with a Division.

Each Division of the High Court of South Africa—
(a)

has a Judge President;

(b)

may have one or more Deputy Judges President; and

(c)

has the number of other judges determined in terms of national
legislation.

[S. 169 substituted by s. 5 of the Constitution Seventeenth Amendment Act of 2012.]
Other courts
170.

All courts other than those referred to in sections 167, 168 and 169 may decide

any matter determined by an Act of Parliament, but a court of a status lower than the
High Court of South Africa may not enquire into or rule on the constitutionality of any
legislation or any conduct of the President.

[S. 170 substituted by s. 6 of the Constitution Seventeenth Amendment Act of 2012.]
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(င်္)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတော အကဥပခေတစရပ ဖငဲ့ အ ကဖငဲ့ဆိထ
ုံ ော်းခသော အခ ြေအခ မ္ျော်းကိုံ
ကိုံ်းကော်းနိုံငသညဲ့ အ ြေော်းခသော အခရ်းကိစစမ္ျော်း။

[၂၀၁၂ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၄) ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၃) ကိုံ
ဖညဲ့စပ ပငဆငြေဲ့သည]
တရော်းလွှတခတောမ္ျော်း
၁၆၉။ (၁) တရော်းလွှတခတောတစရပက ဆုံ်း ဖတနိုံငခသော ကိစစရပမ္ျော်းမ္ှော
(က)

ခအောကပါတိန
ုံေ့ ှငဲ့ဆကစပခသော ကိစစရပတစြေုံမ္ှအပ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ကိစစရပမ္ျော်း (၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောြေုံရုံ်းကသော ဆုံ်း ဖတနိုံငခသော ကိစစရပ သိုံေ့မ္ဟုံတ

(၂)

တရော်းလွှတခတောရုံ်းတစရုံ်းနှငဲ့ အဆငဲ့အတ ်းဆငတူသညဲ့ အ ြေော်းတရော်းရုံ်းတစရုံ်းသိုံေ့ ဥပ
ခေ ပြု လွှတခတောအကဥပခေတစရပအရ အပနှင်းထော်းခသော ကိစစရပနှငဲ့

(ြေ)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတောအကဥပခေတစရပအရ အ ြေော်းတရော်းရ်းုံ တစရုံ်းသိုံေ့ အပနှင်းထော်း ြေင်း မ္ရှိ
ခသော ကိစစရပမ္ျော်း။

(၂)

ခတောငအောဖရိကတရော်းလွှတခတောသည

လွှတခတောအကဥပခေမ္ှ

ဆုံ်း ဖတခပ်းထော်းသညဲ့

တိုံင်းတရော်းရ်းုံ မ္ျော်း

ပါေငသည။ ယင်း အကဥပခေသည ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ ပဋ္ဌော ်းခပ်းရမ္ည (က) ရောထူ်း ၁ ခ ရော (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ၂ ခ ရော ပိုံပါေငခသော တိုံင်းတရော်းရ်းုံ မ္ျော်း တညခထောင ြေင်း၊
(ြေ) တိင
ုံ ်းတရော်းရ်းုံ တစြေုံ၏ တရော်းစရငပိုံငြေငဲ့ အပနှင်းခပ်း ြေင်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ရောထူ်းတစခ ရော အပနှင်း ြေင်း
(၃) ခတောငအောဖရိက တရော်းလွှတခတော၏ တိုံင်းတရော်းရ်းုံ တစြေုံစသည (က) ောယက တရော်းသူကက်းတစဦ်းပါေငသည
(ြေ) ေုံတိယ ောယကတစဦ်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) တစဥ်းထကပိုံပါေငနိုံငသည
(င်္) အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်းအတိုံင်း သတမ္ှတထော်းသညဲ့ အ ြေော်းတရော်းသူကက်းမ္ျော်း ပါေငသည။

[၂၀၁၂ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပါ ပုံေမ္ ၅ ဖငဲ့ ပုံေမ္ ၁၆၉ အော်း
ဖညဲ့စပထော်းသည။]
အ ြေော်းတရော်းရ်းုံ မ္ျော်း
၁၇၀။

ရောဇေတတရော်းရုံ်းမ္ျော်းနှငဲ့

အ ြေော်းတရော်းရုံ်းသည

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတောအကဥပခေတစရပအရ

သတမ္ှတထော်းခသော ကိစစရပမ္ျော်းကိုံ ဆုံ်း ဖတနိုံငခသောလည်း ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ နိုံငငခတောသမ္မတ၏ လုံပ
ခဆောငြေျကမ္ျော်းသည

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့

ညညွှတ ြေင်းရှိ-မ္ရှိဆိုံ ြေင်းအော်း

တရော်းလွှတခတောရုံ်းတစရုံ်း၏

အဆငဲ့အတ ်းထက ိမ္ဲ့ပါ်းခသော တရော်းရ်းုံ တစရုံ်းက စုံစမ္်းခမ္်း မ္ ်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဆုံ်း ဖတ ြေင်းမ္ျော်း မ္ ပြုနိုံငပါ။

[၂၀၁၂ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပါ ပုံေမ္ ၆ ဖငဲ့ ပုံေမ္ ၁၇၀ အော်း
ဖညဲ့စကထော်းသည။]
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Court procedures
171.

All courts function in terms of national legislation, and their rules and procedures

must be provided for in terms of national legislation.

Powers of courts in constitutional matters
172.

(1)

When deciding a constitutional matter within its power, a court—
(a)

must declare that any law or conduct that is inconsistent with the
Constitution is invalid to the extent of its inconsistency; and

(b)

may make any order that is just and equitable, including—
(i)

an order limiting the retrospective effect of the declaration
of invalidity; and

(ii)

an order suspending the declaration of invalidity for any
period and on any conditions, to allow the competent
authority to correct the defect.

(2)
(a)

The Supreme Court of Appeal, the High Court of South Africa or a
court of similar status may make an order concerning the
constitutional validity of an Act of Parliament, a provincial Act or
any conduct of the President, but an order of constitutional
invalidity has no force unless it is confirmed by the Constitutional
Court.

[Par (a) substituted by s. 7 of the Constitution Seventeenth Amendment Act of 2012.]
(b)

A court which makes an order of constitutional invalidity may grant
a temporary interdict or other temporary relief to a party, or may
adjourn the proceedings, pending a decision of the Constitutional
Court on the validity of that Act or conduct.
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တရော်းရ်းုံ လုံပထ်းုံ လုံပ ည်းမ္ျော်း
၁၇၁။

တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းအော်းလုံ်းသည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့အည လုံပခဆောငရမ္ည ဖစပပ်း ယင်းတိ၏
ုံေ့
စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့အည သတမ္ှတခပ်းရမ္ည။
ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ကိစရ
စ ပမ္ျော်းနှငသက
ဲ့
ဆိင
ုံ ခသော တရော်းရ်းုံ မ္ျော်း၏ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း
၁၇၂။

(၁)

ရရှိထော်းခသော အြေငဲ့အောဏောအရ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော အခရ်းကိစစတစရပကိုံ ဆုံ်း ဖတ

ခသောအြေါ တရော်းရ်းုံ တစရုံ်းသည (က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့
ခဆောငြေျကတစရပအော်း

ညညွှတ ြေင်းမ္ရှိခသော
ယင်း၏

ဥပခေတစရပ

ညညွှတမ္ှုမ္ရှိခသော

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လုံပ

အတိုံင်းအတောနှငဲ့ခလျှောညစော

တရော်းေငမ္ှုမ္ရှိခ ကောင်း ခ ကညောခပ်းရမ္ည။
(ြေ)

ခအောကပါတိအ
ုံေ့ ပါအေင သငဲ့တငဲ့မ္ျှတခသော အမ္ိ ေ့မ္ျော်းကိုံ ြေျမ္ှတနိုံငသည (၁)

တရော်းေငမ္ှုမ္ရှိခ ကောင်းခ ကညောြေျက၏

ခ ောကခ ကောင်း ပ အောဏော

သက

ခရောကမ္ှုကိုံ က ေ့သတခသော အမ္ိ ေ့တစရပနှငဲ့
(၂)

သကဆိုံငရော

အောဏောပိုံငအဖွဲ့က

တရော်းမ္ေငခ ကောင်း

ထိုံြေျိြုွဲ့ယင်းမ္ှုကိုံ

ခ ကညောြေျကအော်း

ပငဆငနိုံငခစရ အတက

ဆိုံင်းငဲ့သညဲ့

အြေျိ ကောလနှငဲ့

စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းအတက အမ္ိ ေ့တစရပ။
(၂)
(က)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတော အကဥပခေတစရပ၊ ပည ယ အကဥပခေတစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
နိုံငငခတောသမ္မတ၏ လုံပခဆောငြေျကတစရပသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ တရော်းေငမ္ှုရှိ
မ္ရှိဆိုံ ြေင်းနှငဲ့

သကဆိုံငခသော

တရော်းလွှတခတောရုံ်းတစရုံ်း

အမ္ိ ေ့တစရပအော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၊

အဆငဲ့အတ ်းအော်း ဖငဲ့

ဆငတူခသော

တရော်းရ်းုံ တစရုံ်းက ြေျမ္ှတနိုံငခသောလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေ ဥပခေနှငဲ့ ညညွှတမ္ှုမ္ရှိဟူခသော
ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ ၏ အတည ပြုြေျကကိုံ
ရရှိ ြေင်းမ္ရှိသညဲ့အြေျိ အထိ အသကေင ြေင်းမ္ရှိပါ။

[၂၀၁၂ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပါ ပုံေမ္ ၇ ဖငဲ့ အပိုံေ (က) အော်း
ဖညဲ့စကထော်းသည။]
(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့
တရော်းရ်းုံ တစရုံ်းသည

ညညွှတမ္ှုမ္ရှိဟူခသော

အမ္ှုသညတစဦ်းအော်း

အ ြေော်းယောယလွှတပငိမ္်းြေငဲ့တစရပ

အမ္ိ ေ့တစရပကိုံ

ယောယတော်း မ္စသညဲ့

ြေျမ္ှတလိုံကခသော
အမ္ိ ေ့

ခပ်းအပ ြေင်းကိုံခသောလည်းခကောင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ထိုံအကဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပခဆောငြေျက၏ တရော်းေင မ္ှုနှငဲ့သကဆိုံငခသော ဖွဲ့စည်းပုံအ
ခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရုံ်း ၏ ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပကိုံ ဆိုံင်းငဲ့ထော်းသညဲ့ ဆကလက
ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းအော်း ခရွှေွဲ့ဆိုံင်း ြေင်းကိုံခသောလည်းခကောင်း ပြုလုံပနိုံငပါသည။
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(c)

National legislation must provide for the referral of an order of constitutional

invalidity to the Constitutional Court.
(d)

Any person or organ of state with a sufficient interest may appeal,
or apply, directly to the Constitutional Court to confirm or vary an
order of constitutional invalidity by a court in terms of this
subsection.

Inherent power
173.

The Constitutional Court, the Supreme Court of Appeal and the High Court of

South Africa each has the inherent power to protect and regulate their own process, and
to develop the common law, taking into account the interests of justice.

[S. 173 substituted by s. 8 of the Constitution Seventeenth Amendment Act of 2012.]

Appointment of judicial officers
174.

(1)

Any appropriately qualified woman or man who is a fit and proper person

may be appointed as a judicial officer. Any person to be appointed to the
Constitutional Court must also be a South African citizen.
(2)

The need for the judiciary to reflect broadly the racial and gender

composition of South Africa must be considered when judicial officers are
appointed.
(3)

The President as head of the national executive, after consulting the

Judicial Service Commission and the leaders of parties represented in the National
Assembly, appoints the Chief Justice and the Deputy Chief Justice and, after
consulting the Judicial Service Commission, appoints the President and Deputy
President of the Supreme Court of Appeal.

[Sub-s. (3) substituted by s. 13 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(4)

The other judges of the Constitutional Court are appointed by the

President, as head of the national executive, after consulting the Chief Justice and
the leaders of parties represented in the National Assembly, in accordance with
the following procedure:
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(င်္)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော

တရော်းရုံ်းသိုံေ့

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပ

ခေနှငဲ့ညညွှတမ္ှုမ္ရှိဟူခသော အမ္ိ ေ့တစရပကိုံ လွှခ ပောင်းမ္ှုအတက ထညဲ့သင်း ပဋ္ဌော ်း
ခပ်းရမ္ည။
(ဃ)

အကျိြု်းစ်းပော်းအရ

အြေိုံငအမ္ောဆကနယခ ခသော

ခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းသည

ဤပုံေမ္ြေပါ

လူပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်း

တရော်းရုံ်းတစရုံ်း၏

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

နိုံငင

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့

ညညွှတမ္ှုမ္ရှိခ ကောင်း အမ္ိ ေ့ကိုံ အတည ပြုရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခ ပောင်းလရ အတက ဖွဲ့စည်းပုံအ
ခ ြေြေဥပခေ

ဆိုံငရော

တရော်းရ်းုံ

သိုံေ့

တိုံကရိုံကအယူြေေငနိုံငသည

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခလျှောကထော်းနိုံငသည။
ရပမ္လုံပကိင
ုံ ြေငဲ့အောဏော
၁၇၃။
၎င်းတိ၏
ုံေ့

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ ၊ အယူြေတရော်း လွှတခတောြေျြုပရုံ်းနှငဲ့
ကိုံယပိုံငလုံပင ်းစဉကိုံ

ကောကယထိ ်း

သိမ္်းစည်းမ္ျဉ်းသတမ္ှတရ နှငဲ့

တရော်းလွှတခတောရုံ်းတင

တရော်းမ္ျှတမ္ှုအကျိြု်းစ်းပော်းကိုံ

ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းလျက အင်္ဂလိပရိုံ်းရော ဥပခေ ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကရ ရပမ္လုံပကိုံငြေငဲ့ အောဏော ပိုံငဆိုံငထော်းပါသည။

[၂၀၁၂ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပါ ပုံေမ္ ၈ ဖငဲ့ ပုံေမ္ (၁၇၃) အော်း
ဖညဲ့စကထော်းသည။]
တရော်းခရ်းအရောရှမ္
ိ ျော်း ြေ အပ
ေ့
ြေင်း
၁၇၄။

(၁) အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္၍ ကျ ်းမ္ောသ စမ္်းသညဲ့ အမ္ျိြု်းသမ္်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းတိုံင်းအော်း တရော်း
ခရ်းအရောရှိတစဦ်းအ ဖစ ြေ ေ့အပနိုံငပါသည။ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ အတက ြေ ေ့အပမ္ညဲ့
လူပုံင်္ိြု္ လသည ခတောငအောဖရိကနိုံငငသော်းတစဦ်း ဖစရမ္ည။
(၂)

တရော်းခရ်းအရောရှိမ္ျော်းကိုံ

ြေ အပ
ေ့
ခသောအြေါတင

ခတောငအောဖရိကနိုံငင၏

တရောစ်းရငခရ်း

မ္ဏ္ဍိြုငအတက လူမ္ျိြု်းခရ်းနှငဲ့ ကျော်း-မ္ခရ်းရောဖွဲ့စည်းပါေငမ္ှုအရ ကျယကျယ ပ ေ့ ပ ေ့ရှိခစရ

လိုံအပြေျကကိုံ

ထညဲ့သင်းစဉ်း စော်းခစရမ္ည။
(၃)

နိုံငငခတောအဆငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏ အကက်းအက ဖစသူ နိုံငငခတောသမ္မတသည တရော်းခရ်း

ခကောမ္ရှငနှငဲ့ ပညသူူ့လွှတခတောအတင်း ကိုံယစော်း ပြုပါေငခသော ပါတခြေါင်းခဆောငမ္ျော်းနှငဲ့ ခဆ်းခန်းတိုံငပင၍
တရော်းသူကက်းြေျြုပနှငဲ့
ခန်းတိုံငပင၍

ေုံတိယတရော်းသူကက်းြေျြုပကိုံခသောလည်းခကောင်း၊

အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၏

ဥကကဌနှငဲ့

တရော်းခရ်းခကောမ္ရှင

နှငဲ့

ေုံတိယဥကကဌကိုံခသောလည်းခကောင်း

ခဆ်း
ြေ ေ့အပ

ခပ်းရမ္ည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပါ ပုံေမ္ ၁၃ ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၃) အော်း
ဖညဲ့စပထော်းသည။]
(၄)
နှငဲ့

နိုံငငခတောအဆငဲ့အုံပြေျြုပခရ်းဏ္ဍိြုင၏ အကက်းအက ဖစသူ နိုံငငခတောသမ္မတသည တရော်းသူကက်းြေျြုပ
ပညသူူ့လွှတခတောတင

ကိုံယစော်း ပြုပါေငခသော

ပါတခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း ဖငဲ့

ခအောကခဖော ပပါ

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းနှငဲ့အည ခဆ်းခန်းတိုံငပငပပ်းခ ောက ဖွဲ့စည်းအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ ၏ အ ြေော်း
တရော်း သူကက်းမ္ျော်းကိုံ ြေ ေ့အပရမ္ည။
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(a)

The Judicial Service Commission must prepare a list of nominees
with three names more than the number of appointments to be
made, and submit the list to the President.

(b)

The President may make appointments from the list, and must
advise the Judicial Service Commission, with reasons, if any of the
nominees are unacceptable and any appointment remains to be
made.

(c)

The Judicial Service Commission must supplement the list with
further nominees and the President must make the remaining
appointments from the supplemented list.

[Sub-s. (4) substituted by s. 13 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(5)

At all times, at least four members of the Constitutional Court must be

persons who were judges at the time they were appointed to the Constitutional
Court.
(6)

The President must appoint the judges of all other courts on the advice of

the Judicial Service Commission.
(7)

Other judicial officers must be appointed in terms of an Act of Parliament

which must ensure that the appointment, promotion, transfer or dismissal of, or
disciplinary steps against, these judicial officers take place without favour or
prejudice.
(8)

Before judicial officers begin to perform their functions, they must take an

oath or affirm, in accordance with Schedule 2, that they will uphold and protect
the Constitution.
Appointment of acting judges
175.

(1)

The President may appoint a woman or a man to serve as an acting Deputy

Chief Justice or judge of the Constitutional Court if there is a vacancy in any of
those offices, or if the person holding such an office is absent. The appointment
must be made on the recommendation of the Cabinet member responsible for the
administration of justice acting with the concurrence of the Chief Justice, and an
appointment as acting Deputy Chief Justice must be made from the ranks of the
judges who had been appointed to the Constitutional Court in terms of section
174(4).
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(က)

တရော်းခရ်းခကောမ္ရှငသည ြေ ေ့အပရမ္ညဲ့ အခရအတကထက သုံ်းဦ်းပိုံမ္ျော်းခသော ြေ ေ့အပရ
လျောထော်းသူမ္ျော်း အမ္ညစောရင်းတစရပကိုံ ပငဆင၍ ထိုံစောရင်းအော်း သမ္မတထ တငသင်း
ခပ်းရမ္ည။

(ြေ)

နိုံငငခတောသမ္မတသည

ထိုံစောရင်းတငပါေငသူမ္ျော်းကိုံ

လျောထော်းြေရသူမ္ျော်းကိုံ

လကမ္ြေနိုံငပါက

ခရွ်းြေျယြေ ေ့အပနိုံငပပ်း

ြေ ေ့အပမ္ှုမ္ျော်းကျ ရှိခ ခ ကောင်းကိုံ

အ ကောင်း ပြေျကနှငဲ့တက တရော်းခရ်းခကောမ္ရှငထ အကက ပြု ရမ္ည။
(င်္)

တရော်းခရ်းခကောမ္ရှငသည
ခပ်းရမ္ည ဖစပပ်း

ထိုံစောရင်းအတင်းသိုံေ့

နိုံငငခတောသမ္မတသည

လျောထော်းသူမ္ျော်း

ကျ ရှခ
ိ ခသ်းခသော

ထပမ္ ဖညဲ့စက

ြေ ေ့အပမ္ှုမ္ျော်းအတက

ထိုံ ဖညဲ့စကစောရင်းတင ပါေငသူမ္ျော်းအော်း ခရွ်းြေျယရမ္ည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၃ ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၄)အော်း
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
(၅)

မ္ညသညဲ့အြေျိ တငမ္ဆိုံ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရုံ်း ၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းအ က အ ည်းဆုံ်း

ခလ်းဦ်းသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရ်းုံ အတက ြေ ေ့အပ ြေင်းြေရသညဲ့အြေျိ တင တရော်းသူကက်းမ္ျော်း
ဖစခ ရမ္ည။
(၆)

နိုံငငခတောသမ္မတသည

တရော်းခရ်းခကောမ္ရှင၏

အကကဉောဏကိုံရယူကော

အ ြေော်းတရော်းရုံ်းမ္ျော်း၏

တရော်းသူကက်းမ္ျော်းကိုံ ြေ ေ့အပရမ္ည။
(၇)

အ ြေော်းခသော တရော်းခရ်းအရောရှိမ္ျော်းအော်း အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတောအကဥပခေတစရပနှငဲ့အည

ြေ ေ့အပရမ္ည ဖစပပ်း

ဤတရော်းခရ်းအရောရှိမ္ျော်းကိုံ

ြေ ေ့အပ ြေင်း၊

ရောထူ်းတိုံ်း မ္ငဲ့ ြေင်း၊

ခ ပောင်းခရွှေွဲ့ ြေင်း

လွှ

ခ ပောင်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထုံတပယ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စည်းကမ္်းပိုံင်းအရ အခရ်းယူ ြေင်းမ္ျော်းတင မ္ျကနှောသောခပ်း ြေင်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘကလိုံက ြေင်းမ္ျော်း မ္ရှခ
ိ စရပါ။
(၈)

တရော်းခရ်းအရောရှိမ္ျော်းက ၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ စတငထမ္်းခဆောင ြေင်းမ္ ပြုမ္တင ၎င်းတိုံေ့အ

ခ ဖငဲ့

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ

ခစောငဲ့ထိ ်းကောကယသော်းမ္ည ဖစ ခ ကောင်း

ဇယော်း

၂

နှငဲ့အည

ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံရမ္ည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။

ယောယတရော်းသူကက်းမ္ျော်း ြေ အပ
ေ့
ြေင်း
၁၇၅။

(၁)

လစလပခ ရောတစခ ရော

ရှိခ ခသောအြေါ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တရော်းသူကက်းတစဦ်း

မ္ရှခ
ိ သောအြေါတင

အမ္ျိြု်းသမ္်းတစဦ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းတစဦ်းအော်း ယောယတရော်းသူကက်းတစဦ်းအ ဖစ နိုံငငခတောသမ္မတက
ြေ ေ့အပနိုံငပါသည။ ဤြေ ေ့အပမ္ှုအော်း တရော်းသူကက်းြေျြုပ၏ သခဘောတူညမ္ှုနှငဲ့အည

ပြုလုံပခဆောငရွကသညဲ့

တရော်းစရငခရ်းအတက တောေ ရှိခသော ေ ကက်းအဖွဲ့မ္ှ အဖွဲ့ေင၏ အကက ပြုြေျက ဖငဲ့ ပြုလုံပရမ္ည။ ပုံေမ္ ၁၇၄(၄)
အရ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ တင ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ တရော်းသူကက်းမ္ျော်း၏ ရောထူ်းအဆငဲ့အတ ်းမ္ှ
တဆငဲ့ ယောယေုံတိယတရော်းသူကက်းြေျြုပအော်း ြေ ေ့အပရမ္ည။
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(2)

The Cabinet member responsible for the administration of justice must

appoint acting judges to other courts after consulting the senior judge of the court
on which the acting judge will serve.

[S. 175 substituted by s. 9 of the Constitution Seventeenth Amendment Act of 2012.]
Terms of office and remuneration
176.

(1)

A Constitutional Court judge holds office for a non-renewable term of 12

years, or until he or she attains the age of 70, whichever occurs first, except where
an Act of Parliament extends the term of office of a Constitutional Court judge.

[Sub-s. (1) substituted by s. 15 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(2)

Other judges hold office until they are discharged from active service in

terms of an Act of Parliament.
(3)

The salaries, allowances and benefits of judges may not be reduced.

Removal
177.

(1)

A judge may be removed from office only if—
(a)

the Judicial Service Commission finds that the judge suffers from an
incapacity, is grossly incompetent or is guilty of gross misconduct;
and

(b)

the National Assembly calls for that judge to be removed, by a
resolution adopted with a supporting vote of at least two thirds of
its members.

(2)

The President must remove a judge from office upon adoption of a

resolution calling for that judge to be removed.
(3)

The President, on the advice of the Judicial Service Commission, may

suspend a judge who is the subject of a procedure in terms of subsection (1).
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(၂)

တရော်းစရငခရ်းအတက တောေ ယူရခသော ေ ကက်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေငသည ယောယတရော်းသူကက်းတစဦ်း

တောေ ထမ္်းခဆောငရမ္ညဲ့ တရော်းရ်းုံ ၏ အထကတ ်းတရော်းသူကက်းနှငဲ့ ခဆ်းခန်းတိုံငပငပပ်းခ ောကတင အ ြေော်း
ခသော တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းအတက ယောယတရော်းသူကက်းမ္ျော်းကိုံ ြေ ေ့အပရမ္ည။

၂၀၁၂ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၉ ဖငဲ့ ပုံေမ္ (၁၇၅)အော်း
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
ရောထူ်းသကတမ္်းနှငဲ့ ြေျ်း မ္ငဲ့ခငမ္ျော်း
၁၇၆။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ ၏ ရောထူ်းသကတမ္်းအော်း အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလွှတခတော

အကဥပခေတစရပ ဖငဲ့ တိုံ်းခပ်း ြေင်းမ္ ပြုလျှင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော ြေုံရုံ်း၏ တရော်းသူကက်းတစဦ်းသည
သကတမ္်း ပ တိ်းုံ နိုံင ြေင်းမ္ရှိသညဲ့ ၁၂ နှစတောကောလတစရပအထိ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အသက ၇ေ ပညဲ့သညဲ့အြေျိ အထိ
တောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငပါသည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၅ ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၁)အော်း
အစော်းထိုံ်းထော်းသညဲ့။]
(၂)

အ ြေော်းတရော်းသူကက်းမ္ျော်းသညအ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလွှတခတော

အကဥပခေတစရပနှငဲ့အည

တောေ

ထမ္်းခဆောငခ ြေင်းမ္ှ နှုတထကသညဲ့အြေျိ အထိ တောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငသည။
(၃)

တရော်းသူကက်းမ္ျော်း၏ လစော၊ စရိတနှငဲ့ အကျိြု်းြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်းကိုံ ခလျှောဲ့ြေျ ြေင်း မ္ ပြုနိုံငခပ။

ရောထူ်းမ္ှဖယရှော်း ြေင်း
၁၇၇။

(၁)

တရော်းသူကက်းတစဦ်းအော်း ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတင ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်းနိုံငသည (က)

တရော်းသူကက်းတစဦ်း၏

တောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငစမ္်း

အရညအြေျင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ညဲ့ဖျင်းမ္ှု

ဆိုံ်းရွော်းခသော

မ္ရှိ ြေင်းကိုံခသောလည်းခကောင်း၊
ပြုမ္ူခဆောငရွကမ္ှုအော်း

တရော်းခရ်း

ခကောမ္ရှငက ခတွဲ့ရှိရ ြေင်းနှငဲ့
(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတော၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းအ က အ ည်းဆုံ်း သုံ်းပုံနှစပုံ၏ ခထောကြေမ္ ဖငဲ့ ြေျမ္ှတ
ခသော

ဆုံ်း ဖတြေျကတစြေုံအရ

ထိုံတရော်းသူကက်းကိုံဖယရှော်းရ

ယင်း

လွှတခတောက

ခတောင်းဆိုံ ြေင်း။
(၂)

တရော်းသူကက်းတစဦ်းကိုံ ဖယရှော်းရ ခတောင်းဆိုံြေျကကိုံ အတည ပြုပပ်းခ ောကတင ထိုံတရော်းသူကက်းအော်း

နိုံငငခတောသမ္မတက ဖယရှော်းခပ်းရမ္ည။
(၃)

နိုံငငခတောသမ္မတသည ပုံေမ္ြေ (၁) တငပါေငခသော လုံပထုံ်းလုံပ ည်းတစရပနှငဲ့ အကျြု်းေငသညဲ့

တရော်းသူကက်းတစဦ်းအော်း တရော်းခရ်းခကောမ္ရှင၏ အကက ပြုြေျကကိုံရယူကော ရောထူ်းမ္ှ ဆိုံင်းငဲ့နိုံငပါသည။
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Judicial Service Commission
178.

(1)

There is a Judicial Service Commission consisting of—
(a)

the Chief Justice, who presides at meetings of the Commission;

(b)

the President of the Supreme Court of Appeal;

[Para. (b) substituted by s. 16(a) of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(c)

one Judge President designated by the Judges President;

(d)

the Cabinet member responsible for the administration of justice, or
an alternate designated by that Cabinet member;

(e)

two practising advocates nominated from within the advocates’
profession to represent the profession as a whole, and appointed by
the President;

(f)

two practising attorneys nominated from within the attorneys’
profession to represent the profession as a whole, and appointed by
the President;

(g)

one teacher of law designated by teachers of law at South African
universities;

(h)

six persons designated by the National Assembly from among its
members, at least three of whom must be members of opposition
parties represented in the Assembly;

(i)

four permanent delegates to the National Council of Provinces
designated together by the Council with a supporting vote of at least
six provinces;

(j)

four persons designated by the President as head of the national
executive, after consulting the leaders of all the parties in the
National Assembly; and
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တရော်းခရ်းခကောမ္ရှင
၁၇၈။

(၁)

တရော်းခရ်းခကောမ္ရှငတင ပါေငသူမ္ျော်းမ္ှော
(က)

ခကောမ္ရှငအစည်းအခေ်းပမ္ျော်းကိုံ ဦ်းခဆောငခသော တရော်းသူကက်းြေျြုပ၊

(ြေ)

အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၏ ဥကကဌ၊

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၆ ဖငဲ့ အပိုံေ (ြေ)အော်း
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]

(င်္)

တရော်းသူကက်းမ္ျော်း၏ ဥကကဌ ဖစသူက ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ တရော်းသူကက်း ဥကကဌတစဦ်း၊

(ဃ)

တရော်းစရငခရ်းအတက

တောေ ယူရသညဲ့

ေ ကက်းအဖွဲ့၏

အဖွဲ့ေငတစဦ်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ေ ကက်းအဖွဲ့က ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ အ ြေော်းသူတစဦ်း၊
(င)

တရော်းရ်းုံ ြေျြုပခရှွဲ့ခ တရော်းလွှတခတောခရှွဲ့ခ ထုံတစရပလုံ်းကိုံ ကိုံယစော်း ပြုရ တရော်းလွှတ
ခတောခရှွဲ့ခ မ္ျော်းအ ကမ္ှ

အဆိုံ ပြုတငသင်းသညဲ့

ခဆောငရွကခ သညဲ့အ ပင

နိုံငငခတောသမ္မတ

တရော်းလွှတခတောခရှွဲ့ခ
၏

အ ဖစ

ြေ ေ့အပတောေ ခပ်း ြေင်းကိုံလည်း

ြေထော်းရသူနှစဦ်း။
(စ)

ခရှွဲ့ခ ထုံတစရပလုံ်းကိုံ ကိုံယစော်း ပြုရ
ခ အ ဖစ

ခရှွဲ့ခ

မ္ျော်းအ ကမ္ှ အဆိုံ ပြုတငသင်းသညဲ့ ခရှွဲ့

ခဆောငရွကခ သညဲ့အ ပငနိုံငငခတောသမ္မတ၏

ြေ ေ့အပတောေ

ခပ်း ြေင်းကိုံလည်း ြေထော်းရသူနှစဦ်း။
(ဆ)

ခတောငအောဖရိကတကကသိုံလမ္ျော်းတင ဥပခေခရ်းရော ခကျောင်းဆရောမ္ျော်းက ြေ ေ့အပသညဲ့ ဥပ
ခေခရ်းရော ခကျောင်းဆရောတစဦ်း။

(ဇ)

ပညသူူ့လွှတခတောအတင်း ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့ အတိုံကအြေပါတမ္ျော်း၏ ကိုံယစော်းလှယ ဖစသူ
အ ည်းဆုံ်းသုံ်းဦ်းပါေငပပ်းထိုံလွှတခတောကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းအ ကမ္ှ
ြေ ေ့အပသညဲ့ လွှတခတောကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းအ က

၎င်းတိုံေ့က

ခရွ်းြေျယ

ပညသူူ့လွှတခတောက ြေ ေ့အပသညဲ့

လူပုံင်္ိြု္ လခ ြေောကဦ်း။
( )

အ ည်းဆုံ်းအော်း ဖငဲ့

ပည ယခ ြေောကြေုံ၏

ြေ ေ့အပ ြေင်းကိုံြေထော်းရသညဲ့

ခထောကြေမ္နှငဲ့အတူ

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

ဤခကောငစ၏

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏

အပမ္တမ္်း

ကိုံယစော်းလှယခတောခလ်းဦ်း။
(ည)

ပညသူူ့လွှတခတောအတင်း ပါေငခသော ပါတမ္ျော်းအော်းလုံ်း၏

ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်းနှငဲ့

ခဆ်း

ခန်းတိုံငပင၍ အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏ အကက်းက ဖစသူ နိုံငငခတောသမ္မတက ြေ ေ့အပခသော
လူပုံင်္ိြု္ လ ခလ်းဦ်းနှငဲ့
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(k)

when considering matters relating to a specific Division of the High
Court of South Africa, the Judge President of that Division and the
Premier of the province concerned, or an alternate designated by
each of them.

[Para. (k) substituted by s. 2(a) of the Constitution Second Amendment Act of 1998, by s.
16(b) of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001 and by s. 10 of the Constitution
Seventeenth Amendment Act of 2012.]
(2)

If the number of persons nominated from within the advocates’ or

attorneys’ profession in terms of subsection (1)(e) or (f) equals the number of
vacancies to be filled, the President must appoint them. If the number of persons
nominated exceeds the number of vacancies to be filled, the President, after
consulting the relevant profession, must appoint sufficient of the nominees to fill
the vacancies, taking into account the need to ensure that those appointed
represent the profession as a whole.
(3)

Members of the Commission designated by the National Council of

Provinces serve until they are replaced together, or until any vacancy occurs in
their number. Other members who were designated or nominated to the
Commission serve until they are replaced by those who designated or nominated
them.
(4)

The Judicial Service Commission has the powers and functions assigned to

it in the Constitution and national legislation.
(5)

The Judicial Service Commission may advise the national government on

any matter relating to the judiciary or the administration of justice, but when it
considers any matter except the appointment of a judge, it must sit without the
members designated in terms of subsection (1)(h) and (i).
(6)

The Judicial Service Commission may determine its own procedure, but

decisions of the Commission must be supported by a majority of its members.
(7)

If the Chief Justice or the President of the Supreme Court of Appeal is

temporarily unable to serve on the Commission, the Deputy Chief Justice or the
Deputy President of the Supreme Court of Appeal, as the case may be, acts as his
or her alternate on the Commission.
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(ဋ)

တရော်းလွှတခတောရုံ်းတစြေုံြေုံနှငဲ့ သကဆိုံငသော အခရ်းကိစစမ္ျော်းကိုံ စဉ်းစော်းဆုံ်း ဖတသညဲ့အြေါ
ထိုံတရော်းရုံ်း၏ တရော်းသူကက်းဥကကဌနှငဲ့ သကဆိုံငရော ပည ယ၏ ေ ကက်းြေျြုပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
၎င်းတိတ
ုံေ့ စဦ်းြေျင်းစက ြေ ေ့အပခသော အ ြေော်းတစဦ်း။

[၁၉၉၈ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေုံတိယကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂ (က) နှငဲ့ ၂၀၀၁ ြေုံနှစ၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၆ (ြေ)၊ ၂၀၁၂ ြေုံနစ
ှ ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ
၁၇ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၀ အရ အပိုံေ (ဋ) အစော်းထိုံ်းထော်းသညဲ့။]
(၂)

ပုံေမ္ြေ

(၁) (စ) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (ဆ) နှငဲ့အည

‘တရော်းလွှတခတောခရှွဲ့ခ မ္ျော်း’ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ‘ခရှွဲ့

ခ မ္ျော်း’အ ကမ္ှ အဆိုံ ပြုြေရသူအခရအတကသည ြေ ေ့အပရ ခ ရောလတ အခရအတကနှငဲ့ ညမ္ျှခ လျှင နိုံငင
ခတောသမ္မတအခ ဖငဲ့ ၎င်းတိုံေ့ကိုံ ြေ ေ့အပရမ္ည။ အဆိုံ ပြုြေရသူအခရအတကသည ြေ ေ့အပရ

ခ ရောလတအ

ခရအတကထက ပိုံမ္ျော်းခ လျှင နိုံငငခတောသမ္မတသည သကဆိုံငရောပညောရှငနှငဲ့ တိုံငပငခဆ်းခန်းပပ်းခ ောက
ဤအသကခမ္်းေမ္်းခ ကောင်းမ္ှု

အသိုံင်းအေိုံင်းတစြေုံလုံ်းကိုံ

ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့

ြေ ေ့အပမ္ှုမ္ျော်း

ဖစခစရ

လိုံအပြေျကနှငဲ့လည်း ကိုံကညသညဲ့ အဆိုံ ပြုြေရသူအခရအတက အလုံအခလောကအော်း လစလပခ ရောမ္ျော်း
အတက ြေ ေ့အပရမ္ည။
(၃)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော က ြေ ေ့အပသညဲ့ ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငမ္ျော်း သည ၎င်းတိုံေ့ကိုံ

အတူတက အစော်းထိုံ်းသညဲ့ အြေျိ အထိ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခ ရောလတမ္ျော်းစော ရှိသညဲ့အြေျိ အထိ
ခဆောငနိုံငသည။

တောေ ထမ္်း

ခကောမ္ရှငအတက တောေ ခပ်းအပ ြေင်းြေရခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခရွ်းြေျယြေ ေ့အပြေရခသော

အ ြေော်းအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည

၎င်းတိက
ုံေ့ ိုံ

တောေ ခပ်းအပခသော

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခရွ်းြေျယြေ ေ့အပခသောသူမ္ျော်းက

အစော်းထိုံ်းြေ ေ့အပသညဲ့အြေျိ အထိ တောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငသည။
(၄)

တရော်းခရ်းခကောမ္ရှငသည

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင

ယင်းသိုံေ့

အပနှင်းထော်းသညဲ့ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ပိုံငဆိုံငထော်း သည။
(၅)

တရော်းခရ်းခကောမ္ရှငသည တရော်းစရငခရ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တရော်းမ္ျှတမ္ှု ခပေါ်ခပါကခရ်းနှငဲ့ သကဆိုံငခသော

အခရ်းကိစစမ္ျော်းနှငဲ့ပတသက၍ နိုံငငခတောအစိုံ်းရထ အကက ပြုြေျကမ္ျော်း ခပ်းအပနိုံငခသောလည်း တရော်းသူကက်း
တစဦ်း ြေ ေ့အပ ြေင်းမ္ှအပ အ ြေော်းကိစစရပမ္ျော်းကိုံ စဉ်းစော်းခသောအြေါ ပုံေမ္ြေ (၁) (ဇ) နှငဲ့ (ည) အရ
ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းမ္ပါေငဘ စည်းခေ်းတိုံငပငရမ္ည။
(၆)

တရော်းခရ်းခကောမ္ရှငသည

ယင်း၏

ကိုံယပိုံငလုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းကိုံ

ြေျမ္ှတနိုံငခသောလည်း

ခကောမ္ရှငဆုံ်း ဖတြေျကမ္ျော်းအော်း အဖွဲ့ေငအမ္ျော်းစုံက ခထောကြေရမ္ည။
(၇)

တရော်းသူကက်းြေျြုပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၏

ဥကကဌသည

ခကောမ္ရှငတင

ယောယအမ္ှုထမ္်းနိုံင ြေင်းမ္ရှိပါက ေုံတိယ တရော်းသူကက်းြေျြုပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၏ ေုံတိယ
ဥကကဌသည အခ ြေအခ နှငဲ့အြေျိ အြေါအရ ခကောမ္ရှငတင ကိုံယစော်းေင၍ ထမ္်းခဆောငခပ်းရမ္ည။
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[Sub-s. (7) added by s. 2(b) of the Constitution Second Amendment Act of 1998 and
substituted by s. 16 (c) of Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(8)

The President and the persons who appoint, nominate or designate the

members of the Commission in terms of subsection (1)(c), (e), (f) and (g), may, in
the same manner appoint, nominate or designate an alternate for each of those
members, to serve on the Commission whenever the member concerned is
temporarily unable to do so by reason of his or her incapacity or absence from the
Republic or for any other sufficient reason.

[Sub-s. (8) added by s. 2(b) of the Constitution Second Amendment Act of 1998.]
Prosecuting authority
179.

(1)

There is a single national prosecuting authority in the Republic, structured

in terms of an Act of Parliament, and consisting of—
(a)

a National Director of Public Prosecutions, who is the head of the
prosecuting authority, and is appointed by the President, as head
of the national executive; and

(b)

Directors of Public Prosecutions and prosecutors as determined by
an Act of Parliament.

(2)

The prosecuting authority has the power to institute criminal proceedings

on behalf of the state, and to carry out any necessary functions incidental to
instituting criminal proceedings.
(3)

National legislation must ensure that the Directors of Public Prosecutions—
(a)

are appropriately qualified; and

(b)

are responsible for prosecutions in specific jurisdictions, subject to
subsection (5).

(4)

National legislation must ensure that the prosecuting authority exercises

its functions without fear, favour or prejudice.
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[၁၉၉၈ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေုံတိယကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂ (ြေ) နှငဲ့ ၂၀၀၁ ြေုံနှစ၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၆ (င်္) အရ ပုံေမ္ြေ (၇) အော်း
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
(၈)

သကဆိုံငရော တရော်းခရ်းခကောမ္ရှင အဖွဲ့ေငတစဦ်းသည စမ္်းခဆောငနိုံငစမ္်းမ္ရှိခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သမ္မတ

နိုံငငခတော ပငပတင ခရောကရှိခ ခသော အခ ကောင်းခ ကောငဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ြေိုံငလုံခသော အ ြေော်းအခ ကောင်း ခ ကောငဲ့
ယောယအော်း ဖငဲ့ တောေ ထမ္်းခဆောငနိုံင ြေင်းမ္ရှိခသော အြေျိ တိင
ုံ ်းတင ပုံေမ္ြေ (၁) (င်္)၊ (င)၊ (စ) နှငဲ့ (ဆ) အရ
ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငမ္ျော်း ြေ ေ့အပခသော၊ အဆိုံ ပြုခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တောေ အပနှင်းခသော နိုံငငခတောသမ္မ တနှငဲ့
လူပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်းသည ခကောမ္ရှငအတင်း ကိုံယစော်း ပြုပါေငရ

အ ြေော်းအဖွဲ့ေငတစဦ်းအော်း တူညခသော ည်းလမ္်း

ကိုံအသုံ်း ပြု၍ ြေ ေ့အပ ြေင်း၊ အဆိုံ ပြု ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တောေ အပနှင်း ြေင်းမ္ျော်း ပြုလုံပရမ္ည။

[၁၉၉၈ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေုံတိယကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂ (ြေ) အရ ပုံေမ္ြေ (၈) အော်း
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]
အစိ်းုံ ရခရှွဲ့ခ မ္ျော်း
၁၇၉။

(၁)

သမ္မတနိုံငငအတင်းတင ပါလမ္

အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလွှတခတော အကဥပခေ တစရပနှငဲ့အည

ဖွဲ့စည်းထော်းသညဲ့ တစြေုံတည်းခသော နိုံငငခတောအဆငဲ့ အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ အဖွဲ့ရှိပပ်း ယင်းတင (က)

နိုံငခတောအဆငဲ့

အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏

အကက်းအက ဖစသညဲ့

နိုံငငခတောသမ္မတက

ြေ ေ့အပထော်းသူ ဖစပပ်း အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ အဖွဲ့၏ အကက်းအမ္ှြူ်းလည်း ဖစသူ နိုံငငလုံ်းဆိုံငရော အစိုံ်းရ
ခရှွဲ့ခ ညွှ ကော်းခရ်းမ္ှု်းတစဦ်းနှငဲ့
(ြေ)

အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလွှတခတော အကဥပခေတစရပအရ သတမ္ှတခပ်းထော်းသညဲ့ အစိုံ်းရခရှွဲ့
ခ မ္ျော်း ဆိုံငရော ညွှ ကော်းခရ်းမ္ှု်းမ္ျော်း နှငဲ့ အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ မ္ျော်း။

(၂)

အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ မ္ျော်းတင နိုံငငခတောကိုံယစော်း ပစမ္ှုဆိုံငရော တရော်းစဆိမ္
ုံ ှုမ္ျော်း ပြုလုံပရ နှငဲ့ ပစမ္ှုဆိုံငရော

တရော်းစဆိမ္
ုံ ှုမ္ျော်း ပြုလုံပ ြေင်းနှငဲ့ ထပတူကျသညဲ့ အခ ြေြေ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ခဆောငရွကရ အြေငဲ့အောဏော
ရှိသည။
(၃)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေအရ အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ မ္ျော်းဆိုံငရော ညွှ ကော်းခရ်းမ္ှု်းမ္ျော်းသည (က)

ခ ကောင်းကျိြု်းဆခလျောမ္ှုရှိသညဲ့ အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္သူမ္ျော်း ဖစရမ္ည။

(ြေ)

ပုံေမ္ြေ (၅) အရ သတမ္ှတစရငပိုံငြေငဲ့မ္ျော်း အတင်းရှိ ပစမ္ှုဆိုံငရော တရော်းစဆိမ္
ုံ ှုမ္ျော်းအတက
တောေ ရှိသည။

(၄)

အစိုံ်းခရှွဲ့ခ မ္ျော်းက ၎င်းတိ၏
ုံေ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း အခ ကောကတရော်း၊ မ္ျကနှောသောခပ်းမ္ှု သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဘကလိုံကဆုံ်း ဖတမ္ှုမ္ျော်း မ္ရှိဘ ခဆောငရွက ိငခစရ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဖငဲ့ အခသအြေျောခဆောငရွကရမ္ည။
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(5)

The National Director of Public Prosecutions—
(a)

must determine, with the concurrence of the Cabinet member
responsible for the administration of justice, and after consulting
the Directors of Public Prosecutions, prosecution policy, which must
be observed in the prosecution process;

(b)

must issue policy directives which must be observed in the
prosecution process;

(c)

may intervene in the prosecution process when policy directives are
not complied with; and

(d)

may review a decision to prosecute or not to prosecute, after
consulting the relevant Director of Public Prosecutions and after
taking representations within a period specified by the National
Director of Public Prosecutions, from the following:
(i)

The accused person.

(ii)

The complainant.

(iii)

Any other person or party whom the National Director
considers to be relevant.

(6)

The Cabinet member responsible for the administration of justice must

exercise final responsibility over the prosecuting authority.
(7)

All other matters concerning the prosecuting authority must be determined

by national legislation.

Other matters concerning administration of justice
180.

National legislation may provide for any matter concerning the administration of
justice that is not dealt with in the Constitution, including—
(a)

training programmes for judicial officers;

(b)

procedures for dealing with complaints about judicial officers; and

(c)

the participation of people other than judicial officers in court decisions.
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(၅)

ိငငလုံ်းဆိုံငရော အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ မ္ျော်း ညွှ ကော်းခရ်းမ္ှု်းသည (က)

တရော်းစရငခရ်း၏ စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုတောေ ကိုံယူထော်းသညဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့မ္အ
ှ ဖွဲ့ေင၏ သခဘောတူည
မ္ှုနှငဲ့ အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ မ္ျော်းဆိုံငရော ညွှ ကော်းခရ်းမ္ှု်းမ္ျော်း၏ ခဆ်းခန်းတိုံငပငမ္ှု ရလေမ္ျော်းအခပေါ်
အခ ြေြေကော တရော်းစဆိမ္
ုံ ှုမ္ျော်းတင

ခစောငဲ့ ကညဲ့ရမ္ညဲ့ တရော်းစဆိမ္
ုံ ှုဆိုံငရော မ္ူေါေမ္ျော်းကိုံ

သတမ္ှတရမ္ည။
(ြေ)

တရော်းစဆိမ္
ုံ ှုမ္ျော်းတင ခစောငဲ့ ကညဲ့ရမ္ညဲ့ မ္ူေါေညွှ ကော်းြေျကမ္ျော်းကိုံ ထုံတ ပ ခပ်းရမ္ည။

(င်္)

မ္ူေါေညွှ ကော်းြေျကမ္ျော်းကိုံ

မ္လိုံက ောခသောအြေျိ တင

တရော်းစဆိမ္
ုံ ှုမ္ျော်းတင

ကော်းေင

ခဆောငရွကနိုံငသည။
(ဃ)

သကဆိုံငရော အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ မ္ျော်း ညွှ ကော်းခရ်းမ္ှု်း နှငဲ့ တိုံငပငခဆ်းခန်း၍ နိုံငငလုံ်းဆိုံငရော
အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ မ္ျော်း ညွှ ကော်းခရ်းမ္ှု်းက သတမ္ှတထော်းသညဲ့ ကောလတစရပအတင်း ခအောကပါ
ပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်းထမ္ှ

ကိုံယစော်း ပြုမ္ှုမ္ျော်းကိုံ

ရယူပပ်းခ ောကတင

ဆကလကတရော်းစဆိရ
ုံ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တရော်းစဆိုံ ြေင်း မ္ ပြုရ ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပကိုံ ပ လညသုံ်းသပနိုံငသည (၁)

စပစြေရသူ

(၂)

တရော်းလိုံ

(၃)

ပတသကဆကနွှယမ္ှုရှိသညဟုံ နိုံငငလုံ်းဆိုံငရော ညွှ ကော်းခရ်းမ္ှု်းက မ္ှတယူသညဲ့
အ ြေော်းပုံင်္္ိြုလမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ှုသညမ္ျော်း

(၆)

တရော်းစရငခရ်း၏ စမ္ြေ ေ့ြေသညဲ့ တောေ ကိုံယူထော်းသညဲ့ ေ ကက်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင ဖစသူသည အစိုံ်းရ

ခရှွဲ့ခ နှငဲ့ သကဆိုံငသညဲ့ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ တောေ ကိုံ ကျငဲ့သုံ်းရမ္ည။
(၇)

အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ အဖွဲ့နှငဲ့သကဆိုံငသညဲ့ အ ြေော်းခသော အခရ်းကိစစမ္ျော်းအော်းလုံ်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဖငဲ့

ဆုံ်း ဖတရမ္ည။

တရော်းစရငခရ်းနှငသက
ဲ့
ဆိင
ုံ သညဲ့ အ ြေော်းကိစရ
စ ပမ္ျော်း
၁၈၀။

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအတင်း ထညဲ့သင်းခဖော ပ ြေင်းမ္ရှိသညဲ့ တရော်းစရင

ခရ်းကိစစမ္ျော်းအတက ခဖော ပခပ်းနိုံငပပ်း ယင်းတိတ
ုံေ့ င (က)

တရော်းခရ်းအရောရှိမ္ျော်းအတကမ္မ္်းမ္သငတ ်းအစအစဉမ္ျော်း

(ြေ)

တရော်းခရ်းအောဏောပိုံငမ္ျော်းနှငဲ့ပတသကသညဲ့ တိုံင ကော်းမ္ှုမ္ျော်းကိုံ

ကိုံငတယခ ဖရှင်းခသော

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းနှငဲ့
(င်္)

တရော်းရ်းုံ ဆုံ်း ဖတြေျကမ္ျော်းတင တရော်းခရ်းအရောရှိမ္ျော်း မ္ဟုံတ ကသညဲ့ အ ြေော်းသူမ္ျော်း ပါေင

ခဆောငရွကမ္ှု
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CHAPTER 9
STATE INSTITUTIONS SUPPORTING CONSTITUTIONAL DEMOCRACY
Establishment and governing principles
181.

(1)

The following state institutions strengthen constitutional democracy in the

Republic:
(a)

The Public Protector.

(b)

The South African Human Rights Commission.

(c)

The Commission for the Promotion and Protection of the Rights of
Cultural, Religious and Linguistic Communities.

(2)

(d)

The Commission for Gender Equality.

(e)

The Auditor-General.

(f)

The Electoral Commission.

These institutions are independent, and subject only to the Constitution

and the law, and they must be impartial and must exercise their powers and
perform their functions without fear, favour or prejudice.
(3)

Other organs of state, through legislative and other measures, must assist

and protect these institutions to ensure the independence, impartiality, dignity
and effectiveness of these institutions.
(4)

No person or organ of state may interfere with the functioning of these

institutions.
(5)

These institutions are accountable to the National Assembly, and must

report on their activities and the performance of their functions to the Assembly
at least once a year.
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အြေ ်း ၉
ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေအရ အုံပြေျြုပခသော ေမ္ိက
ုံ ခရစစ စကိုံ အခထောကအကူ ပြုခသော နိင
ုံ ငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း

ဖွဲ့စည်းတညခထောငမ္ှုနင
ှ ဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းမ္ူမ္ျော်း
၁၈၁။

(၁)

ခအောကခဖော ပပါ နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းသည သမ္မတနိုံငငခတောအတင်းရှိ ေမ္ိုံကခရစ ည်းလမ္်း

ကျခသော ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတစရပ အော်းခကောင်း လောခစရ အခထောကအကူ ပြုရမ္ည (က)

အမ္ျော်း ပညသူ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့

(ြေ)

ခတောငအောဖရိက လူူ့အြေငဲ့အခရ်းခကောမ္ရှင

(င်္)

ယဉခကျ်းမ္ှု၊ ဘောသောခရ်းနှငဲ့ ဘောသောခဗေ အသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်း၏ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း အော်း
ခပ်း မ္ငဲ့တငခရ်းနှငဲ့ အကောကယခပ်းခရ်း ခကောမ္ရှင

(၂)

(ဃ)

ကျော်း-မ္တ ်းတူခရ်း ခကောမ္ရှင

(င)

စောရင်းစစြေျြုပရုံ်း

(စ)

ခရွ်းခကောကပခကောမ္ရှင

ဤအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေမ္ျော်း၊ ဥပခေမ္ျော်းနှငဲ့အည

လတလပခသောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း ဖစ ကပပ်း

၎င်းတိ၏
ုံေ့

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့

ခဆောငရွကရ သညဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း

အ

ခ ကောကတရော်း၊ မ္ျကနှောသောခပ်းမ္ှု သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘကလိုံကဆုံ်း ဖတမ္ှုမ္ျော်း မ္ပါေငခစရဘ ကျငဲ့သုံ်းခဆောငရွကရ
မ္ည။
(၃)

ဤအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း၏ လတလပမ္ှု၊ ဘကမ္လိုံကမ္ှု၊ င်္ုံဏသိကခောရှိမ္ှုနှငဲ့ ထိခရောကမ္ှုရှိခစခရ်းကိုံ အော်း

ခပ်း မ္ငဲ့တငရ အတက အ ြေော်းခသော နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းက ဤအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းအော်း ဥပခေ ပဋ္ဌော ်း
ြေျကနှငဲ့ အ ြေော်းခဆောငရွကြေျကမ္ျော်းအော်း ဖငဲ့ ကူညကောကယခပ်းရမ္ည။
(၄)

လူတစဦ်းတစခယောကကခသောလည်းခကောင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ နိုံငငခတော အဖွဲ့အစည်းတစရပက

ခသော

လည်းခကောင်း ဤအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း၏ လုံပင ်းခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းတင ေငခရောကစကဖက ြေင်း မ္ ပြုခစရ။
(၅)

ဤအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းသည

လုံပင ်းတောေ ပိုံင်းဆိုံငရော

ပညသူူ့ လွှတခတောသိုံေ့ တောေ ြေရပပ်း ၎င်းတိ၏
ုံေ့
လုံပခဆောငြေျကမ္ျော်း၊

ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့သကဆိုံငခသော

အစရငြေစောမ္ျော်းအော်း

လွှတခတောသိုံေ့

အ ည်းဆုံ်းအော်း ဖငဲ့ တစနှစတစကကိမ္ အစအရငြေတင ပရမ္ည။
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Public Protector
Functions of Public Protector
182.

(1)

The Public Protector has the power, as regulated by national legislation—
(a)

to investigate any conduct in state affairs, or in the public

administration in any sphere of government, that is alleged or suspected
to be improper or to result in any impropriety or prejudice;

(2)

(b)

to report on that conduct; and

(c)

to take appropriate remedial action.

The Public Protector has the additional powers and functions prescribed

by national legislation.
(3)

The Public Protector may not investigate court decisions.

(4)

The Public Protector must be accessible to all persons and communities.

(5)

Any report issued by the Public Protector must be open to the public unless

exceptional circumstances, to be determined in terms of national legislation,
require that a report be kept confidential.

Tenure
183.

The Public Protector is appointed for a non-renewable period of seven years.
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အမ္ျော်း ပညသူ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့

အမ္ျော်း ပညသူ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
၁၈၂။

(၁)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ

အရ

အမ္ျော်း ပညသူ

ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့တငရှိခသော

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းမ္ှော (က)

မ္ရိ်းုံ သော်းမ္ှုအ ဖစ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ မ္ရိ်းုံ သော်းမ္ှု သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘကလိုံကဆုံ်း ဖတမ္ှုကိုံ

ဖစခပေါ်

ခစသညဟုံ စပစြေထော်းရခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သသယ ဖစြေရခသော နိုံငငခတောအခရ်းကိစစမ္ျော်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အစိုံ်းရအဖွဲ့

တစဖွဲ့၏

ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်း

ကိစစရပမ္ျော်းအတင်း

ပြုမ္ူ

ခဆောငရွကပုံမ္ျော်းကိုံ စုံစမ္်းစစခဆ်းရ ။

(၂)

(ြေ)

ထိုံအ ပြုအမ္ူအခ ကောင်း အစရငြေစောတငရ နှငဲ့

(င်္)

သငဲ့ခလျောခသော ကုံစော်းမ္ှုမ္ျော်းကိုံ ခဆောငရွကရ ။

အမ္ျော်း ပညသူ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့တင အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ သတမ္ှတခပ်းထော်းသညဲ့

ထပတိုံ်း အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းရှိသည။
(၃)

အမ္ျော်း ပညသူ

ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့သည

တရော်းရ်းုံ ဆုံ်း ဖတြေျကမ္ျော်းကိုံ

စုံစမ္်းစစ

ခဆ်းနိုံင ြေင်း မ္ရှိပါ။
(၄)

အမ္ျော်း ပညသူ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့သည လူတင
ိုံ ်း၊ အသိုံင်းအေိုံင်းတိုံင်း ထိခတွဲ့ဆကဆနိုံင

ခသော အဖွဲ့ ဖစရမ္ည။
(၅)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ

အထူ်းအခ ြေအခ မ္ျော်း

အရ

လျိြုွဲ့ေှကသိမ္်းဆည်းထော်းရ

မ္ဟုံတပါက

အမ္ျော်း ပညသူ

လိုံအပသညဟုံ

ဆုံ်း ဖတ ြေင်းြေထော်းရခသော

ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့က

ထုံတ ပ သညဲ့

အစရငြေစောတစရပအော်း အမ္ျော်း ပညသူ ကညဲ့ရှုနိုံငခစရမ္ည။

သကတမ္်း
၁၈၃။

အမ္ျော်း ပညသူကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်း

အရောရှိအော်း

သကတမ္်း ပ တိ်းုံ နိုံင ြေင်းမ္ရှိသညဲ့

ြေုံ စနှစတော

သကတမ္်းတစရပအတက ြေ ေ့အပနိုံငသည။
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South African Human Rights Commission
Functions of South African Human Rights Commission
184.

(1)

The South African Human Rights Commission must—
(a)

promote respect for human rights and a culture of human rights;

(b)

promote the protection, development and attainment of human
rights; and

(c)
(2)

monitor and assess the observance of human rights in the Republic.

The South African Human Rights Commission has the powers, as regulated

by national legislation, necessary to perform its functions, including the power—
(a)

to investigate and to report on the observance of human rights;

(b)

to take steps to secure appropriate redress where human rights
have been violated;

(3)

(c)

to carry out research; and

(d)

to educate.

Each year, the South African Human Rights Commission must require relevant

organs of state to provide the Commission with information on the measures that they
have taken towards the realisation of the rights in the Bill of Rights concerning housing,
health care, food, water, social security, education and the environment.
(4)

The South African Human Rights Commission has the additional powers and

functions prescribed by national legislation.
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ခတောငအောဖရိက လူူ့အြေငဲ့အခရ်းခကောမ္ရှင

ခတောငအောဖရိက လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ခကောမ္ရှင၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
၁၈၄။

(၁)

ခတောငအောဖရိက လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ခကောမ္ရှငသည (က)

လူူ့အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းနှငဲ့

လူူ့အြေငဲ့အခရ်းယဉခကျ်းမ္ှုတစရပအခပေါ်

ခလ်းစော်းမ္ှုကိုံ

အော်း

ခပ်း မ္ငဲ့တငရမ္ည။
(ြေ)

လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ကောကယမ္ှု၊ ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကမ္ှုနှငဲ့ ရရှိစစော်းမ္ှုကိုံ အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငရမ္ည။

(င်္)

သမ္မတနိုံငငခတောအတင်း လူူ့အြေငဲ့အခရ်းကိုံ ခလ်းစော်းလိုံက ောမ္ှုအော်း ခစောငဲ့ ကညဲ့အက ဖတ
ရမ္ည။

(၂)

ခတောငအောဖရိက လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ခကောမ္ရှငထတင အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ အပနှင်းထော်းခသော

ခအောကပါအြေငဲ့အောဏောတိုံေ့အပါအေင

ယင်း၏

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

ထမ္်းခဆောငရ

လိုံအပသညဲ့

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း ရှိသည (က)

လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ခလ်းစော်းလိုံက ောမ္ှုအခ ကောင်း စုံစမ္်းစစခဆ်းရ နှငဲ့ အစရငြေရ ။

(ြေ)

လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ြေျိြု်းခဖောကမ္ှုမ္ျော်း ရှိခ ခသောအြေါ သငဲ့ခလျောခသော ပြု ပငခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းကိုံ
ပြုလုံပရ ။

(၃)

(င်္)

သုံခတသ ပြုခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်း ပလုံပရ နှငဲ့

(ဃ)

ပညောခပ်းရ

အိမ္ယော၊ ကျ ်းမ္ောခရ်းခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု၊ အစော်းအစော၊ ခသောကသုံ်းခရ၊ လူမ္ှုဖူလခ
ုံ ရ်း၊ ပညောခရ်း၊ သဘောေ

ပတေ ်းကျငအခရ်းမ္ျော်းနှငဲ့သကဆိုံငသညဲ့ နိုံငငသော်းတိ၏
ုံေ့ အခ ြေြေရပိုံငြေငဲ့မ္ျော်းဆိုံငရော ခဖော ပြေျကပါ အြေငဲ့အ
ခရ်းမ္ျော်းကိုံ ရရှခ
ိ စမ္ညဲ့ လုံပခဆောငြေျကမ္ျော်းနှငဲ့သကဆိုံငခသော အြေျကအလကမ္ျော်းအော်း
လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ခကောမ္ရှငထ တင ပရ

ခတောငအောဖရိက

သကဆိုံငရော နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းသိုံေ့ ဤခကောမ္ရှငက နှစစဉ

ခတောင်းဆိုံရမ္ည။
(၄)

ခတောငအောဖရိက လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ခကောမ္ရှငထတင အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ သတမ္ှတခပ်းထော်းသညဲ့

ထပတိုံ်း အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းရှိသည။
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Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and
Linguistic Communities
Functions of Commission
185.

(1)

The primary objects of the Commission for the Promotion and Protection

of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities are—
(a)

to promote respect for the rights of cultural, religious and linguistic
communities;

(b)

to promote and develop peace, friendship, humanity, tolerance and
national unity among cultural, religious and linguistic communities,
on the basis of equality, non-discrimination and free association;
and

(c)

to recommend the establishment or recognition, in accordance with
national legislation, of a cultural or other council or councils for a
community or communities in South Africa.

(2)

The Commission has the power, as regulated by national legislation,

necessary to achieve its primary objects, including the power to monitor,
investigate, research, educate, lobby, advise and report on issues concerning the
rights of cultural, religious and linguistic communities.
(3)

The Commission may report any matter which falls within its powers and

functions to the South African Human Rights Commission for investigation.
(4)

The Commission has the additional powers and functions prescribed by

national legislation.
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ယဉခကျ်းမ္ှု၊ ကိ်းုံ ကယရောဘောသောတရော်း နှငဲ့ ဘောသောစကော်းခ ြေ ပြု အသိင
ုံ ်းအေိင
ုံ ်းမ္ျော်း၏ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း
အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငခရ်းနှငဲ့ အကောကယခပ်းခရ်း ခကောမ္ရှင

ခကောမ္ရှင၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
၁၈၅။

(၁)

ယဉခကျ်းမ္ှု၊ ကိုံ်းကယရောဘောသောတရော်းနှငဲ့ ဘောသောစကော်းအခ ြေ ပြု အသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်း၏ အြေငဲ့အ

ခရ်းမ္ျော်း အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငခရ်းနှငဲ့ အကောကယခပ်းခရ်း ခကောမ္ရှင၏ အဓိက ရညမ္ှ ်းြေျကမ္ျော်းမ္ှော (က)

ယဉခကျ်းမ္ှု၊ ကိုံ်းကယရောဘောသောတရော်းနှငဲ့ ဘောသောစကော်းအခ ြေ ပြု အသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်း၏
အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းအခပေါ် ခလ်းစော်းမ္ှုရှိလော ခစခရ်းအတက အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငရ ၊

(ြေ)

မ္တူညခသော

ယဉခကျ်းမ္ှု၊

ကိုံ်းကယရောဘောသောတရော်းနှငဲ့

ဘောသောစကော်းအခ ြေ ပြု

အသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်းအ ကော်း သောတူညမ္ျှ ြေင်း၊ ြေ ြေော်းဆကဆ မ္ှုမ္ရှိ ြေင်းနှငဲ့ အသင်းအဖွဲ့မ္ျော်း
လတလပစော

ဖွဲ့စည်းနိုံင ြေင်း

လူသော်းဆ မ္ှု၊

တိက
ုံေ့ ိုံ

ော်းလညလကြေမ္ှုနှငဲ့

အခ ြေြေထော်းပပ်း
စည်းလုံ်းမ္ှုမ္ျော်း

ပငိမ္်းြေျမ္်းမ္ှု၊

ြေငမ္ငရင်းနှ်းမ္ှု၊

ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကခစရ နှငဲ့

အော်း

ခပ်း မ္ငဲ့တငရ ၊
(င်္)

ခတောငအောဖရိကနိုံငငအတင်းရှိ လူမ္ှုအသိုံင်းအေိုံင်းတစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လူမ္ှုအသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်း
အတက

ယဉခကျ်းမ္ှုခကောငစတစရပ

ခကောငစမ္ျော်းအော်း

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
နှငဲ့အည

အ ြေော်းခကောငစတစရပ

ဖွဲ့စည်းမ္ှု သိုံေ့မ္ဟုံတ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အသိမ္ှတ ပြုမ္ှုကိုံ

အကက ပြုရ ။
(၂)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေအရ ဤခကောမ္ရှငထတင ယဉခကျ်းမ္ှု၊ ကိုံ်းကယရောဘောသောတရော်းနှငဲ့ ဘောသော

စကော်းအခ ြေ ပြု အသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်း ဖငဲ့ သကဆိုံငခသော အခရ်းကိစစမ္ျော်းကိုံ ခစောငဲ့ ကညဲ့ ြေင်း၊ စုံစမ္်းစစခဆ်း ြေင်း၊
သုံခတသ ပြုခလဲ့လော ြေင်း၊ ပညောခပ်း ြေင်း၊ ခဟောခ ပောစည်းရုံ်း ြေင်း၊ အကကခပ်း ြေင်းနှငဲ့ အစအရငြေ ြေင်းတိက
ုံေ့ ိုံ
ပြုလုံပနိုံငခသော အြေငဲ့အောဏောအပါအေင ယင်း၏ အဓိက ရညမ္ှ ်းြေျကမ္ျော်း ခအောင မ္ငခစရ

လိုံအပခသော

အြေငဲ့အောဏောကိုံ ပိုံငဆိုံငထော်းပါသည။
(၃)

ဤခကောမ္ရှငသည ယင်း၏ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ဖငဲ့ အကျြု်းေငခသော အ

ခရ်းကိစစအော်း စုံစမ္်းစစခဆ်းမ္ှု ပြုလုံပရ အတက ခတောင အောဖရိက လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ခကောမ္ရှငထ အစအရငြေ
တင ပနိုံငသည။
(၄)

ဤခကောမ္ရှငထတင အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေအရ သတမ္ှတခပ်းထော်းသညဲ့ ထပတိုံ်းအြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းရှိသည။
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Composition of Commission
186.

(1)

The number of members of the Commission for the Promotion and

Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities and
their appointment and terms of office must be prescribed by national legislation.
(2)

The composition of the Commission must—
(a)

be broadly representative of the main cultural, religious and
linguistic communities in South Africa; and

(b)

broadly reflect the gender composition of South Africa.

Commission for Gender Equality
Functions of Commission for Gender Equality
187.

(1)

The Commission for Gender Equality must promote respect for gender

equality and the protection, development and attainment of gender equality.
(2)

The Commission for Gender Equality has the power, as regulated by

national legislation, necessary to perform its functions, including the power to
monitor, investigate, research, educate, lobby, advise and report on issues
concerning gender equality.
(3)

The Commission for Gender Equality has the additional powers and

functions prescribed by national legislation.

Auditor-General
Functions of Auditor-General
188.

(1)

The Auditor-General must audit and report on the accounts, financial

statements and financial management of—
(a)

all national and provincial state departments and administrations;

(b)

all municipalities; and
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ခကောမ္ရှငဖွဲ့စည်းပုံ
၁၈၆။

(၁)

ယဉခကျ်းမ္ှု၊ ကိုံ်းကယရောဘောသောတရော်းနှငဲ့ ဘောသောစကော်းအခ ြေ ပြု အသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်း၏ အြေငဲ့အ

ခရ်းမ္ျော်း အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငခရ်းနှငဲ့ အကောအကယခပ်းခရ်း ခကောမ္ရှင၏ အဖွဲ့ေငအခရအတက၊ ၎င်းတိက
ုံေ့ ိုံ
ြေ ေ့အပ ြေင်းနှငဲ့ ရောထူ်းသကတမ္်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ တင သတမ္ှတခဖော ပခပ်းရမ္ည။
(၂)

ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည
(က)

ခတောငအောဖရိကနိုံငငအတင်းရှိ အဓိကကျခသော ယဉခကျ်းမ္ှု၊ ကိုံ်းကယရောဘောသောတရော်းနှငဲ့
ဘောသောစကော်းအခ ြေ ပြု အသိုံင်းအေိုံင်းမ္ျော်းကိုံ ကျယကျယ ပ ေ့ ပ ေ့ ကိုံယစော်း ပြုရမ္ည။

(ြေ)

ခတောငအောဖရိကနိုံငင၏ ကျော်း-မ္ဦ်းခရ အြေျိြု်းအစော်းကိုံ ကျယကျယ ပ ေ့ ပ ေ့ ကိုံယစော်း ပြု
ရမ္ည။

ကျော်း-မ္တ ်းတူခရ်း ခကောမ္ရှင
ကျော်း-မ္တ ်းတူခရ်း ခကောမ္ရှင၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
၁၈၇။

(၁)

ကျော်း-မ္တ ်းတူခရ်း ခကောမ္ရှငသည ကျော်း-မ္တ ်းတူခရ်းအခပေါ် ခလ်းစော်းမ္ှုနှငဲ့ အကောကယခပ်းမ္ှုကိုံ

ခသောလည်းခကောင်း၊ ကျော်း-မ္တ ်းတူမ္ှု ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကခရ်းနှငဲ့ ရညမ္ှ ်းြေျကမ္ျော်း ခအောင မ္ငခရ်းကိုံခသောလည်း
ခကောင်း အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငရမ္ည။
(၂)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ပါသတမ္ှတြေျကအရ ကျော်း-မ္တ ်းတူခရ်း ခကောမ္ရှငသည ကျော်း-မ္တ ်းတူခရ်းနှငဲ့

သကဆိုံငခသော အခရ်းကိစစမ္ျော်းကိုံ ခစောငဲ့ ကညဲ့ ြေင်း၊ စုံစမ္်းစစခဆ်း ြေင်း၊ သုံခတသ ပြုခလဲ့လော ြေင်း၊ ပညော
ခပ်း ြေင်း၊

ခဟောခ ပောစည်းရုံ်း ြေင်း၊

အကကခပ်း ြေင်းနှငဲ့

အစအရငြေ ြေင်းတိက
ုံေ့ ိုံ

အြေငဲ့အောဏောအပါအေင ယင်း၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ထမ္်းခဆောငရ

ပြုလုံပနိုံငခသော

လိုံအပခသော အြေငဲ့အောဏောကိုံ

ပိုံငဆိုံငထော်းသည။
(၃)

ကျော်း-မ္တ ်းတူခရ်း ခကောမ္ရှငထတင အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ သတမ္ှတခပ်းထော်းသညဲ့ ထပတိုံ်း

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းရှိသည။

စောရင်းစစြေျြုပရ်းုံ
စောရင်းစစြေျြုပရ်းုံ ၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
၁၈၈။

(၁)

စောရင်းစစြေျြုပရုံ်းသည ခအောကပါအဖွဲ့မ္ျော်း၏ ခငစောရင်းမ္ျော်း၊ ဘဏ္ဍောခရ်းရှင်းတမ္်းမ္ျော်းနှငဲ့ ဘဏ္ဍောခရ်း

စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုမ္ျော်းကိုံ စစခဆ်း၊ အစရငြေ ြေင်းမ္ျော်း ပြုလုံပရမ္ည (က)

နိုံငငခတောအဆငဲ့နှငဲ့ ပည ယအဆငဲ့ အစိုံ်းရဌော မ္ျော်းနှငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်းအော်းလုံ်း၊

(ြေ)

စညပငသောယောခရ်းခကောငစမ္ျော်းအော်းလုံ်းနှငဲ့
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(c)

any other institution or accounting entity required by national or
provincial legislation to be audited by the Auditor-General.

(2)

In addition to the duties prescribed in subsection (1), and subject to any

legislation, the Auditor-General may audit and report on the accounts, financial
statements and financial management of—
(a)

any institution funded from the National Revenue Fund or a

Provincial Revenue Fund or by a municipality; or
(b)

any institution that is authorised in terms of any law to receive

money for a public purpose.
(3)

The Auditor-General must submit audit reports to any legislature that has

a direct interest in the audit, and to any other authority prescribed by national
legislation. All reports must be made public.
(4)

The Auditor-General has the additional powers and functions prescribed by

national legislation.
Tenure
189.

The Auditor-General must be appointed for a fixed, non-renewable term of

between five and ten years.
Electoral Commission
Functions of Electoral Commission
190.

(1)

The Electoral Commission must—
(a)

manage elections of national, provincial and municipal legislative
bodies in accordance with national legislation;

(b)

ensure that those elections are free and fair; and

(c)

declare the results of those elections within a period that must be
prescribed by national legislation and that is as short as reasonably
possible.
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(င်္)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယအဆငဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ စောရင်းစစြေျြုပက စစ
ခဆ်းခပ်းရမ္ညဲ့ အ ြေော်းခသော အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စောရင်းအင်းအဖွဲ့မ္ျော်း။

(၂)

စောရင်းစစြေျြုပရုံ်းသည

တောေ မ္ျော်းအ ပင

ပုံေမ္ြေ

(၁)

ခအောကပါအဖွဲ့မ္ျော်း၏

နှငဲ့

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစြေုံတင

ခငစောရင်းမ္ျော်း၊

ခဖော ပထော်းသညဲ့

ဘဏ္ဍောခရ်းရှင်းတမ္်းမ္ျော်းနှငဲ့

ဘဏ္ဍောခရ်း

စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုမ္ျော်းကိုံ စစခဆ်း၊ အစရငြေ ြေင်းမ္ျော်း ပြုလုံပရမ္ည (က)

နိုံငငခတောအဆငဲ့ ဘဏ္ဍောခရ်းအဖွဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယအဆငဲ့ ဘဏ္ဍောခရ်းအဖွဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
စညပငသောယောခရ်းခကောငစတစရပက

ရ ပုံခငခပ်းအပထော်းခသော

အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(ြေ)

အမ္ျော်း ပညသူ

အကျိြု်းစ်းပော်းအတက

ခငခ က်းလကြေရယူရ

ဥပခေတစရပနှငဲ့အည

ြေငဲ့ ပြုြေျကရထော်းခသော အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း။
(၃)
နှငဲ့

စောရင်းစစြေျြုပရုံ်းသည ခငစောရင်းစစခဆ်းမ္ှုအပိုံင်းအရ တိုံကရိုံကဆကစပခ သညဲ့ လွှတခတောတစရပ
အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင

ခဖော ပထော်းခသော

အ ြေော်းခသော

အောဏောပိုံငအဖွဲ့အစည်းတစြေုံြေုံသိုံေ့

ခငစောရင်းအစအရငြေစောမ္ျော်း တငသင်းခပ်းရမ္ည။ အစရငြေစောမ္ျော်းအော်းလုံ်းကိုံလည်း အမ္ျော်း ပညသူ ကညဲ့ရှု နိုံင
ခစရမ္ည။
(၄)

စောရင်းစစြေျြုပရုံ်းတင အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ သတမ္ှတခပ်းထော်းသညဲ့ ထပတိုံ်း အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းရှိသည။

ရောထူ်းသကတမ္်း
၁၈၉။

စောရင်းစစြေျြုပအော်း

ပ လညသကတမ္်းတိုံ်းနိုံင ြေင်းမ္ရှိသညဲ့

ငါ်းနှစမ္ှ

ဆယနှစအထိရှိခသော

သကတမ္်းတစရပအတက ြေ ေ့အပခပ်းရမ္ည။

ခရွ်းခကောကပခကောမ္ရှင
ခရွ်းခကောကပခကောမ္ရှင၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
၁၉၀။

(၁)

ခရွ်းခကောကပခကောမ္ရှငသည (က)

နိုံငငခတောအဆငဲ့

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေနှငဲ့အည

စညပငသောယောခရ်း ယခ မ္အဆငဲ့ရှိ

နိုံငငခတောအဆငဲ့၊

ဥပခေ ပြုအဖွဲ့မ္ျော်း၏

ပည ယအဆငဲ့နှငဲ့

ခရွ်းခကောကပမ္ျော်းကိုံ

စမ္

ခပ်းရမ္ည။
(ြေ)

လတလပမ္ျှတခသော ခရွ်းခကောကပမ္ျော်း ဖစခစရ အခသအြေျော ခဆောငရွကခပ်းရမ္ည။

(င်္)

အဆိုံပါခရွ်းခကောကပရလေမ္ျော်းအော်း

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ

တင

ခဖော ပခပ်းထော်းသညဲ့

အြေျိ ကောလတစြေုံအတင်း အလျှငအ မ္ ခ က ငောခပ်းရမ္ည။
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(2)

The Electoral Commission has the additional powers and functions

prescribed by national legislation.
Composition of Electoral Commission
191.

The Electoral Commission must be composed of at least three persons. The

number of members and their terms of office must be prescribed by national legislation.
Independent Authority to Regulate Broadcasting
Broadcasting Authority
192.

National legislation must establish an independent authority to regulate

broadcasting in the public interest, and to ensure fairness and a diversity of views broadly
representing South African society.
General Provisions
Appointments
193.

(1)

The Public Protector and the members of any Commission established by

this Chapter must be women or men who—
(a)

are South African citizens;

(b)

are fit and proper persons to hold the particular office; and

(c)

comply with any other requirements prescribed by national
legislation.

(2)

The need for a Commission established by this Chapter to reflect broadly

the race and gender composition of South Africa must be considered when
members are appointed.
(3)

The Auditor-General must be a woman or a man who is a South African

citizen and a fit and proper person to hold that office. Specialised knowledge of,
or experience in, auditing, state finances and public administration must be given
due regard in appointing the Auditor-General.
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(၂)

ခရွ်းခကောကပခကောမ္ရှငတင အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေအရ သတမ္ှတခပ်းထော်းသညဲ့ ထပတိုံ်း

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းရှိသည။

ခရွ်းခကောကပခကောမ္ရှင ဖွဲ့စည်းပုံ
၁၉၁။

ခရွ်းခကောကပခကောမ္ရှငတင အ ည်းဆုံ်းအော်း ဖငဲ့ လူပုံင်္ိြု္ လ သုံ်းဦ်း ပါေငရမ္ည။ အဖွဲ့ေငအခရအတကနှငဲ့

ရောထူ်းသကတမ္်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ တငထညဲ့သင်းခဖော ပခပ်းရမ္ည။

ရုံပသထုံတလွှငမ္ှု
ဲ့ မ္ျော်းကိုံ ထိ ်းခကျောင်းသညဲ့ လတလပခသော အောဏောပိင
ုံ အဖွဲ့
ရုံပသထုံတလွှငမ္ှု
ဲ့ အောဏောပိင
ုံ အဖွဲ့
၁၉၂။

အမ္ျော်း ပညသူ အကျိြု်းစ်းပော်းအလိင
ုံေ့ ှော ရုံပသထုံတလွှငဲ့မ္ှုမ္ျော်းကိုံ ထိ ်းခကျောင်းရ နှငဲ့ ခတောငအောဖရိက လူူ့

ခဘောငကိုံ ကျယကျယ ပ ေ့ ပ ေ့ ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့ မ္တူက ပော်းခသော အ မ္ငမ္ျော်း၊ မ္ျှတမ္ှုမ္ျော်းကိုံ ရရှခ
ိ စရ အတက လတလပ
ခသော အောဏောပိုံငအဖွဲ့တစဖွဲ့အော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ ဖွဲ့စညခပ်းရမ္ည။

အခထခထ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်း
ြေ အပ
ေ့
မ္ှုမ္ျော်း
၁၉၃။

(၁)

ဤအြေ ်းပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းအရဖွဲ့စည်းထော်းသညဲ့ အမ္ျော်း ပညသူ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့နှငဲ့
ခကောမ္ရှငအဖွဲ့တစြေုံတင ပါေငခသော အမ္ျိြု်းသမ္်းမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းမ္ျော်းသည (က)

ခတောငအောဖရိက နိုံငငသော်းမ္ျော်း ဖစရမ္ည။

(ြေ)

ရုံ်းဌော တစြေုံြေုံတင

တောေ ထမ္်းခဆောငရ

သငဲ့ခလျောကိုံကညခသော

လူပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်း

ဖစရမ္ည။
(င်္)
(၂)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတငသတမ္ှတထော်းသညဲ့ အ ြေော်းစည်းကမ္်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ ကိုံကညရမ္ည။

ခတောငအောဖရိကနိုံငငအတင်းရှိ လူမ္ျိြု်းစုံမ္ျော်းနှငဲ့ ကျော်း-မ္ ဦ်းခရ အြေျိြု်းအစော်းကိုံ သိသောထငရှော်းခစရ

ဤအြေ ်းအရ ဖွဲ့စည်းထော်းခသော ခကောမ္ရှငတစရပ လိုံအပြေျကအော်း အဖွဲ့ေငမ္ျော်းကိုံ ြေ ေ့အပခသောအြေျိ တင
ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းခပ်းရမ္ည။
(၃)

စောရင်းစစြေျြုပသည စောရင်းစစြေျြုပရုံ်းတင ထမ္်းခဆောငရ သငဲ့ခလျောကိုံကညသညဲ့ ခတောငအောဖရိက

နိုံငငသော်း အမ္ျိြု်းသမ္်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းတစဦ်း ဖစရမ္ည။ စစရင်းစစြေျြုပကိုံ ြေ ေ့အပရောတင ခငစောရင်း စစ
ခဆ်းခရ်း၊ အစိုံ်းရဘဏ္ဍောခရ်းနှငဲ့ ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းအပိုံင်း၌ အသိပညောဗဟုံသုံတကကယေမ္ှုအော်း အခလ်းခပ်း
စဉ်းစော်းခစရမ္ည။
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(4)

The President, on the recommendation of the National Assembly, must

appoint the Public Protector, the Auditor-General and the members of—

(5)

(a)

the South African Human Rights Commission;

(b)

the Commission for Gender Equality; and

(c)

the Electoral Commission.

The National Assembly must recommend persons—
(a)

nominated by a committee of the Assembly proportionally
composed of members of all parties represented in the Assembly;
and

(b)

approved by the Assembly by a resolution adopted with a

supporting vote—
(i)

of at least 60 per cent of the members of the Assembly, if the
recommendation concerns the appointment of the Public
Protector or the Auditor-General; or

(ii)

of a majority of the members of the Assembly, if the

recommendation concerns the appointment of a member of a
Commission.
(6)

The involvement of civil society in the recommendation process may be

provided for as envisaged in section 59(1)(a).

Removal from office
194.

(1)

The Public Protector, the Auditor-General or a member of a Commission

established by this Chapter may be removed from office only on—
(a)

the ground of misconduct, incapacity or incompetence;

(b)

a finding to that effect by a committee of the National Assembly;
and

(c)

the adoption by the Assembly of a resolution calling for that
person’s removal from office.
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(၄)

နိုံငငခတောသမ္မတသည ပညသူူ့လွှတခတော၏ အကက ပြုြေျကကိုံ ရယူ၍ အမ္ျော်း ပညသူ ကောကယခစောငဲ့

ခရှောကခရ်းအဖွဲ့၊ စောရင်းစစြေျြုပနှငဲ့ ခအောကပါတိုံေ့အတက အဖွဲ့ေငမ္ျော်းကိုံ ြေ ေ့အပရမ္ည -

(၅)

(က)

ခတောငအောဖရိက လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ခကောမ္ရှင၊

(ြေ)

ကျော်း-မ္တ ်းတူခရ်း ခကောမ္ရှငနှငဲ့

(င်္)

ခရွ်းခကောကပခကောမ္ရှင။

ပညသူူ့ လွှတခတောသည ခအောကပါပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်းကိုံ အကက ပြုရမ္ည (က)

ပညသူူ့ လွှတခတောအတင်း ကိုံယစော်း ပြုပါေငခ သညဲ့ ပါတမ္ျော်းအော်းလုံ်း၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်း ဖငဲ့
အြေျိြု်းကျ ဖွဲ့စည်းထော်းသညဲ့ လွှတခတောခကောမ္တတစရပက အဆိုံ ပြုထော်းသူ။

(ြေ)

ခအောကပါ ည်းလမ္်းအော်း ဖငဲ့ခထောကြေအတည ပြုထော်းသညဲ့

ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပအရ

လွှတခတောက အတည ပြုထော်းသူ။
(၁)

အမ္ျော်း ပညသူ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအရောရှိ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စောရင်းစစြေျြုပကိုံ
ြေ ေ့အပ ြေင်းနှငဲ့ သကဆိုံငခသော အကက ပြုြေျက ဖစပါက လွှတခတော အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏
အ ည်းဆုံ်း ၆ေ ရောနှု ်း၏ ခထောကြေမ္ှု၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(၂)

ခကောမ္ရှငတစရပ၏

အဖွဲ့ေငတစဦ်းကိုံ

ြေ ေ့အပ ြေင်းနှငဲ့သကဆိုံငခသော

အကက ပြုြေျက ဖစပါက လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ အမ္ျော်းစုံ၏ ခထောကြေမ္ှု။
(၆)

အကက ပြုလုံပင ်းစဉအတင်း အရပဖကလူမ္ှုအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း ပါေင ြေင်းအော်း ပုံေမ္ ၅၉ (၁) (က) ပါ

ခမ္ျှောမ္ှ ်းြေျကနှငဲ့အည ခဖောခဆောငခပ်းနိုံငသည။

ရောထူ်းမ္ှ ထုံတပယ ြေင်း
၁၉၄။

(၁)

အမ္ျော်း ပညသူ

ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်း

အရောရှိ၊

စောရင်းစစြေျြုပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဤအြေ ်းအရ

ဖွဲ့စည်းထော်းခသော ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငတစဦ်းအော်း ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတငသော ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်းနိုံငသည (က)

အကျငဲ့သိကခောပျက ပော်း ြေင်း၊ တောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငစမ္်း မ္ရှိ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အရညအြေျင်း
ြေျိြုွဲ့ယင်း ြေင်း။

(ြေ)

ပညသူူ့ လွှတခတောခကောမ္တတစရပ၏ စိစစခတွဲ့ရှိမ္ှုတစြေုံအရ။

(င်္)

ထိုံပုံင်္္ိြုလကိုံ ရောထူ်းမ္ှဖယရှော်းရ

ခတောင်းဆိုံခသော ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပအော်း ပညသူူ့ လွှတ

ခတောက အတည ပြု ြေင်း။
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(2)

A resolution of the National Assembly concerning the removal from office of—
(a)

the Public Protector or the Auditor-General must be adopted with a
supporting vote of at least two thirds of the members of the
Assembly; or

(b)

a member of a Commission must be adopted with a supporting vote
of a majority of the members of the Assembly.

(3)

The President—
(a)

may suspend a person from office at any time after the start of the
proceedings of a committee of the National Assembly for the
removal of that person; and

(b)

must remove a person from office upon adoption by the Assembly
of the resolution calling for that person’s removal.
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(၂)

ရောထူ်းမ္ှဖယရှော်း ြေင်းနှငဲ့သကဆိုံငသညဲ့ ပညသူူ့ လွှတခတော၏ ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပသည (က)

အမ္ျော်း ပညသူ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအရောရှိ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စောရင်းစစြေျြုပကိုံ ရောထူ်းမ္ှ
ဖယရှော်းရ အတက ဖစပါက

လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ

စုံစုံခပါင်း၏

အ ည်းဆုံ်း

သုံ်းပုံနှစပုံ၏ ခထောကြေအတည ပြုြေျကကိုံ ရရှိရမ္ည၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(ြေ)

ခကောမ္ရှငတစရပ၏ အဖွဲ့ေငတစဦ်းကိုံ ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်းရ အတက

ဖစပါက လွှတ

ခတောကိုံယစော်းလှယ အမ္ျော်းစုံ၏ ခထောကြေအတည ပြုြေျကကိုံ ရရှိရမ္ည။
(၃)

နိုံငငခတောသမ္မတက (က)

လူပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းတစခယောကကိုံ ရောထူ်းမ္ှဆိုံင်းငဲ့ ြေင်းအော်း ထိုံပုံင်္္ိြုလကိုံဖယရှော်းရ
ခသော

ပြုလုံပ

ပညသူူ့ လွှတခတော၏ လုံပင ်းစဉမ္ျော်းကိုံ စတငပပ်းခ ောကတင အြေျိ မ္ခရွ်း

ပြုလုံပနိုံငသည။
(ြေ)

လူပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းတစခယောကကိုံ

ရောထူ်းမ္ှဖယရှော်း ြေင်းအော်း

ထိုံပုံင်္္ိြုလကိုံဖယရှော်းရ

ခတောင်းဆိုံခသော ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပအော်း ပညသူူ့ လွှတခတောက အတည ပြုပပ်းခ ောကတင
ပြုလုံပနိုံငသည။
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CHAPTER 10
PUBLIC ADMINISTRATION
Basic values and principles governing public administration
195.

(1)

Public administration must be governed by the democratic values and

principles enshrined in the Constitution, including the following principles:
(a)

A high standard of professional ethics must be promoted and
maintained.

(b)

Efficient, economic and effective use of resources must be promoted.

(c)

Public administration must be development-oriented.

(d)

Services must be provided impartially, fairly, equitably and without
bias.

(e)

People’s needs must be responded to, and the public must be
encouraged to participate in policy-making.

(f)

Public administration must be accountable.

(g)

Transparency must be fostered by providing the public with timely,
accessible and accurate information.

(h)

Good human-resource management and career-development
practices, to maximize human potential, must be cultivated.

(i)

Public administration must be broadly representative of the South
African people, with employment and personnel management
practices based on ability, objectivity, fairness, and the need to
redress the imbalances of the past to achieve broad representation.

(2)

The above principles apply to—
(a)

administration in every sphere of government;

(b)

organs of state; and

This is not an official document of South Africa.

253

အြေ ်း ၁၀
ပညသူူ့အပ
ုံ ြေျြုပခရ်းစ စ

ပညသူူ့အပ
ုံ ြေျြုပခရ်းစ စကိုံ စမ္အုံပြေျြုပခသော အခ ြေြေစတ ဖိ်းုံ မ္ျော်းနှငမ္ူ
ဲ့ မ္ျော်း
၁၉၅။

(၁)

ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းစ စအော်း ခအောကပါမ္ူမ္ျော်းအပါအေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအတင်း ထညဲ့သင်း

ခဖော ပထော်းခသော ေမ္ိုံကခရစ စတ ဖိုံ်းမ္ျော်းနှငဲ့ မ္ူမ္ျော်းအော်း ဖငဲ့ စမ္အုံပြေျြုပရမ္ည (က)

ကျွမ္်းကျငပညောရှငဆိုံငရော မ္ငဲ့မ္ော်းခသောကျငဲ့ေတစနှု ်းမ္ျော်းကိုံ အော်းခပ်း မ္ငဲ့တင ထိ ်းသိမ္်း
ခပ်းရမ္ည။

(ြေ)

အရင်း မ္စမ္ျော်းအော်း ထိခရောက၊ အကျိြု်းရှိစော အသုံ်း ပြု ြေင်းကိုံ အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငရမ္ည။

(င်္)

ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကမ္ှုခရှ်းရှုခသော ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းစ စ ဖစရမ္ည။

(ဃ)

ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်းအော်း

ဘကလိုံက ြေင်းအလျဉ်းမ္ရှိဘ

သမ္ောသမ္တကျကျ၊

သောတူညမ္ျှ

ခပ်းအပရမ္ည။
(င)

လူမ္ျော်း၏ လိုံအပြေျကမ္ျော်းအတက တုံေ့ ပ ခဆောငရွကခပ်းရမ္ည ဖစပပ်း မ္ူေါေ ြေျမ္ှတခရ်း
လုံပင ်းစဉတင လူမ္ျော်းပါေငခဆောငရွက ြေင်းကိုံလည်း အော်းခပ်းရမ္ည။

(စ)

ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းစ စတင တောေ ြေမ္ှုရှိရမ္ည။

(ဆ)

သငဲ့ခလျောခသောအြေျိ တင လယကူစောရယူ ကညဲ့ရှုနိုံငသညဲ့ တိကျခသော အြေျကအလကမ္ျော်း
အော်း နိုံငငသော်းမ္ျော်းအတက ထုံတ ပ ခပ်း ြေင်းအော်း ဖငဲ့ ပငဲ့လင်း မ္ငသောမ္ှုကိုံ အော်းခပ်း
မ္ငဲ့တငရမ္ည။

(ဇ)

လူူ့အစမ္်းအစမ္ျော်း
စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုနှငဲ့

အစမ္်းကုံ တိ်းုံ မ္ငဲ့ခပ်းရ အလိုံေ့ငှော

အသကခမ္်းေမ္်းခ ကောင်းမ္ှု

ခကောင်းမ္ ခသော

ဖွဲ့ပဖိြု်းတိုံ်းတကခရ်း

လူူ့စမ္်းအော်း

ကျငဲ့ထ်းုံ မ္ျော်းကိုံ

ပျိြု်း

ခထောငကျငဲ့သုံ်းရမ္ည။
(ည)

ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းစ စသည ကျယ ပ ေ့ခသော ကိုံယစော်း ပြုမ္ှုကိုံ

ဖစခပေါ်ခစရ အလိုံေ့ငှော

အတိတမ္ှ မ္ညမ္ျှမ္ှုမ္ျော်းကိုံ ပြု ပငတညဲ့မ္တခပ်းရ လိုံအပြေျက၊ တတကျွမ္်းမ္ှုစမ္်းရည၊ လက
ခတွဲ့ကျမ္ှုနှငဲ့

မ္ျှတမ္ှုတေ့ိုံအခပေါ်

အခ ြေြေသညဲ့

အလုံပအကိုံငနှငဲ့

ေ ထမ္်းစမ္ြေ ေ့ြေမ္ှု

ကျငဲ့ထ်းုံ မ္ျော်းအော်း ဖငဲ့ ခတောငအောဖရိက ပညသူမ္ျော်းကိုံ ကျယကျယ ပ ေ့ ပ ေ့ ကိုံယစော်း ပြုခသော
စ စ ဖစရမ္ည။
(၂)

အထကပါမ္ူမ္ျော်းသည ခအောကပါတိန
ုံေ့ ှငဲ့ အကျြု်းေငသည (က)

အစိုံ်းရ၏ ယပယတိုံင်းတင စမ္အုံပြေျြုပမ္ှု

(ြေ)

နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းနှငဲ့
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(c)
(3)

public enterprises.

National legislation must ensure the promotion of the values and principles

listed in subsection (1).
(4)

The appointment in public administration of a number of persons on policy

considerations is not precluded, but national legislation must regulate these
appointments in the public service.
(5)

Legislation regulating public administration may differentiate between

different sectors, administrations or institutions.
(6)

The nature and functions of different sectors, administrations or

institutions of public administration are relevant factors to be taken into account
in legislation regulating public administration.

Public Service Commission
196.

(1)

There is a single Public Service Commission for the Republic.

(2)

The Commission is independent and must be impartial, and must exercise

its powers and perform its functions without fear, favour or prejudice in the
interest of the maintenance of effective and efficient public administration and a
high standard of professional ethics in the public service. The Commission must
be regulated by national legislation.
(3)

Other organs of state, through legislative and other measures, must assist

and protect the Commission to ensure the independence, impartiality, dignity and
effectiveness of the Commission. No person or organ of state may interfere with
the functioning of the Commission.
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(င်္)
(၃)

ပညသူပိုံငလုံပင ်းမ္ျော်း။

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင ပုံေမ္ြေ (၁) တင စောရင်း ပြုခဖော ပထော်းခသော စတ ဖိုံ်းမ္ျော်းနှငဲ့ မ္ူမ္ျော်းကိုံ အော်း

ခပ်း မ္ငဲ့တငခပ်းရမ္ည။
(၄)

မ္ူေါေခရ်းရော

ဆင ြေငသုံ်းသပမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့သကဆိုံငသညဲ့

ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းစ စအတက

ေ ထမ္်းအြေျိြုွဲ့ ြေ ေ့အပ ြေင်းကိုံ ဟ ေ့တော်း ြေင်း မ္ ပြုခသောလည်း ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုလုံပင ်းမ္ျော်းအတက ဤသိုံေ့
ခသော ြေ ေ့အပမ္ှုမ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဖငဲ့ ထိ ်းခကျောင်းခပ်းရမ္ည။
(၅)

ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းစ စကိုံ ထိ ်းခကျောင်းခသော ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကသည မ္တူညခသော ကဏ္ဍမ္ျော်း၊

အုံပြေျြုပမ္ှုမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အဖွဲ့မ္ျော်းအ ကော်း က ပော်း ြေော်း ော်းနိုံငသည။
(၆)

ပညသူအုံပြေျြုပခရ်းစ စတငပါေငသညဲ့

အမ္ျိြု်းမ္ျိြု်းခသော

ကဏ္ဍမ္ျော်း၊

အုံပြေျြုပမ္ှုမ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း၏ သခဘောသဘောေနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းသည ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းစ စအတက

ပဋ္ဌော ်း

ခသော ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကအတင်း ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းခပ်းရမ္ညဲ့ ဆကစပအခ ကောင်းတရော်းမ္ျော်း ဖစပါသည။

ပညသူူ့ေ ထမ္်းခကောမ္ရှင
၁၉၆။

(၁)

သမ္မတနိုံငငခတောအတက ပညသူူ့ေ ထမ္်းခကောမ္ရှင တစြေုံသော ထော်းရှိရမ္ည။

(၂)

ဤခကောမ္ရှငသည

ခပ်းအပရောတင

လတလပခသောခကောမ္ရှငတစရပ

အကျိြု်းထိခရောကခသော

ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းစ စနှငဲ့

ဖစပပ်း

ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း

အဆငဲ့အတ ်း မ္ငဲ့မ္ော်းခသော

ပ

ခရောဖကရှင ယကျငဲ့ေတမ္ျော်းကိုံ ထိ ်းသိမ္်းရ အလိုံေ့ငှော ယင်း၏ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း
အခ ကောကတရော်း၊ မ္ျကနှောသောခပ်းမ္ှု သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘကလိုံကဆုံ်း ဖတမ္ှုမ္ျော်း အလျဉ်းမ္ရှိဘ သမ္ောသမ္တကျကျ
ကျငဲ့သုံ်း ထမ္်းခဆောငရမ္ည။ ဤခကောမ္ရှငအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဖငဲ့ ထိ ်းခကျောင်းရမ္ည။
(၃)

ဤခကောမ္ရှင၏ လတလပမ္ှု၊ ဘကမ္လိုံကမ္ှု၊ င်္ုံဏသိကခောရှိမ္ှုနှငဲ့ ထိခရောကမ္ှုရှိခစခရ်းတိက
ုံေ့ ိုံ အော်း

ခပ်း မ္ငဲ့တငရ အတက

အ ြေော်းခသော

ခဆောငရွကြေျကမ္ျော်းအော်း ဖငဲ့

နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းက

ဤခကောမ္ရှငအော်း

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကနှငဲ့

ကူညကောကယခပ်းရမ္ည။

အ ြေော်း

လူတစဦ်းတစခယောကက

ခသောလည်းခကောင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ နိုံငငခတော အဖွဲ့အစည်းတစရပကခသောလည်းခကောင်း ဤခကောမ္ရှင၏ လုံပင ်း
ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းတင ေငခရောကစကဖက ြေင်း မ္ ပြုခစရခပ။
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(4)

The powers and functions of the Commission are—
(a)

to promote the values and principles set out in section 195,
throughout the public service;

(b)

to investigate, monitor and evaluate the organisation and
administration, and the personnel practices, of the public service;

(c)

to propose measures to ensure effective and efficient performance
within the public service;

(d)

to give directions aimed at ensuring that personnel procedures
relating to recruitment, transfers, promotions and dismissals
comply with the values and principles set out in section 195;

(e)

to report in respect of its activities and the performance of its
functions, including any finding it may make and directions and
advice it may give, and to provide an evaluation of the extent to
which the values and principles set out in section 195 are complied
with; and

(f)

either of its own accord or on receipt of any complaint—
(i)

to investigate and evaluate the application of personnel and
public administration practices, and to report to the relevant
executive authority and legislature;

(ii)

to investigate grievances of employees in the public service
concerning official acts or omissions, and recommend
appropriate remedies;

(iii)

to monitor and investigate adherence to applicable
procedures in the public service; and
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(၄)

ဤခကောမ္ရှင၏ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းမ္ှော (က)

ပုံေမ္ှ ၁၉၅ တင ြေျမ္ှတထော်းသညဲ့ စတ ဖိုံ်းမ္ျော်းနှငဲ့မ္ူမ္ျော်းအော်း ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း
ခပ်းအပ ြေင်းအော်း ဖငဲ့ အော်းခပ်း မ္ငဲ့တငရ ၊

(ြေ)

ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုနှငဲ့သကဆိုံငသညဲ့

စမ္အုံပြေျြုပမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့

ေ ထမ္်းကျငဲ့ထ်းုံ မ္ျော်းအော်း

ခစောငဲ့ ကညဲ့၊ စစခဆ်း၊ အက ဖတခပ်းရ ၊
(င်္)

ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုလုံပင ်းမ္ျော်း

ခပ်းအပရောတင

ထိခရောကအကျိြု်းရှိခစမ္ညဲ့

ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းကိုံ အဆိုံ ပြုတင ပရ ၊
(ဃ)

ေ ထမ္်းသစစုံခဆောင်း ြေင်း၊ ခ ပောင်းခရွှေွဲ့ ြေင်း၊ ရောထူ်းတိုံ်း မ္ငဲ့ ြေင်းနှငဲ့ ထုံတပယ ြေင်းမ္ျော်း ဖငဲ့
သကဆိုံငသညဲ့ ေ ထမ္်းခရ်းရော လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းအော်း ပုံေမ္ ၁၉၅ တင ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့
စတ ဖိုံ်းမ္ျော်း၊ မ္ူမ္ျော်းနှငဲ့ ညညွှတခစရ အလိုံေ့ငှော လမ္်းညွှ ြေျကမ္ျော်း ခပ်းအပရ ။

(င)

ခကောမ္ရှငက

ပြုလုံပနိုံငခသော

ခလဲ့လောခတွဲ့ရှိြေျကမ္ျော်းနှငဲ့

ခပ်းအပနိုံငခသော

ညွှ ကော်းြေျကမ္ျော်း၊ အကကဉောဏမ္ျော်း အပါအေင ခကောမ္ရှင၏ လုံပခဆောငြေျကမ္ျော်းနှငဲ့
လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ခဆောငရွကမ္ှုတိုံေ့ ဖငဲ့ ပတသက၍ အစအရငြေတင ပရ နှငဲ့ ပုံေမ္ ၁၉၅
တင ခဖော ပထော်းသညဲ့ စတ ဖိုံ်းမ္ျော်း၊ မ္ူမ္ျော်းကိုံ လိုံက ောမ္ှုအခပေါ် ဆ ်းစစအက ဖတမ္ှုတစရပ
ပြုလုံပခပ်းရ ။
(စ)

ခကောမ္ရှင၏ သခဘောဆနဒအရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တိုံင ကော်း စောလကြေရရှိ မ္ှုမ္ျော်းအရ (၁)

ေ ထမ္်းခရ်းရောနှငဲ့ ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းကျငဲ့ထ်းုံ မ္ျော်း ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုကိုံ စုံစမ္်းအက ဖတ
၍ သကဆိုံငရော အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောပိုံငအဖွဲ့နှငဲ့ လွှတခတောသိုံေ့ အစအရငြေတင ပ
ရ ။

(၂)

တရော်းေင ပြုလုံပမ္ှုမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပျကကကမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့ သကဆိုံငသညဲ့ ပညသူူ့ေ
ခဆောငမ္ှု လုံပင ်းမ္ျော်းအတင်းမ္ှ ေ ထမ္်းမ္ျော်း၏ စ ောြေျကမ္ျော်းကိုံ စုံစမ္်းစစခဆ်း၍
သငဲ့ခလျောခသော ကုံစော်းမ္ှုမ္ျော်း အကကခပ်းရ ။

(၃)

ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုလုံပင ်းမ္ျော်းတင

အကျြု်းေငခသော

ကျငဲ့ထ်းုံ မ္ျော်းကိုံ

လိုံက ောမ္ှုအော်း ခစောငဲ့ ကညဲ့စစခဆ်းရ နှငဲ့
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(iv)

to advise national and provincial organs of state regarding
personnel practices in the public service, including those
relating to the recruitment, appointment, transfer, discharge
and other aspects of the careers of employees in the public
service; and

(g)

to exercise or perform the additional powers or functions prescribed
by an Act of Parliament.

[Para. (g) added by s. 3 of the Constitution Second Amendment Act of 1998.]
(5)

The Commission is accountable to the National Assembly.

(6)

The Commission must report at least once a year in terms of subsection (4)(e)—
(a)

to the National Assembly; and

(b)

in respect of its activities in a province, to the legislature of that
province.

(7)

The Commission has the following 14 commissioners appointed by the

President:
(a)

Five commissioners approved by the National Assembly in
accordance with subsection (8)(a); and

(b)

one commissioner for each province nominated by the Premier of
the province in accordance with subsection (8)(b).

(8)

(a)

A commissioner appointed in terms of subsection (7)(a) must be—
(i)

recommended by a committee of the National Assembly that
is proportionally composed of members of all parties
represented in the Assembly; and

(ii)

approved by the Assembly by a resolution adopted with a
supporting vote of a majority of its members.
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(၄)

ေ ထမ္်းသစစုံခဆောင်း ြေင်း၊

ြေ ေ့အပ ြေင်း၊

ခ ပောင်းခရွှေွဲ့ ြေင်း၊

ထုံတပယ ြေင်းနှငဲ့

ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုလုံပင ်းအတင်းရှိ ေ ထမ္်းမ္ျော်း၏ အသကခမ္်းေမ္်းခ ကောင်းမ္ှု
ဆိုံငရော

အ ြေော်းကိစစရပမ္ျော်းအပါအေင

ေ ထမ္်းကျငဲ့ထ်းုံ မ္ျော်းနှငဲ့ပတသက၍

ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုကဏ္ဍအတင်းမ္ှ

နိုံငငခတောအဆငဲ့နှငဲ့

ပည ယအဆငဲ့

အစိုံ်းရအဖွဲ့မ္ျော်းသိုံေ့ အကကဉောဏမ္ျော်း ခပ်းအပရ ။
(ဆ)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတောအကဥပခေတစရပအရ သတမ္ှတခပ်းထော်းသညဲ့ ထပတိုံ်း
အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ကျငဲ့သုံ်းရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထမ္်းခဆောငရ

[၁၉၉၈ ြေုံနှစ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေုံတိယကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၃ အရ ပုံေမ္ြေ (ဆ) အော်း
အစော်းထိုံ်းထော်းသည။]

(၅)

ဤခကောမ္ရှငသည ပညသူူ့ လွှတခတောသိုံေ့ တောေ ြေရမ္ည။

(၆)

ခကောမ္ရှငသည ပုံေမ္ြေ (၄) (င)) နှငဲ့အည ခအောကပါအဖွဲ့မ္ျော်းသိေ့ုံ အ ည်းဆုံ်း တစနှစတစကကိမ္

အစအရငြေ တင ပရမ္ည (က)

ပညသူူ့ လွှတခတောနှငဲ့

(ြေ)

ပည ယတစြေုံအတင်းရှိ

ယင်း၏

လုံပခဆောငြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ပတသကပါက

သကဆိုံငရော

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောသိုံေ့လည်း တင ပရမ္ည။
(၇)

ခကောမ္ရှငတင နိုံငငခတောသမ္မတက ြေ ေ့အပသညဲ့ ခအောကခဖော ပပါ ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေင ၁၄ ဦ်း

ပါေငသည (က)

ပုံေမ္ြေ (၈) (က) နှငဲ့အည ပညသူူ့ လွှတခတောက အတည ပြုခသော ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငငါ်းဦ်းနှငဲ့

(ြေ)

ပုံေမ္ြေ

(၈)

(ြေ)

နှငဲ့အည

သကဆိုံငရော

ပည ယေ ကက်းြေျြုပက

အဆိုံ ပြုသညဲ့

ပည ယတစြေုံြေျင်းစ အတက ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငတစဦ်းစ။
(၈)

(က)

ပုံေမ္ြေ (၇) (က) အရ ြေ ေ့အပခသော ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငတစဦ်းသည (၁)

ပညသူူ့လွှတခတောတင ကိုံယစော်း ပြုပါေငခ သညဲ့ ပါတမ္ျော်းအော်းလုံ်း၏ အဖွဲ့ေင
မ္ျော်း ဖငဲ့

အြေျိြု်းကျဖွဲ့စည်းထော်းသညဲ့

ပညသူူ့လွှတခတော

ခကောမ္တတစရပက

အကက ပြုထော်းသူ ဖစသည။
(၂)

ကိုံယစော်းလှယအမ္ျော်းစုံ၏ ခထောကြေမ္တစရပ ဖငဲ့ ဆုံ်း ဖတအတည ပြု ြေင်းအော်း ဖငဲ့
လွှတခတောက အတည ပြုထော်းသူလည်း ဖစသည။
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(b)

A commissioner nominated by the Premier of a province must be—
(i)

recommended by a committee of the provincial legislature
that is proportionally composed of members of all parties
represented in the legislature; and

(ii)

approved by the legislature by a resolution adopted with a
supporting vote of a majority of its members.

(9)

An Act of Parliament must regulate the procedure for the appointment of

commissioners.
(10)

A commissioner is appointed for a term of five years, which is renewable

for one additional term only, and must be a woman or a man who is—
(a)

a South African citizen; and

(b)

a fit and proper person with knowledge of, or experience in,
administration, management or the provision of public services.

(11)

A commissioner may be removed from office only on—
(a)

the ground of misconduct, incapacity or incompetence;

(b)

a finding to that effect by a committee of the National Assembly or,
in the case of a commissioner nominated by the Premier of a
province, by a committee of the legislature of that province; and

(c)

the adoption by the Assembly or the provincial legislature
concerned, of a resolution with a supporting vote of a majority of
its members calling for the commissioner’s removal from office.

(12)

The President must remove the relevant commissioner from office upon—
(a)

the adoption by the Assembly of a resolution calling for that
commissioner’s removal; or
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(ြေ)

ပည ယေ ကက်းြေျြုပက အမ္ညစောရင်းတငသင်းခသော ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေင တစဦ်းသည (၁)

ပည ယဥပခေ ပြုလွှတခတောအတင်း

ကိုံယစော်း ပြုပါေငခ သညဲ့

ပါတမ္ျော်းအော်းလုံ်း၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်း ဖငဲ့ အြေျိြု်းကျဖွဲ့စည်းထော်းသညဲ့ ပည ယလွှတ
ခတောခကောမ္တ တစရပက အကက ပြုထော်းသူ ဖစရမ္ည။
(၂)

ကိုံယစော်းလှယအမ္ျော်းစုံ၏

ခထောကြေမ္တစရပ ဖငဲ့

ဆုံ်း ဖတအတည ပြု ြေင်းအော်း ဖငဲ့

လွှတခတောက

အတည ပြုထော်းသူလည်း

ဖစသည။
(၉)

အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု

လွှတခတောအကဥပခေတစရပတင

ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငမ္ျော်း

ြေ ေ့အပရ

ည်းလမ္်းကိုံ ပဋ္ဌော ်းခပ်းရမ္ည။
(၁၀)

ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငတစဦ်းအော်း

ခ ောကထပတစကကိမ္သော

သကတမ္်း ပ တိ်းုံ နိုံငသညဲ့

ငါ်းနှစတော

သကတမ္်းတစရပအတက ြေ အပ
ေ့
ြေင်း ဖစပပ်း ခအောကပါသတမ္ှတြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ ကိုံကညခသော အမ္ျိြု်းသမ္်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်း ဖစရမ္ည (က)

ခတောငအောဖရိက နိုံငငသော်းတစဦ်း ဖစပပ်း

(ြေ)

အုံပြေျြုပခရ်း၊ စမ္ြေ ေ့ြေခရ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း ခဖောခဆောငခပ်း ြေင်းနှငဲ့

ပတသက၍ ဗဟုံသုံတကကယေသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အခတွဲ့အကကြုရှိသညဲ့ သငဲ့ခလျောကိုံကညသူ
တစဦ်း။
(၁၁)

ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငတစဦ်းအော်း ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတငသော ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်းနိုံငသည (က)

အကျငဲ့သိကခောပျက ပော်း ြေင်း၊ တောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငစမ္်း မ္ရှိ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အရညအြေျင်း
ြေျိြုွဲ့ယင်း ြေင်း။

(ြေ)

ပညသူူ့ လွှတခတောခကောမ္တတစရပ၏ စစခဆ်းခတွဲ့ရှိမ္ှုတစြေုံအရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယ
တစြေုံ၏ ေ ကက်းြေျြုပ ဖစသူက အမ္ညစောရင်းတငသင်းခသော ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငတစဦ်း၏
ဖစရပတင

ထိုံ ပည ယ၏

ဥပခေ ပြု

လွှတခတောခကောမ္တတစရပ၏

စစခဆ်း

ခတွဲ့ရှိမ္ှုတစြေုံအရ။
(င်္)

ထိုံခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငကိုံ ရောထူ်းမ္ှဖယရှော်းရ
ပညသူူ့

အမ္ျိြု်းသော်း

လွှတခတော

ခတောင်းဆိုံခသော ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပအော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယ

ဥပခေ ပြု

လွှတခတော

ကိုံယစော်းလှယအမ္ျော်းစုံ၏ ခထောကြေမ္ ဖငဲ့ အတည ပြုထော်းခသော ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပအရ။
(၁၂)

နိုံငငခတောသမ္မတသည သကဆိုံငရော ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငအော်း ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတင ရောထူ်းမ္ှ

ဖယရှော်းခပ်းရမ္ည (က)

ထိုံခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငကိုံ ဖယရှော်းရ

ခတောင်းဆိုံခသော ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပကိုံ ပညသူူ့

လွှတခတောက အတည ပြု ြေင်း၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
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(b)

written notification by the Premier that the provincial legislature
has adopted a resolution calling for that commissioner’s removal.

(13)

Commissioners referred to in subsection (7)(b) may exercise the powers

and perform the functions of the Commission in their provinces as prescribed by
national legislation.

Public Service
197.

(1)

Within public administration there is a public service for the Republic,

which must function, and be structured, in terms of national legislation, and which
must loyally execute the lawful policies of the government of the day.
(2)

The terms and conditions of employment in the public service must be

regulated by national legislation. Employees are entitled to a fair pension as
regulated by national legislation.
(3)

No employee of the public service may be favoured or prejudiced only because
that person supports a particular political party or cause.
(4)

Provincial governments are responsible for the recruitment, appointment,

promotion, transfer and dismissal of members of the public service in their
administrations within a framework of uniform norms and standards applying to
the public service.
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(ြေ)

ထိုံခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငကိုံ ဖယရှော်းရ

ခတောင်းဆိုံခသော ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပအော်း ပည ယ

ဥပခေ ပြု လွှတခတောက အတည ပြုထော်းပပ်း ဖစခ ကောင်းအော်း ပည ယေ ကက်းြေျြုပက စော ဖငဲ့
ခရ်းသော်းအသိခပ်း ြေင်း။
(၁၃)

ပုံေမ္ြေ (၇) (ြေ) တင ရညညွှ ်းထော်းခသော ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ၎င်းတိုံေ့ ပည ယအတင်းရှိ

ခကောမ္ရှင၏ အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေပါ သတမ္ှတြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည
ကျငဲ့သုံ်းခဆောငရွကနိုံငသည။

ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှု
၁၉၇။

(၁)

ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းစ စအတင်းတင သမ္မတနိုံငငခတောအတက ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုအဖွဲ့တစဖွဲ့ရှိပပ်း

ယင်းသည

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေနှငဲ့အည

ဖွဲ့စည်းလုံပခဆောငရမ္ညဲ့အ ပင

အောဏောရ

အစိုံ်းရတစရပ၏

ဥပ

ခေနှငဲ့ညညွှတခသော မ္ူေါေမ္ျော်းကိုံလည်း သစစောရှိရှိ စမ္ခဆောငရွက ခပ်းရမ္ည။
(၂)

ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုကဏ္ဍအတင်းရှိ ေ ထမ္်းခရ်းရော စည်းမ္ျဉ်းစည်းကမ္်းမ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဖငဲ့

ထိ ်းခကျောင်းခပ်းရမ္ည။

ေ ထမ္်းမ္ျော်းသည

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ

အတင်း

ခဖော ပထော်းသညဲ့

မ္ျှတခသော

အပငိမ္်းစော်းလစောကိုံ ရရှိြေစော်းပိုံငြေငဲ့ ရှိသည။
(၃)

နိုံငငခရ်းပါတတစြေုံကိုံ ခထောကြေခသောခ ကောငဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံသိုံေ့ခထောကြေခသော အခ ကောင်းတရော်း

ခ ကောငဲ့ ပညသူူ့ေ ထမ္်းတစဦ်းအခပေါ် မ္ျကနှောသောခပ်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘကလိုံကဆုံ်း ဖတ ြေင်းမ္ျော်း မ္ရှခ
ိ စရ။
(၄)

ပည ယအဆငဲ့ အစိုံ်းရမ္ျော်းသည ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှုကဏ္ဍအတင်း ကျငဲ့သုံ်းလျကရှိသညဲ့ တူညခသော

စ ပမ္ူခဘောငတစရပနှငဲ့အည ယင်းတိ၏
ုံေ့
အုံပြေျြုပခရ်းစ စအတင်း ပညသူူ့ေ ထမ္်းအသစမ္ျော်း ခရွ်းြေျယြေ ေ့
အပ ြေင်း၊ ေ ထမ္်းမ္ျော်းကိုံ ရောထူ်းတိုံ်း မ္ငဲ့ ြေင်း၊ ခ ပောင်းခရွှေွဲ့ ြေင်းနှငဲ့ ထုံတပယ ြေင်းမ္ျော်း ပြုလပ
ုံ ရ တောေ ရှိသည။
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CHAPTER 11
SECURITY SERVICES
Governing principles
198.

The following principles govern national security in the Republic:
(a)

National security must reflect the resolve of South Africans, as individuals
and as a nation, to live as equals, to live in peace and harmony, to be free
from fear and want and to seek a better life.

(b)

The resolve to live in peace and harmony precludes any South African
citizen from participating in armed conflict, nationally or internationally,
except as provided for in terms of the Constitution or national legislation.

(c)

National security must be pursued in compliance with the law, including
international law.

(d)

National security is subject to the authority of Parliament and the national
executive.

Establishment, structuring and conduct of security services
199.

(1)

The security services of the Republic consist of a single defence force, a

single police service and any intelligence services established in terms of the
Constitution.
(2)

The defence force is the only lawful military force in the Republic.

(3)

Other than the security services established in terms of the Constitution,

armed organisations or services may be established only in terms of national
legislation.
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အြေ ်း ၁၁
လခုံ ြေြုခရ်း ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း

အုံပြေျြုပခရ်းမ္ူမ္ျော်း
၁၉၈။

သမ္မတနိုံငငခတောအတင်းရှိ အမ္ျိြု်းသော်းလုံခြေြုခရ်းအော်း ခအောကပါမ္ူမ္ျော်း ဖငဲ့ အုံပြေျြုပသည (က)

အမ္ျိြု်းသော်းလုံခြေြုခရ်းအဖွဲ့သည

ခတောငအောဖရိက

နိုံငငသော်းတစဦ်းြေျင်းစနှငဲ့

တစနိုံငငလုံ်း၏

ပငိမ္်းြေျမ္်းစော အတူယှဉတခ ထိုံငမ္ှု၊ အခ ကောကတရော်းနှငဲ့ မ္ ပညဲ့စုံမ္ှုမ္ျော်းမ္ရှိဘ ခ ထိုံငမ္ှုနှငဲ့ ပိုံမ္ိုံ
ခကောင်းမ္ ခသော ဘေတစရပကိုံ ရှောခဖမ္ှုတေ့ိုံအတက သနနိဌော ကိုံ အခလ်းအ က စဉ်းစော်းခပ်းရမ္ည။
(ြေ)

နိုံငငအတင်း၌ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ နိုံငင ပငပ၌ ဖစပော်းခသော လက ကကိုံငပဋိပကခမ္ျော်းတင ခတောငအောဖရိက
နိုံငငသော်းမ္ျော်းအော်း ပါေငခဆောငရွက ြေင်းအော်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ
ြေငဲ့ ပြုထော်း ြေင်းမ္ဟုံတပါက ပငိမ္်းြေျမ္်းစော အတူယှဉတခ ထိုံငရ သနနိဌော အရ ထိုံသိုံေ့ခသော ပါေငမ္ှုအော်း
ဟ ေ့တော်းထော်းသည။

(င်္)

နိုံငငခတော လုံခြေြုခရ်းကိစစရပမ္ျော်းအော်း အ ပည ပညဆိုံငရောဥပခေ အပါအေင ဥပခေမ္ျော်းနှငဲ့အည
ခဆောငရွကရမ္ည။

(ဃ)

နိုံငငခတောလုံခြေြုခရ်းသည လွှတခတောနှငဲ့ နိုံငငခတောအဆငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏ အမ္ိ ေ့အောဏော
ခအောကတင ရှိသည။

လခုံ ြေြုခရ်းေ ခဆောငမ္ှုဆင
ိုံ ရော အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း တညခထောငမ္ှု၊ ဖွဲ့စည်းတညခဆောကပန
ုံ င
ှ ဲ့ ခဆောငရွကမ္ှု
၁၉၉။

(၁)

သမ္မတနိုံငငခတော၏ လုံခြေြုခရ်းေ ခဆောငမ္ှုအဖွဲ့တင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ တညခထောငသညဲ့

တစြေုံတည်းခသော

ကောကယခရ်းတပမ္ခတော၊

တစြေုံတည်းခသော

ရတပဖွဲ့နှငဲ့

ခထောကလှမ္်းခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်း

ပါေငသည။
(၂)

ကောကယခရ်းတပမ္ခတောသည သမ္မတနိုံငငခတောအတင်းရှိ ဥပခေနှငဲ့ညညွှတသညဲ့ တစြေုံတည်းခသော

တပမ္ခတော ဖစသည။
(၃)

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ

အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းမ္ှအပ

တညခထောငသညဲ့

အ ြေော်းခသောလက ကကိုံငအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း

လုံခြေြုခရ်းေ ခဆောငမ္ှုဆိုံငရော
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ေ ခဆောငမ္ှုဆိုံငရော

အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့ညညွှတမ္ှသော တညခထောငနိုံငသည။
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(4)

The security services must be structured and regulated by national

legislation.
(5)

The security services must act, and must teach and require their members

to act, in accordance with the Constitution and the law, including customary
international law and international agreements binding on the Republic.
(6)

No member of any security service may obey a manifestly illegal order.

(7)

Neither the security services, nor any of their members, may, in the

performance of their functions—
(a)

prejudice a political party interest that is legitimate in terms of the
Constitution; or

(b)
(8)

further, in a partisan manner, any interest of a political party.

To give effect to the principles of transparency and accountability, multi-

party parliamentary committees must have oversight of all security services in a
manner determined by national legislation or the rules and orders of Parliament.

Defence
Defence force
200.

(1)

The defence force must be structured and managed as a disciplined

military force.
(2)

The primary object of the defence force is to defend and protect the

Republic, its territorial integrity and its people in accordance with the Constitution
and the principles of international law regulating the use of force.
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(၄)

လုံခြေြုခရ်းေ ခဆောငမ္ှုဆိုံငရော

အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းအော်း

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေနှငဲ့အည

ဖွဲ့စည်း၊

စည်းမ္ျဉ်းသတမ္ှတ ခပ်းရမ္ည။
(၅)

လုံခြေြုခရ်းေ ခဆောငမ္ှုဆိုံငရော

အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းသည

ဤဖွဲ့စည်းပုံနှငဲ့တက

သမ္မတနိုံငငခတောက

လိုံက ောရ တောေ ရှိသညဲ့ နိုံငငတကော ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းဥပခေမ္ျော်း၊ နိုံငငတကော သခဘောတူညြေျကမ္ျော်းအပါအေင
ပဋ္ဌော ်းဥပခေမ္ျော်းအတိုံင်း လိုံက ောခဆောငရွကရမ္ည ဖစပပ်း ယင်းတိ၏
ုံေ့
အဖွဲ့ေငမ္ျော်းကိုံလည်း ထိုံသလ
ိုံေ့ ိုံက ော
ခဆောငရွကရ သင ကော်းြေိုံင်းခစရမ္ည။
(၆)

တရော်းေငမ္ှုမ္ရှိသညမ္ှော

သိသောထငရှော်းခသော

အမ္ိ ေ့တစရပအော်း

လုံခြေြုခရ်းေ ခဆောငမ္ှုဆိုံငရော

အဖွဲ့အစည်းတစြေုံ၏ မ္ညသညဲ့ေ ထမ္်းကမ္ျှ လိုံက ော ြေင်း မ္ ပြုနိုံငခပ။
(၇)

လုံခြေြုခရ်းေ ခဆောငမ္ှုဆိုံငရော အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ယင်းတိ၏
ုံေ့
အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ၎င်းတိုံေ့၏

လုံပင ်းတောေ ကိုံ ထမ္်းခဆောငရောတင ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ ပြုလုံပနိုံင ြေင်း မ္ရှခ
ိ ပ(က)

ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ တရော်းေငသညဲ့ နိုံငငခရ်းပါတတစရပ၏ အကျိြု်းစ်းပော်းကိုံ
ဟ ေ့တော်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)
(၈)

နိုံငငခရ်းပါတတစရပ၏ အကျိြု်းစ်းပော်းအော်း ပါတစ ဖငဲ့ ခထောကပဲ့ ြေင်း။

ပငဲ့လင်း မ္ငသောမ္ှုနှငဲ့ တောေ ြေမ္ှုဆိုံငရော အခ ြေြေမ္ူမ္ျော်း အကျိြု်းသကခရောကမ္ှုရှိခစရ

ပါတစုံ လွှတ

ခတောခကောမ္တမ္ျော်းသည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လွှတခတောစည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း၊ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းတင သတမ္ှတထော်း
ခသော

ည်းလမ္်းတစရပ ဖငဲ့ လုံခြေြုခရ်းေ ခဆောငမ္ှုဆိုံငရော အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းအော်းလုံ်းအခပေါ် ခစောငဲ့ ကညဲ့စစ

ခဆ်းရမ္ည။

ကောကယခရ်း
ကောကယခရ်း တပမ္ခတော
၂၀၀။

(၁)

ကောကယခရ်းတပမ္ခတောအော်း

စည်းကမ္်း ပညဲ့ေခသော

တပမ္ခတောတစရပအ ဖစ

တညခဆောက

ကပကရမ္ည။
(၂)

ကောကယခရ်းတပမ္ခတော၏

အဓိကရညမ္ှ ်းြေျကမ္ှော

အငအော်းသ်းုံ မ္ှုမ္ျော်းအော်း

စည်းမ္ျဉ်းသတမ္ှတ

ထော်းသညဲ့ အ ပည ပညဆိုံငရောဥပခေ အခ ြေြေမ္ူမ္ျော်း၊ ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည
သမ္မတနိုံငငခတောကိုံခသောလည်းခကောင်း၊

ယင်း၏

ယပိုံင က

တညတြေ
ဲ့ ိုံငပမ္မ္ှုနှငဲ့

ပညသူမ္ျော်းအတက

ခသောလည်းခကောင်း ြေုံြေကောကယခပ်းရ ဖစသည။

This is not an official document of South Africa.

268

Political responsibility
201.

(1)

A member of the Cabinet must be responsible for defence.

(2)

Only the President, as head of the national executive, may authorise the

employment of the defence force—

(3)

(a)

in co-operation with the police service;

(b)

in defence of the Republic; or

(c)

in fulfilment of an international obligation.

When the defence force is employed for any purpose mentioned in

subsection (2), the President must inform Parliament, promptly and in appropriate
detail, of—

(4)

(a)

the reasons for the employment of the defence force;

(b)

any place where the force is being employed;

(c)

the number of people involved; and

(d)

the period for which the force is expected to be employed.

If Parliament does not sit during the first seven days after the defence force

is employed as envisaged in subsection (2), the President must provide the
information required in subsection (3) to the appropriate oversight committee.

Command of defence force
202.

(1)

The President as head of the national executive is Commander-in-Chief of

the defence force, and must appoint the Military Command of the defence force.
(2)

Command of the defence force must be exercised in accordance with the

directions of the Cabinet member responsible for defence, under the authority of
the President.
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နိင
ုံ ငခရ်းတောေ
၂၀၁။

(၁)

အစိုံ်းရအဖွဲ့ ၏ အဖွဲ့ေငတစဦ်းသည ကောကယခရ်းကိစစရပမ္ျော်းအတက တောေ ယူရမ္ည။

(၂)

နိုံငငခတောအဆငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏ အကက်းအက ဖစသူ နိုံငငခတောသမ္မတ တစဦ်းတည်းကသော

ခအောကပါတိအ
ုံေ့ တက ကောကယခရ်းတပမ္ခတောကိုံ အသုံ်း ပြု ြေင်းအော်း ြေငဲ့ ပြုနိုံငသည -

(၃)

(က)

ရတပဖွဲ့နှငဲ့ ပူ်းခပါင်းခဆောငရွကရ ၊

(ြေ)

သမ္မတနိုံငငခတောကိုံ ကောကယရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(င်္)

အ ပည ပညဆိုံငရော တောေ ေတတရော်းမ္ျော်းကိုံ ဖညဲ့ဆည်းရ ။

ကောကယခရ်းတပမ္ခတောအော်း ပုံေမ္ြေ (၂) ပါ ခဖော ပြေျကမ္ျော်းအတက အသုံ်း ပြုခသောအြေါတင နိုံငင

ခတော သမ္မတသည သငဲ့ခလျောခသော ခအောကခဖော ပပါ အခသ်းစိတအြေျကလကမ္ျော်းကိုံ အသုံ်း ပြု၍ လွှတခတောသိုံေ့
အလျငအ မ္ အသိခပ်းရမ္ည -

(၄)

(က)

ကောကယခရ်းတပမ္ခတောကိုံ အသုံ်း ပြုရခသော အခ ကောင်းအရင်းမ္ျော်း၊

(ြေ)

တပမ္ခတောကိုံ အသုံ်း ပြုခ ခသော ခ ရောမ္ျော်း၊

(င်္)

ပါေငခသောအငအော်းနှငဲ့

(ဃ)

တပမ္ခတောကိုံ အသုံ်း ပြုရ ခမ္ျှောမ္ှ ်းထော်းခသော အြေျိ ကောလအပိုံင်းအ ြေော်း။

ပုံေမ္ြေ

(၂)

ပါ

သတမ္ှတြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည

တပမ္ခတောကိုံ

အသုံ်း ပြုပပ်းခ ောက

ပထမ္ဆုံ်း

ြေုံ စရကအတင်း အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတခတောအစည်းအခေ်း ကျင်းပ ြေင်းမ္ရှိပါက နိုံငငခတောသမ္မတအခ ဖငဲ့
ပုံေမ္ြေ (၃) ပါ အြေျကအလကမ္ျော်းအော်း သငဲ့ခလျောခသော ကက်း ကပခရ်းခကောမ္တထ တင ပခပ်းရမ္ည။

ကောကယခရ်းတပမ္ခတောကိုံ အမ္ိ ခပ်းညွှ
ေ့
ကော်း ြေင်း
၂၀၂။

(၁)

နိုံငငခတောအဆငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏ အကက်းအက ဖစသူ နိုံငငခတောသမ္မတသည ကောကယ

ခရ်းတပမ္ခတော၏ အကက်းအက ဖစပပ်း ကောကယခရ်း တပမ္ခတော၏ စစဦ်းစ်းြေျြုပကိုံ ြေ ေ့အပခပ်းရမ္ည။
(၂)

ကောကယခရ်းကိစစရပမ္ျော်းအတက

တောေ ရှိခသော

အစိုံ်းရအဖွဲ့၏

အဖွဲ့ေငတစဦ်းက

နိုံငင

ခတောသမ္မတ၏ ြေငဲ့ ပြုြေျကအရ ထုံတ ပ ထော်းခသော အမ္ိ ေ့ညွှ ကော်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည ကောကယခရ်းတပမ္
ခတောကိုံ အမ္ိ ေ့ခပ်းကပကရမ္ည။
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State of national defence
203.

(1)

The President as head of the national executive may declare a state of

national defence, and must inform Parliament promptly and in appropriate detail
of—

(2)

(a)

the reasons for the declaration;

(b)

any place where the defence force is being employed; and

(c)

the number of people involved.

If Parliament is not sitting when a state of national defence is declared, the

President must summon Parliament to an extraordinary sitting within seven days
of the declaration.
(3)

A declaration of a state of national defence lapses unless it is approved by

Parliament within seven days of the declaration.

Defence civilian secretariat
204.

A civilian secretariat for defence must be established by national legislation to

function under the direction of the Cabinet member responsible for defence.

Police
Police service
205.

(1)

The national police service must be structured to function in the national,

provincial and, where appropriate, local spheres of government.
(2)

National legislation must establish the powers and functions of the police

service and must enable the police service to discharge its responsibilities
effectively, taking into account the requirements of the provinces.
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နိင
ုံ ငခတောကောကယခရ်း အခ ြေအခ
၂၀၃။

(၁)

နိုံငငခတောအဆငဲ့

အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏

အကက်းအက ဖစသူ

နိုံငငခတောသမ္မတသည

နိုံငင

ခတောကောကယခရ်း အခ ြေအခ တစရပကိုံ ခ ကညောနိုံငပပ်း အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတခတောသိုံေ့ အလျှငအ မ္
အသိခပ်းရမ္ည။ ထိုံသိုံေ့အသိခပ်းရောတင သငဲ့ခလျောခသော ခအောကခဖော ပပါ အခသ်းစိတ အြေျကအလကမ္ျော်း
ပါေငရမ္ည -

(၂)
ခတော

(က)

ဤသိုံေ့ခ ကညောရသညဲ့ အခ ကောင်းအရင်းမ္ျော်း၊

(ြေ)

တပမ္ခတောကိုံ အသုံ်း ပြုခ ခသော ခ ရောမ္ျော်းနှငဲ့

(င်္)

ပါေငခသော အငအော်း။

နိုံငငခတောကောကယခရ်း အခ ြေအခ တစရပကိုံ ခ ကညောခသောအြေျိ တင အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတ
အစည်းအခေ်းမ္ျော်း

ရပ ော်းထော်းပါက

နိုံငငခတောသမ္မတအခ ဖငဲ့

ထိုံသိုံေ့ခ ကညောလိုံကခသောရကမ္ှ

ြေုံ စရကအတင်း အခရ်းခပေါ် အစည်းအခေ်းတစရပကျင်းပရ လွှတခတောကိုံ ဆငဲ့ခြေေါ်ခပ်းရမ္ည။
(၃)

နိုံငငခတောကောကယခရ်း အခ ြေအခ တစရပဆိုံငရော ခ ကညောြေျကသည ထိုံသိုံေ့ခ ကညောပပ်းခ ောက

ြေုံ စရကအတင်း

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု

လွှတခတော၏

အတည ပြုြေျကကိုံ

မ္ရရှိပါက

အလိုံအခလျောက

ပျက ပယသော်းခပမ္ည။

ကောကယခရ်းဆိင
ုံ ရော အရပဖကအတင်းေ ရ်းုံ
၂၀၄။

ကောကယခရ်းကိစစရပမ္ျော်းအတက

တောေ

ယူရသညဲ့

အစိုံ်းရအဖွဲ့

အဖွဲ့ေင၏

ညွှ ကော်းမ္ှုခအောကတင

တောေ မ္ျော်းထမ္်းခဆောငမ္ညဲ့ ကောကယခရ်းဆိုံငရောအရပဖကအတင်းေငရုံ်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေနှငဲ့အည ဖွဲ့စည်း တည
ခထောငရမ္ည။

ရတပဖွဲ့
ရတပဖွဲ့
၂၀၅။

(၁)

အမ္ျိြု်းသော်းရတပဖွဲ့အော်း နိုံငငခတောအဆငဲ့နှငဲ့

ပည ယအဆငဲ့အ ပင သငဲ့တငဲ့ခလျောကပတပါက

ခေသနတရ အစိုံ်းရပိုံင ကမ္ျော်းအတင်း လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ထမ္်းခဆောငရ ဖွဲ့စည်းရမ္ည။
(၂)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင

ရတပဖွဲ့၏အြေငဲ့အောဏောနှငဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

ထညဲ့သင်း ပဋ္ဌော ်း

ခပ်းရမ္ည။ ထိအ
ုံေ့ တူ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည ရတပဖွဲ့အော်း ပည ယမ္ျော်း၏ လိုံအပြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည ထိခရောကစော
တောေ ထမ္်းခဆောငြေငဲ့ ခပ်းရမ္ည။
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(3)

The objects of the police service are to prevent, combat and investigate

crime, to maintain public order, to protect and secure the inhabitants of the
Republic and their property, and to uphold and enforce the law.

Political responsibility
206.

(1)

A member of the Cabinet must be responsible for policing and must

determine national policing policy after consulting the provincial governments
and taking into account the policing needs and priorities of the provinces as
determined by the provincial executives.
(2)

The national policing policy may make provision for different policies in

respect of different provinces after taking into account the policing needs and
priorities of these provinces.
(3)

Each province is entitled—
(a)

to monitor police conduct;

(b)

to oversee the effectiveness and efficiency of the police service,
including receiving reports on the police service;

(c)

to promote good relations between the police and the community;

(d)

to assess the effectiveness of visible policing; and

(e)

to liaise with the Cabinet member responsible for policing with
respect to crime and policing in the province.

(4)

A provincial executive is responsible for policing functions—
(a) vested in it by this Chapter;
(b)

assigned to it in terms of national legislation; and

(c)

allocated to it in the national policing policy.
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(၃)

ရတပဖွဲ့၏

ရညမ္ှ ်းြေျကမ္ျော်းမ္ှော

သမ္မတနိုံငငခတောအတင်း

ရောဇေတမ္ှုမ္ျော်းကိုံ

အခ ြေြေျခ ထိုံငသူမ္ျော်းနှငဲ့

ကကိြုတငဟ ေ့တော်း၊

၎င်းတိ၏
ုံေ့

တိုံကဖျက၊

ပစစည်းဥစစောမ္ျော်းကိုံ

စုံစမ္်း ြေင်း၊

ကောကယခစောငဲ့

ခရှောက ြေင်းနှငဲ့ ဥပခေကိုံ ခစောငဲ့ထိ ်းလိုံက ော ြေင်းတိပ
ုံေ့ င ဖစသည။

နိင
ုံ ငခရ်းတောေ
၂၀၆။

(၁)

အစိုံ်းရအဖွဲ့၏

အဖွဲ့ေငတစဦ်းသည

ရလုံပင ်းကိစစရပမ္ျော်းအတက

သကဆိုံငရော ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်းက ြေျငဲ့ြေျိ ဆုံ်း ဖတထော်းသညဲ့
ခပ်းကိစစရပမ္ျော်းဆိုံငရော ရလုံပင ်းမ္ျော်း၊

တောေ ယူရမ္ည ဖစပပ်း

ပည ယလိုံအပြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ ဦ်းစော်း

ပည ယအစိုံ်းရမ္ျော်း၏ အကက ပြုြေျကမ္ျော်းအခပေါ် အခ ြေြေ၍ နိုံငင

ခတောအဆငဲ့ ရလုံပင ်းကိစစရပမ္ျော်းဆိုံငရော မ္ူေါေတစရပကိုံလည်း ြေျမ္ှတခပ်းရမ္ည။
(၂)

နိုံငငခတောအဆငဲ့

ရလုံပင ်းကိစစရပမ္ျော်းဆိုံငရော

မ္ူေါေတင

ပည ယအမ္ျိြု်းမ္ျိြု်း၏လိုံအပြေျကမ္ျော်း၊

ဦ်းစော်းခပ်းကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့သကဆိုံငသညဲ့ ရလုံပင ်းကိစစရပမ္ျော်းအခပေါ် အခ ြေြေ၍ ပည ယတစြေုံြေျင်းအလိုံက
မ္တူညခသော မ္ူေေါမ္ျော်း ပါေငနိုံငခပသည။
(၃)

ပည ယတစြေုံြေျင်းစက ပိုံငဆိုံငထော်းခသော အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း (က)

ရတပဖွဲ့၏ ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းကိုံ ခစောငဲ့ ကညဲ့ရ ၊

(ြေ)

ရတပဖွဲ့နှငဲ့သကဆိုံငခသော

အစအရငြေစောမ္ျော်း

လကြေရရှိ ြေင်းအပါအေင

ရတပဖွဲ့၏

ကျွမ္်းကျငထိခရောကမ္ှု ကိုံ ခစောငဲ့ ကညဲ့ရ ၊
(င်္)

ရတပဖွဲ့နှငဲ့

လူမ္ှုအသိုံင်းအေိုံင်းအ ကော်းရှိ

ခကောင်းမ္ ခသောဆကဆခရ်းမ္ျော်းကိုံ

အော်းခပ်း

မ္ငဲ့တငရ ၊
(ဃ)

ထငသော မ္ငသောရှိခသော ရတပဖွဲ့လုံပင ်းစဉမ္ျော်း၏ ထိခရောကမ္ှုအခပေါ်ဆ ်းစစအက ဖတ
ရ နှငဲ့

(င)

ပည ယအတင်းရှိ ရောဇေတမ္ှုမ္ျော်း ထိ ်းြေျြုပတိက
ုံ ဖျက ြေင်းနှငဲ့ ရတပဖွဲ့၏ လုံပင ်းစဉမ္ျော်း
အတက တောေ ယူရခသော အစိုံ်းရအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေငအော်း ခဆ်းခန်းအကကခပ်းရ ။

(၄)

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့တစဖွဲ့သည ခအောကပါရလုံပင ်းတောေ မ္ျော်းအတက တောေ ယူရမ္ည (က)

ဤအြေ ်းတင ရတပဖွဲ့အတက တရော်းေငအပနှင်းထော်းခသော တောေ မ္ျော်း၊

(ြေ)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ ခပ်းအပထော်းခသော တောေ မ္ျော်းနှငဲ့

(င်္)

နိုံငငခတောအဆငဲ့ ရလုံပင ်းမ္ူေါေတင ြေခေသတမ္ှတခပ်းထော်းခသော တောေ မ္ျော်း။
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(5)

In order to perform the functions set out in subsection (3), a province—
(a)

may investigate, or appoint a commission of inquiry into, any
complaints of police inefficiency or a breakdown in relations
between the police and any community; and

(b)

must make recommendations to the Cabinet member responsible
for policing.

(6)

On receipt of a complaint lodged by a provincial executive, independent

police complaints body established by national legislation must investigate any
alleged misconduct of, or offence committed by, a member of the police service
in the province.
(7)

National legislation must provide a framework for the establishment,

powers, functions and control of municipal police services.
(8)

A committee composed of the Cabinet member and the members of the

Executive Councils responsible for policing must be established to ensure effective
coordination of the police service and effective co-operation among the spheres
of government.
(9)

A provincial legislature may require the provincial commissioner of the

province to appear before it or any of its committees to answer questions.

Control of police service
207.

(1)

The President as head of the national executive must appoint a woman or

a man as the National Commissioner of the police service, to control and manage
the police service.
(2)

The National Commissioner must exercise control over and manage the

police service in accordance with the national policing policy and the directions
of the Cabinet member responsible for policing.
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(၅)

ပုံေမ္ြေ

(၃)

တင

ပဋ္ဌော ်းထော်းခသော

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

ထမ္်းခဆောငရ အလိင
ုံေ့ ှော

ပည ယတစြေုံသည (က)

ရတပဖွဲ့နှငဲ့ လူမ္ှုအသိုံင်းအေိုံင်းတစြေုံအ ကော်းရှိ ပတသကဆကနွှယမ္ှုမ္ျော်းတင ရတပဖွဲ့၏
အော်း ည်းြေျက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပဖိြုြေင်းမ္ှုတစရပအခပေါ် တိုံင ကော်းမ္ှုမ္ျော်းအတက စုံစမ္်း စစ
ခဆ်းနိုံငသည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စုံစမ္်းစစခဆ်းခရ်းခကောမ္ရှငတစရပသိုံေ့ တောေ ခပ်းအပ နိုံငသည။

(ြေ)

ရလုံပင ်းအတက တောေ ယူရခသော အစိုံ်းရအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေငတစဦ်းထ အကက ပြုြေျကမ္ျော်း
ခပ်းအပရမ္ည။

(၆)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ ဖွဲ့စည်းတညခထောငထော်းခသော လတလပသညဲ့ ရတပဖွဲ့တင
ိုံ ကော်းမ္ှုမ္ျော်းဆိုံငရော

အဖွဲ့တစဖွဲ့သည ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့က တင ပလောသညဲ့ တိုံင ကော်းစောတစရပကိုံ လကြေရရှိခသောအြေါ
ထိုံ ပည ယအတင်းရှိ ရတပဖွဲ့ေငတစဦ်းက ကျြူ်းလ သညဟုံ စပစ ြေင်းြေထော်းရသညဲ့ အကျငဲ့ပျကမ္ှု သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ပစမ္ှုမ္ျော်းကိုံ စုံစမ္်းစစခဆ်းခပ်းရမ္ည။
(၇)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ တင စညပငသောယောခရ်း ယခ မ္အဆငဲ့ ရတပဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ြေင်းနှငဲ့တက ယင်း၏

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း၊

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းနှငဲ့

ထိ ်းကပမ္ှုမ္ျော်းအတက

မ္ူခဘောငတစရပ

ထညဲ့သင်း ပဋ္ဌော ်း

ခပ်းရမ္ည။
(၈)

ရတပဖွဲ့မ္ျော်းအ ကော်း ထိခရောကခသော ညိနိှုင်းခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်း၊ ရတပဖွဲ့နှငဲ့ ခေသနတရအစိုံ်းရမ္ျော်းအ ကော်း

ထိခရောကခသော

ပူ်းခပါင်းခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်း

ဖစခပေါ်ခစရ

ရလုံပင ်းစဉမ္ျော်းအတက

တောေ ယူရသညဲ့

အစိုံ်းရအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေငနှငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစမ္ျော်း၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းပါေငခသော ခကောမ္တ တစရပကိုံ ဖွဲ့စည်း
ခပ်းရမ္ည။
(၉)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစရပသည သကဆိုံငရော ပည ယ၏ ပည ယခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငကိုံ

ခသောလည်းခကောင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခကောမ္တတစရပရပကိုံခသောလည်းခကောင်း ခမ္်းြေ ်းမ္ျော်းခ ဖ ကော်းရ

လွှတ

ခတောသိုံေ့ ဆငဲ့ခြေေါ်နိုံငခပသည။

ရတပဖွဲ့ကိုံ ထိ ်းြေျြုပ ြေင်း
၂၀၇။

(၁)

နိုံငငခတောအဆငဲ့

အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏

အကက်းအက ဖစသူ

နိုံငငခတော

သမ္မတသည

အမ္ျိြု်းသမ္်းတစဦ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းတစဦ်းအော်း ရတပဖွဲ့ကိုံ ထိ ်းြေျြုပစမ္မ္ညဲ့ နိုံငငခတောအဆငဲ့ ရတပဖွဲ့
ခကောမ္ရှင ောမ္င်းကက်းတစဦ်းအ ဖစ ြေ ေ့အပခပ်းရမ္ည။
(၂)

နိုံငငခတောအဆငဲ့ ခကောမ္ရှင ောမ္င်းကက်းသည ရတပဖွဲ့အော်း နိုံငငခတောအဆငဲ့ ရလုံပင ်းမ္ူေါေနှငဲ့

ရလုံပင ်းစဉမ္ျော်းအတက

တောေ ယူရခသော

အစိုံ်းရအဖွဲ့

အဖွဲ့ေင၏

ညွှ ကော်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည

ထိ ်းြေျြုပစမ္ရမ္ည။
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(3)

The National Commissioner, with the concurrence of the provincial

executive, must appoint a woman or a man as the provincial commissioner for
that province, but if the National Commissioner and the provincial executive are
unable to agree on the appointment, the Cabinet member responsible for policing
must mediate between the parties.
(4)

The provincial commissioners are responsible for policing in their

respective provinces—
(a)

as prescribed by national legislation; and

(b)

subject to the power of the National Commissioner to exercise
control over and manage the police service in terms of subsection
(2).

(5)

The provincial commissioner must report to the provincial legislature

annually on policing in the province, and must send a copy of the report to the
National Commissioner.
(6)

If the provincial commissioner has lost the confidence of the provincial

executive, that executive may institute appropriate proceedings for the removal
or transfer of, or disciplinary action against, that commissioner, in accordance
with national legislation.
Police civilian secretariat
208.

A civilian secretariat for the police service must be established by national

legislation to function under the direction of the Cabinet member responsible for policing.
Intelligence
Establishment and control of intelligence services
209.

(1)

Any intelligence service, other than any intelligence division of the defence

force or police service, may be established only by the President, as head of the
national executive, and only in terms of national legislation.
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(၃)

နိုံငငခတောအဆငဲ့

ခကောမ္ရှင ောမ္င်းကက်းသည

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့နှငဲ့

သခဘောတူညခသော

အမ္ျိြု်းသမ္်းတစဦ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းတစဦ်းအော်း ထိုံ ပည ယ၏ ခကောမ္ရှင ောမ္င်းကက်းအ ဖစ ြေ ေ့အပခပ်း
ရမ္ည

ဖစခသောလည်း

နိုံငငခတောအဆငဲ့

ခကောမ္ရှင ောမ္င်းကက်းနှငဲ့

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့အ ကော်း

ထိုံြေ ေ့အပမ္ှုအတက သခဘောတူညမ္ှုတစရပ မ္ရရှိနိုံငပါက ရတပဖွဲ့ လုံပင ်းစဉအတက တောေ ယူရသညဲ့
အစိုံ်းရအဖွဲ့ အဖွဲ့ေငက ကော်းေငဖျ ခ ဖခပ်းရမ္ည။
(၄)

ပည ယခကောမ္ရှင ောမ္င်းမ္ျော်းက ၎င်းတိန
ုံေ့ ှငဲ့သကဆိုံငခသော ပည ယမ္ျော်းအတက ခဆောငရွကခပ်းရ

မ္ညဲ့ တောေ မ္ျော်း (က)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ တင ခဖော ပထော်းခသော တောေ မ္ျော်းနှငဲ့

(ြေ)

နိုံငငခတောအဆငဲ့ ခကောမ္ရှင ောမ္င်းကက်း၏ အြေငဲ့အောဏောအရ ပုံေမ္ြေ (၂) နှငဲ့အည ရတပဖွဲ့ကိုံ
ထိ ်းြေျြုပကပက ြေင်း။

(၅)

ပည ယခကောမ္ရှင ောမ္င်းကက်းသည

ပည ယအတင်းရှိ

ရလုံပင ်းစဉမ္ျော်းနှငဲ့ပတသက၍

သကဆိုံငရော ပည ယဥပခေ ပြုလွှတခတောသိုံေ့ နှစစဉအစအရငြေစော တငသင်းခပ်းရမ္ည။ ထိအ
ုံေ့ တူ အစရငြေစော
မ္ိတတြူတစခစောငကိုံလည်း နိုံငငခတောအဆငဲ့ ခကောမ္ရှင ောမ္င်းကက်းထသိုံေ့ ပိုံေ့ခဆောငခပ်းရမ္ည။
(၆)

ပည ယခကောမ္ရှင ောမ္င်းကက်းအခပေါ် ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့က အယုံအ ကညမ္ရှိလျှင ထိုံအုံပြေျြုပ

ခရ်း အဖွဲ့အခ ဖငဲ့ ထိခ
ုံ ကောမ္ရှင ောမ္င်းကက်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့အည ဖယရှော်းရ
ခရွှေွဲ့တောေ ခပ်းရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အ ပစခပ်းအခရ်းယူ ြေင်းရ

သငဲ့ခလျောခသော

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခ ပောင်း
ခဆောငရွကမ္ှုမ္ျော်းကိုံ

ပြုလုံပနိုံငသည။

ရတပဖွဲ့ခရ်းရော အရပဖကအတင်းေ ရ်းုံ
၂၀၈။

ရလုံပင ်းစဉမ္ျော်းအတက တောေ ယူရသညဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့ အဖွဲ့ေင၏ ညွှ ကော်းြေျကအရ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း

ခဆောငရွကရ အတက ရတပဖွဲ့နှငဲ့ သကဆိုံငခသော အရပဖကအတင်းေ ရုံ်းအော်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့အည ဖွဲ့စည်းတည
ခထောငရမ္ည။

ခထောကလှမ္်းခရ်းအဖွဲ့
ခထောကလှမ္်းခရ်းတပဖွဲ့မ္ျော်း ဖွဲ့စည်းတညခထောင ြေင်းနှငဲ့ ထိ ်းြေျြုပကပက ြေင်း
၂၀၉။

(၁)

ကောကယခရ်း တပမ္ခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ရတပဖွဲ့၏ ခထောကလှမ္်းခရ်းဌော မ္ျော်းမ္ှအပ အ ြေော်းခသော

ခထောကလှမ္်းခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်းအော်း

နိုံငငခတောအဆငဲ့

အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏

အကက်းအက ဖစသူ

နိုံငင

ခတောသမ္မတကသော အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့အည ဖွဲ့စည်းတညခထောငနိုံငသည။
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(2)

The President as head of the national executive must appoint a woman or

a man as head of each intelligence service established in terms of subsection (1),
and must either assume political responsibility for the control and direction of any
of those services, or designate a member of the Cabinet to assume that
responsibility.

Powers, functions and monitoring
210.

National legislation must regulate the objects, powers and functions of the

intelligence services, including any intelligence division of the defence force or police
service, and must provide for—
(a)

the co-ordination of all intelligence services; and

(b)

civilian monitoring of the activities of those services by an inspector
appointed by the President, as head of the national executive, and
approved by a resolution adopted by the National Assembly with a
supporting vote of at least two thirds of its members.
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(၂)

နိုံငငခတောအဆငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏ အကက်းအက ဖစသူ နိုံငငခတောသမ္မတသည အမ္ျိြု်းသမ္်းတစဦ်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ျိြု်းသော်းတစဦ်းအော်း ပုံေမ္ြေ (၁) အရ ဖွဲ့စည်းတညခထောငထော်းခသော ခထောကလှမ္်းခရ်းအဖွဲ့
တစဖွဲ့ြေျင်းစ၏

အကက်းအကအ ဖစ

ြေ ေ့အပခပ်းရမ္ညဲ့အ ပင

ထိုံအဖွဲ့မ္ျော်းကိုံ

ဦ်းစ်းညွှ ကော်းရ

နိုံငငခရ်း

တောေ ကိုံ ရယူရမ္ည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံတောေ ကိုံ ရယူမ္ညဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့ ေ ကက်း အဖွဲ့ေငတစဦ်းကိုံ ြေ ေ့အပရမ္ည။

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း၊ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းနှငဲ့ ခစောငဲ့ ကညဲ့စစခဆ်းမ္ှုမ္ျော်း
၂၁၀။

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင ကောကယခရ်းတပမ္ခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ရတပဖွဲ့၏ ခထောကလှမ္်းခရ်းဌော

ခထောကလှမ္်းခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်း၏

ရညမ္ှ ်းြေျကမ္ျော်း၊

အြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

မ္ျော်းအပါအေင
ထညဲ့သင်း ပဋ္ဌော ်း

ခပ်းရမ္ည။ ထိအ
ုံေ့ ပင ခအောကပါအြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းကိုံလည်း ခပ်းအပရမ္ည (က)

ခထောကလှမ္်းခရ်းဌော မ္ျော်းအော်းလုံ်း၏ ညိနိှုင်းခဆောငရွကမ္ှုနှငဲ့

(ြေ)

အဆိုံပါခထောကလှမ္်းခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်း၏ လုံပခဆောငြေျကမ္ျော်းအခပေါ်
အ ည်းဆုံ်း

သုံ်းပုံနှစပုံ၏

ခထောကြေမ္ ဖငဲ့

ပညသူူ့လွှတခတော အဖွဲ့ေငမ္ျော်း၏

ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့

ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပ ဖငဲ့

အတည ပြုထော်းပပ်း နိုံငငခတောအဆငဲ့ အုံပြေျြုပခရ်းမ္ဏ္ဍိြုင၏ အကက်းအက ဖစသူ နိုံငငခတောသမ္မတက
ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ စစခဆ်းခရ်းမ္ှြူ်းတစဦ်း ဦ်းခဆောငခသော အရပဖက ခစောငဲ့ ကညဲ့စစခဆ်းမ္ှုမ္ျော်း။
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CHAPTER 12
TRADITIONAL LEADERS
Recognition
211.

(1)

The institution, status and role of traditional leadership, according to

customary law, are recognised, subject to the Constitution.
(2)

A traditional authority that observes a system of customary law may

function subject to any applicable legislation and customs, which includes
amendments to, or repeal of, that legislation or those customs.
(3)

The courts must apply customary law when that law is applicable, subject

to the Constitution and any legislation that specifically deals with customary law.

Role of traditional leaders
212.

(1)

National legislation may provide for a role for traditional leadership as an

institution at local level on matters affecting local communities.
(2)

To deal with matters relating to traditional leadership, the role of

traditional leaders, customary law and the customs of communities observing a
system of customary law—
(a)

national or provincial legislation may provide for the establishment
of houses of traditional leaders; and

(b)

national legislation may establish a council of traditional leaders.
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အြေ ်း ၁၂
ရိ်းုံ ရော ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း

အသိအမ္ှတ ပြုမ္ှု။
၂၁၁။

(၁)

ရိုံ်းရောအစဉအလောအရ ခြေါင်းခဆောငမ္ှု၏ အြေ ်းကဏ္ဍ၊ အဆငဲ့အတ ်းနှငဲ့ အစဉအလောတိက
ုံေ့ ိုံ ဤအ

ခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ မ္ခသဖညခစဘ ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းဥပခေနှငဲ့အည အသိအမ္ှတ ပြုသည။
(၂)

ဓခလဲ့ထုံ်းစတစရပကိုံ ခလဲ့လောခသော ရိုံ်းရောအောဏောပိုံငအဖွဲ့တစရပသည ဥပခေမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဓ
ခလဲ့ထုံ်းတမ္်းမ္ျော်းကိုံ

ပငဆင ြေင်း၊

ပယဖျက ြေင်းတိုံေ့

အပါအေင

သကဆိုံငရော

ဥပခေနှငဲ့

ဓ

ခလဲ့ထုံ်းစမ္ျော်းနှငဲ့အည လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းခဆောငရွကနိုံငသည။
(၃)

ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းဥပခေနှငဲ့ အထူ်းတလည သကဆိုံငသညဲ့အြေါ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ နှငဲ့ ဥပ

ခေတစရပရပ အရ တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းသည ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းဥပခေကိုံ ကျငဲ့သုံ်းရမ္ည။
၂၁၂။

ရိုံ်းရော ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း၏ အြေ ်းကဏ္ဍ

(၁)

ခေသနတရရပရွောအသိုံင်းအေိုံင်းကိုံ

ထုံ်းတမ္်းအစဉအလောအ ဖစ

-

သကခရောကသညဲ့

ရိုံ်းရောခြေါင်းခဆောငမ္ှုအတက

ကိစစရပမ္ျော်းတင

ခေသဆိုံငရောအဆငဲ့၌

အြေ ်းကဏ္ဍကိုံ

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေက

သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။
(၂)

ရိုံ်းရောခြေါင်းခဆောငမ္ှု၊ ရိုံ်းရောခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း၏ အြေ ်းကဏ္ဍ၊ ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းဥပခေ၊ ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းဥပ

ခေ စ စတစရပကိုံ လိုံက ောသညဲ့ ရပရွောအသိုံင်းအေိုံင်း အသ်းသ်း၏ ဓခလဲ့ထုံ်းစမ္ျော်း စသညတိက
ုံေ့ ိုံ ကိုံငတယ
ခ ဖရှင်းရ (က)

နိုံငငလုံ်းဆိုံငရောအဆငဲ့

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခေသဆိုံငရောအဆငဲ့

ဥပခေခရ်းဆကော

ရိုံ်းရောခြေါင်း

ခဆောငမ္ျော်း၏ ခ အိမ္မ္ျော်းကိုံ တညခထောငနိုံငသည။
(ြေ)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဖငဲ့ ရိုံ်းရော ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း ခကောငစကိုံ တညခထောငနိုံငသည။
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CHAPTER 13
FINANCE
General Financial Matters
National Revenue Fund
213.

(1)

There is a National Revenue Fund into which all money received by the

national government must be paid, except money reasonably excluded by an Act
of Parliament.
(2)

Money may be withdrawn from the National Revenue Fund only—
(a)

in terms of an appropriation by an Act of Parliament; or

(b)

as a direct charge against the National Revenue Fund, when it is
provided for in the Constitution or an Act of Parliament.

(3)

A province’s equitable share of revenue raised nationally is a direct charge

against the National Revenue Fund.

[Date of commencement of s. 213: 1 January 1998]

Equitable shares and allocations of revenue
214.

(1)

An Act of Parliament must provide for—
(a)

the equitable division of revenue raised nationally among the
national, provincial and local spheres of government;

(b)

the determination of each province’s equitable share of the
provincial share of that revenue; and
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အြေ ်း ၁၃
ဘဏ္ဍောခရ်း

အခထခထဘဏ္ဍောခရ်းကိစရ
စ ပမ္ျော်း
အမ္ျိြု်းသော်းအြေ ရ ပခ
ုံ ငအဖွဲ့
၂၁၃။

(၁)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတောက ပဋ္ဌော ်းသညဲ့အကဥပခေတစရပအရ သငဲ့ခလျောခသော ကင်းလတြေငဲ့

ရရှိသညဲ့ အြေ မ္ှလ၍ နိုံငငခတော အစိုံ်းရက ရရှခ
ိ သော အြေ မ္ှ သမ္ျှကိုံ အမ္ျိြု်းသော်းအြေ

ရ ပုံခငအဖွဲ့ ထ

ခပ်းအပရမ္ည။
(၂)

ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်း အတက အမ္ျိြု်းသော်းအြေ ရ ပုံခငအဖွဲ့ထမ္ှ ခငထုံတယူနိုံငသည။
(က)

အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတခတောက ပဋ္ဌော ်းသညဲ့အကဥပခေတစရပအရ သုံ်းစရ လျောထော်း
ြေင်း ဖငဲ့လည်းခကောင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

အခ ြေြေဥပခေအရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတခတောက ပဋ္ဌော ်းခသော အကဥပ
ခေအရ အမ္ျိြု်းသော်းအြေ

ရ ပုံခငအဖွဲ့က ထုံတယူသုံ်းစရ

သတမ္ှတထော်းသညဲ့ အတိုံင်း

ခသောလည်းခကောင်း ထုံတယူသုံ်းစနိုံငသည။
(၃)

တစနိုံငငလုံ်းအတိုံင်းအတော ဖငဲ့

ခကောကြေရရှိသညဲ့

ပည ယတစြေုံက

ထမ္်းခဆောငရ

အြေျိြု်းကျသတမ္ှတထော်းသညဲ့ အြေ ပမ္ောဏကိုံ အမ္ျိြု်းသော်းအြေ ရ ပုံခငအဖွဲ့မ္ှ ပညတင်း အြေ ဘဏ္ဍောရ ပုံခင
မ္ှ တိုံကရိုံကထုံတ ယူသုံ်းစနိုံငသည။

(ဥပခေ စတငအောဏောတညသညဲ့ရက ၁၉၉၈ ြေုံနှစ ဇ

ေါရ ၁။)

အြေ ခင သောတူညမ္ျှ ြေခေသ်းုံ စမ္ှု
၂၁၄။

(၁)

အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတခတောသည ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းအတက အကဥပခေ ပဋ္ဌော ်းရမ္ည။
(က)

ဗဟိုံ၊

ခေသဆိုံငရောနှငဲ့

ခေသနတရအဆငဲ့ဆငဲ့တင

တစနိုံငငလုံ်းအတိုံင်းအတော

ခကောကြေရရှိသညဲ့ အြေ ခင သောတူညမ္ျှြေခေမ္ှုအတက ဥပခေ ပဋ္ဌော ်း နိုံငသည။
(ြေ)

သကဆိုံငရော ပည ယတစြေုံစက တ ်းတူညမ္ျှ ခေပုံကျထမ္်းခဆောငရမ္ညဲ့ အြေ ပမ္ောဏကိုံ
သတမ္ှတ ြေင်းအတက ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။
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(c)

any other allocations to provinces, local government or
municipalities from the national government’s share of that
revenue, and any conditions on which those allocations may be
made.

(2)

The Act referred to in subsection (1) may be enacted only after the
provincial governments, organised local government and the Financial and
Fiscal Commission have been consulted, and any recommendations of the
Commission have been considered, and must take into account—
(a)

the national interest;

(b)

any provision that must be made in respect of the national
debt and other national obligations;

(c)

the needs and interests of the national government,
determined by objective criteria;

(d)

the need to ensure that the provinces and municipalities are
able to provide basic services and perform the functions
allocated to them;

(e)

the fiscal capacity and efficiency of the provinces and
municipalities;

(f)

developmental and other needs of provinces, local
government and municipalities;

(g)

economic disparities within and among the provinces;

(h)

obligations of the provinces and municipalities in terms of
national legislation;

(i)

the desirability of stable and predictable allocations of
revenue shares; and

(j)

the need for flexibility in responding to emergencies or other
temporary needs, and other factors based on similar
objective criteria.

[Date of commencement of s. 214: 1 January 1998]
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(င်္)

တစ ပညလုံ်းအတိုံင်းအတော ခကောကြေရရှိသညဲ့ အြေ မ္ှ နိုံငငခတော အစိုံ်းရအတက ခေစုံထမ္ှ
ပည ယမ္ျော်း၊

ခေသနတရအစိုံ်းရမ္ျော်း

အဖွဲ့မ္ျော်းအတက

သတမ္ှတထော်း

နှငဲ့

သညဲ့

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသအုံပြေျြုပခရ်း

ပမ္ောဏအတကခသောလည်းခကောင်း၊

အဆိုံပါ

သတမ္ှတပမ္ောဏအရ ဖစခပေါ်လောသညဲ့ အခ ြေအခ အရပရပအတကလည်းခကောင်း ဥပ
ခေ ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။
(၂)

အထကခဖော ပပါ

ခေသနတရအစိုံ်းရနှငဲ့

ပုံေမ္ြေ

ဘဏ္ဍောခရ်းနှငဲ့

အတည ပြုနိုံငသည။

(၁)

တငရညညွှ ်းသညဲ့

ခငခ က်းခကောမ္ရှငတိေ့န
ုံ ှငဲ့

အကဥပခေကိုံ

ပည ယအစိုံ်းရမ္ျော်း၊

တိုံငပငခဆ်းခန်းပပ်းမ္ှသောလျှင

ဥပခေကိုံ

ခကောမ္ရှငက အကက ပြုလောသညဲ့အြေျကမ္ှ သမ္ျှကိုံ ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းရမ္ညဲ့အ ပင

ခအောကပါအြေျကမ္ျော်း ကိုံလည်း ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းရမ္ည။
(က)

နိုံငငဲ့အကျိြု်းစ်းပော်း

(ြေ)

နိုံငငဲ့ခကက်းပမ္နှငဲ့နိုံငငကစိုံကထုံတကျြေရမ္ညဲ့ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့ပတသက၍

လုံပ

ခဆောငရ သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်း သညဲ့ ပဋ္ဌော ်းြေျက တစရပရပ
(င်္)

ဓမ္မဓိဋ္ဌော ကျခသော

စြေျိ စညွှ ်း ဖငဲ့

တိုံင်းတောဆုံ်း ဖတထော်းသညဲ့

ဗဟိုံအစိုံ်းရ၏

လိုံအပြေျကနှငဲ့ အကျိြု်းစ်းပော်း
(ဃ)

ပည ယမ္ျော်းနှငဲ့

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်းကိုံ

ထော်းသညဲ့လုံပင ်းမ္ျော်းနှငဲ့

အခ ြေြေေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်းကိုံ

မ္ပျကမ္ကက

ြေခေအပနှင်း
ခပ်းအပနိုံငရ

လိုံအပြေျက
(င)

ပည ယမ္ျော်းနှငဲ့စညပငသောယော ယခ မ္ခေသအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်း၏အြေ ခကောကြေရရှိနိုံငမ္ှု

(စ)

ပည ယ၊ ခေသနတရအစိုံ်းရနှငဲ့ စညပငသောယော ယခ မ္ခေသအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်း၏ ဖွဲ့ပဖိြု်း
ခရ်းဆိုံငရောနှငဲ့ အ ြေော်းလိုံအပြေျကမ္ျော်း

(ဆ)

ပည ယမ္ျော်းအတင်းနှငဲ့ ပည ယတစြေုံနှငဲ့ တစြေုံ ကော်း စ်းပော်းခရ်း အ ိမ္ဲ့အ မ္ငဲ့ကောဟမ္ှုမ္ျော်း

(ဇ)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေအရ

ပည ယမ္ျော်းနှငဲ့

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသအုံပြေျြုပခရ်း

အဖွဲ့မ္ျော်းက ထမ္်းခဆောငရမ္ညဲ့ တောေ မ္ျော်း
( )

အြေ ြေခေမ္ှုမ္ျော်းကိုံ

ကကိြုတငြေ ေ့မ္ှ ်း ြေင်းနှငဲ့

တညပငိမ္မ္ှုရှိ ြေင်းတိတ
ုံေ့ င

လိုံလော်းဖယ

ခကောင်း ြေင်း
(ည)

ခဖော ပပါ ဓမ္မဓိဋ္ဌော ကျခသော သတမ္ှတြေျကကိုံ အခ ြေြေကော အခရ်းခပေါ်ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့
အ ြေော်းယောယလိုံအပြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ အ ြေော်းကိစစရပမ္ျော်းကိုံ တုံေ့ ပ ခ ဖရှင်းရောတင အလိုံကသငဲ့
ခဆောငရွကရ လိုံအပြေျက

(ဥပခေ စတငအောဏောတညသညဲ့ရက - ၁ ဇ
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National, provincial and municipal budgets
215.

(1)

National, provincial and municipal budgets and budgetary processes must

promote transparency, accountability and the effective financial management of
the economy, debt and the public sector.
(2)

National legislation must prescribe—
(a)

the form of national, provincial and municipal budgets;

(b)

when national and provincial budgets must be tabled; and

(c)

that budgets in each sphere of government must show the sources
of revenue and the way in which proposed expenditure will comply
with national legislation.

(3)

Budgets in each sphere of government must contain—
(a)

estimates of revenue and expenditure, differentiating between
capital and current expenditure;

(b)

proposals for financing any anticipated deficit for the period to
which they apply; and

(c)

an indication of intentions regarding borrowing and other forms of
public liability that will increase public debt during the ensuing year.

[Date of commencement of s. 215: 1 January 1998.]
Treasury control
216.

(1)

National legislation must establish a national treasury and prescribe

measures to ensure both transparency and expenditure control in each sphere of
government, by introducing—
(a)

generally, recognised accounting practice;

(b)

uniform expenditure classifications; and
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အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့၊ ပည ယအဆငဲ့နှငဲ့ စညပင ယခ မ္အဆငဲ့ ရသ်းုံ မ္ှ ်းခ ြေ ခငစောရင်း ခရ်းဆမ္ှု
၂၁၅။

(၁)

အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့၊ ပည ယအဆငဲ့နှငဲ့ ပမ္ိြုွဲ့ ယအဆငဲ့ ရသ်းုံ မ္ှ ်းခ ြေခငစောရင်းနှငဲ့ ရသ်းုံ မ္ှ ်းခ ြေ

ခငစောရင်း

ခရ်းဆမ္ှုလုံပင ်းစဉမ္ျော်းတင

ပငဲ့လင်း မ္ငသောမ္ှု၊

တောေ ြေမ္ှု၊

နိုံငငဲ့စ်းပော်းခရ်း၊

ခကက်းပမ္နှငဲ့

အစိုံ်းရကဏ္ဍမ္ျော်းကိုံ ထိခရောကခသော ခငခရ်း ခ က်းခရ်းစမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုတိအ
ုံေ့ တက မ္ငဲ့တငအော်းခပ်းရမ္ည။
(၂)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင ခအောကပါတိက
ုံေ့ ိုံ ခဖော ပခပ်းရမ္ည(က)

နိုံငငခတော၊ ခေသဆိုံငရောနှငဲ့ ပမ္ိြုွဲ့ ယအဆငဲ့ ဘကင်္ျကခရ်းဆမ္ှုပုံစ

(ြေ)

တစနိုံငငလုံ်းအတက နှငဲ့ ပည ယမ္ျော်းအတက ရသ်းုံ မ္ှ ်းခ ြေခငစောရင်းကိုံ အဆိုံ ပြုရမ္ညဲ့
ကောလနှငဲ့

(င်္)

အစိုံ်းရအဖွဲ့

အဆငဲ့တစဆငဲ့စ၏

အြေ ရင်း မ္စကိုံ

ရသ်းုံ မ္ှ ်းခ ြေ

ထုံတခဖော ပသရမ္ည။

ခငစောရင်းမ္ျော်းသည

ရသ်းုံ မ္ှ ်းခ ြေတင

အဆိုံ ပြု

ခကောကြေမ္ညဲ့
လျောထော်းသညဲ့

အသုံ်းစရိတသည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့အည ဖစခစရမ္ည။
(၃)

အစိုံ်းရအဖွဲ့အဆငဲ့တစဆငဲ့စ၏

ရသ်းုံ မ္ှ ်းခ ြေခငစောရင်းခရ်းဆမ္ှုတင

ခအောကပါအြေျကမ္ျော်း

ပါေငရမ္ည(က)

အြေ ဘဏ္ဍောနှငဲ့

အသုံ်းစရိတြေ ေ့မ္ှ ်းြေျကမ္ျော်း၊

ခငလုံ်းခငရင်း

အသုံ်းစရိတနှငဲ့

လကငင်းအသုံ်းစရိတ
(ြေ)

ဘကင်္ျကကျြေသုံ်းစသညဲ့ ကောလတစြေုံအတက ခမ္ျှောမ္ှ ်းထော်းသညဲ့ လိုံခင ပမ္ှုကိုံ ဘဏ္ဍောခင
ခထောကပဲ့ရ လျောထော်းြေျကမ္ျော်း

(င်္)

ခြေျ်းခငရယူ ြေင်းနှငဲ့ လောမ္ညဲ့နှစအတင်း အစိုံ်းရခကက်းပမ္ကိုံ တိုံ်းပော်းခစမ္ညဲ့ အစိုံ်းရ၏ အ ြေော်း
ခပ်းရ တောေ ပုံစမ္ျော်းကိုံ ရညညွှ ်းြေျက

(ဥပခေ စတငအောဏောတညသညဲ့ရက- ၁ ဇ

ေါရ ၁၉၉၈ ြေုံနှစ)

ခငတိက
ုံ ဋ္ဌော ထိ ်းြေျြုပခရ်း
၂၁၆။

(၁)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည အမ္ျိြု်းသော်းခငတိက
ုံ နှငဲ့ သတမ္ှတ ည်းလမ္်းမ္ျော်းကိုံ ဖွဲ့စည်းတညခထောငကော

အစိုံ်းရအဖွဲ့အဆငဲ့တစြေုံစ၏

ပငဲ့လင်း မ္ငသောမ္ှုနှငဲ့

အသုံ်းစရိတကက်း ကပမ္ှုတိုံေ့ကိုံ

အောမ္ြေနိုံငရ

ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းကိုံ စတငအခကောငအထညခဖောရမ္ည။
(က)

အမ္ျော်းလကြေ အသိအမ္ှတ ပြုသညဲ့ စောရင်းအင်းလုံပင ်းခဆောငရွကြေျက

(ြေ)

တခ ပ်းည ဖစခသော အသုံ်းစရိတ အမ္ျိြု်းအစော်းြေ ြေော်းသတမ္ှတမ္ှုနှငဲ့
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(c)
(2)

uniform treasury norms and standards.

The national treasury must enforce compliance with the measures

established in terms of subsection (1), and may stop the transfer of funds to an
organ of state if that organ of state commits a serious or persistent material
breach of those measures.

[Sub-s. (2) substituted by s. 5 (a) of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]
(3)

A decision to stop the transfer of funds due to a province in terms of section

214(1) (b) may be taken only in the circumstances mentioned in subsection (2)
and—
(a)

may not stop the transfer of funds for more than 120 days; and

(b)

may be enforced immediately, but will lapse retrospectively unless
Parliament approves it following a process substantially the same
as that established in terms of section 76(1) and prescribed by the
joint rules and orders of Parliament. This process must be
completed within 30 days of the decision by the national treasury.

[Sub-s. (3) amended by s. 5 (b) of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]
(4)

Parliament may renew a decision to stop the transfer of funds for no more

than 120 days at a time, following the process established in terms of subsection
(3).
(5)

Before Parliament may approve or renew a decision to stop the transfer of

funds to a province—
(a)

the Auditor-General must report to Parliament; and

(b)

the province must be given an opportunity to answer the allegations
against it, and to state its case, before a committee.
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(င်္)
(၂)

တခ ပ်းည ဖစခသော ခငတိက
ုံ ဆိုံငရော စနှငဲ့ စြေျိ စည ်းမ္ျော်း

ပုံေမ္ြေ

(၁)

တင ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့

လုံပင ်းလညပတရမ္ည ဖစပပ်း

အဆိပ
ုံ ါ

ည်းလမ္်းမ္ျော်းနှငဲ့အည
ည်းလမ္်းမ္ျော်းကိုံ

အမ္ျိြု်းသော်းခငတိက
ုံ ဋ္ဌော သည

ကက်းခလ်းသညဲ့

ြေျိြု်းခဖောကမ္ှုမ္ျော်း

အကကိမ္ကကိမ္ ပြုလပ
ုံ သညဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့အစည်းတစြေုံသုံေ့ိ အသုံ်းစရိတြေငဲ့ ပြုမ္ှုကိုံ ခငတိုံကဋ္ဌော က ရပဆိုံင်းရမ္ည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၅) (က) အရ ပုံေမ္ြေ (၂) ကိုံ
အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
(၃)

ပုံေမ္ ၂၁၄ ၏ ပုံေမ္ြေ (၁) (ြေ) အရ ပည ယတစြေုံက ဥပခေအရ ရရ ရှိသညဲ့ အသုံ်းစရိတြေခေ

ခပ်းအပမ္ှုကိုံ ရပဆိုံင်းရ

ဆုံ်း ဖတြေျကကိုံ ပုံေမ္ြေ (၂) ပါ အခ ြေအခ မ္ျော်းအရသော ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည။ အဆိုံပါ

ဆုံ်း ဖတြေျကသည(က)

ရကခပါင်း ၁၂ေ ထကခကျောလ ၍ အသုံ်းစရိတြေခေခပ်းအပမ္ှုကိုံ ဆိုံင်းငဲ့ ြေင်းမ္ ပြုခစရ။

(ြေ)

ြေျကြေျင်းအောဏောတည နိုံငသည။ သိုံေ့ခသော လွှတခတော၏ ပူ်းတဆုံ်း ဖတြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့
ခ ကညောြေျကမ္ျော်းတင ပဋ္ဌော ်းြေျက နှငဲ့ ပုံေမ္ ၇၆ ပုံေမ္ြေ (၁)ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည
ခဆောငရွကသညဲ့ လုံပင ်းစဉအတိုံင်း အဆိုံပါ ရပဆိုံင်းရ
ခေ ပြုလတ
ွှ ခတောက

အတညမ္ ပြုပါက

ခ ောကခ ကောင်း ပ

ဆုံ်း ဖတြေျကကိုံ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပ
အောဏောသကခရောကမ္ှု ဖငဲ့

ဆိုံင်းငဲ့နိုံငသည။ အမ္ျိြု်းသော်းခငတိုံကဋ္ဌော ၏ အဆိုံပါ ဆုံ်း ဖတြေျကထကလောပပ်း ရကခပါင်း
၃ေ အတင်း အဆိုံပါလုံပင ်းစဉကိုံ ပပ်းစ်းခအောင ခဆောငရွကရမ္ည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၅) (ြေ) အရ ပုံေမ္ြေ (၃) အော်း
ပငဆငသည။]
(၄)
ခစ

ပုံေမ္ြေ (၃) အရ ခဆောငရွကသညဲ့ လုံပင ်းစဉပပ်းလျှင တစကကိမ္ရပဆိုံင်းတိုံင်း ရကခပါင်း ၁၂ေ ထကမ္ပိုံ
ဘ

အသုံ်းစရိတြေငဲ့ ပြုမ္ှုကိုံ

ရပဆိုံင်းရ

ဆုံ်း ဖတြေျကအော်း

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု

လွှတခတောက

သကတမ္်းတိုံ်းနိုံငသ ည။
(၅)

ပည ယတစြေုံထ အသုံ်းစရိတြေငဲ့ ပြုမ္ှုကိုံ ရပဆိုံင်းရ

ဆုံ်း ဖတြေျကတစရပကိုံ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု

လွှတခတော က သည အတည ပြု ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သကတမ္်းတိုံ်း ြေင်းမ္ ပြုမ္(က)

စောရင်းစစြေျြုပသည အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတခတောထ အစရငြေရမ္ည။

(ြေ)

သကဆိုံငရော ပည ယအခပေါ် စပစြေျကမ္ျော်းအော်း
ခ ဖရှင်းရ

ခကောမ္တတစရပ

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင

ယင်း ပည ယကိုံ အြေငဲ့အခရ်းခပ်းအပရမ္ည။
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Procurement
217.

(1)

When an organ of state in the national, provincial or local sphere of

government, or any other institution identified in national legislation, contracts
for goods or services, it must do so in accordance with a system which is fair,
equitable, transparent, competitive and cost-effective.
(2)

Subsection (1) does not prevent the organs of state or institutions referred

to in that subsection from implementing a procurement policy providing for—
(a)

categories of preference in the allocation of contracts; and

(b)

the protection or advancement of persons, or categories of persons,
disadvantaged by unfair discrimination.

(3)

National legislation must prescribe a framework within which the policy

referred to in subsection (2) must be implemented.

[Sub-s. (3) substituted by s. 6 of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]

Government guarantees
218.

(1)

The national government, a provincial government or a municipality may

guarantee a loan only if the guarantee complies with any conditions set out in
national legislation.
(2)

National legislation referred to in subsection (1) may be enacted only after

any recommendations of the Financial and Fiscal Commission have been
considered.
(3)

Each year, every government must publish a report on the guarantees it

has granted.

[Date of commencement of S. 218: 1 January 1998.]
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ေယယူခရ်းလုံပင ်းစဥ
၂၁၇။

(၁)

နိုံငငအဆငဲ့၊ ပည ယအဆငဲ့နှငဲ့ ခေသဆိုံငရောအဆငဲ့ အစိုံ်းရ၏ အဖွဲ့အစည်းတစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင သတမ္ှတခဖော ပထော်းသညဲ့ အ ြေော်းအဖွဲ့အစည်းတစရပသည ကုံ စည၊ ေ ခဆောငမ္ှု
ဆိုံငရော ေယယူခရ်း စောြေျြုပြေျြုပဆိုံသညဲ့အြေါ အဆိုံပါစောြေျြုပသည မ္ျှတမ္ှု၊ သောတူညမ္ျှရှိမ္ှု၊ ပငဲ့လင်း မ္ငသောမ္ှုနှငဲ့
ကုံ ကျစရိတ သကသောမ္ှုတိရ
ုံေ့ ှိသညဲ့ စ စတစြေုံ ဖငဲ့ ြေျြုပဆိုံရမ္ည။
(၂)

ပုံေမ္ြေ

(၁)

သည

ယင်းပုံေမ္ြေတင

ရညညွှ ်းသညဲ့

နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းကိုံ ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းအတက ၎င်းတိ၏
ုံေ့ ပစစည်းေယယူခရ်း မ္ူေါေ အခကောငအထညခဖောရော
တင ဟ ေ့တော်း ြေင်း မ္ရှိခစရ။
(က)

စောြေျြုပမ္ျော်းကိုံ ြေငဲ့ ပြုရောတင ဦ်းစော်းခပ်းလုံပင ်း အမ္ျိြု်းအစော်းမ္ျော်းနှငဲ့

(ြေ)

တရော်းမ္ျှတမ္ှုမ္ရှိခသော ြေ ြေော်းဆကဆမ္ှုခ ကောငဲ့ အြေငဲ့အခရ်း စ ောဆုံ်းရှု်းရသညဲ့ လူပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်း
၏ ကက်းပော်းခရ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ၎င်းတိက
ုံေ့ ိုံ အကောအကယခပ်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လူပုံင်္ိ္ြုလ
အတ ်းအစော်းြေ ြေော်းမ္ှု။

(၃)

ပုံေမ္ြေ (၂) တငရညညွှ ်းသညဲ့ မ္ူေါေကိုံ အခကောငအထညခဖောရ

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ က မ္ူ

ခဘောငတစြေုံကိုံ ပဋ္ဌော ်းရမ္ည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ (၆) အရ ပုံေမ္ြေ (၃) ကိုံ
အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]

အစိ်းုံ ရ၏အောမ္ြေြေျက
၂၁၈။

(၁)

နိုံငငခတောအစိုံ်းရ၊ ပည ယအစိုံ်းရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စညပငသောယော ယခ မ္ခေသအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့တိုံေ့သည

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေတင ပဋ္ဌော ်းပါရှိသညဲ့ အခ ြေအခ မ္ျော်းအော်းလုံ်းနှငဲ့ ကိုံကညသညဲ့ အောမ္ြေြေျက ဖစမ္ှသောလျှင
ခြေျ်းခငရယူမ္ှုကိုံ အောမ္ြေခပ်းနိုံငသည။
(၂)

ပုံေမ္ြေ (၁) တငရညညွှ ်းသညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ သည ဘဏ္ဍောခရ်းနှငဲ့ ခငခရ်းခ က်းခရ်းခကောမ္ရှင၏

အကက ပြုြေျကမ္ျော်းအော်းလုံ်းကိုံ ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းပပ်းမ္ှသောလျှင အတည ပြု ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။
(၃)

နှစစဉ

အစိုံ်းရအဖွဲ့တုံိင်းသည

၎င်းတိုံေ့

အောမ္ြေခပ်းထော်းသညဲ့

ြေငဲ့ ပြုအသုံ်းစရိတနှငဲ့ပတသက၍

အစရငြေစော ထုံတ ပ ရမ္ည။

(ဥပခေ စတငအောဏောတညသညဲ့ရက ၁ ဇ

ေါရ ၁၉၉၈ ြေုံနှစ)
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Remuneration of persons holding public office
219.

(1)

An Act of Parliament must establish a framework for determining—
(a)

the salaries, allowances and benefits of members of the National
Assembly, permanent delegates to the National Council of
Provinces, members of the Cabinet, Deputy Ministers, traditional
leaders and members of any councils of traditional leaders; and

(b)

the upper limit of salaries, allowances or benefits of members of
provincial legislatures, members of Executive Councils and
members of Municipal Councils of the different categories.

(2)

National legislation must establish an independent commission to make

recommendations concerning the salaries, allowances and benefits referred to in
subsection (1).
(3)

Parliament may pass the legislation referred to in subsection (1) only after

considering any recommendations of the commission established in terms of
subsection (2).
(4)

The national executive, a provincial executive, a municipality or any other

relevant authority may implement the national legislation referred to in
subsection (1) only after considering any recommendations of the commission
established in terms of subsection (2).
(5)

National legislation must establish frameworks for determining the

salaries, allowances and benefits of judges, the Public Protector, the AuditorGeneral, and members of any commission provided for in the Constitution,
including the broadcasting authority referred to in section 192.

This is not an official document of South Africa.

293

အစိ်းုံ ရရောထူ်းတင တောေ ထမ္်းခဆောငခ သူမ္ျော်း၏ လစောြေစော်းြေငဲ့
၂၁၉။

(၁)

အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတခတောသည ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းကိုံ ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတခပ်းနိုံငရ မ္ူခဘောင

တစရပ ြေျမ္ှတခပ်းရမ္ည။
(က)

ပညသူူ့လွှတခတော

ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၊

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်း

လွှတခတော

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၊ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်း၊ ေုံေ ကက်းမ္ျော်း၊ ရိုံ်းရောခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း၊
ရိုံ်းရော ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်းပါေငသညဲ့ ခကောငစ၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်း စသညဲ့ပုံင်္္ိြုလမ္ျော်း၏ လစော၊
အသုံ်းစရိတနှငဲ့ ြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်း။
(ြေ)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောမ္ျော်း၊
ခေသ၊

ပည ယအစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်း

ခေသနတရအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့အစည်း

အဆငဲ့ဆငဲ့၏

စညပငသောယော ယခ မ္

အဖွဲ့ေငမ္ျော်းအတက

လစော၊

အသုံ်းစရိတ နှငဲ့ ြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်း၏ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ြေငဲ့ ပြုပမ္ောဏ။
(၂)

ပုံေမ္ြေ

(၁)

တင

ရညညွှ ်းသညဲ့

လစောမ္ျော်း၊

အသုံ်းစရိတမ္ျော်း၊

ြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်းနှငဲ့ပတသက၍

အကက ပြုြေျကမ္ျော်း ခပ်းအပမ္ညဲ့ လတလပခသော ခကောမ္ရှင တစရပကိုံ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဖငဲ့ ဖွဲ့စည်းခပ်းရမ္ည။
(၃)

ပုံေမ္ြေ (၂) ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ ဖွဲ့စည်းသညဲ့ ခကောမ္ရှင၏ အကက ပြုြေျကမ္ှ သမ္ျှကိုံ ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်း

ပပ်းမ္ှသောလျှင

ပုံေမ္ြေ

(၁)

တင

ရညညွှ ်းသညဲ့

ဥပခေကိုံ

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတောက

အတည ပြု ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။
(၄)

ပုံေမ္ြေ (၂) အရ ပဋ္ဌော ်းသညဲ့ ခကောမ္ရှင၏ အကက ပြုြေျကအော်းလုံ်းကိုံ ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းပပ်းမ္ှသောလျှင

နိုံငင အစိုံ်းရ၊ ပည ယအစိုံ်းရနှငဲ့ ခေသနတရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်းသကဆိုံငရော အောဏောပိုံငအဖွဲ့တစဖွဲ့သည ပုံေမ္ြေ
(၁) ပါ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ကိုံ အခကောငအထညခဖောနိုံငသည။
(၅)

တရော်းသူကက်းမ္ျော်း၊ အမ္ျော်း ပညသူ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့ စောရင်းစစြေျြုပ၊ ပုံေမ္ ၁၉၂ ပါ

ရုံပ/သထုံတလွှငဲ့ ြေင်းဆိုံငရော

အောဏောပိုံငအဖွဲ့အပါအေင

အခ ြေြေဥပခေတင

ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့

ခကောမ္ရှငတစရပရပ၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်း စသညဲ့ ပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်း၏ လစော၊ အသုံ်းစရိတ နှငဲ့ ြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်းအတက
အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေက မ္ူခဘောငမ္ျော်းကိုံ သတမ္ှတခပ်းရမ္ည။
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Financial and Fiscal Commission
Establishment and functions
220.

(1)

There is a Financial and Fiscal Commission for the Republic which makes

recommendations envisaged in this Chapter, or in national legislation, to
Parliament, provincial legislatures and any other authorities determined by
national legislation.
(2)

The Commission is independent and subject only to the Constitution and

the law, and must be impartial.
(3)

The Commission must function in terms of an Act of Parliament and, in

performing its functions, must consider all relevant factors, including those listed
in section 214(2).

Appointment and tenure of members
221.

(1)

The Commission consists of the following women and men appointed by

the President, as head of the national executive:
(a)

A chairperson and a deputy chairperson;

(b)

three persons selected, after consulting the Premiers, from a list
compiled in accordance with a process prescribed by national
legislation;

(c)

two persons selected, after consulting organised local government,
from a list compiled in accordance with a process prescribed by
national legislation; and

(d)

two other persons.

[Sub-s (1) substituted by s. 2 of the Constitution Fifth Amendment Act of 1999] and
substituted by s. 7(a) of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]
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ဘဏ္ဍောခရ်းနှငဲ့ ခငခရ်းခ က်းခရ်းခကောမ္ရှင
ခကောမ္ရှငဖွဲ့စည်း ြေင်းနှငဲ့ ခကောမ္ရှင၏ လုံပင ်းမ္ျော်း
၂၂၀။

(၁)

ပည ယဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်းနှငဲ့ အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ

ပြုလွှတခတောတိမ္
ုံေ့ ှ ဥပခေ ဖငဲ့ အောဏော

အပနှင်းထော်းသညဲ့ အောဏောပိုံငအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းထသိုံေ့ ဤအြေ ်းတငခမ္ျှောမ္ှ ်းထော်းသညဲ့ အကက ပြုြေျကမ္ျော်း ကိုံ
ခသောလည်းခကောင်း၊ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဥပခေတငပါရှိသညဲ့ အကက ပြုြေျကမ္ျော်းကိုံ ခသောလည်းခကောင်း ဘဏ္ဍော
ခရ်းနှငဲ့ ခငခရ်းခ က်းခရ်း ခကောမ္ရှငက အကက ပြုရမ္ည။
(၂)

ခကောမ္ရှငသည လတလပခသောခကောမ္ရှင ဖစသည- အခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ပဋ္ဌော ်းဥပခေ တိန
ုံေ့ ှငဲ့အည

ခကောမ္ရှငသည တောေ ထမ္်းခဆောငရမ္ည ဖစပပ်း ဘကလိုံကမ္ှုကင်းရမ္ည။
(၃)

ခကောမ္ရှငသည အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတခတောက ပဋ္ဌော ်းသညဲ့ ဥပခေတစရပအရ လုံပင ်း

ခဆောငရွကရမ္ည။ ထိုံသိုံေ့ခဆောငရွကရောတင ပုံေမ္ ၂၁၄(၂) တင ခဖော ပထော်းသညဲ့ ဆကစပအခ ကောင်းအရောမ္ျော်း
အော်းလုံ်းကိုံ ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းရမ္ည။

ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငမ္ျော်းကိုံ ြေ အပ
ေ့
ြေင်းနှငဲ့ အဖွဲ့ေငတိ၏
ုံေ့ ရောထူ်းသကတမ္်း
၂၂၁။

(၁)

နိုံငငခတောအုံပြေျြုပခရ်း အကက်းအက ဖစသညဲ့ နိုံငငခတောသမ္မတက ြေ ေ့အပသညဲ့ ခအောကခဖော ပပါ

အမ္ျိြု်းသမ္်း မ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းမ္ျော်း ဖငဲ့ ခကောမ္ရှငကိုံ ဖွဲ့စည်းရမ္ည။
(က)

ဥကကဋ္ဌနှငဲ့ ေုံဥကကဋ္ဌတစဦ်း

(ြေ)

ေ ကက်းြေျြုပမ္ျော်းနှငဲ့ တိုံငပငခဆ်းခန်းပပ်းခ ောက အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေက ပဋ္ဌော ်းသတမ္ှတသညဲ့
လုံပင ်းစဉနှငဲ့အည ခကောကယူရရှိခသော လူစောရင်းမ္ှ သုံ်းဦ်းကိုံ ခရွ်းြေျယရမ္ည။

(င်္)

ခေသဆိုံငရောအစိုံ်းရအဖွဲ့နှငဲ့

တိုံငပငခဆ်းခန်းပပ်းခ ောက

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေက

ပဋ္ဌော ်းသတမ္ှတသညဲ့ လုံပင ်းစဉနှငဲ့အည ခကောကယူရရှိခသော လူစောရင်းမ္ှ နှစဦ်းကိုံ
ခရွ်းြေျယရမ္ည။
(ဃ)

ခ ောကထပနှစဦ်း

[၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေုံတိယကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂ အရ ပုံေမ္ြေ (၁) ကိုံ
အစော်းထိုံ်းသည။ ၂၀၀၁ ြေုံနှစ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၇ (က)
ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၁) ကိုံ အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]

This is not an official document of South Africa.

296

(1A)

National legislation referred to in subsection (1) must provide for the

participation of—
(a)

the Premiers in the compilation of a list envisaged in subsection (1)
(b); and

(b)

organised local government in the compilation of a list envisaged in
subsection (1)(c).

[Sub-s. (1A) inserted by s. 7(b) of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]
(2)

Members of the Commission must have appropriate expertise.

(3)

Members serve for a term established in terms of national legislation. The

President may remove a member from office on the ground of misconduct,
incapacity or incompetence.
Reports
222.

The Commission must report regularly both to Parliament and to the provincial

legislatures.
Central Bank
Establishment
223.

The South African Reserve Bank is the central bank of the Republic and is

regulated in terms of an Act of Parliament.
Primary object
224.

(1)

The primary object of the South African Reserve Bank is to protect the value

of the currency in the interest of balanced and sustainable economic growth in
the Republic.
(2)

The South African Reserve Bank, in pursuit of its primary object, must

perform its functions independently and without fear, favour or prejudice, but
there must be regular consultation between the Bank and the Cabinet member
responsible for national financial matters.
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(၁က) ပုံေမ္ြေ (၁) တင ရညညွှ ်းထော်းခသော အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေသည ခအောကခဖော ပပါ ပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်း ပူ်းခပါင်းပါေငခရ်းကိုံ
ပဋ္ဌော ်းခပ်းရမ္ည (က) ပုံေမ္ြေွဲ့ (၁) (ြေ) တင လူစောရင်းမ္ျော်း စုံစည်းတငသင်းနိုံငရ ေ ကက်းြေျြုပမ္ျော်း
(ြေ) ပုံေမ္ြေ (၁) (င်္) တင လူစော်းရင်းမ္ျော်း စုံစည်းတငသင်းနိုံငရ စုံဖွဲ့ထော်းသညဲ့ ခေသနတရအစိုံ်းရ

၂၀၀၁ ြေုံနှစ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၇ (က) ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၁ က)
ကိုံ အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
(၂)

ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသညဲ့ သငဲ့ခလျောသညဲ့ ကျွမ္်းကျငမ္ှုရှိရမ္ည။

(၃)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ၏

ပဋ္ဌော ်းသတမ္ှတသညဲ့ ရောထူ်းသကတမ္်းအတိုံင်း ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည

တောေ ထမ္်းခဆောငရမ္ည။ အလသုံ်းစော်း ပြုမ္ှု၊ လုံပင ်းစမ္်းခဆောငရည မ္ ပညဲ့ေမ္ှု၊ လုံပင ်းမ္ကျွမ္်းကျငမ္ှုတိုံေ့ ခပေါ်
ခပါကလျှင ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေငတစဦ်းကိုံ သမ္မတသည ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်းနိုံငသည။
အစရငြေစောမ္ျော်း
၂၂၂။

ခကောမ္ရှငသည

အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောနှငဲ့

ပည ယဥပခေ ပြုလွှတခတောမ္ျော်းသိေ့ုံ

ပုံမ္ှ အစရငြေစော

တငသင်းရမ္ည။

ဗဟိဘ
ုံ ဏ
ဖွဲ့စည်းပုံ
၂၂၃။

“South African Reserve Bank” သည ခတောငအောဖရိကသမ္မတနိုံငင၏ ဗဟိုံဘဏ ဖစပပ်း အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပ

ခေ ပြုလတ
ွှ ခတောက စည်းမ္ျဉ်းသတမ္ှတထော်းသည။

ပဓော ရညမ္ှ ်းြေျက
၂၂၄။

(၁)

ခတောငအောဖရိက သမ္မတနိုံငင၏ ဟ ြေျကည၍ ခရရှညဖွဲ့ပဖိြု်းမ္ှုရှိခသော စ်းပော်းခရ်းတိုံ်းတကမ္ှုကိုံ

အကျိြု်း ပြုသညဲ့

နိုံငငသုံ်းခငခ က်းတ ဖိုံ်းကိုံ

အကောအကယခပ်း ြေင်းသည

ဗဟိုံဘဏ၏

ပဓော ကျခသော

ရညမ္ှ ်းြေျက ဖစသည။
(၂)

ဗဟိုံဘဏသည

ခ ကောကရွွဲ့ ြေင်း၊

ယင်း၏ပဓော ကျခသော

မ္ျကနှောလိုံက ြေင်း

ယင်း၏လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခဆောငရွကရမ္ည။

ရညမ္ှ ်းြေျကကိုံ
ဘကလိုံက ြေင်းတိုံေ့
သိရ
ုံေ့ ောတင

အခကောငအထညခဖောရောတင
မ္ရှိဘ

အမ္ှအြေိုံကင်းပစော ဖငဲ့

အမ္ျိြု်းသော်းဘဏ္ဍောခရ်းကိစစရပမ္ျော်းအတက

တောေ ရှိသညဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့ ဗဟိုံဘဏတိသ
ုံေ့ ည ပုံမ္ှ တိင
ုံ ပငခဆ်းခန်းမ္ှုရှိရမ္ည။
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Powers and functions
225.

The powers and functions of the South African Reserve Bank are those customarily

exercised and performed by central banks, which powers and functions must be
determined by an Act of Parliament and must be exercised or performed subject to the
conditions prescribed in terms of that Act.
Provincial and Local Financial Matters
Provincial Revenue Funds
226.

(1)

There is a Provincial Revenue Fund for each province into which all money

received by the provincial government must be paid, except money reasonably
excluded by an Act of Parliament.
(2)

Money may be withdrawn from a Provincial Revenue Fund only—
(a)

in terms of an appropriation by a provincial Act; or

(b)

as a direct charge against the Provincial Revenue Fund, when it is
provided for in the Constitution or a provincial Act.

(3)

Revenue allocated through a province to local government in that province

in terms of section 214(1), is a direct charge against that province’s Revenue Fund.
(4)

National legislation may determine a framework within which—
(a)

a provincial Act may in terms of subsection (2)(b) authorise the
withdrawal of money as a direct charge against a Provincial
Revenue Fund; and

(b)

revenue allocated through a province to local government in that
province in terms of subsection (3) must be paid to municipalities
in the province.

[Sub-s. (4) added by s. 8 of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]
[Date of commencement of s. 226: 1 January 1998]
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အြေငဲ့အောဏောနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
၂၂၅။

ခတောငအောဖရိက

အစဉအဆက

ဗဟိုံဘဏ၏

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောနှငဲ့

ကျငဲ့သုံ်းခဆောငရွကရသညဲ့အတိုံင်းပင

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းသည

ဖစသည။

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ ဥပခေ

ဗဟိုံဘဏ၏

ဗဟိုံဘဏမ္ျော်းက

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောနှငဲ့

ပဋ္ဌော ်းြေျက ဖငဲ့ သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းခပ်းရမ္ည ဖစပပ်း

အဆိုံပါဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ သတမ္ှတထော်းသညဲ့ အခ ြေအခ မ္ျော်းအတိုံင်း ဗဟိုံဘဏက လိုံက ောကျငဲ့သုံ်းရ မ္ည။

ပည ယနှငဲ့ ခေသဆိင
ုံ ရော ဘဏ္ဍောခရ်းကိစရ
စ ပမ္ျော်း
ပည ယအြေ ဘဏ္ဍောရ ပခ
ုံ င
၂၂၆။

(၁)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတောက ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းကော သငဲ့ခလျောသလိုံ သ်း ြေော်းသတမ္ှတထော်းသညဲ့

ခငမ္ှအပ ပည ယအသ်းသ်းရှိ ပည ယအစိုံ်းရ ရရှခ
ိ သော ေငခငမ္ှ သမ္ျှကိုံ ပည ယ အြေ ဘဏ္ဍောရ ပုံခငသိုံေ့
ခပ်းသင်းရမ္ည။
(၂)

ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းအတကသောလျှင ပည ယအြေ ဘဏ္ဍောရ ပုံခငမ္ှ ခငထုံတယူနိုံငသည။
(က)

ပည ယအကဥပခေတစရပအရ လျောထော်းြေျကအခ ဖငဲ့ လည်းခကောင်း၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ြေ)

ပည ယအြေ ဘဏ္ဍောရ ပုံခငမ္ှ ထုံတယူသုံ်းစြေငဲ့ ပြုခငအ ဖစ အခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ပည ယအဆငဲ့ဥပခေတစရပတင ပဋ္ဌော ်းသတမ္ှတြေျကအရလည်းခကောင်း ထုံတယူသုံ်းစ
နိုံငသည။

(၃)

ပုံေမ္ ၂၁၄ (၁) တင ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ ပည ယတစြေုံရှိ ခေသဆိုံငရောအစိုံ်းရထ ထိုံ ပည ယက ြေခေခပ်း

ခသော အြေ ဘဏ္ဍောခငသည ထိုံ ပည ယ၏ အြေ ဘဏ္ဍောခငမ္ှ တိုံကရိုံကထုံတယူသုံ်းစြေငဲ့ ပြုခင ဖစသည။
(၄)

ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းအတက အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဖငဲ့ မ္ူခဘောငတစရပ သတမ္ှတခပ်းရမ္ည(က)

ပုံေမ္ြေ

၂(ြေ)

တင

ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ

ပည ယအဆငဲ့

ဥပခေတစရပသည

ပည ယအြေ ဘဏ္ဍောရ ပုံခငမ္ှ တိုံကရိုံကြေငဲ့ ပြုသုံ်းစခငအ ဖစ ခငထုံတယူ ြေင်းကိုံ ြေငဲ့ ပြု
ခပ်းရ အြေငဲ့အောဏောရှိသည။
(ြေ)

ပုံေမ္ြေ (၃) အရ ပည ယတစြေုံမ္ှ ယင်း ပည ယ၏ခေသဆိုံငရော အစိုံ်းရသိေ့ုံ ြေခေသတမ္ှတ
ခပ်းသညဲ့

ဘဏ္ဍောခငကိုံ

အဆိုံပါ ပည ယရှိ

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသ

မ္ျော်းသိေ့ုံ

ခပ်းအပရမ္ည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၈ အရ ပုံေမ္ြေ (၄) ကိုံ
ဖညဲ့စပြေဲ့သည။]
(ဥပခေ စတငအောဏောတညသညဲ့ရက ၁ ဇ

ေါရ ၁၉၉၈ ြေုံနှစ)
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National sources of provincial and local government funding
227.

(1)

Local government and each province—
(a)

is entitled to an equitable share of revenue raised nationally to
enable it to provide basic services and perform the functions
allocated to it; and

(b)

may receive other allocations from national government revenue,
either conditionally or unconditionally.

(2)

Additional revenue raised by provinces or municipalities may not be

deducted from their share of revenue raised nationally, or from other allocations
made to them out of national government revenue. Equally, there is no obligation
on the national government to compensate provinces or municipalities that do
not raise revenue commensurate with their fiscal capacity and tax base.
(3)

A province’s equitable share of revenue raised nationally must be

transferred to the province promptly and without deduction, except when the
transfer has been stopped in terms of section 216.
(4)

A province must provide for itself any resources that it requires, in terms of

a provision of its provincial constitution, that are additional to its requirements
envisaged in the Constitution.

[Date of commencement of s. 227: 1 January 1998]
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ပည ယနှငဲ့ ခေသဆိင
ုံ ရော အစိ်းုံ ရရ ပခ
ုံ ငအတက နိင
ုံ ငလ်းုံ ဆိင
ုံ ရော ေငခငရလမ္်းမ္ျော်း
၂၂၇။

(၁)

ခေသဆိုံငရော အစိုံ်းရနှငဲ့ ပည ယအသ်းသ်းသည (က)

အခ ြေြေေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း ခပ်းအပနိုံငရ နှငဲ့ ၎င်းတိအ
ုံေ့ ော်း ြေခေခပ်းထော်းသညဲ့ လုံပင ်းတောေ
မ္ျော်းကိုံ

စမ္်းခဆောငနိုံငရ

တစနိုံငငလုံ်း

ခကောကြေရရှိခသော

အြေ ဘဏ္ဍောခင၏

တ ်းတူညမ္ျှရှိခသော ခေစုံကိုံ ရပိုံငြေငဲ့ရှိသည။
(ြေ)

နိုံငငခတောအစိုံ်းရ၏ အြေ ခကောကြေရရှိမ္ှုမ္ှ အခ ြေအခ ကိုံမ္ူတည၍ ဖစခစ၊ ြေျွင်းြေျကမ္ရှိ ဖစ
ခစ အ ြေော်းခသောြေခေြေငဲ့ ပြုခငမ္ျော်းကိုံ လကြေနိုံငသည။

(၂)

ပည ယမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတခေသဆိုံငရောအစိုံ်းရမ္ျော်းက ခကောကယူရရှိခသော ခ ောကထပအြေ ဘဏ္ဍောမ္ျော်းကိုံ

တစနိုံငငလုံ်းအတိုံင်းအတော ခကောကြေရရှိသညဲ့အြေ ဘဏ္ဍောခင၏ ၎င်းတိုံေ့အတက ခေစုံထမ္ှ ဖတခတောက ြေင်း
မ္ရှခ
ိ စရ။ သိတ
ုံေ့ ည်းမ္ဟုံတ နိုံငငခတောအစိုံ်းရ၏ အြေ ခကောကြေမ္ှုတင အကကြု်းမ္ေငဘ ၎င်းတိအ
ုံေ့ တက ြေ
ခေြေငဲ့ ပြုထော်းသညဲ့ အ ြေော်းခသောဘဏ္ဍောခငမ္ျော်းထမ္ှ ဖတခတောက ြေင်း မ္ရှခ
ိ စရ။ အလော်းတူ ၎င်းတိ၏
ုံေ့ ဘဏ္ဍောခရ်း
အသုံ်းစရိတ စမ္်းရညနှငဲ့ အြေ ခကောကြေမ္ှုမ္ူေါေနှငဲ့ အြေျိြု်းညစော ဖငဲ့ ပည ယမ္ျော်း စညပငသောယော ယခ မ္
ခေသမ္ျော်းက

အြေ ခကောကြေနိုံငမ္ှုမ္

ရှိသညဲ့အြေါ

နိုံငင

အစိုံ်းရသည

ထိုံ ပည ယ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ထိုံ

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသ မ္ျော်းအတက ရင်းစော်းစိုံကထုံတခပ်းရ တောေ မ္ရှိခစရ။
(၃)

ပုံေမ္

၂၁၆

တင

ခဖော ပထော်းသညဲ့

အခ ြေအခ မ္ျော်းခ ကောငဲ့မ္ှ

အြေ ဘဏ္ဍောလွှခ ပောင်းမ္ှုကိုံ

ရပဆိုံင်းထော်း ြေင်းမ္ှလ၍ တစနိုံငငလုံ်းမ္ှ ခကောကြေရရှိသညဲ့ အြေ ဘဏ္ဍောခငမ္ှ ပည ယတစြေုံအတက ညတူ
ညမ္ျှြေခေထော်းခသော ခေစုံကိုံ သကဆိုံငရော ပည ယထသိုံေ့ ဖတခတောက ြေင်းမ္ ရှိဘ ခဆောလျငစောခပ်းအပရမ္ည။
(၄)

သကဆိုံငရော ပည ယ၏ အခ ြေြေဥပခေပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရလည်းခကောင်း၊ တိုံင်း ပည၏အခ ြေြေဥပခေ

ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရလည်းခကောင်း ပည ယတစြေုံ၏ လိုံအပြေျကမ္ျော်းကိုံ ထပမ္ ဖညဲ့စကထော်းသညဲ့ ရင်း မ္စမ္ျော်း
အတက ပည ယတစြေုံသည ဥပခေခရ်းဆ ပဋ္ဌော ်းထော်းရမ္ည။

(ဥပခေ စတငအောဏောတညသညဲ့ရက- ၁ ဇ

ေါရ၊ ၁၉၉၈ ြေုံနစ
ှ )
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Provincial taxes
228.

(1)

A provincial legislature may impose—
(a)

taxes, levies and duties other than income tax, value-added tax,
general sales tax, rates on property or customs duties; and

(b)

flat-rate surcharges on any tax, levy or duty that is imposed by
national legislation, other than on corporate income tax, valueadded tax, rates on property or customs duties.

[Para. (b) substituted by s. 9 of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]

(2)

The power of a provincial legislature to impose taxes, levies, duties and

surcharges—
(a)

may not be exercised in a way that materially and unreasonably
prejudices national economic policies, economic activities across
provincial boundaries, or the national mobility of goods, services,
capital or labour; and

(b)

must be regulated in terms of an Act of Parliament, which may be
enacted only after any recommendations of the Financial and Fiscal
Commission have been considered.

[Date of commencement of s. 228: 1 January 1998]

Municipal fiscal powers and functions
229.

(1)

Subject to subsections (2), (3) and (4), a municipality may impose—
(a)

rates on property and surcharges on fees for services provided by
or on behalf of the municipality; and

This is not an official document of South Africa.

303

ပည ယမ္ျော်း၏ အြေ ခကောကြေမ္ှု
၂၂၈။

(၁)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော တစရပ သည ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းအတက ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းသတမ္ှတ

ခပ်းရမ္ည(က)

ေငခငြေ ၊ ထပတိုံ်းတ ဖိုံ်း အတက အြေ ၊ အခထခထအခရောင်းအေယြေ ၊ ပိုံငဆိုံငမ္ှုအတက
ခကောကြေခသောအြေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

သင်းကုံ ပိက
ုံေ့ ုံ အြေ တိမ္
ုံေ့ ှလ၍ အြေ မ္ျော်း၊ စည်း ကပြေ

မ္ျော်း နှငဲ့ ကုံ သယြေ မ္ျော်း ခကောကြေမ္ှုနှငဲ့
(ြေ)

အသင်းအဖွဲ့ လုံပင ်းြေ ၊ ထပတိုံ်းတ ဖိုံ်းြေ ၊ ပိုံငဆိုံငမ္ှုအတကခကောကြေသညဲ့ အြေ
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

သင်းကုံ ပိက
ုံေ့ ုံ အြေ တိေ့မ္
ုံ ှလ၍

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု

လွှတခတောက

သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းထော်း သညဲ့ မ္ညသညဲ့ အြေ ၊ စည်း ကပြေ နှငဲ့ ကုံ သယြေ တိေ့ုံအခပေါ် တ
ခ ပ်းညထပခဆောင်းခကောကြေသညဲ့ အြေ ။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၉ အရ အပိုံေ (ြေ) ကိုံ
အစော်းထိုံ်းသည ။]
(၂)

အြေ မ္ျော်း၊ စည်း ကပြေ မ္ျော်း၊ ကုံ သယြေ မ္ျော်း၊ တခ ပ်းညထပခဆောင်းခကောကြေသညဲ့အြေ တိုံေ့ကိုံ ဥပ

ခေ ပဋ္ဌော ်းရ

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော၏ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောသည -

(က)

တိုံင်း ပည၏ စ်းပော်းခရ်းမ္ူေါေမ္ျော်း၊ ပည ယမ္ျော်း

ယ ိမ္ိတကိုံ ဖတခကျောသညဲ့ စ်းပော်းခရ်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တစနိုံငငလုံ်းအတိုံင်းအတော ဖငဲ့ ကုံ စညမ္ျော်း၊ ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း၊ အရင်းအနှ်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပအော်း စ်းဆင်းမ္ှုတေ့က
ိုံ ိုံ ရုံပသခဘောအော်း ဖငဲ့လည်းခကောင်း၊ မ္ခလျောက သညဲ့
အလသုံ်းစော်း ပြုမ္ှုတိုံေ့ ဖစခစမ္ညဲ့ ည်းလမ္်း ဖငဲ့ ကျငဲ့သုံ်း သညဲ့ အောဏောမ္ ဖစခစရ။
(ြေ)

ခငခရ်းခ က်းခရ်းနှငဲ့ ဘဏ္ဍောခရ်းခကောမ္ရှင၏ အကက ပြုြေျကအော်းလုံ်းကိုံ ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်း
ပပ်းမ္ှသော

အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလွှတခတော၏

ဥပခေတစရပအရ

သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းသညဲ့

အြေငဲ့အောဏော ဖစရမ္ည။

(ဥပခေ စတငအောဏောတညသညဲ့ရက ၁၉၉၈ ြေုံနှစ ဇ

ေါရ ၁ ရကခ ေ့)

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသ၏ ဘဏ္ဍောခရ်းလုံပပိင
ုံ ြေငဲ့အောဏောနှငဲ့ လုံပင ်းတော ေ မ္ျော်း
၂၂၉။

(၁)

ပုံေမ္ြေ

(၂)၊

(၃)နှငဲ့

(၄)

ပါ

ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းအရ

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသအုံပြေျြုပခရ်း

အဖွဲ့တစြေုံသည(က)

သကဆိုံငရော

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ကခသောလည်းခကောင်း၊

ထိုံ

အဖွဲ့၏ကိုံယစော်း ခပ်းအပသညဲ့ ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်းအတက ကျသငဲ့ခငကိုံ ပိုံငဆိုံငမ္ှု အတက
ခကောကြေသညဲ့အြေ နှငဲ့

တခ ပ်းညထပခဆောင်း

ခကောကြေသညဲ့

အြေ နှု ်းထော်းမ္ျော်းကိုံ

သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။

This is not an official document of South Africa.

304

(b)

if authorised by national legislation, other taxes, levies and duties
appropriate to local government or to the category of local
government into which that municipality falls, but no municipality
may impose income tax, value-added tax, general sales tax or
customs duty.

(2)

The power of a municipality to impose rates on property, surcharges on

fees for services provided by or on behalf of the municipality, or other taxes, levies
or duties—
(a)

may not be exercised in a way that materially and unreasonably
prejudices national economic policies, economic activities across
municipal boundaries, or the national mobility of goods, services,
capital or labour; and

(b)
(3)

may be regulated by national legislation.

When two municipalities have the same fiscal powers and functions with

regard to the same area, an appropriate division of those powers and functions
must be made in terms of national legislation. The division may be made only
after taking into account at least the following criteria:
(a)

The need to comply with sound principles of taxation.

(b)

The powers and functions performed by each municipality.

(c)

The fiscal capacity of each municipality.

(d)

The effectiveness and efficiency of raising taxes, levies and duties.

(e)

Equity.

This is not an official document of South Africa.

305

(ြေ)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောက

အြေငဲ့အောဏောအပနှင်းပါက

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသတစြေုံက

သကဆိုံငရော

အကကြု်းေငသညဲ့

ခေသနတရအစိုံ်းရက

ခကောကြေြေငဲ့ရှိသညဲ့ အြေ အမ္ျိြု်းအစော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သကဆိုံငရော ခေသဆိုံငရောအစိုံ်းရအတက
လျောထော်းသညဲ့

အ ြေော်းအြေ မ္ျော်း၊

သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။

သိုံေ့ရောတင

စည်း ကပြေ မ္ျော်း၊
ေငခငြေ ၊

ကုံ သယြေ မ္ျော်းကိုံ

ထပတိုံ်းတ ဖိုံ်းြေ ၊

အခထခထအ

ခရောင်းအေယြေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သင်းကုံ ြေ မ္ျော်းကိုံ ပဋ္ဌော ်းသတမ္ှတြေငဲ့ စညပငသောယော ယ
ခ မ္ခေသတင မ္ရှခ
ိ စရ။
(၂)

ပိုံငဆိုံငမ္ှုအြေ ၊ ခေသနတရအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့၏ကိုံယစော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ယင်းကခပ်းအပသညဲ့ ေ ခဆောငမ္ှု

မ္ျော်းအတက

တခ ပ်းညထပခဆောင်းြေ တိေ့က
ုံ ိုံ

နှု ်းထော်းသတမ္ှတရ

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသ၏

အြေငဲ့အောဏောသည(က)

တိုံင်း ပည၏ စ်းပော်းခရ်းမ္ူေါေမ္ျော်း၊ ပည ယမ္ျော်း

ယ ိမ္ိတကိုံ ဖတခကျောသညဲ့ စ်းပော်းခရ်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တစနိုံငငလုံ်းအတိုံင်းအတော ဖငဲ့ ကုံ စညမ္ျော်း၊ ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း၊ အရင်းအနှ်း
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပအော်း စ်းဆင်းမ္ှုတေ့က
ိုံ ိုံ ရုံပသခဘောအော်း ဖငဲ့လည်းခကောင်း၊ မ္ခလျောက သညဲ့
အလသုံ်းစော်း ပြုမ္ှုတိုံေ့ ဖစခစမ္ညဲ့ ည်းလမ္်း ဖငဲ့ ကျငဲ့သုံ်း သညဲ့ အောဏောမ္ ဖစခစရ။
(ြေ)
(၃)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ က စည်းမ္ျဉ်း သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းြေငဲ့ရှိသည။

စညပငသောယော ယခ မ္နှစြေုံသည တူညခသော ယပယတစြေုံအတက တူညခသော ဘဏ္ဍောခရ်းဆိုံငရော

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောနှငဲ့ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းရှိခ လျှင အဆိုံပါအြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းနှငဲ့ လုံပင ်း တောေ မ္ျော်းကိုံ သငဲ့
ခလျောသညဲ့ ြေခေသတမ္ှတမ္ှုသည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ၏ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက နှငဲ့အည ဖစခစရမ္ည။ အဆိုံပါြေ
ခေသတမ္ှတမ္ှုကိုံ ခအောကပါစြေျိ စညွှ ်းမ္ျော်းကိုံ ထညဲ့သင်း စဉ်းစော်းပပ်းမ္ှသော ပြုလုံပနိုံငသည(က)

ြေိုံငလုံခသော အြေ ခကောကြေမ္ှု အခ ြေြေမ္ူမ္ျော်းကိုံ လိုံက ောခဆောငရွကရ လိုံအပြေျက၊

(ြေ)

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသ

တစြေုံြေျင်းစက

ခဆောငရွကသညဲ့

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောနှငဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း၊
(င်္)

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသ တစြေုံြေျင်း၏ ဘဏ္ဍောခရ်းစမ္်းခဆောငရည၊

(ဃ)

အြေ မ္ျော်း၊ စည်း ကပြေ မ္ျော်း၊ ကုံ သယြေ မ္ျော်းကိုံ ခကောကြေရောတင ထိခရောကမ္ှုနှငဲ့ ပပ်း
ခ မ္ောကမ္ှု၊

(င)

တ ်းတူညတူ ဖစ ြေင်း။
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(4)

Nothing in this section precludes the sharing of revenue raised in terms of

this section between municipalities that have fiscal power and functions in the
same area.
(5)

National legislation envisaged in this section may be enacted only after

organised local government and the Financial and Fiscal Commission have been
consulted, and any recommendations of the Commission have been considered.

[Date of commencement of s. 229: 1 January 1998]
Provincial loans
230.

(1)

A province may raise loans for capital or current expenditure in accordance

with national legislation, but loans for current expenditure may be raised only
when necessary for bridging purposes during a fiscal year.
(2)

National legislation referred to in subsection (1) may be enacted only after

any recommendations of the Financial and Fiscal Commission have been
considered.

[S. 230 substituted by s. 10 of the Constitution Seventh Amendment Act of 2001.]
Municipal loans
230.

(1)

A Municipal Council may, in accordance with national legislation—
(a)

raise loans for capital or current expenditure for the municipality,
but loans for current expenditure may be raised only when
necessary for bridging purposes during a fiscal year; and

(b)

bind itself and a future Council in the exercise of its legislative and
executive authority to secure loans or investments for the
municipality.

(2)

National legislation referred to in subsection (1) may be enacted only after

any recommendations of the Financial and Fiscal Commission have been
considered.

[S. 230A inserted by s. 17 of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
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(၄)

တူညခသော

ယပယတစြေုံတည်းတင

ဘဏ္ဍောခရ်းလုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောနှငဲ့

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသ မ္ျော်း ကော်း ဤပုံေမ္ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းရှိ

ခကောကြေရရှိ သညဲ့ အြေ ကိုံ ြေခေရ

ဤပုံေမ္ပါ မ္ညသညဲ့အခ ကောင်းအြေျကကမ္ျှ အဟ ေ့အတော်းမ္ ဖစခစရ။
(၅)

ခေသဆိုံငရောအစိုံ်းရနှငဲ့ ဘဏ္ဍောခရ်းခကောမ္ရှငတိုံေ့ တိုံငပငခဆ်းခန်း ကပပ်း ခ ောက ခကောမ္ရှင၏

အကက ပြုြေျကမ္ျော်းကိုံ ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းပပ်းမ္ျှသောလျှင ဤပုံေမ္တင ခမ္ျှောမ္ှ ်းသညဲ့အတိုံင်း အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေက
ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းမ္ှုကိုံ ပြုနိုံငသည။

(ဥပခေ စတငအောဏောတညသညဲ့ရက ၁၉၉၈ ြေုံနှစ ဇ

ေါရ ၁ ရကခ ေ့)

ပည ယခြေျ်းခင၂၃၀။

(၁)

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေနှငဲ့အည

ခ ငလုံ်းခငရင်းအသုံ်းစရိတနှငဲ့ဘဏ္ဍောနှစအလိုံကအသုံ်းစရိတတိေ့ုံအတက

ပည ယတစြေုံက ခြေျ်းခငရယူနိုံငသည။ သိရ
ုံေ့ ောတင ဘဏ္ဍောနှစအလိုံက

အသုံ်းစရိတအတက ခြေျ်းယူရောတင

သကဆိုံငရော ဘဏ္ဍောနှစအတင်း ကောလတိုံအလျဉမ္ရ ခြေတတခြေျ်းယူသညဲ့ ရညရွယြေျကအတက လိုံအပမ္ှသော
ခြေျ်းခငရယူနိုံငသည။
(၂)

ပုံေမ္ြေ (၁) တင ရညညွှ ်းထော်းသညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ၏ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းမ္ှုကိုံ ဘဏ္ဍောခရ်းခကောမ္ရှင၏

အကက ပြုြေျကအော်းလုံ်းကိုံ စဉ်းစော်းသ်းုံ သပပပ်းမ္ျှသောလျှင ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁ေ အရ ပုံေမ္(၂၃၀) ကိုံ
အစော်းထိုံ်းသည။]

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသ ခြေျ်းခငမ္ျော်း
၂၃၁။

(၁)

စညပငသောယော ယခ မ္ခကောငစတစြေုံသည

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ၏

ဥပခေ ပြုမ္ှုနှငဲ့အည

ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းကိုံ ခဆောငရွကနိုံငသည(က)

စညပငသောယော ယခ မ္ခေသ
ဘဏ္ဍောနှစအလိုံက

တစြေုံအတက

အသုံ်းစရိတအတက

ခငလုံ်းခငရင်းအသုံ်းစရိတ
ခြေျ်းခငမ္ျော်းရယူနိုံငသည။

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
သိရ
ုံေ့ ောတင

ဘဏ္ဍောနှစအလိုံက အသုံ်းစရိတအတက ခြေျ်းယူရောတင သကဆိုံငရော ဘဏ္ဍောနှစအတင်း
ကောလတိုံအလျဉမ္ရ

ခြေတတခြေျ်းယူသညဲ့

ရညရွယြေျကအတက

လိုံအပမ္ှသော

ခြေျ်း

ခငရယူနိုံငသည။
(ြေ)

၎င်းခကောငစနှငဲ့ ခ ောငတကလောမ္ညဲ့ ခကောငစတိေ့က
ုံ ိုံ သကဆိုံငရော စညပငသောယော ယခ မ္
ခေသအတက

ရင်းနှ်း မ္ြုပနှမ္ှုမ္ျော်း၊

ခြေျ်းခငမ္ျော်း

ရယူရ

ဥပခေ ပြုခရ်းနှငဲ့

အုံပြေျြုပ

ခရ်းအောဏောကိုံ ကျငဲ့သုံ်းရောတင ဥပခေနှငဲ့အည လိုံက ော ခဆောငရွကမ္ှု ရှိခစရမ္ည။
(၂)

ဘဏ္ဍောခရ်းခကောမ္ရှင၏ အကကြု ပြုြေျကအော်းလုံ်းကိုံ စဉ်းစော်းသ်းုံ သပပပ်းမ္ှသောလျှင ပုံေမ္ြေ (၁) တင

ခဖော ပသညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ၏ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်း မ္ှုကိုံ ပြုနိုံငသည။

[၂၀၀၁ ြေုံနှစ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၇ အရ ပုံေမ္(၂၃၀ က)
ကိုံ ဖညဲ့စကြေဲ့သည။]
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CHAPTER 14
GENERAL PROVISIONS
International Law
International agreements
231.

(1)

The negotiating and signing of all international agreements is the

responsibility of the national executive.
(2)

An international agreement binds the Republic only after it has been

approved by resolution in both the National Assembly and the National Council of
Provinces, unless it is an agreement referred to in subsection (3).
(3)

An international agreement of a technical, administrative or executive

nature, or an agreement which does not require either ratification or accession,
entered into by the national executive, binds the Republic without approval by the
National Assembly and the National Council of Provinces, but must be tabled in
the Assembly and the Council within a reasonable time.
(4)

Any international agreement becomes law in the Republic when it is

enacted into law by national legislation; but a self-executing provision of an
agreement that has been approved by Parliament is law in the Republic unless it
is inconsistent with the Constitution or an Act of Parliament.
(5)

The Republic is bound by international agreements which were binding on

the Republic when this Constitution took effect.
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အြေ ်း ၁၄
အခထခထ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်း

အ ပည ပညဆိင
ုံ ရော ဥပခေ
အ ပည ပညဆိင
ုံ ရော သခဘောတူညြေျကမ္ျော်း
၂၃၁။

(၁)

အ ပည ပညဆိုံငရော သခဘောတူညြေျကမ္ျော်း အော်းလုံ်း ကိုံ ညိနိှုင်း ြေင်း၊ လကမ္ှတခရ်းထိုံ်း ြေင်းအတက

နိုံငငခတောအုံပြေျြုပခရ်းဆိုံငရောအဖွဲ့ တောေ ရှိသည။
(၂)

ပုံေမ္ြေ (၃) တငခဖော ပသညဲ့ သခဘောတူညြေျကမ္ှလ၍ ပညသူူ့လွှတခတော နှငဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

နှစရပစလုံ်းက

ဆုံ်း ဖတအတည ပြုပပ်းမ္ှသော

အ ပည ပညဆိုံငရော

သ

ခဘောတူညြေျကတစရပအတက သမ္မတနိုံငငအခ ဖငဲ့ ဥပခေခ ကောင်းအရ တောေ ရှိခစရမ္ည။
(၃)

ည်းပညောဆိုံငရော၊ အုံပြေျြုပခရ်းဆိုံငရော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စမ္ြေ ေ့ြေခရ်းဆိုံငရော သခဘောသဘောေ ရှိသညဲ့

အ ပည ပညဆိုံငရော
အတည ပြုရ

သခဘောတူညြေျကတစြေုံြေုံ၊

သိတ
ုံေ့ ည်းမ္ဟုံတ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခ ောကမ္ှအတည ပြုပါေငရ

နိုံငငခတောအုံပြေျြုပခရ်းဆိုံငရောအဖွဲ့က

မ္လိုံအပသညဲ့ သခဘောတူညြေျကတစြေုံြေုံသည

ပညသူူ့လွှတခတော နှငဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏ သခဘောတူညြေျက ရယူရ မ္လိုံဘ
သမ္မတနိုံငငအခပေါ်

စည်းခနှောငမ္ှုရှိသည။

သိရ
ုံေ့ ောတင

ယင်းကိစစရပအတက

ပညသူူ့လွှတခတောနှငဲ့

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော တိတ
ုံေ့ င သငဲ့ခလျောခသော အြေျိ ကောလအတင်း အဆိုံတငသင်းရမ္ည။
(၄)

သမ္မတနိုံငငအတင်း

ပဌော ်းလျှင ဥပခေအ ဖစသိုံေ့
အောဏောတညသညဲ့
ခတော၏

မ္ညသညဲ့အ ပည ပညဆိုံငရော

သခဘောတူညြေျကမ္ဆိုံ

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ဖငဲ့

ခရောကသည။ သိရ
ုံေ့ ောတင သခဘောတူညြေျကတစရပပါ ပဋ္ဌော ်းဥပခေကဲ့သိုံေ့

ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတ

အကဥပခေတစရပနှငဲ့

ခသဖည ြေင်းမ္ရှိမ္ှသောလျှင

ထိုံသခဘောတူညြေျကကိုံ

လွှတခတောက

အတည ပြုပပ်း ခ ောက သမ္မတနိုံငငအတင်း ဥပခေအ ဖစ အောဏောတညသည။
(၅)

ဤအခ ြေြေဥပခေ

ခ ကောင်းအရ လိုံက ောရ

စတငအောဏောတညသညဲ့အြေျိ တင

ခတောငအောဖရိကသမ္မတနိုံငငက

ဥပခေ

တောေ ရှိသညဲ့ အ ပည ပညဆိုံငရော သခဘောတူညြေျကမ္ျော်းအတက သမ္မနိုံငငက

လိုံက ောရ တောေ ရှိသည။
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Customary international law
232.

Customary international law is law in the Republic unless it is inconsistent with

the Constitution or an Act of Parliament.
Application of international law
233.

When interpreting any legislation, every court must prefer any reasonable

interpretation of the legislation that is consistent with international law over any
alternative interpretation that is inconsistent with international law.
Other Matters
Charters of Rights
234.

In order to deepen the culture of democracy established by the Constitution,

Parliament may adopt Charters of Rights consistent with the provisions of the
Constitution.
Self-determination
235.

The right of the South African people as a whole to self-determination, as

manifested in this Constitution, does not preclude, within the framework of this right,
recognition of the notion of the right of self-determination of any community sharing a
common cultural and language heritage, within a territorial entity in the Republic or in
any other way, determined by national legislation.
Funding for political parties
236.

To enhance multi-party democracy, national legislation must provide for the

funding of political parties participating in national and provincial legislatures on an
equitable and proportional basis.
Diligent performance of obligations
237.

All constitutional obligations must be performed diligently and without delay.

This is not an official document of South Africa.

311

အ ပည ပညဆိင
ုံ ရော ဓခလဲ့ထ်းုံ တမ္်းဥပခေ
၂၃၂။

ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ အကဥပခေတစရပရပနှငဲ့ မ္ဆ ေ့ကျငမ္ှသော

လျှင အ ပည ပညဆိုံငရော ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းဥပခေတစရပသည ဥပခေအ ဖစ ခတောငအောဖရိကသမ္မတနိုံငင အတင်း
အောဏောတညသည။

အ ပည ပညဆိင
ုံ ရော ဥပခေကိုံ ကျငဲ့သ်းုံ ြေင်း
၂၃၃။

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပကိုံ

အဓိပပောယဖငဲ့ဆိုံရောတင

အ ပည ပညဆိုံငရောဥပခေနှငဲ့

ဆ ေ့ကျငသညဲ့

အဓိပပောယဖငဲ့ဆိုံြေျကတစရပရပကိုံ မ္လိုံက ောဘ အ ပည ပညဆိုံငရော ဥပခေနှငဲ့ ကိုံကညသညဲ့ သငဲ့ခလျောခသော ဥပ
ခေအဓိပပောယဖငဲ့ဆိုံြေျကကိုံ တရော်းရ်းုံ တိုံင်းက ဦ်းစော်းခပ်းကျငဲ့သုံ်းရမ္ည။

အ ြေော်းကိစရ
စ ပမ္ျော်း
နိင
ုံ ငသော်းတိ၏
ုံေ့ မ္ူလအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်း
၂၃၄။

အခ ြေြေဥပခေက ထူခထောငလိုံကသညဲ့ ေမ္ိုံကခရစယဉခကျ်းမ္ှု အဓ ေ့ရှညထ ်းကော်းခစရ အလိုံင
ေ့ ှော အခ ြေြေဥပ

ခေပါ

ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့

မ္ဆ ေ့ကျငခစဘ

နိုံငငသော်းတိုံေ့၏

မ္ူလအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းဆိုံ ငရော

ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတောက ပဋ္ဌော ်းနိုံငသည။

ကိယ
ုံ ဲ့ ကမ္မောကိယ
ုံ ဖ တ်းြေငဲ့
၂၃၅။

ခတောငအောဖရိကနိုံငငသော်းအော်းလုံ်း၏ ကိုံယဲ့ ကမ္မောကိုံယဖ တ်းြေငဲ့ သည ဤအခ ြေြေဥပခေတင အတိအလင်း

ခဖော ပထော်းသညဲ့အတိုံင်း ခတောငအော ဖရိကသမ္မတနိုံငင၏

ယ ိမ္ိတအတင်း မ္ှတင်းခ ထိုံငသညဲ့၊ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေက

သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းသညဲ့ ဘုံယဉခကျ်းမ္ှုနှငဲ့ ဘောသောစကော်း အခမ္အနှစကိုံ မ္ျှခေထော်းသညဲ့ ရပရွောအသိုံင်း အေိုံင်းတစြေုံြေုံ၏
ကိုံယပိုံင ပဋ္ဌော ်းြေငဲ့ အယူအဆကိုံ အသိအမ္ှတ ပြု ြေင်းကိုံ အဆိုံပါ အြေငဲ့အခရ်း၏ မ္ူခဘောငအတင်း တော်းဆ်းမ္ှုမ္ ဖစခစရ။

နိင
ုံ ငခရ်းပါတမ္ျော်းကိုံ ဘဏ္ဍောခငခထောကပဲ့ ြေင်း
၂၃၆။

ပါတစုံေမ္ိုံကခရစစ စထ ်းကော်းခရ်းအတက

တစနိုံငငလုံ်းအဆငဲ့နှငဲ့

ပည ယအဆငဲ့

ဥပခေ ပြု

လွှတ

ခတောမ္ျော်းတင ပါေငခဆောငရွကခ သညဲ့ နိုံငငခရ်း ပါတမ္ျော်း၏ ရ ပုံခငခထောကပဲ့မ္ှုအတက ညမ္ျှ၍ အြေျိြု်းကျ ဖစ လွှတ
ခတောက ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းခပ်းရမ္ည။

တောေ ဦ်းလညမ္သုံ ထမ္်းခဆောင ြေင်း
၂၃၇။

အခ ြေြေဥပခေက ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့ တောေ မ္ျော်းကိုံ ဦ်းလညမ္သုံ မ္ဆိုံင်းမ္တ ခဆောငရွကရမ္ည။
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Agency and delegation
238.

An executive organ of state in any sphere of government may—
(a)

delegate any power or function that is to be exercised or performed in
terms of legislation to any other executive organ of state, provided the
delegation is consistent with the legislation in terms of which the power is
exercised or the function is performed; or

(b)

exercise any power or perform any function for any other executive organ
of state on an agency or delegation basis.

Definitions
239.

In the Constitution, unless the context indicates otherwise—
“national legislation” includes—
(a)

subordinate legislation made in terms of an Act of Parliament; and

(b)

legislation that was in force when the Constitution took effect and
that is administered by the national government;

“organ of state” means—
(a)

any department of state or administration in the national, provincial
or local sphere of government; or

(b)

any other functionary or institution—
(i)

exercising a power or performing a function in terms of the
Constitution or a provincial constitution; or

(ii)

exercising a public power or performing a public function in
terms of any legislation, but does not include a court or a
judicial officer;
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ဋ္ဌော ဆိင
ုံ ရောနှငဲ့ အြေငဲ့အောဏောလွှအပ ြေင်း
၂၃၈။

အစိုံ်းရအဖွဲ့ အဆငဲ့ဆငဲ့ရှိ အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့အစည်းတစြေုံ သည ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းတင (က)

အ ြေော်း

နိုံငငခတောအစိုံ်းရအဖွဲ့အစည်းတိုံင်းအတက

သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းထော်းခသော

ဥပခေနှငဲ့အည

ခဆောငရွကရမ္ညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကျငဲ့သုံ်းရမ္ညဲ့ လုံပင ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အြေငဲ့အောဏောကိုံ ကိုံယစော်း ပြု
ခဆောငရွကနိုံငသည။

အဆိုံပါကိုံယစော်း ပြုခဆောငရွကြေျကသည

သကဆိုံငရောဥပခေကိုံ

ကျငဲ့သုံ်းရောတငလည်းခကောင်း၊ သကဆိုံငရော လုံပင ်းတောေ ကိုံ ထမ္်းခဆောငရောတငလည်းခကောင်း
အဆိုံပါ ပဋ္ဌော ်းဥပခေနှငဲ့ ကိုံကညမ္ှသောလျှင ကိုံယစော်း ပြု ခဆောငရွကနိုံငသည။ သိတ
ုံေ့ ည်းမ္ဟုံတ
(ြေ)

ဋ္ဌော ဆိုံငရောအဆငဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကိုံယစော်းလှယခဆောငရွကသညဲ့အဆငဲ့တင နိုံငငခတော၏ အုံပြေျြုပခရ်း
အဖွဲ့အစည်းတစရပအတက လုံပင ်းတစရပ ကိုံ ထမ္်းခဆောငခပ်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကျငဲ့သုံ်း ြေင်း
ပြုနိုံငသည။

အဓိပောပ ယဖငဲ့ဆိြေ
ုံ ျကမ္ျော်း
၂၃၉။

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတင အ ြေော်း ည်းအော်း ဖငဲ့ ခရှွဲ့ခ ောကစကော်းအဆကအစပ ညွှ ပထော်း ြေင်းမ္ရှိလျှငအမ္ျိြု်းသော်းဥပခေဟူသညဲ့ စကော်းရပတင(က)

အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြုလွှတခတော၏ အကဥပခေတစရပအရ ပဋ္ဌော ်းသညဲ့ တဆငဲ့ပော်းဥပခေ
ပြု ြေင်း အကကြု်းေငသည။

(ြေ)

အခ ြေြေဥပခေအောဏောတညြေျိ တင နိုံငငခတောဗဟိုံအစိုံ်းရက စမ္ြေ ေ့ြေသညဲ့ တညဆဥပ
ခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက အကကြု်းေငသည။

နိုံငငခတောအဖွဲ့အစည်း ဟူသည(က)

အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့၊ ပည ယအဆငဲ့၊ ခေသဆိုံငရောအဆငဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ နိုံငငခတောအစိုံ်းရ၏
ဋ္ဌော ဆိုံငရောအဖွဲ့အစည်း တစရပရပ

(ြေ)

အ ြေော်းဌော ဆိုံငရော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အဖွဲ့အစည်း တစရပရပ(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတစရပအရ

လုံပင ်းတောေ ကိုံ ထမ္်းခဆောင ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောတစရပကိုံ ကျငသုံ်း ြေင်း
(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)
(၂)

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းမ္ှုတစြေုံြေုံအရ

အစိုံ်းရ၏လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောကိုံ

ကျငဲ့သုံ်း ြေင်း၊

အစိုံ်းရလုံပင ်းတောေ တစရပကိုံ ထမ္်းခဆောင ြေင်း ပြုသညဲ့ သိရ
ုံေ့ ောတင တရော်းရ်းုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
တရော်းစရငခရ်းအရောရှိမ္ျော်း အကျြု်းမ္ေငခစရ။
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“provincial legislation” includes—
(a)

subordinate legislation made in terms of a provincial Act; and

(b)

legislation that was in force when the Constitution took effect and
that is administered by a provincial government.

Inconsistencies between different texts
240.

In the event of an inconsistency between different texts of the Constitution, the

English text prevails.

Transitional arrangements
241.

Schedule 6 applies to the transition to the new constitutional order established by

this Constitution, and any matter incidental to that transition.

Repeal of laws
242.

The laws mentioned in Schedule 7 are repealed, subject to section 243 and

Schedule 6.

Short title and commencement
243.

(1)

This Act is called the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, and

comes into effect as soon as possible on a date set by the President by
proclamation, which may not be a date later than 1 July 1997.
(2)

The President may set different dates before the date mentioned in

subsection (1) in respect of different provisions of the Constitution.
(3)

Unless the context otherwise indicates, a reference in a provision of the

Constitution to a time when the Constitution took effect must be construed as a
reference to the time when that provision took effect.

‘
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ပည ယအဆငဲ့ဥပခေခရ်းဆ ပဋ္ဌော ်းမ္ှု’ တင
(က)

ပည ယအကဥပခေတစရပအရ ခရ်းဆသညဲ့ ဆငဲ့ပော်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်းမ္ှု နှငဲ့

(ြေ)

အခ ြေြေဥပခေအောဏောတညြေျိ တင

တညဆဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက ဖစပပ်း

ပည ယအစိုံ်းရက

စမ္ြေ ေ့ြေသညဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတိေ့ုံ အကကြု်းေငသည။

မ္တူညခသော စောကိယ
ုံ မ္ျော်း အ ကော်း ကလမ္ှုမ္ျော်း
၂၄၀။

အခ ြေြေဥပခေပါ မ္တူညခသော စောကိုံယမ္ျော်း အ ကော်း ကလမ္ှုမ္ျော်း ဖစခပေါ်သညဲ့အြေါ အင်္ဂလိပဘောသော ဖငဲ့

စကော်းရပက လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည။

အသငကူ်းခ ပောင်းခရ်းကောလ အစအမ္မ္ျော်း
၂၄၁။

ဤ ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေအရ တညခထောငသညဲ့ အခ ြေြေဥပခေသစ အြေင်းအကျင်းသိုံေ့ အသငကူ်းခ ပောင်းမ္ှု နှငဲ့

ထိုံအသငကူ်းခ ပောင်းမ္ှု ခ ောကဆကတ ကိစစရပမ္ှ သမ္ျှကိုံ ကိုံ ဇယော်း ၆ တင ပဋ္ဌော ်းထော်းသည။

ဥပခေမ္ျော်း ပယဖျက ြေင်း
၂၄၂။

ပုံေမ္

၂၄၃

နှငဲ့

ဇယော်း

၆

တိတ
ုံေ့ ငခဖော ပြေျကအရ

ဇယော်း

၇

တငခဖော ပထော်းသညဲ့

ဥပခေမ္ျော်းကိုံ

ပယဖျကလိုံကသည။

ဥပခေ၏ အမ္ည ောမ္နှငဲ့ စတငအောဏောသကခရောကမ္ှု
၂၄၃။

(၁)

ဤအကဥပခေကိုံ

၁၉၉၆

ြေုံနှစ

ခတောငအောဖရိက

သမ္မတနိုံငင

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဟုံ

ခြေေါ်တငသည။ ၁၉၉၇ ြေုံနှစ ဇူလိုံင ၁ ရကထက ခ ောကမ္ကျခစဘ သမ္မတက ခဆောလျငစော ထုံတ ပ
ခ ကညောသညဲ့ ရကတင ဤအခ ြေြေဥပခေ အောဏောတညသည။
(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ပဋ္ဌော ်းြေျကအသ်းသ်းနှငဲ့ပတသက၍ ပုံေမ္ြေ (၁) တင ခဖော ပထော်းသညဲ့

ရကစမ္တိုံငမ္ ရကစမ္ျော်းကိုံ သမ္မတက သတမ္ှတနိုံငသည။
(၃)

အ ြေော်း ည်းအော်း ဖငဲ့ခရှွဲ့ခ ောကစကော်းအဆကအစပညွှ ပထော်း ြေင်းမ္ရှိလျှင

အောဏောတညသညဲ့အြေျိ ကိုံ

အခ ြေြေဥပခေတင

ပဋ္ဌော ်းြေျကပါ

ရညညွှ ်းြေျကသည

အဆိုံပါ ပဋ္ဌော ်းြေျက

အောဏောတညသညဲ့အြေျိ ကိုံ ရညညွှ ်းြေျကအ ဖစ မ္ှတယူရမ္ည။
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(4)

If a different date is set for any particular provision of the Constitution in

terms of subsection (2), any corresponding provision of the Constitution of the
Republic of South Africa, 1993 (Act 200 of 1993), mentioned in the proclamation,
is repealed with effect from the same date.
(5)

Sections 213, 214, 215, 216, 218, 226, 227, 228, 229 and 230 come into effect

on 1 January 1998, but this does not preclude the enactment in terms of this
Constitution of legislation envisaged in any of these provisions before that date.
Until that date any corresponding and incidental provisions of the Constitution of
the Republic of South Africa, 1993, remain in force.
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(၄)

ပုံေမ္ြေ

(၂)

အရ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ

ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပရပအတက

သ်း ြေော်းရကစသတမ္ှတထော်းပါက (၁၉၉၃ ြေုံနှစ အကဥပခေအမ္ှတ ၂၀၀) ၁၉၉၃ ြေုံနှစ ခတောငအောဖရိကနိုံငင
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ဆကစပခ သညဲ့ခ ကညောြေျကတင ခဖော ပထော်းသညဲ့ မ္ညသညဲ့ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ဆိုံ
တူညခသော ရကစတင ဖျကသိမ္်းပပ်း ဖစသည။
(၅)

ပုံေမ္ ၂၁၃၊ ၂၁၄၊ ၂၁၅၊ ၂၁၆၊ ၂၁၈၊ ၂၂၆၊ ၂၂၇၊ ၂၂၈၊ ၂၂၉ နှငဲ့ ၂၃ေ တိသ
ုံေ့ ည ၁၉၉၈ ြေုံနှစ ဇ

ေါရ ၁

ရကတင စတငအောဏောတညသည။ သိရ
ုံေ့ ောတင ထိုံရကစမ္တိုံငမ္က အဆိုံပါပုံေမ္မ္ျော်း ထတင ခဖော ပထော်းခသော
ဤအခ ြေြေဥပခေအရ ပဋ္ဌော ်းသညဲ့ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ ဟ ေ့တော်းမ္ှုမ္ရှိခစရ။ အဆိုံပါရကစမ္ခရောကမ္အထိ
၁၉၉၃ ြေုံနှစ ခတောငအောဖရိကနိုံငင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ဆကစပခ ခသော၊ အလျဉ်းသငဲ့၍ ထုံတ ပ ခသော
ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းသည ဆကလကအောဏောတညခစရမ္ည။
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SCHEDULE 1
National Flag

(1)

The national flag is rectangular; it is one and a half times longer than it is wide.

(2)

It is black, gold, green, white, chilli red and blue.

(3)

It has a green Y-shaped band that is one fifth as wide as the flag. The centre lines

of the band start in the top and bottom corners next to the flag post, converge in the
centre of the flag, and continue horizontally to the middle of the free edge.
(4)

The green band is edged, above and below in white, and towards the flag post

end, in gold. Each edging is one fifteenth as wide as the flag.
(5)

The triangle next to the flag post is black.

(6)

The upper horizontal band is chilli red and the lower horizontal band is blue. These

bands are each one third as wide as the flag.
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ဇယော်း ၁
နိင
ုံ ငခတောအလ

(၁)

နိုံငငခတောအလသည ခထောငဲ့မ္ှ စတုံင်္ပုံရှိပပ်း အလ၏ အလျော်းသည အ ထက ၁ ဆြေ ပိုံရှညသည။

(၂)

အလတင အ ကခရောင၊ ခရွှေခရောင၊ အစိမ္်းခရောင၊ အ ရငဲ့ခရောငနှငဲ့ အ ပောခရောငမ္ျော်းပါေငသည။

(၃)

အလတင အလျော်းလိုံက သုံ်းပုံတစပုံ ဆ ေ့တ ်းခ ခသော အစိမ္်းခရောင Y ပုံ က ေ့လ ေ့ ဖတမ္ျဉ်းပါရှိသည။ ထိုံ Y

ပုံသဏ္ဍော ၏ ဗဟိုံမ္ျဉ်းမ္ျော်းသည အလတိုံငအ ်း ခြေါင်းရင်းနှငဲ့ ခ ြေရင်းတိမ္
ုံေ့ ှ စတင၍ အလ၏ အလယဗဟိုံတင စုံဆုံကော
အလ၏အ ြေော်းတစဖကစ ်းသိုံေ့ ခရ ပငညမ္ျဉ်းအ ဖစ ဆ ေ့တ ်း သော်းသည။
(၄)

အလ၏

အစိမ္်းခရောင ြေယအပိုံင်းသည

အခပေါ်နှငဲ့ခအောက၊

အဖျော်းစ ်းခ ရောမ္ျော်း၌

အ ဖြူခရောင ဖငဲ့

ခဘောငကပထော်းပပ်း အလတိုံငအစ ်းသိုံေ့ ဦ်းတညကော ခရွှေခရောငလိုံင်း ဖငဲ့ ခဘောငကပထော်းသည။ အဆိုံပါ ခဘောငကပအ
ခရောငမ္ျော်းသည အလ၏ အ ၁၅ ပုံတစပုံကိုံ ခ ရောယူထော်းသည။
(၅)

အလတင အလတိုံငနှငဲ့ ကပလျက ကတိင်္သည အ ကခရောင ဖစသည။

(၆)

အလ၏ အခပေါ်ဘကပိုံင်းတင ခရ ပငည အတ ်းလိုံကအ ရငဲ့ခရောင ြေယထော်းပပ်း ခအောကပိုံင်းတင အ ပောခရောင

ခရ ပငည အတ ်းလိုံက ြေယထော်းသည။ ထိုံအတ ်းလိုံက ြေယထော်းခသော အခရောငမ္ျော်းသည အလ၏ အ သုံ်းပုံတစပုံကိုံ
ခ ရောယူထော်းသည။
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SCHEDULE 1A
Geographical Areas of Provinces

[Schedule 1A inserted by s. 4 of the Constitution Twelfth Amendment Act of 2005 and
amended by s. 1 of the Constitution Thirteenth Amendment Act of 2007 and by the
Constitution Sixteenth Amendment Act of 2009.]

The Province of the Eastern Cape
[Demarcation of the Province of the Eastern Cape substituted by the Constitution
Thirteenth Amendment Act of 2007.]
Map No. 3 of Schedule 1 to Notice 1998 of 2005
Map No. 6 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 7 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 8 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 9 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 10 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 11 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005

The Province of the Free State
Map No. 12 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 13 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 14 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 15 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 16 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
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ဇယော်း (၁ က)
ပည ယမ္ျော်း၏ ပထေ ယခ မ္သတမ္ှတြေျကမ္ျော်း
[ဇယော်း (၁ က) အော်း ၂၀၀၅ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၂ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပုံေမ္ ၄ အရ
ထညဲ့သင်း ပဋ္ဌော ်းြေဲ့ပပ်း ၂၀၀၇ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၃ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ ပုံေမ္ ၁ နှငဲ့ ၂၀၀၉
ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၆ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေ အရ ပငဆငြေဲ့သည။ ]

အစတ ်းကိပ ပည ယ
[အစတ ်းကိပ ပည ယ၏

ယခ မ္သတမ္ှတြေျကအော်း ၂၀၀၇ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၃ ကကိမ္ခ မ္ောက

ပငဆငြေျက အကဥပခေအရ အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။ ]
ဇယော်း ၁ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၆ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၇ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၈ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၉ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၁၀ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၁၁ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း

ဖရ်းစတိတ ပည ယမ္ျော်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၁၂ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၁၃ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၁၄ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၁၅ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၁၆ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
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The Province of Gauteng

[Demarcation of the Province of Gauteng amended by the Constitution Sixteenth
Amendment Act of 2009.]
Map No. 4 in Notice 1490 of 2008

[Reference to Map No. 4 substituted by s. 1(a) of the Constitution Sixteenth Amendment
Act of 2009.]
Map No. 17 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 18 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 19 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 20 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 21 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005

The Province of KwaZulu-Natal

[Demarcation of the Province of KwaZulu-Natal substituted by the Constitution
Thirteenth Amendment Act of 2007.]
Map No. 22 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 23 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 24 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 25 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 26 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 27 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 28 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 29 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
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ခင်္ါကတ ပည ယ

[ခင်္ါကတ ပည ယ၏ ယခ မ္သတမ္ှတြေျကအော်း ၂၀၀၉ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၆ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက
အကဥပခေအရ ပငဆင်းြေဲ့သည။]
ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄ သည ၂၀၀၈ ြေုံနစ
ှ ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၄၉၀ အတိုံင်း

[ရညညွှ ်းထော်းခသော ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄ အော်း ၂၀၀၉ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၆ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက
အကဥပခေအရ ပုံေမ္ ၁ (က) အရ အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၁၇ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၁၈ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၁၉ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၂၀ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၂၁ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း

ကောဇူလူ ောတယလ ပည ယ

[ကောဇူလူ ောတယလ

ပည ယ၏

ယခ မ္သတမ္ှတြေျကအော်း

၂၀၀၇

ြေုံနှစ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

၁၃

ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေအရ ပငဆင်းြေဲ့သည။]
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၂၂ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၂၃ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၂၄ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၂၅ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၂၆ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၂၇ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၂၈ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၂၉ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
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Map No. 30 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 31 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 32 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005

The Province of Limpopo
Map No. 33 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 34 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 35 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 36 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 37 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005

The Province of Mpumalanga
Map No. 38 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 39 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 40 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005

The Province of the Northern Cape
Map No. 41 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 42 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 43 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 44 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 45 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
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ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃၀ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃၁ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃၂ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း

လငပိပ
ုံ ိုံ ပည ယ
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃၃ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃၄ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃၅ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃၆ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃၇ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း

ပြူမ္ လ င်္ါ ပည ယ
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃၈ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၃၉ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄၀ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း

ခ ောဲ့သ ်းကိပ ပည ယ
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄၁ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄၂ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄၃ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄၄ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄၅ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
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The Province of North West

[Demarcation of the Province of North West amended by the Constitution Sixteenth
Amendment Act of 2009.]
Map No. 5 in Notice 1490 of 2008
[Reference to Map No. 5 substituted by s. 1(b) of the Constitution Sixteenth Amendment
Act of 2009.]
Map No. 46 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 47 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 48 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005

The Province of the Western Cape
Map No. 49 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 50 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 51 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 52 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 53 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
Map No. 54 of Schedule 2 to Notice 1998 of 2005
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ခ ောဲ့ေကစ ပည ယ

[ခ ောဲ့ေကစ ပည ယ ပည ယ၏ ယခ မ္သတမ္ှတြေျကအော်း ၂၀၀၉ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၆
ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက အကဥပခေအရ ပငဆင်းြေဲ့သည။]
ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၅ သည ၂၀၀၈ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၄၉၀ အတိုံင်း

[ရညညွှ ်းထော်းခသော ်းခ မ္ပုံအမ္ှတ ၅ အော်း ၂၀၀၉ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၆ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျက
အကဥပခေအရ ပုံေမ္ ၁ (ြေ) အရ အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄၆ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄၇ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄၈ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း

ေကစတ ်းကိပ ပည ယ
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၄၉ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၅၀ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၅၁ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၅၂ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၅၃ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း
ဇယော်း ၂ ပါ ခ မ္ပုံအမ္ှတ ၅၄ သည ၂၀၀၅ ြေုံနှစ၏ အမ္ိ ေ့ခ ကညောစော ၁၉၉၈ အတိုံင်း

This is not an official document of South Africa.

328

SCHEDULE 2
Oaths and Solemn Affirmations
[Schedule 2 amended by s. 2 of Constitution First Amendment Act of 1997 (Eng text only)
and substituted by s. 18 of Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]

Oath or solemn affirmation of President and Acting President
1.

The President or Acting President, before the Chief Justice, or another judge

designated by the Chief Justice, must swear/affirm as follows:
In the presence of everyone assembled here, and in full realisation of the
high calling I assume as President/Acting President of the Republic of South Africa,
I, A.B., swear/ solemnly affirm that I will be faithful to the Republic of South Africa,
and will obey, observe, uphold and maintain the Constitution and all other law of
the Republic; and I solemnly and sincerely promise that I will always—
•

promote all that will advance the Republic, and oppose all that may
harm it;

•

protect and promote the rights of all South Africans;

•

discharge my duties with all my strength and talents to the best of
my knowledge and ability and true to the dictates of my conscience;

•

do justice to all; and

•

devote myself to the well-being of the Republic and all of its people.

(In the case of an oath: So help me God.)
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ဇယော်း ၂
ကျမ္်းကျိ ြေင်းနှငဲ့ ကတိသစစော ပြု ြေင်း

အပိုံေ ၃ အော်း ၁၉၉၇ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ သတတမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၂ အရ
ပငဆင၊ြေဲ့ ျပ်း

၂၀၀၁ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၁၈ အရ

အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]

သမ္မတနှငဲ့ ခြေတတသမ္မတတိ၏
ုံေ့ ကျမ္်းကျိ ြေင်းနှငဲ့ ကတိသစစော ပြု ြေင်း
၁။

သမ္မတ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခြေတတတောေ ယူသညဲ့ သမ္မတသည တရော်းသူကက်းြေျြုပခရှွဲ့ခမ္ှောကတငခသောလည်းခကောင်း၊

တရော်းသူကက်းြေျြုပက ြေ ေ့အပတောေ ခပ်းသညဲ့ အ ြေော်း တရော်းသူကက်းတစဦ်း

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတငခသောလည်းခကောင်း

ခအောကပါအတိုံင်း ကျမ္်းကျိ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။
ခတောငအောဖရိက

သမ္မတနိုံငင၏

သမ္မတ/

ခြေတတသမ္မတအ ဖစ

မ္ိမ္ိအခ ဖငဲ့ရယူလုံက
ိ သညဲ့

မ္ငဲ့မ္ော်းသညဲ့တောေ ကိုံ အ ပညဲ့အေ သိရှိ ော်းလညမ္ှု ဖငဲ့ ကျွနုံပ . . . . . . . သည ခတောငအောဖရိက နိုံငငအခပေါ်
သစစောရှိပါမ္ည။ ခတောငအောဖရိကနိုံငင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ နိုံငင၏ အ ြေော်း ပဋ္ဌော ်းဥပခေမ္ျော်းကိုံ လိုံက ော
ခစောငဲ့ထိ ်းပါမ္ည။


မ္ိမ္ိနိုံငငကိုံ

တိုံ်းတကခစမ္ညဲ့အရောအော်းလုံ်းကိုံ

မ္ငဲ့တငအော်းခပ်းလျက၊

မ္ိမ္ိနိုံငငကိုံ

အနတရောယ ပြုမ္ညဲ့အရော အော်းလုံ်းကိုံ ဆ ေ့ကျငပါမ္ည။


ခတောငအောဖရိကနိုံငငသော်းအော်းလုံ်း၏

မ္ူလအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ

ကောကယခစောငဲ့ခရှောက

ပါမ္ည။


မ္ိမ္ိအသိတရော်း၏

လမ္်းညွှ ခစစော်းြေျကကိုံ

လိုံက ောလျက

ကိုံယစမ္်းဉောဏစမ္်းရှိသမ္ျှ

ကကိြု်းစော်းပမ္်းစော်း ဖငဲ့ မ္ိမ္ိ၏တောေ မ္ျော်းကိုံ ဦ်းလညမ္သုံ ထမ္်းခဆောငပါမ္ည။


အော်းလုံ်းအတက တရော်းမ္ျှတမ္ှုကိုံ ခဆောငကျဉ်းပါမ္ည။



သမ္မတနိုံငငနှငဲ့ နိုံငငသော်းအော်းလုံ်း၏ ခကောင်းကျိြု်းြေျမ္်းသောအတက အစဉအပမ္ စမ္်းစမ္်းတမ္
ခဆောငရွကပါမ္ညဟုံ

ဤခ ရောသိုံေ့

ကကခရောကလော ကကုံ ခသော

လူပုံင်္ိ္ြုလမ္ျော်း၏

ခရှွဲ့

ခမ္ှောကတင ခလ်း ကတည ကညစော ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ/ ကတိသစစော ပြုပါသည။
(ကျမ္်းသစစော ကျိ ဆိုံသညဲ့အြေါ ဘုံရော်းသြေင တပညဲ့ခတောအော်း ကညဲ့ရှုခစောငမ္ခတောမ္ူပါ- ဟုံ ခမ္ကဆိုံရ ဖစသည)
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Oath or solemn affirmation of Deputy President
2.

The Deputy President, before the Chief Justice or another judge designated by the

Chief Justice, must swear/affirm as follows:
In the presence of everyone assembled here, and in full realisation of the
high calling I assume as Deputy President of the Republic of South Africa, I, A.B.,
swear/solemnly affirm that I will be faithful to the Republic of South Africa and
will obey, observe, uphold and maintain the Constitution and all other law of the
Republic; and I solemnly and sincerely promise that I will always—
•

promote all that will advance the Republic, and oppose all that may
harm it;

•

be a true and faithful counsellor;

•

discharge my duties with all my strength and talents to the best of
my knowledge and ability and true to the dictates of my conscience;

•

do justice to all; and

•

devote myself to the well-being of the Republic and all of its people.

(In the case of an oath: So help me God.)
Oath or solemn affirmation of Ministers and Deputy Ministers
3.

Each Minister and Deputy Minister, before the Chief Justice or another judge

designated by the Chief Justice, must swear/affirm as follows:
I, A.B., swear/solemnly affirm that I will be faithful to the Republic of South
Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the
Republic; and I undertake to hold my office as Minister/Deputy Minister with
honour and dignity; to be a true and faithful counsellor; not to divulge directly or
indirectly any secret matter entrusted to me; and to perform the functions of my
office conscientiously and to the best of my ability.
(In the case of an oath: So help me God.)
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ေုံတယ
ိ သမ္မတ၏ ကျမ္်းကျိ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြု ြေင်း
၂။

တရော်းသူကက်းြေျြုပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တရော်းသူကက်းြေျြုပက ြေ ေ့အပတောေ ခပ်းသညဲ့ အ ြေော်းတရော်းသူကက်း တစဦ်းခရှွဲ့

ခမ္ှောကတင ေုံတိယသမ္မတသည ခအောကပါအတိုံင်း ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ/ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။
ခတောငအောဖရိက

သမ္မတနိုံငင၏

ေုံတိယသမ္မတအ ဖစ

မ္ငဲ့မ္ော်းသညဲ့တောေ ကိုံ အ ပညဲ့အေ သိရှိ ော်းလညမ္ှု ဖငဲ့ ကျွနုံပ . . . . . . .
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့
ခတောငအောဖရိကနိုံငငအခပေါ်
ခပ်းလျက၊

နိုံငင၏
သစစောရှိပါမ္ည။

မ္ိမ္ိနိုံငငကိုံ

အ ြေော်း ပဋ္ဌော ်းဥပခေမ္ျော်းကိုံ
မ္ိမ္ိနိုံငငကိုံ

မ္ိမ္ိအခ ဖငဲ့ရယူလုံိကသညဲ့
သည ခတောငအောဖရိကနိုံငင
လိုံက ောခစောငဲ့ထိ ်းပါမ္ည။

တိုံ်းတကခစမ္ညဲ့အရောအော်းလုံ်းကိုံ

အနတရောယ ပြုမ္ညဲ့အရော

အော်းလုံ်းကိုံ

မ္ငဲ့တငအော်း

ဆ ေ့ကျငပါမ္ည။

ခတောငအောဖရိကနိုံငငသော်းအော်းလုံ်း၏ မ္ူလအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ ကောကယခစောငဲ့ခရှောကပါမ္ည။ မ္ိမ္ိအသိတရော်း၏
လမ္်းညွှ ခစစော်းြေျကကိုံ လိုံက ောလျက ကိုံယစမ္်းဉောဏစမ္်း ရှသ
ိ မ္ျှ ကကိြု်းစော်းပမ္်းစော်း ဖငဲ့ မ္ိမ္ိ၏တောေ မ္ျော်းကိုံ
ဦ်းလညမ္သုံ

ထမ္်းခဆောငပါမ္ည။ အော်းလုံ်းအတက တရော်းမ္ျှတမ္ှုကိုံ ခဆောငကျဉ်းပါမ္ည။ သမ္မတနိုံငငနှငဲ့

နိုံငငသော်းအော်းလုံ်း၏ ခကောင်းကျိြု်းြေျမ္်းသောအတက အစဉအပမ္ စမ္်းစမ္်းတမ္ ခဆောငရွကပါမ္ညဟုံ ဤခ ရောသိုံေ့
ကကခရောကလော ကကုံ ခသော လူပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်း၏

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ခလ်း ကတည ကညစော ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ/

ကတိသစစော ပြုပါသည။
(ကျမ္်းသစစော ကျိ ဆိုံသညဲ့အြေါ ဘုံရော်းသြေင တပညဲ့ခတောအော်း ကညဲ့ရှုခစောငမ္ခတောမ္ူပါ- ဟုံ ခမ္ကဆိုံရ ဖစသည)

ေ ကက်းမ္ျော်းနှငဲ့ ေုံေ ကက်းမ္ျော်း၏ ကျမ္်းကျိ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြု ြေင်း
၃။

တရော်းသူကက်းြေျြုပခရှွဲ့ခမ္ှောကတငခသောလည်းခကောင်း၊ တရော်းသူကက်းြေျြုပက ြေ ေ့အပတောေ ခပ်းသညဲ့ အ ြေော်း

တရော်းသူကက်းတစဦ်း

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတငခသောလည်းခကောင်း

ေ ကက်းတစဦ်းြေျင်းစနှငဲ့

ေုံေ ကက်းတစဦ်းြေျင်းစသည

ခအောကပါအတိုံင်း ကျမ္်းကျိ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။
ကျွနုံပ ......... သည ခတောငအောဖရိကနိုံငင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ နိုံငင၏ အ ြေော်း ပဋ္ဌော ်းဥပ
ခေမ္ျော်းကိုံ လိုံက ောခစောငဲ့ထိ ်းပါမ္ည။ မ္ိမ္ိ၏ ရောထူ်း ဖစခသော ေ ကက်း/ ေုံေ ကက်းရောထူ်းကိုံ င်္ုံဏသခရရှိစော ဖငဲ့
ထမ္်းခဆောငပါမ္ည။ မ္ိမ္ိအခပေါ် ယုံ ကညစောအပနှင်းထော်းခသော လျှိြုွဲ့ေှကြေျကကိစစရပဟူသမ္ျှကိုံ ခပါက ကော်း ြေင်း
မ္ရှခ
ိ စရဘ

စစမ္ှ ၍

သစစောရှိခသော

အကကခပ်းအ ဖစ

ခဆောငရွကပါမ္ည။

မ္ိမ္ိရောထူ်း၏

လုံပင ်းမ္ျော်းကိုံ

တောေ သိသိ ဖငဲ့ အစမ္်းကုံ ကကိြု်းစော်းခဆောငရွကပါမ္ညဟုံ ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ/ ကတိသစစော ပြုပါသည။
(ကျမ္်းသစစော ကျိ ဆိုံသညဲ့အြေါ ဘုံရော်းသြေင တပညဲ့ခတောအော်း ကညဲ့ရှုခစောငမ္ခတောမ္ူပါ- ဟုံ ခမ္ကဆိုံရ ဖစသည)
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Oath or solemn affirmation of members of the National Assembly, permanent delegates to
the National Council of Provinces and members of the provincial legislatures
4.

(1)

Members of the National Assembly, permanent delegates to the National

Council of Provinces and members of provincial legislatures, before the Chief Justice or
a judge designated by the Chief Justice, must swear or affirm as follows:
I, A.B., swear/solemnly affirm that I will be faithful to the: Republic of South
Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the
Republic; and I solemnly promise to perform my functions as a member of the
National

Assembly/permanent

delegate

to

the

National

Council

of

Provinces/member of the legislature of the province of C.D. to the best of my
ability.
(In the case of an oath: So help me God.)
(2)

Persons filling a vacancy in the National Assembly, a permanent delegation

to the National Council of Provinces or a provincial legislature may swear or affirm in
terms of subitem (1) before the presiding officer of the Assembly, Council or legislature,
as the case may be.

Oath or solemn affirmation of Premiers, Acting Premiers and members of provincial
Executive Councils
5.

The Premier or Acting Premier of a province, and each member of the Executive

Council of a province, before the Chief Justice or a judge designated by the Chief Justice,
must swear/ affirm as follows:
I, A.B., swear/solemnly affirm that I will be faithful to the Republic of South
Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the
Republic; and I undertake to hold my office as Premier/Acting Premier/member of
the Executive Council of the province of C.D. with honour and dignity; to be a true
and faithful counsellor; not to divulge directly or indirectly any secret matter
entrusted to me; and to perform the functions of my office conscientiously and to
the best of my ability.
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ပညသူူ့ လွှတခတော ကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်း၊ ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတော အပမ္တမ္်းကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်း၊
ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်း ကျမ္်းကျိ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြု ြေင်း။
၄။

(၁)

တရော်းသူကက်းြေျြုပခရှွဲ့ခမ္ှောကတငခသောလည်းခကောင်း၊ တရော်းသူကက်းြေျြုပက ြေ ေ့အပတောေ ခပ်းသညဲ့

အ ြေော်း

တရော်းသူကက်းတစဦ်း

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတငခသောလညခကောင်း

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

ပညသူူ့

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၊

လွှတခတော
ပည ယ

ကိုံယစော်း
ဥပခေ ပြု

လှယမ္ျော်း၊
လွှတခတော

ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း သည ခအောကပါအတိုံင်း ကျမ္်းကျိ ြေင်း သိုံေ့မ္ဟုံတ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။
ကျွနုံပ . . . . . သည ခတောငအောဖရိကနိုံငင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ နိုံငင၏ အ ြေော်း ပဋ္ဌော ်းဥပ
ခေမ္ျော်းကိုံ လိုံက ောခစောငဲ့ထိ ်းပါမ္ည။ .. . . . . ပည ယ ၏ ပညသူူ့ လွှတခတော ကိုံယစော်းလှယ/
ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယ/

ပည ယ

ဥပခေ ပြု

လွှတ

ခတောကိုံယစော်းလှယ အ ဖစ မ္ိမ္ိ၏လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ကိုံယစမ္်းဉောဏစမ္်းရှိသမ္ျှ ထမ္်းခဆောငပါမ္ညဟုံ
ကျမ္်းသစစော ကျိ ဆိုံ/ ကတိသစစော ပြုပါသည။
(ကျမ္်းသစစော ကျိ ဆိုံသညဲ့အြေါ ဘုံရော်းသြေင တပညဲ့ခတောအော်း ကညဲ့ရှုခစောငမ္ခတောမ္ူပါ- ဟုံ ခမ္ကဆိုံရ ဖစသည)
(၂)

လစလပသော်းခသော ပညသူူ့ လွှတခတော ကိုံယစော်းလှယ/ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယ/ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ ခ ရောတင အစော်းထိုံ်းမ္ညဲ့ ပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်းသည
အမ္ျိြု်းအစော်းြေ

(၁)

တငခဖော ပထော်းသညဲ့အတိုံင်း

သကဆိုံငရော

လွှတခတောဥကကဋ္ဌမ္ျော်း၏

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင

ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ/ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။

ပည ယအစိ်းုံ ရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းနှငဲ့

ပည ယေ ကက်းြေျြုပ/

ခြေတတ ပည ယေ ကက်းြေျြုပမ္ျော်း

ကျမ္်းကျိ ြေင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

သစစောဆိုံ ြေင်း
၅။

ပည ယတစြေုံ၏

ေ ကက်းြေျြုပ

တရော်းသူကက်းြေျြုပခရှွဲ့ခမ္ှောကတင

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခသောလည်းခကောင်း၊

ခြေတတေ ကက်းြေျြုပ၊

ပည ယအစိုံ်းရအဖွဲ့ေငတစဦ်းြေျင်းစသည

တရော်းသူကက်းြေျြုပက

ြေ ေ့အပတောေ ခပ်းသညဲ့

အ ြေော်း

တရော်းသူကက်းတစဦ်း ခရှွဲ့ခမ္ှောကတငခသောလည်းခကောင်း ခအောကပါအတိုံင်း ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ/ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။
ကျွနုံပ . . . . . သည ခတောငအောဖရိကနိုံငင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ နိုံငင၏ အ ြေော်း ပဋ္ဌော ်းဥပ
ခေမ္ျော်းကိုံ လိုံက ောခစောငဲ့ထိ ်းပါမ္ည။ .. . . . . ပည ယ ၏ ေ ကက်းြေျြုပ/ ခြေတတေ ကက်းြေျြုပ/ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငအ ဖစ
မ္ိမ္ိ၏

ရောထူ်းကိုံ

င်္ုံဏသခရရှိစော ဖငဲ့

ထမ္်းခဆောငပါမ္ည။

မ္ိမ္ိအခပေါ်

ယုံ ကညစောအပနှင်းထော်း

ခသော

လျှိြုွဲ့ေှကြေျက ကိစစရပဟူသမ္ျှကိုံ ခပါက ကော်း ြေင်း မ္ရှိခစရဘ စစမ္ှ ၍ သစစောရှိခသော အကကခပ်းအ ဖစ
ခဆောငရွကပါမ္ည။ မ္ိမ္ိရောထူ်း၏ လုံပင ်းမ္ျော်း ကိုံ တောေ သိသိ ဖငဲ့ အစမ္်းကုံ

ကကိြု်းစော်းခဆောငရွကပါမ္ညဟုံ

ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ/ ကတိသစစော ပြုပါသည။
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(In the case of an oath: So help me God.)

Oath or solemn affirmation of Judicial Officers
6.

(1)

Each judge or acting judge, before the Chief Justice or another judge

designated by the Chief Justice, must swear or affirm as follows:
I, A.B., swear/solemnly affirm that, as a Judge of the Constitutional
Court/Supreme Court of Appeal/High Court/ E.F. Court, I will be faithful to the
Republic of South Africa, will uphold and protect the Constitution and the human
rights entrenched in it, and will administer justice to all persons alike without fear,
favour or prejudice, in accordance with the Constitution and the law.
(In the case of an oath: So help me God.)
(2)

A person appointed to the office of Chief Justice who is not already a judge

at the time of that appointment must swear or affirm before the Deputy Chief Justice, or
failing that judge, the next most senior available judge of the Constitutional Court.
(3)

Judicial officers, and acting judicial officers, other than judges, must

swear/affirm in terms of national legislation.
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(ကျမ္်းသစစော ကျိ ဆိုံသညဲ့အြေါ ဘုံရော်းသြေင တပညဲ့ခတောအော်း ကညဲ့ရှုခစောငမ္ခတောမ္ူပါ- ဟုံ ခမ္ကဆိုံရ ဖစသည)

တရော်းခရ်းအရောရှမ္
ိ ျော်း၏ ကျမ္်းကျိ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြု ြေင်း
၆။

(၁)

တရော်းသူကက်းတစဦ်းစ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခြေတတ တရော်းသူကက်းတစဦ်းစသည တရော်းသူကက်းြေျြုပ ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင

ခသောလည်းခကောင်း၊ တရော်းသူကက်းြေျြုပက ြေ ေ့အပတောေ ခပ်းသညဲ့ အ ြေော်း တရော်းသူကက်းတစဦ်း

ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင

ခသောလည်းခကောင်း ခအောကပါအတိုံင်း ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ/ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရ်းုံ

တရော်းသူကက်း/

အယူြေတရော်းရုံ်းြေျြုပ

တရော်းသူကက်း/

တရော်းရ်းုံ ြေျြုပတ ရော်းသူကက်း/ . . . . တရော်းသူကက်း တစဦ်းအခ ဖငဲ့ ကျွနုံပ .. .. .. .. သည ခတောငအောဖရိက
သမ္မတနိုံငငအခပေါ် သစစောခစောငဲ့သိကော ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေနှငဲ့ ယင်းတငပါရှိသညဲ့ လူူ့အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ
ကောကယခစောငဲ့ခရှောက

ပါမ္ည။

ခ ကောကရွွဲ့ ြေင်း၊ မ္ျကနှောလိုံက ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဘကလိုံက ြေင်း တိမ္
ုံေ့ ရှိဘ

ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ နှငဲ့ ပဋ္ဌော ်းဥပခေတိန
ုံေ့ ှငဲ့ အည လူပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်းအခပေါ် တရော်းမ္ျှတစော စရငဆုံ်း ဖတပါမ္ည။
(ကျမ္်းသစစော ကျိ ဆိုံသညဲ့အြေါ ဘုံရော်းသြေင တပညဲ့ခတောအော်း ကညဲ့ရှုခစောငမ္ခတောမ္ူပါ- ဟုံ ခမ္ကဆိုံရ ဖစသည)
(၂)

တရော်းသူကက်းြေျြုပရောထူ်းသိုံေ့

ြေ ေ့အပြေရသညဲ့

ပုံင်္ိြု္ လသည

ထိုံရောထူ်းတငြေ ေ့အပြေရသညဲ့အြေျိ ၌

တရော်းသူကက်းရောထူ်းတင တောေ ထမ္်းခဆောငခ သူ မ္ဟုံတပါက ေုံတိယတရော်းသူကက်း ြေျြုပ ခရှွဲ့ခမ္ှောကတင လည်းခကောင်း၊
ေုံတိယတရော်းသူကက်း ြေျြုပ မ္လောခရောကနိုံငပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရ်းုံ မ္ှ ၎င်းထက တစဆငဲ့ ိမ္ဲ့သညဲ့
လုံပသကအရငဲ့ဆုံ်း တရော်းသူကက်းတစဦ်းခရှွဲ့ခမ္ှောကတင ခသောလည်းခကောင်း ကျမ္်းသစစော ကျိ ဆိုံ/ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။
(၃)

တရော်းသူကက်းမ္ျော်းမ္ဟုံတဘ

တရော်းခရ်းအရောရှိမ္ျော်း၊

ခြေတတတောေ ထမ္်းခဆောငသညဲ့

တရော်း

ခရ်းအရောရှိမ္ျော်း သည အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှင
ေ့ အည ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ/ ကတိသစစော ပြုရမ္ည။
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SCHEDULE 3
Election Procedures
[Schedule 3 amended by s. 2 of the Constitution Fourth Amendment Act of 1999, by s. 19
of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001, by s. 3 of the Constitution Ninth
Amendment Act of 2002 and by s. 5 of the Constitution Fourteenth Amendment Act of
2008.]
Part A
Election Procedures for Constitutional Office-Bearers
Application
1.

The procedure set out in this Schedule applies whenever—
(a)

the National Assembly meets to elect the President, or the Speaker or
Deputy Speaker of the Assembly;

(b)

the National Council of Provinces meets to elect its Chairperson or a Deputy
Chairperson; or

(c)

a provincial legislature meets to elect the Premier of the province or the
Speaker or Deputy Speaker of the legislature.

Nominations
2.

The person presiding at a meeting to which this Schedule applies must call for the

nomination of candidates at the meeting.

Formal requirements
3.

(1)

A nomination must be made on the form prescribed by the rules mentioned

in item 9.
(2)

The form on which a nomination is made must be signed—
(a)

by two members of the National Assembly, if the President or the
Speaker or Deputy Speaker of the Assembly is to be elected;
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ဇယော်း ၃
ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်းဆိင
ုံ ရော လုံပထ်းုံ လုံပ ည်းမ္ျော်း

အပိုံေ ၃ အော်း ၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ စတုံတကထ ကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၂ ၊ ၂၀၀၁ ြေုံနှစ
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၁၉၊ ၂၀၀၂ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ
ေမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၃ နှငဲ့ ၂၀၀၈ ြေုံနှစ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၄ ကကိမ္ခ မ္ောက

ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၅ အရ အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
အပိင
ုံ ်း က
အခ ြေြေဥပခေအရ ဖွဲ့စည်းသညဲ့ အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း၏ရောထူ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ထမ္်းခဆောငခ သူမ္ျော်းအတက ခရွ်းခကောကတင
ခ မ္ောက ြေင်း ဆိင
ုံ ရော လုံပထ်းုံ လုံပ ည်းမ္ျော်း
ကျငဲ့သ်းုံ မ္ှု
၁။

ဤဇယော်းတင

ခဖော ပထော်းသညဲ့

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းကိုံ

ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်း

ခပေါ်ခပါကသညဲ့အြေါ

ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည(က)

သမ္မတ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပညသူူ့လွှတခတောဥကကဋ္ဌ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပညသူူ့လွှတခတောေုံဥကကဋ္ဌတိက
ုံေ့ ိုံ ခရွ်းခကောက
တငခ မ္ောကရ

(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတော အစည်းအခေ်းကျင်းပသညဲ့အြေါ

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

ဥကကဋ္ဌနှငဲ့

ေုံဥကကဋ္ဌတိုံေ့

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကရ

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောအစည်းအခေ်းကျင်းပသညဲ့အြေါ သိတ
ုံေ့ ည်းမ္ဟုံတ
(င်္)

ပည ယေ ကက်းြေျြုပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ခကောကတငခ မ္ောကရ

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော ဥကကဋ္ဌနှငဲ့ ေုံဥကကဋ္ဌတိုံေ့ကိုံ

ခရွ်း

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောခြေေါ်ယူသညဲ့အြေါတင ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည။

အမ္ညစောရင်းတငသင်း ြေင်း
၂။

ဤဇယော်းတင အကကြု်းေငသညဲ့ အစည်းအခေ်းတစြေုံအတက ကက်း ကပစမ္ခပ်းမ္ညဲ့

ောယကကိုံ ထိုံအစည်းအ

ခေ်း၌ ကိုံယစော်းလှယခလောင်းမ္ျော်း၏ အမ္ညစောရင်းတငသင်းနိုံငရ ပ ကော်းရမ္ည။
တရော်းေင လိအ
ုံ ပြေျကမ္ျော်း
၃။

(၁)

အြေျက ၉ တင ခဖော ပထော်းသညဲ့ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းအရ ခရ်းဆထော်းသညဲ့ ပုံစစောရွကတင အမ္ညစောရင်းကိုံ
ခဖော ပရမ္ည။

(၂)

အမ္ညစောရင်းပါရှိသညဲ့ ပုံစစောရွကခပေါ်တင ခအောကပါပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်းက လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းရမ္ည(က)

ပညသူူ့လွှတခတော၏

ဥကကဋ္ဌနှငဲ့

ေုံဥကကဋ္ဌတိုံေ့ကိုံ

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကသညဲ့အြေါ

ပညသူူ့လွှတခတော၏ ကိုံယစော်းလှယနှစဦ်းကလည်းခကောင်း၊
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(b)

on behalf of two provincial delegations, if the Chairperson or a
Deputy Chairperson of the National Council of Provinces is to be
elected; or

(c)

by two members of the relevant provincial legislature, if the Premier
of the province or the Speaker or Deputy Speaker of the legislature
is to be elected.

(3)

A person who is nominated must indicate acceptance of the nomination by

signing either the nomination form or any other form of written confirmation.

Announcement of names of candidates
4.

At a meeting to which this Schedule applies, the person presiding must announce

the names of the persons who have been nominated as candidates, but may not permit
any debate.

Single candidate
5.

If only one candidate is nominated, the person presiding must declare that

candidate elected.

Election procedure
6.

If more than one candidate is nominated—
(a)

a vote must be taken at the meeting by secret ballot;

(b)

each member present, or if it is a meeting of the National Council of
Provinces, each province represented, at the meeting may cast one vote;
and

(c)

the person presiding must declare elected the candidate who receives a
majority of the votes.
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(ြေ)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောဥကကဋ္ဌနှငဲ့ ေုံဥကကဋ္ဌတိုံေ့ကိုံ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက
သညဲ့အြေါ ပည ယကိုံယစော်းလှယနှစဖွဲ့ကိုံ ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့ ပုံင်္ိြု္ လနှစဦ်းမ္ှ လည်းခကောင်း၊

(င်္)

ပည ယေ ကက်းြေျြုပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော၏ ဥကကဋ္ဌနှငဲ့ ေုံဥကကဋ္ဌတိက
ုံေ့ ိုံ
ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကသညဲ့အြေါ

သကဆိုံငရော

ပည ယဥပခေ ပြုလွှတခတော၏

ကိုံယစော်းလှယနှစဦ်းက လည်းခကောင်း။
(၃)

အမ္ညစောရင်းတငသင်းြေရသူသည

အမ္ညစောရင်းတငသင်း ြေင်းကိုံ

လကြေခ ကောင်း ပသရ

အမ္ညစောရင်း ပုံစစောရွကတင လကမ္ှတခရ်းထိုံ်း ြေင်း ဖငဲ့ လည်းခကောင်း၊ အ ြေော်းခသော စော ဖငဲ့ခရ်းသော်း
ခဖော ပထော်းသညဲ့ အတည ပြုြေျကပုံစစောရွကတငလည်းခကောင်း လကမ္ှတခရ်းထိုံ်းရမ္ည။

ကိယ
ုံ စော်းလှယခလောင်းအမ္ညမ္ျော်း ခ ကညော ြေင်း
၄။

ဤဇယော်းတင

အကကြု်းေငသညဲ့

ကိုံယစော်းလှယခလောင်းမ္ျော်းအ ဖစ

အစည်းအခေ်းတစြေုံတင

အမ္ညစောရင်း

တငသင်းြေရသူမ္ျော်း၏

ောယကအ ဖစခဆောငရွကသညဲ့
အမ္ညမ္ျော်းကိုံ

ခ ကညောရမ္ည။

ပုံင်္ိြု္ လက
သိုံေ့ခသော

မ္ညသညဲ့ ငင်းြေုံမ္ှုမ္ျိြု်းကိုံမ္ှ ြေငဲ့မ္ ပြု နိုံငပါ။

တစဦ်းတည်း ကိယ
ုံ စော်းလှယ
၅။

ကိုံယစော်းလှယတစဦ်းတည်းကိုံ အမ္ညစောရင်းတငသင်းလောပါက ောယက ဖစသူသည အဆိုံပါကိုံယစော်းလှယကိုံ

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကခ ကောင်း ခ ကညောရမ္ည။

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်း လုံပင ်းစဉ
၆။

ကိုံယစော်းလှယတစဦ်းထကပိုံ၍ အမ္ညစောရင်းတငသင်းလောပါက(က)

လျှိြုွဲ့ေှကမ္ခပ်းစ စ ဖငဲ့ ထိုံအစည်းအခေ်း၌ ဆနဒမ္ခပ်းရမ္ည။

(ြေ)

အစည်းအခေ်းသိေ့ုံ
ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

တကခရောကလောသညဲ့

လွှတခတောကိုံယစော်းလှယတစဦ်းစက

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

အစည်းအခေ်း ဖစပါက

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပည ယတစြေုံြေျင်းစကိုံ

ကိုံယစော်း ပြုတကခရောကသူမ္ျော်းက ဆနဒမ္တစမ္စ ခပ်းရမ္ည။
(င်္)

ောယကအ ဖစ ခဆောငရွကသူက မ္အမ္ျော်းဆုံ်းရသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယကိုံ
ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကခ ကောင်း ခ ကညောရမ္ည။
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Elimination procedure
7.

(1)

If no candidate receives a majority of the votes, the candidate who receives

the lowest number of votes must be eliminated and a further vote taken on the
remaining candidates in accordance with item 6. This procedure must be repeated
until a candidate receives a majority of the votes.
(2)

When applying subitem (1), if two or more candidates each have the lowest

number of votes, a separate vote must be taken on those candidates, and
repeated as often as may be necessary to determine which candidate is to be
eliminated.

Further meetings
8.

(1)

If only two candidates are nominated, or if only two candidates remain

after an elimination procedure has been applied, and those two candidates
receive the same number of votes, a further meeting must be held within seven
days, at a time determined by the person presiding.
(2)

If a further meeting is held in terms of subitem (1), the procedure

prescribed in this Schedule must be applied at that meeting as if it were the first
meeting for the election in question.

Rules
9.

(1)

The Chief Justice must make rules prescribing—
(a)

the procedure for meetings to which this Schedule applies;

(b)

the duties of any person presiding at a meeting, and of any person
assisting the person presiding;

(2)

(c)

the form on which nominations must be submitted; and

(d)

the manner in which voting is to be conducted.

These rules must be made known in the way that the Chief Justice

determines.
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နုံတပယသညဲ့ လုံပင ်းစဉ
၇။

(၁)

မ္ညသညဲ့ကိုံယစော်းလှယခလောင်းကမ္ှ

ကိုံယစော်းလှယခလောင်းကိုံ

နုံတပယကော

မ္အမ္ျော်းဆုံ်းမ္ရရှိသညဲ့အြေါ

ကျ ရှိသညဲ့

ဆနဒမ္အ ည်းဆုံ်းရသညဲ့

ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းအတက

အြေျက

၆

တင

ခဖော ပထော်းသညဲ့အတိုံင်း ခ ောကထပ ဆနဒမ္ခပ်းရမ္ည။ ကိုံယစော်းလှယခလောင်းတစဦ်းက မ္အမ္ျော်းဆုံ်းရရှိသည
အထိ ဤလုံပင ်းစဉကိုံ အကကိမ္ကကိမ္ ပြုလုံပရမ္ည။
(၂)

အထကပါ အမ္ျိြု်းအစော်းြေ (၁) ကိုံ ကျငဲ့သုံ်းရောတင ကိုံယစော်းလှယခလောင်း နှစဦ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

နှစဦ်းထကပိုံသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယခလောင်းမ္ျော်းသည မ္အ ည်းဆုံ်းရရှိခ ပါက ထိုံ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းအတက
သ်း ြေော်း မ္ဆနဒြေယူရမ္ည။ မ္ညသညဲ့ကိုံယစော်းလှယကိုံ နုံတပယရမ္ညဟုံ ဆုံ်း ဖတနိုံငသညအထိ လိုံအပသလိုံ
ဤမ္ဆနဒြေယူမ္ှုကိုံ ပြုလုံပရမ္ည။

ခ ောကထပအစည်းအခေ်းမ္ျော်း
၈။

(၁)

ကိုံယစော်းလှယခလောင်း နှစဦ်းကိုံ သော အမ္ညစောရင်းတငသင်းလောပါက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ နုံတပယသညဲ့

မ္ဆနဒြေယူမ္ှုကိုံ ကျငဲ့သုံ်းပပ်းခ ောက ကိုံယစော်းလှယ ခလောင်းနှစဦ်းသော ကျ ရှိပပ်း ထိုံနှစဦ်းသည တူညခသော
ဆနဒမ္အခရအတကကိုံရရှိထော်းသူမ္ျော်း ဖစပါက

ောယက ဖစသူက သတမ္ှတသညဲ့ အြေျိ တင ၇ ရကအတင်း

ခ ောကထပအစည်းအခေ်းကိုံ ကျင်းပရမ္ည။
(၂)

အမ္ျိြု်းအစော်းြေ (၁) တင ခဖော ပထော်းသညဲ့အတိုံင်း ခ ောကထပအစည်းအခေ်းကိုံ ကျင်းပ သညဲ့အြေါ

ဤဇယော်းတငခဖော ပထော်းသညဲ့

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်း

ကိုံ

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်းအတက

ပထမ္အကကိမ္ကျင်းပသညဲ့ အစည်းအခေ်းကဲ့သပ
ိုံေ့ င ကျငဲ့သုံ်းခဆောငရွကရမ္ည။

စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း
၉။

(၁)

တရော်းသူကက်းြေျြုပသည ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းအတက စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းကိုံ ခရ်းဆသတမ္ှတခပ်းရမ္ည(က)

ဤဇယော်းကိုံ ကျငဲ့သုံ်းသညဲ့ အစည်းအခေ်းမ္ျော်းအတက လုံပင ်းစဉ

(ြေ)

အစည်းအခေ်းတင

ောယကအ ဖစခဆောငရွကသူ၏

တောေ မ္ျော်း၊

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ောယက ဖစသူကိုံ ကူညသညဲ့ပုံင်္္ိြုလတစဦ်းဦ်း၏ တောေ မ္ျော်း

(၂)

(င်္)

တငသင်းရမ္ညဲ့ အမ္ညစောရင်းမ္ျော်းပါရှိသညဲ့ ပုံစစောရွက

(ဃ)

ဆနဒမ္ခပ်း ြေင်း ပြုလပ
ုံ ခဆောငရွကရမ္ညဲ့ ပုံစ

တရော်းသူကက်းြေျြုပ ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတသညဲ့အတိုံင်း အထကပါစည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းကိုံ ခရ်းဆရမ္ည။
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Part B
Formula to Determine Party Participation in Provincial Delegations to the National
Council of Provinces
1.

The number of delegates in a provincial delegation to the National Council of

Provinces to which a party is entitled, must be determined by multiplying the number of
seats the party holds in the provincial legislature by ten and dividing the result by the
number of seats in the legislature plus one.
2.

If a calculation in terms of item 1 yields a surplus not absorbed by the delegates

allocated to a party in terms of that item, the surplus must compete with similar surpluses
accruing to any other party or parties, and any undistributed delegates in the delegation
must be allocated to the party or parties in the sequence of the highest surplus.
3.

If the competing surpluses envisaged in item 2 are equal, the undistributed

delegates in the delegation must be allocated to the party or parties with the same
surplus in the sequence from the highest to the lowest number of votes that have been
recorded for those parties during the last election for the provincial legislature concerned.

[Item 3 added by s. 2 of the Constitution Fourth Amendment Act of 1999 and substituted
by s. 3 of the Constitution Ninth Amendment Act of 2002 and by s. 5(a) of the Constitution
Fourteenth Amendment Act of 2008.]
4.

If more than one party with the same surplus recorded the same number of votes

during the last election for the provincial legislature concerned, the legislature concerned
must allocate the undistributed delegates in the delegation to the party with the same
surplus in a manner which is consistent with democracy.

[Item 4 added by s. 5(b) of the Constitution Fourteenth Amendment Act of 2008.]
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အပိင
ုံ ်း (ြေ)
ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏ ပည ယကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်းတင အစုံအဖွဲ့မ္ျော်း၏ ပါေငမ္ှုကိုံ
ဆ်းုံ ဖတသတမ္ှတပုံ ည်းလမ္်း

(၁)

အစုံအဖွဲ့တစြေုံက ပါေငြေငဲ့ရှိသညဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၏

အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေငကိုံယစော်းလှယအခရအတကကိုံ ဆုံ်း ဖတရ
ကိုံယစော်းလှယခ ရောကိုံ ၁ေ

ပည ယကိုံယစော်းလှယ

ပည ယလွှတခတော၌ သကဆိုံငရောပါတက ရရှိထော်းခသော

ဖငဲ့ခ မ္ောက၍ ရလေကိုံ ထိုံလွှတခတောရှိကိုံယစော်းလှယဦ်းခရကိုံ ၁ခပါင်းကော စော်း၍

ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတရမ္ည။
(၂) အပိုံေ (၁) တငခဖော ပပါရှိသညဲ့ တကြေျက ည်း ဖငဲ့ ထကခပေါ်လောသညဲ့ ကကင်းကျ ရလေသည ယင်းပါတတစြေုံအော်း
ြေငဲ့ ပြုထော်းသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်း ရရှိရ မ္ ပညဲ့မ္ပါက ယင်းကတင်းကျ ရလေကိုံ အ ြေော်းအစုံပါတတစြေုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ပါတမ္ျော်း၏

ကကင်းကျ ရလေမ္ျော်းနှငဲ့

ယှဉပပိြုငရပါမ္ည။

ကိုံယစော်းလှယ

အဖွဲ့ရှိ

မ္ြေခေရခသ်းခသော

ကျ ရှိ

ကိုံယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်းကိုံ ကကင်းကျ အမ္ျော်းဆုံ်းရရှိသညဲ့ ပါတတစြေုံ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ပါတမ္ျော်းအလိုံက ြေခေခပ်းရပါမ္ည။
(၃) အပိုံေ (၂) တင ခဖော ပထော်းသညဲ့ အပပိြုင ကကင်းကျ တကြေျကမ္ှုရလေမ္ျော်း တူညခ ပါက ကကင်းကျ ရလေတူညသညဲ့
ပါတတစပါတ (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) ပါတမ္ျော်းအော်း သကဆိုံငရော

ပည ယလွှတခတော၏ ခ ောကဆုံ်းအကကိမ္ကျင်းပြေဲ့သညဲ့

ခရွ်းခကောကပအတင်း မ္အခရအတက အမ္ျော်းဆုံ်းရရှိသညဲ့ ပါတမ္ှ အ ည်းဆုံ်းရရှိသညဲ့ ပါတအလိုံက ခရှွဲ့ ခ ောကစစဉကော
ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့အတင်း ကျ ရှိခ သညဲ့ ကိုံယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်းကိုံ ြေခေခပ်းရပါမ္ည။

[အပိုံေ ၃ အော်း ၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ စတုံတထကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၂ အရ
ထညဲ့သင်းြေဲ့ပပ်း ၂၀၀၂ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၃ နှငဲ့ ၂၀၀၈ ြေုံနှစ
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၄ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၅ (က) အရ အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
(၄)

အကယ၍

တစြေုံထကမ္ကခသောပါတမ္ျော်းသည

ပည ယလွှတခတော၏
လွှတခတောက

ခ ောကဆုံ်းခရွ်းခကောကပတင

ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့တင်းရှိ

ကကင်းကျ ရလေရမ္ျော်းတူညသညသောမ္က
ရရှိသညဲ့

ကျ ရှိသညဲ့

မ္အခရအတကလည်း

ကိုံယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်းကိုံ

တူညပါက

သကဆိုံငရော
သကဆိုံငရော

ေမ္ိုံကခရစစနှု ်းနှငဲ့အည

ကကင်းကျ လရေတူညသညဲ့ ပါတအော်း ြေခေခပ်းရပါမ္ည။
[အပိုံေ ၃ အော်း ၂၀၀၈ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ၁၄ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၅ (က) အရ
ထညဲ့သင်းြေဲ့သည။]
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SCHEDULE 4
Functional Areas of Concurrent National and Provincial Legislative
Competence
Part A
•

Administration of indigenous forests

•

Agriculture

•

Airports other than international and national airports

•

Animal control and diseases

•

Casinos, racing, gambling and wagering, excluding lotteries and sports
pools

•

Consumer protection

•

Cultural matters

•

Disaster management

•

Education at all levels, excluding tertiary education

•

Environment

•

Health services

•

Housing

•

Indigenous law and customary law, subject to Chapter 12 of the
Constitution

•

Industrial promotion

•

Language policy and the regulation of official languages to the extent that
the provisions of section 6 of the Constitution expressly confer upon the
provincial legislatures legislative competence

•

Media services directly controlled or provided by the provincial
government, subject to section 192

•

Nature conservation, excluding national parks, national botanical gardens
and marine resources
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ဇယော်း ၄
ဗဟိအ
ုံ ဆငဲ့နှငဲ့ ပည ယအဆငဲ့ အပပိြုငကျငဲ့သ်းုံ နိင
ုံ ခသော ဥပခေ ပြုခရ်းခဆောငရွကြေျကအတက လုံပင ်းကိစရ
စ ပမ္ျော်း

အပိင
ုံ ်း က


ခေသြေ ယခ မ္ရှိ သစခတောမ္ျော်းကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေ ြေင်း



စိုံကပျိြု်းခရ်း



အ ပည ပညဆိုံငရောနှငဲ့ ပညတင်းခလဆိပမ္ျော်းအပ ခလဆိပမ္ျော်း



တိရစဆော ထိ ်းြေျြုပခရ်းနှငဲ့ ကူ်းစကခရောင်္ါမ္ျော်း



ထနှငဲ့ အော်းကစော်းခရကူ်းက မ္ျော်းမ္ှအပ ခလောင်းကစော်းရမ္
ုံ ျော်း၊ ပပိြုငပမ္ျော်း၊ ခလောင်းကစော်းလုံပင ်း နှငဲ့
ခလောင်းကစော်းမ္ှု



စော်းသ်းုံ သူကောကယခရ်း



ယဉခကျ်းမ္ှုဆိုံငရော ကိစစရပမ္ျော်း



သဘောေခဘ်းအနတရောယ စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှု



အဆငဲ့ မ္ငဲ့ပညောခရ်းမ္ှအပ အ ြေော်းပညောခရ်းအဆငဲ့အော်းလုံ်း



သဘောေပတေ ်းကျင



ကျ ်းမ္ောခရ်းေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း



အိုံ်းအိမ္



ခေသြေတိေ့၏
ုံ ဥပခေနှငဲ့ ဓခလဲ့ထုံ်းတမ္်းဥပခေ (ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ အြေ ်း ၁၂ နှငဲ့ အည ဖစရမ္ည။)



စကမ္ှုလုံပင ်း မ္ငဲ့တငအော်းခပ်း ြေင်း



ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ ပုံေမ္ ၆ ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းအရ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်း၏ ဥပခေ ပြုခရ်း
လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောက ြေငဲ့ ပြုသညဲ့အတိုံင်းအတောအထိ ဘောသောစကော်းဆိုံငရော မ္ူေါေနှငဲ့ ရုံ်းသုံ်းဘောသော စကော်းမ္ျော်း
ကိုံ သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်း ြေင်း



ပုံေမ္ ၁၉၂ နှငဲ့အည ပည ယအစိုံ်းရက တိုံကရိုံက ထိ ်းြေျြုပခသော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပဲ့ပိုံ်းခသော မ္ေယောလုံပင ်းမ္ျော်း



အမ္ျိြု်းသော်းဥယျောဉမ္ျော်း၊ အမ္ျိြု်းသော်း ရုံကခခဗေဥယျောဉမ္ျော်း၊ အဏဏေါရင်း မ္စမ္ျော်း မ္ှအပ သဘောေပတေ ်းကျင
ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု၊
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•

Police to the extent that the provisions of Chapter 11 of the Constitution
confer upon the provincial legislatures legislative competence

•

Pollution control

•

Population development

•

Property transfer fees

•

Provincial public enterprises in respect of the functional areas in this
Schedule and Schedule 5

•

Public transport

•

Public works only in respect of the needs of provincial government
departments in the discharge of their responsibilities to administer
functions specifically assigned to them in terms of the Constitution or any
other law

•

Regional planning and development

•

Road traffic regulation

•

Soil conservation

•

Tourism

•

Trade

•

Traditional leadership, subject to Chapter 12 of the Constitution

•

Urban and rural development

•

Vehicle licensing

•

Welfare services
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ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ အြေ ်း ၁၁ ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းအရ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်း၏ ဥပခေ ပြုခရ်း
အြေငဲ့အောဏောတင အကကြု်းေငသညဲ့ ရတပဖွဲ့ ဆိုံငရောကိစစရပမ္ျော်း



ပတေ ်းကျငညစညမ္်းမ္ှု ထိ ်းြေျြုပခရ်း



လူဦ်းခရဖွဲ့ပဖိြု်းမ္ှု



ပိုံငဆိုံငမ္ှုလကခ ပောင်းလကလွှ ပြုသညဲ့ အြေ အြေမ္ျော်း



ဤဇယော်းနှငဲ့ ဇယော်း ၅ တငပါရှိသညဲ့ လုံပင ်းကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့ပတသက၍ ပည ယအစိုံ်းရပိုံင လုံပင ်းမ္ျော်း



အမ္ျော်း ပညသူ ပိုံေ့ခဆောငခရ်း



ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေအရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်းဥပခေတစရပအရ သ်း ြေော်းတောေ ခပ်းအပထော်းသညဲ့ လုံပင ်းမ္ျော်း
ကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေရ ၎င်းတိ၏
ုံေ့ တောေ မ္ျော်းကိုံ ထမ္်းခဆောငရောတင ပည ယအစိုံ်းရ၏ ဋ္ဌော ဆိုံငရောအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း၏
လိုံအပြေျကကိုံ မ္ူတည၍ အမ္ျော်း ပညသူဆိုံငရော လုံပင ်းမ္ျော်း



ခေသစမ္ကိ ်းနှငဲ့ ဖွဲ့ပဖိြု်းခရ်း



ယောဉစည်းကမ္်း၊ လမ္်းစည်းကမ္်းသတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းခရ်း



ခ မ္ဆလွှောထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကခရ်း



ြေရ်းသော်းလုံပင ်း



ကုံ သယခရ်း



ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ အြေ ်း ၁၂ ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကနှငဲ့ အည မ္ိရုံ်းိ ဖလော အုံပြေျြုပဦ်းခဆောငမ္ှု



ပမ္ိြုွဲ့ ပနှငဲ့ ခကျ်းလက ဖွဲ့ပဖိြု်းခရ်း



ယောဉမ္ှတပုံတင ြေင်း



လူမ္ှုဖူလုံခရ်း ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း
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Part B
The following local government matters to the extent set out in section 155(6)(a) and (7):
•

Air pollution

•

Building regulations

•

Child care facilities

•

Electricity and gas reticulation

•

Firefighting services

•

Local tourism

•

Municipal airports

•

Municipal planning

•

Municipal health services

•

Municipal public transport

•

Municipal public works only in respect of the needs of municipalities in the
discharge of their responsibilities to administer functions specifically
assigned to them under this Constitution or any other law

•

Pontoons, ferries, jetties, piers and harbours, excluding the regulation of
international and national shipping and matters related thereto

•

Stormwater management systems in built-up areas

•

Trading regulations Water and sanitation services limited to potable water
supply systems and domestic wastewater and sewage disposal systems
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အပိင
ုံ ်း ြေ

ပုံေမ္ ၁၅၅ (၆) (က) နှငဲ့ (၇) တိတ
ုံေ့ င ခဖော ပထော်းသညဲ့

ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းတင ခအောကခဖော ပပါ ခေသနတရ

အစိုံ်းရလုံပင ်းကိစစရပမ္ျော်း အကကြု်းေငသည

ခလထုံညစညမ္်းမ္ှု



အခဆောကအအုံခဆောကလုံပမ္ှု စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း



ကခလ်းသူငယ ခစောငဲ့ခရှောကမ္ှုအဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း



လျှပစစဓောတအော်းနှငဲ့ သဘောေဓောတခငွဲ့ ဖ ေ့ ဖြူ်း ြေင်း



မ္်းသတလုံပင ်း



ခေသတင်း ြေရ်းသော်းလုံပင ်း



စညပငသောယော ယခ မ္ ခလဆိပမ္ျော်း



စညပငသောယောခရ်း စမ္ကိ ်း



စညပငသောယော ယခ မ္ အမ္ျော်း ပညသူ သယယူပိုံေ့ခဆောငခရ်း



ဖွဲ့စည်းပုံ

အခ ြေြေဥပခေအရ

လုံပင ်းမ္ျော်းကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အ ြေော်းဥပခေတစရပအရ

သ်း ြေော်းတောေ ခပ်းအပထော်းသညဲ့

၎င်းတိ၏
ုံေ့
တောေ မ္ျော်းကိုံ ထမ္်းခဆောငရောတင

စညပငသောယော ယခ မ္မ္ျော်း၏

လိုံအပြေျကကိုံ မ္ူတည၍ အမ္ျော်း ပညသူဆိုံငရော လုံပင ်းမ္ျော်း


နိုံငငတကောနှငဲ့

ပညတင်းခရခ ကောင်း

သယယူပိုံေ့ခဆောငခရ်းဆိုံငရော

စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းမ္ှ

ကင်းလတသညဲ့

ဆိပြေသမ္ဗ မ္ျော်း၊ ကူ်းတိမ္
ုံေ့ ျော်း၊ ဆိပြေတတော်းမ္ျော်း၊ သခဘဂောဆိုံကကပ ဆိပြေမ္ျော်း၊ ဆိပကမ္်းမ္ျော်း


အခဆောကအအုံထူထပခသော ခ ရောမ္ျော်းတင မ္ုံ တိင
ုံ ်းခရကက်းမ္ှုခလျောဲ့ ည်းခအောင စမ္ြေ ေ့ြေ ြေင်း



ကုံ သယခရ်းစည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း



ခေသတင်း

ခရဆိုံ်းစ ေ့ပစမ္ှုစ စမ္ျော်းနှငဲ့

အိတခဆောငခရ ဖ ေ့ ဖြူ်းခရ်းစ စအ ဖစ

က သတ
ေ့
ထော်းသညဲ့

ခရနှငဲ့သ ေ့ရှင်းခရ်း ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း
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SCHEDULE 5
Functional Areas of Exclusive
Provincial Legislative Competence

Part A
•

Abattoirs

•

Ambulance services

•

Archives other than national archives

•

Libraries other than national libraries

•

Liquor licences

•

Museums other than national museums

•

Provincial planning

•

Provincial cultural matters

•

Provincial recreation and amenities

•

Provincial sport

•

Provincial roads and traffic

•

Veterinary services, excluding regulation of the profession
Part B

The following local government matters to the extent set out for provinces in section
155(6)(a) and (7):
•

Beaches and amusement facilities

•

Billboards and the display of advertisements in public places

•

Cemeteries, funeral parlours and crematoria

•

Cleansing

•

Control of public nuisances
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ဇယော်း ၅
ပည ယဥပခေ ပြုခရ်း သ်း ြေော်း လုံပပိင
ုံ ြေငဲ့အောဏောရရှခ
ိ သော လုံပင ်းကိစမ္
စ ျော်း

အပိင
ုံ ်း က


သော်းသတလုံပင ်းမ္ျော်း



လူ ောတငယောဉေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း



အမ္ျိြု်းသော်းခမ္ောက ်းတိုံကမ္ျော်းမ္ှအပ ခမ္ောက ်းတိုံကမ္ျော်း



အမ္ျိြု်းသော်းစော ကညဲ့တိုံကမ္ျော်းမ္ှအပ စော ကညဲ့တိုံကမ္ျော်း



ယစမ္ျိြု်းလိုံငစငမ္ျော်း



အမ္ျိြု်းသော်း ပတိုံကမ္ျော်းမ္ှအပ ပတိုံကမ္ျော်း



ပည ယစမ္ကိ ်းလုံပင ်းမ္ျော်း



ပည ယယဉခကျ်းမ္ှုဆိုံငရော ကိစစရပမ္ျော်း



ပည ယတင်းရှိ အပ ်းခ ဖစရောခ ရောမ္ျော်း



ပည ယအဆငဲ့ အော်းကစော်းလှုပရှော်းမ္ှုမ္ျော်း



ပည ယလမ္်းမ္ျော်းနှငဲ့ လမ္်းအသုံ်း ပြုမ္ှု



တိခမ္်းကုံ သကခမ္်းလုံပင ်းဆိုံငရော စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းမ္ှအပ တိခမ္်းကုံေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း

အပိင
ုံ ်း (ြေ)


ပုံေမ္ ၁၅၅ (၆) (က) နှငဲ့ (၇) တင ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းတင အကကြု်းေငသညဲ့
လုံပင ်းကိစစမ္ျော်းမ္ှော ခအကပါအတိုံင်း ဖစသည-



ကမ္်းခ ြေမ္ျော်းနှငဲ့ အပ ်းခ ဖလုံပင ်းမ္ျော်း



လမ္်းခဘ်းဆိုံင်းဘုံတမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ျော်း ပညသူဆိုံငရော ခ ရောမ္ျော်းတင ခ ကော ငောမ္ျော်းစိုံကထူ ပသ ြေင်း



သုံဿော မ္ျော်း၊ အသုံဘလုံပင ်းနှငဲ့ မ္်းသပင်္ိြုလလုံပင ်း



သ ေ့ရှင်းခရ်းလုံပင ်း



အမ္ျော်း ပညသူ စိတအခနှောကအယှက ကင်းခေ်းခစခရ်း ထိ ်းြေျြုပ ြေင်း
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•

Control of undertakings that sell liquor to the public

•

Facilities for the accommodation, care and burial of animals

•

Fencing and fences

•

Licensing of dogs

•

Licensing and control of undertakings that sell food to the public

•

Local amenities

•

Local sport facilities

•

Markets

•

Municipal abattoirs

•

Municipal parks and recreation

•

Municipal roads

•

Noise pollution

•

Pounds

•

Public places

•

Refuse removal, refuse dumps and solid waste disposal

•

Street trading

•

Street lighting

•

Traffic and parking
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အမ္ျော်း ပညသူသိုံေ့ အရကခသစောခရောင်းြေျသညဲ့ လုံပင ်းမ္ျော်းကိုံ ထိ ်းြေျြုပ ြေင်း



ခ အိမ္အခဆောကအအုံ

ထိ ်းသိမ္်းမ္ှုနှငဲ့

တိရစော ဆ မ္ျော်း

ခ မ္ မ္ြုပ ြေင်းတိုံေ့အတက

လိုံအပသညဲ့

အ

ခထောကအပဲ့ပစစည်းမ္ျော်း


ခြေေင်းြေတ ြေင်းနှငဲ့ ခြေစည်းရိုံ်းကော ြေင်း



ခြေ်းမ္ျော်း မ္ှတပုံတင ြေင်း



ပညသူသိုံေ့ အစော်းအခသောကခရောင်းြေျသညဲ့ လုံပင ်းမ္ျော်းကိုံ လုံပင ်းလိုံငစငခပ်း ြေင်းနှငဲ့ ထိ ်းြေျြုပ ြေင်း



ပည ယတင်း အပ ်းခ ဖစရောမ္ျော်း



ပည ယတင်း အော်းကစော်းရ၊ုံ အော်းကစော်းကင်းမ္ျော်း



ခ ်းမ္ျော်း



စညပင သော်းသတရုံမ္ျော်း



စညပငပ ်းခြေမ္ျော်းနှငဲ့ အပ ်းခ ဖစရောခ ရောမ္ျော်း



စညပငလမ္်းမ္ျော်း



ဆူညသ ထူခ ပောမ္ှု



အင်းအိုံငမ္ျော်း



အမ္ျော်း ပညသူဆိုံငရောခ ရောမ္ျော်း



အမ္ိှုကသရိုံက ရှင်းလင်း ြေင်း၊ အမ္ိှုကပုံမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ိှုကစ ေ့ပစ ြေင်း



လမ္်းခဘ်းခ ်းသည



လမ္်းမ္်း



လမ္်းအသုံ်း ပြုမ္ှုနှငဲ့ ကော်းရပ ော်းရ ခ ရော
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SCHEDULE 6
Transitional Arrangements
[Schedule 6 amended by s. 3 of Constitution First Amendment Act of 1997, by s. 5 of
Constitution Second Amendment Act of 1998 and by s. 20 of Constitution Sixth
Amendment Act of 2001.]
Definitions
1.

In this Schedule, unless inconsistent with the context—
“homeland” means a part of the Republic which, before the previous Constitution
took effect, was dealt with in South African legislation as an independent or a selfgoverning territory;
“new Constitution” means the Constitution of the Republic of South Africa, 1996;
“old order legislation” means legislation enacted before the previous Constitution
took effect;
“previous Constitution” means the Constitution of the Republic of South Africa,
1993 (Act 200 of 1993).

Continuation of existing law
2.

(1)

All law that was in force when the new Constitution took effect, continues

in force, subject to—

(2)

(a)

any amendment or repeal; and

(b)

consistency with the new Constitution.

Old order legislation that continues in force in terms of subitem (1)—
(a)

does not have a wider application, territorially or otherwise, than it
had

before

the

previous

Constitution

took

effect

unless

subsequently amended to have a wider application; and

This is not an official document of South Africa.

355

ဇယော်း ၆
ကူ်းခ ပောင်းခရ်းကောလ အစအမ္မ္ျော်း
[ဇယော်း ၆ အော်း ၁၉၉၇ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပထမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၂ေ ဖငဲ့လည်း
ခကောင်း၊ ၁၉၉၈ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေုံတိယကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ (၅) ဖငဲ့လည်းခကောင်း၊
၂၀၀၁ ြေုံနှစ စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၂၀ ဖငဲ့လည်းခကောင်း
ပငဆငသည။]

အဓိပောပ ယဖငဲ့ဆိြေ
ုံ ျကမ္ျော်း
၁။

စကော်းစပ အခ ကောင်းအရောနှငဲ့ ကလ ြေင်းမ္ရှိပါက ဤဇယော်းတငပါသညဲ့ စကော်းရပမ္ျော်းကိုံ ခအောကပါအတိုံင်း

အဓိပပောယဖငဲ့ဆိုံရမ္ည။
‘ဇောတိခ မ္’ ဆိုံသညမ္ှော ယြေင ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေ အောဏောမ္တညမ္ ခတောငအောဖရိကနိုံငင၏ ဥပခေ
ပဋ္ဌော ်းမ္ှုတင

လတလပခသော

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ကိုံယပိုံင

အုံပြေျြုပြေငဲ့ရခသော

ယခ မ္တစြေုံအ ဖစ

ကိုံငတယြေဲ့သညဲ့

သမ္မတနိုံငင၏ အစိတအပိုံင်းတစရပကိုံ ဆိုံလိုံသည။
‘ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအသစ’ ဟူသည ၁၉၉၆ ြေုံနှစ ခတောငအောဖရိက သမ္မတနိုံငင၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပ
ခေကိုံ ဆိုံလသ
ိုံ ည။
‘စ စခဟောင်းမ္ှ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက’ ဟူသည ယြေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ အောဏောမ္တညမ္ ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့
ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ ဆိုံလိုံသည။
‘ ယြေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ’ ဟူသည ၁၉၉၃ ြေုံနှစ ခတောငအောဖရိက သမ္မတနိုံငင၏ ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ
(၁၉၉၃ ြေုံနှစ အကဥပခေအမ္ှတ ၂၀၀) ကိုံ ဆိုံလသ
ိုံ ည။

တညဆဥပခေမ္ျော်း၏ ဆကလကတညရှမ္
ိ ှု
၂။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ

အောဏောတညြေျိ တင

အောဏောတညဆ ဖစခသော ဥပခေမ္ျော်း

သည

ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းနှငဲ့အည ဆကလကအောဏောတညသည-

(၂)

(က)

ပငဆင ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပယဖျက ြေင်းနှငဲ့

(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစနှငဲ့ ကိုံကညမ္ှုရှိ ြေင်း

အမ္ျိြု်းအစော်းြေ (၁) တင ခဖော ပထော်းသညဲ့အတိုံင်း ဆကလကအောဏောတညသညဲ့ စ စခဟောင်းဥပ

ခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကသည
(က)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

အောဏောသကခရောကစဥက

ယခ မ္အရ

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

အ ြေော်း ည်းအော်း ဖငဲ့ ကျယ ပ ေ့ခသော ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုမ္ရှိခတောဲ့ပါ။
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(b)

continues to be administered by the authorities that administered
it when the new Constitution took effect, subject to the new
Constitution.

Interpretation of existing legislation
3.

(1)

Unless inconsistent with the context or clearly inappropriate, a reference

in any legislation that existed when the new Constitution took effect—
(a)

to the Republic of South Africa or a homeland (except when it refers
to a territorial area), must be construed as a reference to the
Republic of South Africa under the new Constitution;

(b)

to Parliament, the National Assembly or the Senate, must be
construed as a reference to Parliament, the National Assembly or
the National Council of Provinces under the new Constitution;

(c)

to the President, an Executive Deputy President, a Minister, a Deputy
Minister or the Cabinet, must be construed as a reference to the
President, the Deputy President, a Minister, a Deputy Minister or the
Cabinet under the new Constitution, subject to item 9 of this
Schedule;

(d)

to the President of the Senate, must be construed as a reference to
the Chairperson of the National Council of Provinces;

(e)

to a provincial legislature, Premier, Executive Council or member of
an Executive Council of a province, must be construed as a reference
to a provincial legislature, Premier, Executive Council or member of
an Executive Council under the new Constitution, subject to item 12
of this Schedule; or
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(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစနှငဲ့အည

အခ ြေြေဥပခေသစ

အောဏောတညြေျိ တင

စ စ

ခဟောင်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်း မ္ှုကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေသညဲ့ အောဏောပိုံငမ္ျော်းက ဆကလက စမ္ြေ ေ့ြေရမ္ည။

တညဆဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကကိုံ အဓိပောပ ယဖငဲ့ဆိုံ ြေင်း
၃။

(၁)

စကော်းစပ

ခ ောကြေအခ ကောင်းအရောနှငဲ့ကလ ြေင်း

သိုံေ့မ္ဟုံတ

ခလျောက မ္ှုမ္ရှိခ ကောင်း

သိသောထငရှော်း ြေင်း မ္ရှိလျှင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညြေျိ တင တညရှိခ သညဲ့ တညဆ ဥပ
ခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတိင
ုံ ်း တငပါရှိသညဲ့ရညညွှ ်းြေျကမ္ျော်း ဖစသညဲ့(က)

ပိုံင က ယ ိမ္ိတကိုံ ရညညွှ ်း ြေင်းမ္ှအပ အမ္ိခ မ္ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခတောငအဖရိကသမ္မတနိုံငငကိုံ
ရညညွှ ်းြေျကသည ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရရှိခ သညဲ့ ခတောငအဖရိကသမ္မတ
နိုံငငကိုံ ရညညွှ ်းသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။

(ြေ)

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတော၊

ပညသူူ့လွှတခတော၊

အထကလွှတခတောတိေ့က
ုံ ိုံ

ရညညွှ ်းြေျကမ္ျော်းသည ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရရှိခ သညဲ့ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု
လွှတခတော၊

ပညသူူ့လွှတခတော၊

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

တိက
ုံေ့ ိုံ

ရညညွှ ်းသည။
(င်္)

သမ္မတ၊ ေုံတိယသမ္မတ၊ ေ ကက်း၊ ေုံေ ကက်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အစိုံ်းရအဖွဲ့ကိုံ ရညညွှ ်းြေျကမ္ျော်းသည
ဤဇယော်းပါ အြေျက ၉ ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကနှငဲ့အည ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အရရှခ
ိ သညဲ့
သမ္မတ၊ ေုံတိယသမ္မတ၊ ေ ကက်း၊ ေုံေ ကက်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အစိုံ်းရအဖွဲ့ကိုံ ရညညွှ ်းသညဟုံ
မ္ှတယူရမ္ည။

(ဃ)

အထကလွှတခတောဥကကဋ္ဌကိုံ ရညညွှ ်းြေျကသည ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အရရှိ
ခ သညဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတော ဥကကဋ္ဌကိုံ ရညညွှ ်းသည။

(င)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတော၊

ေ ကက်းြေျြုပ၊

ပည ယအစိုံ်းရအဖွဲ့၊

ပည ယအစိုံ်းရအဖွဲ့ေငတိက
ုံေ့ ိုံ ရညညွှ ်းြေျကမ္ျော်းသည ဤဇယော်းပါ အြေျက ၁၂ ပါ ပဋ္ဌော ်း
ြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အရရှိခ သညဲ့ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတ
ခတော၊ ေ ကက်းြေျြုပ၊ ပည ယအစိုံ်းရအဖွဲ့၊ ပည ယအစိုံ်းရ အဖွဲ့ေငတိေ့ုံ ကိုံ ရညညွှ ်းသည။
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(f)

to an official language or languages, must be construed as a
reference to any of the official languages under the new
Constitution.

(2)

Unless inconsistent with the context or clearly inappropriate, a reference

in any remaining old order legislation—
(a)

to a Parliament, a House of a Parliament or a legislative assembly
or body of the Republic or of a homeland, must be construed as a
reference to—
(i)

Parliament under the new Constitution, if the administration

of that legislation has been allocated or assigned in terms of the
previous Constitution or this Schedule to the national executive; or
(ii)

the provincial legislature of a province, if the administration
of that legislation has been allocated or assigned in terms of
the previous Constitution or this Schedule to a provincial
executive; or

(b)

to a State President, Chief Minister, Administrator or other chief
executive, Cabinet, Ministers’ Council or executive council of the
Republic or of a homeland, must be construed as a reference to—
(i)

the

President

under

the

new

Constitution,

if

the

administration of that legislation has been allocated or
assigned in terms of the previous Constitution or this
Schedule to the national executive; or

This is not an official document of South Africa.

359

(စ)

ရုံ်းသုံ်းဘောသောစကော်းတစြေုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ရုံ်းသုံ်းဘောသောစကော်းမ္ျော်းဟူသညဲ့ ရညညွှ ်းြေျကသည
ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ

အရရှိခ သညဲ့

ရုံ်းသုံ်း

ဘောသောစကော်းမ္ှ သမ္ျှကိုံ

သိုံေ့မ္ဟုံတ

ခလျောက မ္ှုမ္ရှိခ ကောင်း

ရညညွှ ်းသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(၂)

စကော်းစပ

သိသောထငရှော်း ြေင်း

ခ ောကြေအခ ကောင်းအရောနှငဲ့ကလ ြေင်း
မ္ရှိလျှင

လကကျ စ စခဟောင်း

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ှ သမ္ျှတင

ပါရှိသညဲ့

ရညညွှ ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ ခအောကခဖော ပပါအတိုံင်း မ္ှတယူရမ္ည(က)

လွှတခတောသိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လွှတခတောတစရပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဥပခေ ပြုအဖွဲ့တစဖွဲ့

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

သမ္မတနိုံငင၏ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ိခ မ္၏ အဖွဲ့အစည်းတစြေုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ိခ မ္ဟူသညဲ့
စကော်းရပမ္ျော်းသည
(၁)

စ စခဟောင်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပကိုံ
ခ ြေြေဥပခေအရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ထအပနှင်းထော်းပါက

စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုအော်း

ဤဇယော်းအရ

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံ

အ

နိုံငငခတောအုံပြေျြုပခရ်း

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ

ခပေါ်ခပါကလောသညဲ့

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလွှတခတောကိုံ ရညညွှ ်းသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(၂)

စ စခဟောင်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပကိုံ

စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုအော်း

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံ

အ

ခ ြေြေဥပခေအရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဤဇယော်းအရ ပည ယအစိုံ်းရထ အပနှင်းထော်းပါက
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ ခပေါ်ခပါကလောသညဲ့ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတ
ခတောကိုံ ရညညွှ ်းသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(ြေ)

နိုံငငခတောသမ္မတ၊
အကက်းအက၊

ေ ကက်းြေျြုပ၊

အစိုံ်းရအဖွဲ့၊

ေ ကက်းမ္ျော်းအဖွဲ့

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အုံပြေျြုပခရ်းမ္ှြူ်း

ခတောငအောဖရိက
အစိုံ်းရအဖွဲ့

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

သမ္မတနိုံငင၏

ဟူသညဲ့

အ ြေော်းအစိုံ်းရဋ္ဌော ဆိုံငရော
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ရညညွှ ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ

အမ္ိခ မ္၏
ခအောက

ခဖော ပပါအတိုံင်း ရညညွှ ်းသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည(၁)

စ စခဟောင်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုအော်း ယြေငဖွဲ့စည်းပုံ
ခ ြေြေဥပခေအရ
ထအပနှင်းထော်းပါက

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဤဇယော်းအရ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ

အ

နိုံငငခတောအုံပြေျြုပမ္ှု
ခပေါ်ခပါကလောသညဲ့

သမ္မတကိုံ ရညညွှ ်းသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။ သိတ
ုံေ့ ည်းမ္ဟုံတ
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(ii)

the Premier of a province under the new Constitution, if the

administration of that legislation has been allocated or assigned in terms
of the previous Constitution or this Schedule to a provincial executive.
National Assembly
4.

(1)

Anyone who was a member or office-bearer of the National Assembly when

the new Constitution took effect, becomes a member or office-bearer of the
National Assembly under the new Constitution, and holds office as a member or
office-bearer in terms of the new Constitution.
(2)

The National Assembly as constituted in terms of subitem (1) must be

regarded as having been elected under the new Constitution for a term that
expires on 30 April 1999.
(3)

The National Assembly consists of 400 members for the duration of its term

that expires on 30 April 1999, subject to section 49(4) of the new Constitution.
(4)

The rules and orders of the National Assembly in force when the new

Constitution took effect, continue in force, subject to any amendment or repeal.

Unfinished business before Parliament
5.

(1)

Any unfinished business before the National Assembly when the new

Constitution takes effect must be proceeded with in terms of the new Constitution.
(2)

Any unfinished business before the Senate when the new Constitution

takes effect must be referred to the National Council of Provinces, and the Council
must proceed with that business in terms of the new Constitution.
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(၂)

စ စခဟောင်းဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုအော်း ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေ
ဥပခေအရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဤဇယော်းအရ

ပည ယအစိုံ်းရထ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ ခပေါ်ခပါကလော သညဲ့

အပနှင်းထော်းပါက

ပည ယေ ကက်းြေျြုပကိုံ

ရညညွှ ်းသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။

ပညသူူ့လတ
ွှ ခတော
၄။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညြေျိ တင ပညသူူ့လွှတခတော ၌ ရောထူ်းတောေ ထမ္်းခဆောင

ခ သူ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လွှတခတော၏အဖွဲ့ေင ဖစသူတင
ိုံ ်းသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသ စအရ ခပေါ်ခပါကလောသညဲ့
တိုံင်း ပည ပြုလတ
ွှ ခတော၏ ပညသူူ့လွှတခတော ၏ ရောထူ်းတောေ ထမ္်းခဆောငခ သူ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လွှတခတော၏
အဖွဲ့ေင ဖစပပ်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ လွှတခတော၏ ရောထူ်းတောေ

ထမ္်းခဆောငခ သူ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လွှတခတော၏ အဖွဲ့ေင ရောထူ်း ကိုံ ရရှိသည။
(၂)

အြေျက (၁) ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းအရ ဖွဲ့စည်းသညဲ့

ပညသူူ့လွှတခတောသည ၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဧပပလ ၃ေ

ရကတင သကတမ္်းကုံ သညဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကသညဲ့ လွှတခတောဟုံ
မ္ှတယူရမ္ည။
(၃)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၄၉ (၄) နှငဲ့အည ၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဧပပ လ ၃ေ ရက တင

သကတမ္်းကုံ ဆုံ်းသညဲ့ ပညသူူ့လွှတခတော၏ သကတမ္်းတင ကိုံယစော်းလှယဦ်းခရ ၄၀ေ ဖငဲ့ဖွဲ့စည်းြေဲ့သည။
(၄)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအသစ အသကေငသညဲ့အြေျိ တင ပညသူူ့လွှတခတော၏ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့

အမ္ိ ေ့မ္ျော်းသည ပငဆငြေျကဥပခေသိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဥပခေဖျကသိမ္်းမ္ှုမ္ျော်းနှငဲ့ ခလျောညစော ဆကလကအောဏော သက
ခရောကသည။

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောမ္ခြေေါ်မ္က အပပ်းမ္သတခသ်းသညဲ့ လုံပင ်းမ္ျော်း
၅။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညသညဲ့အြေျိ တင ပညသူူ့ လွှတခတော၌ အပပ်းသတ ရ

ကျ ရှခ
ိ သညဲ့ လုံပင ်းမ္ျော်းကိုံ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေ ဥပခေသစနှငဲ့အည ဆကလကခဆောငရွကရမ္ည။
(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညသညဲ့အြေျိ တင ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

၌ အပပ်းသတရ

ကျ ရှခ
ိ သညဲ့လုံပင ်းမ္ျော်းကိုံ အသစခပေါ်လောသညဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတ

ခတော အထသိလ
ုံေ့ ွှပိရ
ုံေ့ မ္ည။ ထိုံလွှတခတောက ထိုံလကကျ လုံပင ်းမ္ျော်းကိုံ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေ ဥပခေသစနှငဲ့အည
ဆကလကခဆောငရွကရမ္ည။
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Elections of National Assembly
6.

(1)

No election of the National Assembly may be held before 30 April 1999

unless the Assembly is dissolved in terms of section 50(2) after a motion of no
confidence in the President in terms of section 102(2) of the new Constitution.
(2)

Section 50(1) of the new Constitution is suspended until 30 April 1999.

(3)

Despite the repeal of the previous Constitution, Schedule 2 to that

Constitution, as amended by Annexure A to this Schedule, applies—
(a)

to the first election of the National Assembly under the new
Constitution;

(b)

to the loss of membership of the Assembly in circumstances other
than those provided for in section 47(3) of the new Constitution; and

(c)

to the filling of vacancies in the Assembly, and the supplementation,
review and use of party lists for the filling of vacancies, until the
second election of the Assembly under the new Constitution.

(4)

Section 47(4) of the new Constitution is suspended until the second

election of the National Assembly under the new Constitution.
National Council of Provinces
7.

(1)

For the period which ends immediately before the first sitting of a

provincial legislature held after its first election under the new Constitution—
(a)

the proportion of party representation in the province’s delegation
to the National Council of Provinces must be the same as the
proportion in which the province’s 10 senators were nominated in
terms of section 48 of the previous Constitution; and

(b)

the allocation of permanent delegates and special delegates to the
parties represented in the provincial legislature, is as follows:
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ပညသူူ့ လွှတခတောကိုံ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်း
၆။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၀၂ အရ သမ္မတကိုံ အယအ
ုံ ကညမ္ရှိအဆိုံတငသင်းပပ်းခ ောက

ပုံေမ္ ၅ေ (၂) အရ ပညသူူ့ လွှတခတော ကိုံ ဖျကသိမ္်း ြေင်းမ္ ပြုပါက ၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဧပပလ ၃ေ ရကမ္ တိုံငမ္

ပညသူူ့

လွှတခတောကိုံ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်းအော်း မ္ ပြုလုံပရ။
(၂)

၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဧပပလ ၃ေ ရကမ္တိုံငမ္အထိ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၅၀(၁)ကိုံဆင
ိုံ ်းငဲ့သည။

(၃)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစကိုံ ဖျကသိမ္်းလိုံကသညဲ့တိုံင ထိုံဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ ဇယော်း ၂

ကိုံ ဤဇယော်း၌ ခ ောကဆကတ က ဖငဲ့ ပငဆငသည။ ထိုံဇယော်း၂ ကိုံ ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းအတက
ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည(က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ

ပညသူူ့လွှတခတောကိုံ

ပထမ္ဆုံ်း

ခရွ်းခကောကတင

ခ မ္ောက ြေင်း
(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၄၇ (၃) ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းတင အကကြု်းေငသညဲ့ အ
ခ ြေအခ မ္ျော်းမ္ှအပ အ ြေော်းအခ ြေအခ မ္ျော်းတင ပညသူူ့လွှတခတော၏ ကိုံယစော်းလှယခ ရော
လစလပမ္ှု

(င်္)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ
ခ မ္ောကြေျိ ထိ
လစလပ

ပညသူူ့လွှတခတောကိုံ ေုံတိယအကကိမ္ ခရွ်းခကောက တင

ပညသူူ့လွှတခတောရှိ လစလပခ ရောမ္ျော်းကိုံ ဖညဲ့စက ြေင်း၊ အစော်းထိုံ်း ြေင်း၊

ကိုံယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်းအတက

ပါတစောရင်းကိုံ

အသုံ်း ပြု ြေင်းနှငဲ့

သုံ်းသပ

ခလဲ့လော ြေင်း
(၄)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ

ပညသူူ့

လွှတခတောကိုံ

ေုံတိယအကကိမ္

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကြေျိ ထိ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၄၇ (၄) ကိုံ ဆိုံင်းငဲ့ထော်းရမ္ည။

ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော
၇။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကလိုံကသညဲ့

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတ

ခတောတစရပ၏ ပထမ္ဆုံ်း အစည်းအခေ်းမ္တိုံငမ္ ပပ်းဆုံ်းသော်းသညဲ့ ကောလအတက (က)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော၌

သကဆိုံငရော ပည ယ၏

ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့တင ပါတကိုံယစော်း ပြုမ္ှုအြေျိြု်းသည ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပုံေမ္
၄၈ အရ
အမ္ျိြု်းသော်း

အမ္ညစောရင်းတငသင်းသညဲ့
လွှတခတော

ကိုံယစော်းလှယ

သကဆိုံငရော ပည ယ၏
၁ေ

ဦ်းပါေငသညဲ့

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော
အြေျိြု်းနှငဲ့

တူညခသော

အြေျိြု်း ဖစရမ္ည။
(ြေ)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောတင
အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယနှငဲ့

ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့
အထူ်းကိုံယစော်းလှယြေခေမ္ှုသည

ပါတမ္ျော်းအတက
ခအောကခဖော ပပါ

အတိုံင်း ဖစသည။
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PROVINCE

PERMANENT DELEGATES

SPECIAL DELEGATES

1. Eastern Cape

ANC 5

ANC 4

NP 1
2. Free State

ANC 4

ANC 4

FF 1
NP 1
3. Gauteng

ANC 3

ANC 3

DP 1

NP 1

FF 1
NP 1
4. KwaZulu-Natal

ANC 1

ANC 2

DP 1

IFP 2

IFP 3
NP 1
5. Mpumalanga

ANC 4

ANC 4

FF 1
NP 1
6. Northern Cape

ANC 3

ANC 2

FF 1

NP 2

NP 2
7.Northern Province

ANC 6

ANC 4

8. North West

ANC 4

ANC 4

FF 1
NP 1
9. Western Cape

ANC 2

ANC 1

DP 1

NP 3

NP 3
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ပည ယ

အပမ္တမ္်းကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်း

အထူ်းကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်း

၁။ Eastern Cape ပည ယ

ANC 5

ANC 4

NP 1
၂။ Free State ပည ယ

ANC 4

ANC 4

FF 1
NP 1
၃။ Gauteng ပည ယ

ANC 3

ANC 3 NP 1

DP 1
FF 1
NP 1
၄။ KwaZulu-Natal ပည ယ

ANC 1

ANC 2

DP 1

IFP 2

IFP 3
NP 1
၅။ Mpumalanga ပည ယ

ANC 4

ANC 4

FF 1
NP 1
၆။ Northern Cape ပည ယ

ANC 3

ANC 2

FF 1

NP 2

NP 2
၇။

Northern

Province

ANC 6

ANC 4

ANC 4

ANC 4

ပည ယ
၈။ North West ပည ယ

FF 1
NP 1
၉။ Western Cape ပည ယ

ANC 2

ANC 1

DP 1

NP 3

NP 3
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(2)

A party represented in a provincial legislature—
(a)

must nominate its permanent delegates from among the persons
who were senators when the new Constitution took effect and are
available to serve as permanent delegates; and

(b)

may nominate other persons as permanent delegates only if none
or an insufficient number of its former senators are available.

(3)

A provincial legislature must appoint its permanent delegates in

accordance with the nominations of the parties.
(4)

Subitems (2) and (3) apply only to the first appointment of permanent

delegates to the National Council of Provinces.
(5)

Section 62(1) of the new Constitution does not apply to the nomination

and appointment of former senators as permanent delegates in terms of this item.
(6)

The rules and orders of the Senate in force when the new Constitution took

effect, must be applied in respect of the business of the National Council to the
extent that they can be applied, subject to any amendment or repeal.

Former senators
8.

(1)

A former senator who is not appointed as a permanent delegate to the

National Council of Provinces is entitled to become a full voting member of the
legislature of the province from which that person was nominated as a senator in
terms of section 48 of the previous Constitution.
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(၂)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတင ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့ ပါတတစြေုံသည(က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ
ကိုံယစော်းလှယ ဖစ ကပပ်း

အောဏောတညြေျိ တင
အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယအ ဖစ

အထကလွှတခတော
တောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငသညဲ့

ပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်းအ ကမ္ှ ပါတ၏ အပမ္တမ္်းကိုံယစော်း လှယကိုံ အမ္ညစောရင်းတငသင်းရမ္ည။
(ြေ)

ပါတ၏

ယြေင

အထကလွှတခတောကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းထတင

လခ
ုံ လောကခသော

ကိုံယစော်းလှယအခရအတက မ္ရှိ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပါတကိုံယစော်း ပြု အထကလွှတခတော
ကိုံယစော်းလှယမ္ရှိ ြေင်းတိုံေ့

ဖစခပေါ်မ္ှသောလျှင

အ ြေော်းပုံင်္္ိြုလမ္ျော်းကိုံ

ပါတ၏

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယအ ဖစ အမ္ညစောရင်းတငသင်းရ မ္ည။
(၃)

ပါတမ္ျော်းမ္ှ အမ္ညစောရင်းတငသင်းမ္ှုနှငဲ့အည ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောသည ယင်း၏အပမ္တမ္်း

ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းကိုံြေ ေ့အပရမ္ည။
(၄)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောတင

ပထမ္ဆုံ်းအကကိမ္

အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း

ြေ ေ့အပ ြေင်းအတကသော အြေျက (၂) နှငဲ့ (၃) တိက
ုံေ့ ိုံ ကျငဲ့သုံ်းရမ္ည။
(၅)

ဤအြေျကတငခဖော ပထော်းသညဲ့ ယြေင ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောအမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း

အော်း အမ္ညစောရင်းတငသင်း ြေင်း နှငဲ့ အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယအ ဖစ ြေ ေ့အပ ြေင်းတိအ
ုံေ့ တက ဖွဲ့စည်းပုံ အ
ခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၆၁ (၁) ကိုံ မ္ကျငဲ့သုံ်းရ။
(၆)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့

အမ္ိ ေ့မ္ျော်းကိုံ

အောဏောတညြေျိ တင
ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသညဲ့ စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်းနှငဲ့စပလျဉ်း၍

အသကေငခ သညဲ့
အမ္ျိြု်းသော်း

လွှတခတော၏

အထကလွှတခတော၏
လုံပင ်းမ္ျော်းအတက

ပငဆငြေျကဥပခေမ္ျော်းနှငဲ့ ဖျကသိမ္်းသညဲ့ ဥပခေမ္ျော်းနှငဲ့

ခလျောညစော ဖငဲ့ ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည။

ယြေင ပည ယမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောမ္ှ ကိယ
ုံ စော်းလှယမ္ျော်း
၈။

(၁)

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောသိုံေ့ အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယအ ဖစ ြေ ေ့အပ ြေင်းမ္ြေရသည

ယြေင ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောမ္ှ ကိုံယစော်းလှယသည ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအ ခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္
၄၈ အရ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော အမ္တအ ဖစ ခရွ်းခကောကြေရသညဲ့ ပည ယ၏ ဥပခေ ပြု
လွှတခတောတင မ္ခပ်းြေငဲ့ရ ကိုံယစော်းလှယခ ရောတင တောေ ထမ္်းခဆောငြေငဲ့ရှိခစရမ္ည။
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(2)

If a former senator elects not to become a member of a provincial

legislature that person is regarded as having resigned as a senator the day before
the new Constitution took effect.
(3)

The salary, allowances and benefits of a former senator appointed as a

permanent delegate or as a member of a provincial legislature may not be reduced
by reason only of that appointment.

National executive
9.

(1)

Anyone who was the President, an Executive Deputy President, a Minister

or a Deputy Minister under the previous Constitution when the new Constitution
took effect, continues in and holds that office in terms of the new Constitution,
but subject to subitem (2).
(2)

Until 30 April 1999, sections 84, 89, 90, 91, 93 and 96 of the new Constitution

must be regarded to read as set out in Annexure B to this Schedule.
(3)

Subitem (2) does not prevent a Minister who was a senator when the new

Constitution took effect, from continuing as a Minister referred to in section
91(1)(a) of the new Constitution, as that section reads in Annexure B.

Provincial legislatures
10.

(1)

Anyone who was a member or office-bearer of a province’s legislature when

the new Constitution took effect, becomes a member or office-bearer of the
legislature for that province under the new Constitution, and holds office as a
member or office-bearer in terms of the new Constitution and any provincial
constitution that may be enacted.
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(၂)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတင ယြေင ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ကိုံယစော်းလှယ

ခဟောင်းသည ကိုံယစော်းလှယအ ဖစ ဆကလကခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်းမ္ြေရပါက ယင်းကိုံယစော်းလှယ
ခဟောင်းသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောမ္တညမ္ရကတင ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတ
ခတော ကိုံယစော်းလှယအ ဖစမ္ှ နုံတထကပပ်း ဖစသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(၃)

ပည ယဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောကိုံယစော်းလှယခ ရော ဖစခစ၊ အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယခ ရောတင ဖစခစ

ြေ ေ့အပြေရသညဲ့

ယြေင

လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ ဖစသူ၏

လစော၊

အသုံ်းစရိတနှငဲ့

ြေစော်းြေငဲ့မ္ျော်းကိုံ

ထိုံသြေ
ိုံေ့ ေ့အပြေရ ြေင်းခ ကောငဲ့ ခလျှောဲ့ြေျ ြေင်းမ္ ပြုရ။

နိင
ုံ ငခတောအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့
၉။

(၁)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ သမ္မတ၊ ေုံတိယသမ္မတ၊ ေ ကက်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ေုံေ ကက်း ရောထူ်း

ရယူထော်းသူတေ့ိုံသည

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ

အောဏောတညြေျိ တင

ယင်းဥပခေ

အသစအရ

ထိုံရောထူ်းမ္ျော်းတင ဆကလကတောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငသည။ သိရ
ုံေ့ ောတင ခအောကပါ အြေျက(၂) တင ခဖော ပသညဲ့
အြေျကကိုံ လိုံက ောမ္ှသော ထိုံသိုံေ့ဆကလကတောေ ထမ္်းခဆောငြေငဲ့ ရှိသည။
(၂)

၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဧပပလ ၃ေ ရကအထိ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစပါ ပုံေမ္ ၈၄၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၉၁၊ ၉၃ နှငဲ့ ၉၆

ပုံေမ္မ္ျော်းသည ဤဇယော်းပါ ခ ောကဆကတ (ြေ)တင ပါရှိခသော ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းအ ဖစ မ္ှတယူဖတရှုရမ္ည။
(၃)

ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေသစတင ပါရှိသညဲ့ ပုံေမ္ ၉၁ (၁) (က) တင ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့အတိုံင်း

ေ ကက်းရောထူ်းကိုံ ဆကလကတောေ ယူရ

ယြေငအထကလွှတခတောကိုံယစော်းလှယ ဖစသူအော်း အြေျက (၂)

သည တော်းဆ်း ြေင်းမ္ရှိခစရ။

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်း
၁၀။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

အောဏောတညြေျိ တင

ပည ယတစြေုံ၏

လွှတခတောတင

ရောထူ်းလကကိုံငရှိသူ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ ဖစြေဲ့သူမ္ှ သမ္ျှသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ
အရ သကဆိုံငရောလွှတခတောတင ရောထူ်းလကကိုံငရှိသူ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ ဖစလောခပမ္ည။
ထိုံရောထူ်းသိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ကိုံယစော်းလှယခ ရောကိုံ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ

ရရှိမ္ည ဖစသည။

အ ြေော်း ပဋ္ဌော ်းဖယရှိသညဲ့ ပည ယ အခ ြေြေဥပခေအရလည်း ထိုံရောထူ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကိုံယစော်းလှယခ ရောကိုံ
ရရှိမ္ည ဖစသည။
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(2)

A provincial legislature as constituted in terms of subitem (1) must be

regarded as having been elected under the new Constitution for a term that
expires on 30 April 1999.
(3)

For the duration of its term that expires on 30 April 1999, and subject to

section 108(4), a provincial legislature consists of the number of members
determined for that legislature under the previous Constitution plus the number
of former senators who became members of the legislature in terms of item 8 of
this Schedule.
(4)

The rules and orders of a provincial legislature in force when the new

Constitution took effect, continue in force, subject to any amendment or repeal.

Elections of provincial legislatures
11.

(1)

Despite the repeal of the previous Constitution, Schedule 2 to that

Constitution, as amended by Annexure A to this Schedule, applies—
(a)

to the first election of a provincial legislature under the new
Constitution;

(b)

to the loss of membership of a legislature in circumstances other
than those provided for in section 106(3) of the new Constitution;
and

(c)

to the filling of vacancies in a legislature, and the supplementation,
review and use of party lists for the filling of vacancies, until the
second election of the legislature under the new Constitution.

(2)

Section 106(4) of the new Constitution is suspended in respect of a

provincial legislature until the second election of the legislature under the new
Constitution.
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(၂)

အြေျက (၁) တငခဖော ပသညဲ့အတိုံင်း ဖွဲ့စည်းသညဲ့ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောသည ၁၉၉၉ ြေုံနှစ

ဧပပလ ၃ေ ရက တင ကုံ ဆုံ်းမ္ညဲ့ သကတမ္်းအတက ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေသစအရ ခရွ်းခကောကတင
ခ မ္ောကသညဲ့ လွှတခတောဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(၃)

၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဧပပလ ၃ေရက တင ကုံ ဆုံ်းသညဲ့ လွှတခတောသကတမ္်းအတင်း ပုံေမ္ ၁၀၈ (၄) ၁၀၄

နှငဲ့အည ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစြေုံ၏ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းကိုံ ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ
တညရှိသညဲ့ လွှတခတောအတက သတမ္ှတထော်းသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယဦ်းခရနှငဲ့ ဤဇယော်းပါ အြေျက (၈) အရ
လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ ဖစလောသညဲ့ ယြေင ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း
ကိုံ ခပါင်းစပဖွဲ့ စည်းရမ္ည။
(၄)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညြေျိ တင အသကေငခ ဆ ဖစသညဲ့ ပည ယ ဥပခေ ပြု

လွှတခတောတစြေုံ၏ စည်းမ္ျဉ်းနှငဲ့ အမ္ိ ေ့မ္ျော်းသည ပငဆငြေျက ဥပခေမ္ျော်းနှငဲ့ ပယဖျကသညဲ့ ဥပခေမ္ျော်းနှငဲ့
ခလျောညစော ဆကလကအသကေငမ္ည ဖစသည။
ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်းကိုံ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်း
၁၁။

(၁)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ

ဖျကသိမ္်းလိုံကသညဟုံဆိုံခသောလည်း

ဤဇယော်းတင

ခ ောကဆကတ (က) ဖငဲ့ ပငဆငသညဲ့ ယြေင ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေ ဥပခေမ္ှ ဇယော်း ၂ ကိုံ ခအောကပါ
ကိစစရပမ္ျော်းတင ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည(က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ

ကျင်းပသညဲ့

ပည ယ

ဥပခေ ပြု

လွှတခတောတစြေုံကိုံ

ပထမ္ဆုံ်းအကကိမ္ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောက ြေင်း
(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ ပုံေမ္ ၁၀၆ (၃) တငခဖော ပသညဲ့ အခ ြေအခ မ္ျော်းမ္ှအပ အ ြေော်း အ
ခ ြေအခ မ္ျော်းတင လွှတခတောတစရပ၏ ကိုံယစော်း လှယဦ်းခရ လစလပဆုံ်းရှု်းမ္ှု ဖစ ခပေါ် ြေင်း

(င်္)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ လွှတခတောတစရပကိုံ ေုံတိယအကကိမ္ ခရွ်းခကောက တင
ခ မ္ောက ြေင်း

မ္ ပြုမ္အထိ

လစလပကိုံယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်းကိုံ

ဖညဲ့စကရ

အတက

ပါတစောရင်းကိုံ သုံ်းသပ ြေင်းနှငဲ့ အသုံ်း ပြု ြေင်း၊ အစော်းထိုံ်း ြေင်းနှငဲ့ လွှတခတောတစရပရှိ
လစလပကိုံယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်းကိုံ ဖညဲ့စကရောတင ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည။
(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောကိုံ ေုံတိယအကကိမ္ ခရွ်းခကောကတင

ခ မ္ောကသညဲ့အြေျိ အထိ

ထိုံ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောနှငဲ့ စပလျဉ်းသညဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏

ပုံေမ္ ၁၀၆ (၄) ကိုံ ဆိုံင်းငဲ့ထော်းရမ္ည။
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Provincial executives
12.

(1)

Anyone who was the Premier or a member of the Executive Council of a

province when the new Constitution took effect, continues in and holds that office
in terms of the new Constitution and any provincial constitution that may be
enacted, but subject to subitem (2).
(2)

Until the Premier elected after the first election of a province’s legislature

under the new Constitution assumes office, or the province enacts its constitution,
whichever occurs first, sections 132 and 136 of the new Constitution must be
regarded to read as set out in Annexure C to this Schedule.

Provincial constitutions
13.

A provincial constitution passed before the new Constitution took effect must

comply with section 143 of the new Constitution.

Assignment of legislation to provinces
14.

(1)

Legislation with regard to a matter within a functional area listed in

Schedule 4 or 5 to the new Constitution and which, when the new Constitution
took effect, was administered by an authority within the national executive, may
be assigned by the President, by proclamation, to an authority within a provincial
executive designated by the Executive Council of the province.
(2)

To the extent that it is necessary for an assignment of legislation

under subitem (1) to be effectively carried out, the President, by proclamation,
may—
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ပည ယအစိ်းုံ ရအဖွဲ့မ္ျော်း
၁၂။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ အောဏောတညြေျိ တင ပည ယတစြေုံ၏ အစိုံ်းရအဖွဲ့တင ေ ကက်းြေျြုပ ဖစ

ခ သူ၊ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေင ဖစခ သူမ္ျော်းသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရလည်းခကောင်း

ပဋ္ဌော ်းဖယရှိသညဲ့

ပည ယအခ ြေြေဥပခေမ္ျော်းအရလည်းခကောင်း ထိုံရောထူ်းမ္ျော်းတင ဆကလကတညပမ္ ခ မ္ည။ သိရ
ုံေ့ ောတင
ခအောကခဖော ပပါ အြေျက (၂) ပဋ္ဌော ်းြေျကကိုံ လိုံက ောရမ္ည။
(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ

ခပေါ်လောသညဲ့

ပည ယလွှတခတောတစြေုံ၏

ပထမ္အကကိမ္ခရွ်း

ခကောကပအပပ်း ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကလိုံကသညဲ့ ပည ယေ ကက်းြေျြုပသည ရောထူ်းရယူြေျိ အထိ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ထိုံ ပည ယက ပထမ္ဦ်းစော ခပေါ်ခပါကလောမ္ညဲ့ ယင်း၏အခ ြေြေဥပခေကိုံ ပဋ္ဌော ်းသညဲ့အြေျိ အထိ ဖွဲ့စည်းပုံအ
ခ ြေြေဥပခေသစပါ ပုံေမ္ ၁၃၂ နှငဲ့ ပုံေမ္ ၁၃၆ တိက
ုံေ့ ိုံ ဤဇယော်း ခ ောကဆကတ (င်္) တင ခဖော ပထော်းသညဲ့အတိုံင်း
ဖတရှုမ္ှတယူရမ္ည။

ပည ယဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေမ္ျော်း
၁၃။

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောမ္တညမ္ အတည ပြုြေဲ့ခသော ပည ယဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေ ဥပခေတစြေုံ သည

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၄၃ နှငဲ့ ကိုံကညရမ္ည။

ပည ယမ္ျော်းကိုံ ဥပခေ ပြုအောဏော အပနှင်း ြေင်း
၁၄။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ ဇယော်း ၄ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဇယော်း ၅ တင ခဖော ပသညဲ့ လုံပင ်းကိစစရပမ္ျော်းတင

အကကြု်းေငသညဲ့ ကိစစရပတစြေုံအတက ဥပခေ ပြုမ္ှု သည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညြေျိ တင
နိုံငငခတောအုံပြေျြုပခရ်း အဖွဲ့တင အကကြု်းေငသညဲ့ အောဏောပိုံငအဖွဲ့က စမ္ြေ ေ့ြေမ္ည ဖစသည။ ထိုံဥပခေ ပြုမ္ှုကိုံ
သကဆိုံငရော ပည ယ၏

အစိုံ်းရအဖွဲ့က

အောဏောပိုံငအဖွဲ့က ခဆောငရွကရ
(၂)

ြေ ေ့အပသညဲ့

ပည ယအစိုံ်းရအဖွဲ့တင

ခ ကညောြေျက ဖငဲ့ သမ္မတက တောေ

အကကြု်း

ေငသညဲ့

ခပ်းအပနိုံငသည။

အြေျက (၁) အရ ခပေါ်ခပါကလောသညဲ့ ဥပခေ ပြုခရ်း တောေ အတက လိုံအပသညဲ့ အတိုံင်းအတောကိုံ ထိ

ခရောကစော တောေ ယူခဆောငရွကနိုံငရ

သမ္မတသည ခ ကညောြေျက ထုံတ ပ ၍

ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းကိုံ

ခဆောငရွကခစရမ္ည-
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(a)

amend or adapt the legislation to regulate its interpretation or
application;

(b)

where the assignment does not apply to the whole of any piece of
legislation, repeal and re-enact, with or without any amendments
or adaptations referred to in paragraph (a), those provisions to
which the assignment applies or to the extent that the assignment
applies to them; or

(c)

regulate any other matter necessary as a result of the assignment,
including the transfer or secondment of staff, or the transfer of
assets, liabilities, rights and obligations, to or from the national or
a provincial executive or any department of state, administration,
security service or other institution.

(3)
(a)

A copy of each proclamation issued in terms of subitem (1) or (2)
must be submitted to the National Assembly and the National
Council of Provinces within 10 days of the publication of the
proclamation.

(b)

If both the National Assembly and the National Council by resolution
disapprove the proclamation or any provision of it, the
proclamation or provision lapses, but without affecting—
(i)

the validity of anything done in terms of the proclamation or
provision before it lapsed; or

(ii)

a right or privilege acquired or an obligation or liability
incurred before it lapsed.
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(က)

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းမ္ှုတစြေုံကိုံ အဓိပပောယဖငဲ့ဆိုံ ြေင်းနှငဲ့ ကျငဲ့သုံ်း ြေင်းတိုံေ့ကိုံ သတမ္ှတခပ်းရ ထိုံဥပ
ခေကိုံ ပငဆင ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကျငဲ့သုံ်း ြေင်း

(ြေ)

အပိုံေ (က) တငရညညွှ ်းသညဲ့ ပငဆငြေျကမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုမ္ျော်း ပါရှိသည ဖစခစ
မ္ပါရှိသည ဖစခစ၊
ခေတစရပလုံ်းကိုံ
ခပ်းအပသညဲ့

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပ၏
သမ္မတ၏

အစိတအပိုံင်း

တောေ ခပ်းအပမ္ှုသည

ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ

ပယဖျက ြေင်း၊

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

သကခရောကမ္ှုမ္ရှိပါက
ပ လည ပဋ္ဌော ်း ြေင်း

ဥပ
တောေ

ပြုရမ္ည။

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတထိုံ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ သကခရောကသညဲ့ တောေ ခပ်းအပမ္ှု အတိုံင်းအတောကိုံ
မ္ူတည၍ ပယဖျက ြေင်း၊ ပ လည ပဋ္ဌော ်း ြေင်း ပြုရမ္ည။
(င်္)

ဗဟိုံ နိုံငင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယအစိုံ်းရထသိုံေ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဗဟိုံ နိုံငင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယအစိုံ်းရ
ထမ္ှလည်းခကောင်း၊

နိုံငငခတောအစိုံ်းရ၏

ဋ္ဌော မ္ျော်း၊

အုံပြေျြုပခရ်း

အဖွဲ့မ္ျော်း၊

လုံခြေြု

ခရ်းေ ထမ္်းနှငဲ့ အ ြေော်း အဖွဲ့အစည်း မ္ျော်းမ္ှ ေ ထမ္်းမ္ျော်းကိုံ ခရွှေွဲ့ခ ပောင်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ယောယ
ခရွှေွဲ့ခ ပောင်းခစ ြေင်း၊ ပိုံငဆိုံငမ္ှု၊ ခပ်းရ တောေ ၊ ရပိုံငြေငဲ့မ္ျော်းနှငဲ့ တောေ မ္ျော်းကိုံ ခရွှေွဲ့ခ ပောင်း ြေင်း
အပါအေင သမ္မတ၏ တောေ ခပ်းအပမ္ှုခ ကောငဲ့ ခပေါ်ခပါကလောသညဲ့ အ ြေော်းကိစစရပမ္ျော်းကိုံ
သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းရောတင ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည။
(၃)
(က)

အြေျက (၁) နှငဲ့ (၂) အရ ထုံတ ပ သညဲ့ ခ ကညောြေျက တစြေုံစ၏ မ္ိတတြူကိုံ ပညသူူ့လွှတ
ခတော နှငဲ့ ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောအမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော တိထ
ုံေ့ သိုံေ့ ခ ကညောြေျက ထုံတ ပ ပပ်း
၁ေ ရကအတင်း ခပ်းပိုံေ့တငသင်းရမ္ည။

(ြေ)

ပညသူူ့လွှတခတော

နှငဲ့

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရောအမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော

ခ ကညောြေျကကိုံ ဖစခစ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ခဘောမ္တူခ ကောင်း

ဆုံ်း ဖတပါက

တိက
ုံေ့

ခ ကညောြေျကပါသတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းြေျကကိုံ ဖစခစ
ထိုံခ ကညောြေျက

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ထိုံ
သ

ပဋ္ဌော ်းြေျကကိုံ

ဆိုံင်းငဲ့ ြေင်း ပြုရမ္ည။ သိရ
ုံေ့ ောတင ခအောကပါအြေျကမ္ျော်း ကိုံ သကခရောကမ္ှု မ္ရှခ
ိ စရ(၁)

ဆိုံင်းငဲ့မ္ှု မ္ ဖစခပေါ်မ္ ခ ကညောြေျက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ ပပ်းစ်းထော်းသညဲ့
ကိစစရပမ္ျော်း၏ ြေိုံငလုံမ္ှု။

(၂)

ဆိုံင်းငဲ့မ္ှုမ္ ဖစခပေါ်မ္ ဖစခပေါ်သညဲ့ ခပ်းရ တောေ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တောေ ရှိမ္ှုတစြေုံ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ရရှိထော်းသညဲ့ အြေငဲ့အခရ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ရပိုံငြေငဲ့ တစြေုံြေုံ။
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(4)

When legislation is assigned under subitem (1), any reference in the

legislation to an authority administering it, must be construed as a reference to
the authority to which it has been assigned.
(5)

Any assignment of legislation under section 235(8) of the previous

Constitution, including any amendment, adaptation or repeal and re-enactment
of any legislation and any other action taken under that section, is regarded as
having been done under this item.

Existing legislation outside Parliament’s legislative power
15.

(1)

An authority within the national executive that administers any legislation

falling outside Parliament’s legislative power when the new Constitution takes
effect, remains competent to administer that legislation until it is assigned to an
authority within a provincial executive in terms of item 14 of this Schedule.
(2)

Subitem (1) lapses two years after the new Constitution took effect.

(1)

Every court, including courts of traditional leaders, existing when the new

Courts
16.

Constitution took effect, continues to function and to exercise jurisdiction in terms
of the legislation applicable to it, and anyone holding office as a judicial officer
continues to hold office in terms of the legislation applicable to that office, subject
to—
(a)

any amendment or repeal of that legislation; and

(b)

consistency with the new Constitution.
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(၄)

အြေျက (၁) ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းမ္ှုကိုံ တောေ ခပ်းသညဲ့အြေါ ထိုံဥပခေကိုံ စမ္ြေ ြေ
ေ့ မ္ညဲ့

အောဏောပိုံငအဖွဲ့ကိုံ

ဥပခေတငရညညွှ ်းခဖော ပြေျကတိင
ုံ ်းသည

ထိုံဥပခေအရ

တောေ ခပ်းအပသညဲ့

အောဏောပိုံငအဖွဲ့အစည်းကိုံ ရညညွှ ်းြေျကအ ဖစ မ္ှတယူရမ္ည။
(၅)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

ပုံေမ္

၂၃၅

(၈)

အရ

ပငဆင ြေင်း၊

ကျငဲ့သုံ်း ြေင်း၊

ပ လည ပဋ္ဌော ်း ြေင်း ပြုသညဲ့ ဥပခေမ္ှ သမ္ျှ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံပုံေမ္အရ ပြုလုံပြေဲ့သညဲ့ ခဆောငရွကြေျကမ္ှ သမ္ျှ
အပါအေင ယင်းပုံေမ္အရ တောေ ခပ်းအပသညဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကသည ဤအြေျကပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ ပပ်း
ခ မ္ောကခအောင ခဆောငရွကပပ်း ဖစသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတော၏ ဥပခေ ပြုခရ်းအောဏော ပငပရှိ တညဆဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက
၁၅။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ

အောဏောတညြေျိ တင

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု

လွှတခတော၏

ဥပခေ ပြု

ခရ်းအောဏော ပငပတင ကျခရောကသညဲ့ မ္ညသညဲ့ဥပခေ ပြုမ္ှုကိုံမ္ဆိုံ စမ္ြေ ေ့ြေသညဲ့ နိုံငငခတောအုံပြေျြုပခရ်း
အဖွဲ့အတင်းရှိ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ှ သမ္ျှသည ဤဇယော်းပါ အြေျက ၁၄ အရ ထိုံဥပခေ ပြုမ္ှုအောဏောကိုံ ပည ယ
အစိုံ်းရအဖွဲ့အတင်းရှိ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောရှိသူသိုံေ့ တောေ ခပ်းအပသညဲ့အြေျိ

အထိ ထိုံဥပခေ ပြုမ္ှုအောဏောအော်း

ဆကလကစမ္ြေ ေ့ြေြေငဲ့ ရှိသည။
(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညပပ်းခ ောက နှစနှစ ကောလျှင အထကပါ အြေျက (၁) သည

ပျက ပယသည။

တရော်းရ်းုံ မ္ျော်း
၁၆။

(၁)

ရိုံ်းရော ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း၏ တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းအပါအေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညြေျိ တင

တညရှိခ သညဲ့

တရော်းရ်းုံ တိုံင်းသည

တရော်းစရငခရ်းအောဏောကိုံ

ထိုံတရော်းရုံ်းမ္ျော်းအတက

ဆကလကကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည။

ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသညဲ့

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ

တရော်းစရငခရ်းအရောရှိရောထူ်းတင

ရှိ

ခ သညဲ့သူမ္ျော်းသညလည်း ထိုံရောထူ်းအတက ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသညဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ ထိုံရောထူ်းတင ခအောက
ခဖော ပပါ အြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည ဆကလကတညပမ္သည(က)

သကဆိုံငရော ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကကိုံ ပငဆင ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပယဖျယ ြေင်း

(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစနှငဲ့ ကိုံကည ြေင်း
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(2)
(a)

The Constitutional Court established by the previous Constitution
becomes the Constitutional Court under the new Constitution.

(b)…….

[Subitem (b) deleted by s. 20(a) of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(3)
(a)

The Appellate Division of the Supreme Court of South Africa
becomes the Supreme Court of Appeal under the new Constitution.

(b)…….

[Subitem (b) deleted by s. 20(a) of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]
(4)
(a)

A provincial or local division of the Supreme Court of South Africa
or a supreme court of a homeland or a general division of such a
court, becomes a High Court under the new Constitution without
any alteration in its area of jurisdiction, subject to any
rationalisation contemplated in subitem (6).

(b)

Anyone holding office or deemed to hold office as the Judge
President, the Deputy Judge President or a judge of a court referred
to in paragraph (a) when the new Constitution takes effect,
becomes the Judge President, the Deputy Judge President or a
judge of such a court under the new Constitution, subject to any
rationalisation contemplated in subitem (6).

(5)

Unless inconsistent with the context or clearly inappropriate, a reference

in any legislation or process to—
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(၂)
(က)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ

တညခထောငထော်းသညဲ့

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော

တရော်းရ်းုံ သည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရတညခထောငသညဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ
ဆိုံငရောတရော်းရုံ်း ဖစလောသည။
(ြေ) - - - -

[အပိုံေြေ (ြေ) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၂၀(က) အရ
ပယဖျကြေဲ့သည။]

(၃)
(က)

ခတောငအောဖရိကနိုံငင

တရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၏

အယူြေမ္ှုမ္ျော်းဆိုံငရောဋ္ဌော သည

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရူ်း ဖစလောသည။
(ြေ) . . . . . .

[အပိုံေြေ (ြေ) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၂၀(က) အရ
ပယဖျကြေဲ့သည။]
(၄)
(က)

ခတောငအောဖရိက တရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ိခ မ္၏ တရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၏
ပည ယရုံ်းြေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခေသဆိုံငရောဋ္ဌော ြေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံသိုံေ့ခသော တရော်းလွှတခတော
တစြေုံ၏

အခထခထဋ္ဌော ြေတစြေုံသည

မ္ညသညဲ့အခ ပောင်းအလမ္ျှ

ယင်း၏

မ္ ဖစခပေါ်ခစဘ

တရော်းစရငပိုံငြေငဲ့ ယ ိမ္ိတတင
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ

တရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း ဖစလောမ္ည။ အြေျက (၆) တငခဖော ပပါရှိသညဲ့ ထိခရောကမ္ှုဆ ်းစစ
ြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည ဖစခစရမ္ည။
(ြေ)

တရော်းသူကက်းြေျြုပ၊

ေုံတိယတရော်းသူကက်းြေျြုပ

တငရညညွှ ်းသညဲ့တရော်းရုံ်းတစြေုံ၏

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တရော်းသူကက်းရောထူ်း

အပိုံေ

စသညဲ့

(က)

ရောထူ်းမ္ျော်းတင

တောေ ထမ္်းခဆောငခ သူသမ္
ိုံေ့ ဟုံတ တောေ ထမ္်းခဆောငခ သညဟုံ မ္ှတယူ ြေင်းြေရသူသည
အြေျက (၆) တငခဖော ပထော်းသညဲ့ ထိခရောကမ္ှုဆ ်းစစ ြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည ဖွဲ့စည်းပုံအ
ခ ြေြေဥပခေသစအရ

တရော်းသူကက်းြေျြုပ၊

ေုံတိယတရော်းသူကက်းြေျြုပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အထကတငရညညွှ ်းသညဲ့ တရော်းရ်းုံ တစြေုံ၏ တရော်းသူကက်း ဖစလောမ္ည။
(၅)

စကော်းစပခ ောကြေအခ ြေအခ နှငဲ့ ကလမ္ှု သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခလျောက သငဲ့ မ္တ ြေင်းမ္ရှိဟုံ သိသောထငရှော်းမ္ှု

မ္ရှိပါက မ္ညသညဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဥပခေ ပြုခရ်းလုံပင ်းစဉတငမ္ဆိုံ ပါရှိသညဲ့ ရညညွှ ်းြေျက
တစရပကိုံ ခအောကပါအတိုံင်း မ္ှတယူရမ္ည-
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(a)

the Constitutional Court under the previous Constitution, must be
construed as a reference to the Constitutional Court under the new
Constitution;

(b)

the Appellate Division of the Supreme Court of South Africa, must
be construed as a reference to the Supreme Court of Appeal; and

(c)

a provincial or local division of the Supreme Court of South Africa
or a supreme court of a homeland or general division of that court,
must be construed as a reference to a High Court.

(6)
(a)

As soon as is practical after the new Constitution took effect all
courts, including their structure, composition, functioning and
jurisdiction, and all relevant legislation, must be rationalised with a
view to establishing a judicial system suited to the requirements of
the new Constitution.

(b)

The Cabinet member responsible for the administration of justice,
acting after consultation with the Judicial Service Commission,
must manage the rationalisation envisaged in paragraph (a).

(7)
(a)

Anyone holding office, when the Constitution of the Republic of
South Africa Amendment Act, 2001, takes effect, as—
(i)

the President of the Constitutional Court, becomes the Chief
Justice as contemplated in section 167(1) of the new
Constitution;

This is not an official document of South Africa.

381

(က)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ
တရော်းရ်းုံ ကိုံ

တညခထောငသညဲ့

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော

တညခထောငသညဲ့

တရော်းရုံ်းကိုံ

ရညညွှ ်းသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(ြေ)

ခတောငအောဖရိက

တရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၏

အယူြေဋ္ဌော ြေကိုံ

ရညညွှ ်းြေျကသည

အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်းကိုံ ရညညွှ ်းြေျကအ ဖစ မ္ှတယူရမ္ည။
(င်္)

ခတောငအောဖရိက တရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အမ္ိခ မ္၏ တရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၏
ပည ယရုံ်းြေ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

တရော်းလွှတခတောတစြေုံ၏

ခေသဆိုံငရောဋ္ဌော ြေ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အခထခထဋ္ဌော ြေတစြေုံကိုံ

ထိုံသိုံေ့ခသော

ရညညွှ ်းြေျကသည

တရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်းကိုံ ရညညွှ ်းသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(၆)
(က)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ
ဖွဲ့စည်းပုံ၊

အောဏောတညသညနှငဲ့တစပပိြုင က

တရော်းရ်းုံ အသ်းသ်း၏

ခပါင်းစည်းထော်းမ္ှု၊ လုံပင ်းခဆောငရွကမ္ှု၊ စရငပိုံငြေငဲ့၊

ဆကစပဥပခေ ပဋ္ဌော ်း

ြေျကအော်းလုံ်းအပါအေင

တရော်းရုံ်းတိုံင်းကိုံ

သတမ္ှတ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့

ခလျောညသညဲ့

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအရ
တရော်းစရငခရ်းစ စတညခထောငရ

ရညရွယြေျက ဖငဲ့ ဘကစုံထိခရောကမ္ှုဆ ်းစစရမ္ည။
(ြေ)

တရော်းစရငခရ်း စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုအတက တောေ ရှိခသော အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငတစဦ်းသည တရော်းစရင
ခရ်းဆိုံငရော ေ ခဆောငမ္ှု ခကောမ္ရှငနှငဲ့ တိင
ုံ ပငခဆ်းခန်းပပ်းခ ောက အပိုံေ (က) တင
ခဖော ပသညဲ့ ဘကစုံထိခရောကမ္ှု ဆ ်းစစ ြေင်းကိုံ ခဆောငရွကရမ္ည။

(၇)
(က)

ခတောငအောဖရိကနိုံငင၏ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ
အောဏောတညြေျိ တင

ခအောကပါရောထူ်းမ္ျော်းတင

ပငဆငသညဲ့ဥပခေ

၂၀၀၁

ြေုံနှစ

တောေ ထမ္်းခဆောငခ သူမ္ျော်းသည

ခအောကခဖော ပပါ သကဆိုံငရောရောထူ်းအသစမ္ျော်းတင ခ ပောင်းခရွှေွဲ့တောေ ထမ္်းခဆောငသည(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ ပုံေမ္ ၁၆၇ (၁) တင ခဖော ပထော်းသညဲ့အတိုံင်း
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော

တရော်းရ်းုံ ဥကကဋ္ဌသည

တရော်းသူကက်းြေျြုပ

ဖစလောသည။
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(ii)

the Deputy President of the Constitutional Court, becomes
the Deputy Chief Justice as contemplated in section 167(1)
of the new Constitution;

(iii)

the Chief Justice, becomes the President of the Supreme
Court of Appeal as contemplated in section 168(1) of the new
Constitution; and

(iv)

the Deputy Chief Justice, becomes the Deputy President of
the Supreme Court of Appeal as contemplated in section
168(1) of the new Constitution.

(b)

All rules, regulations or directions made by the President of the
Constitutional Court or the Chief Justice in force immediately before
the Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act,
2001, takes effect, continue in force until repealed or amended.

(c)

Unless inconsistent with the context or clearly inappropriate, a
reference in any law or process to the Chief Justice or to the
President of the Constitutional Court, must be construed as a
reference to the Chief Justice as contemplated in section 167(1) of
the new Constitution.

[Subitem (7) added by s. 20(b) of the Constitution Sixth Amendment Act of 2001.]

Cases pending before courts
17.

All proceedings which were pending before a court when the new Constitution

took effect, must be disposed of as if the new Constitution had not been enacted, unless
the interests of justice require otherwise.
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(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရောတရော်းရ်းုံ ၏ ေုံဥကကဋ္ဌသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ
သစ ပုံေမ္ ၁၆၇ (၁) အရ ေုံတိယတရော်းသူကက်းြေျြုပ ဖစလောသည။

(၃)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၆၈ (၁) အရ တရော်းသူကက်းြေျြုပသည
အယူြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၏ ဥကကဋ္ဌ ဖစလောသည။

(၄)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ ပုံေမ္ ၁၆၈(၁) အရ ေုံတိယ တရော်းသူကက်းြေျြုပသည
အယူအြေတရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း၏ ေုံတိယဥကကဋ္ဌ ဖစလောသည။

(ြေ)

၂၀၀၁

ြေုံနှစ

ခတောငအောဖရိကနိုံငင၏ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ

ပငဆငသညဲ့ဥပခေ

အောဏောမ္တညမ္ အြေျိ ထိ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ ဥကကဋ္ဌ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
တရော်းသူကက်းြေျြုပက
ညွှ ကော်းြေျကမ္ျော်းသည

ခဆောငရွကြေဲ့သညဲ့
ယင်းတိက
ုံေ့ ိုံ

စည်းမ္ျဉ်းမ္ျော်း၊

ပငဆင ြေင်း၊

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်း၊

ပယဖျက ြေင်း

ပြုသညဲ့အြေျိ အထိ

ြေျကြေျင်း နှငဲ့ ဆကလကအောဏောတညသည။
(င်္)

စကော်းစပ

ခ ောကြေအခ ြေအခ နှငဲ့ကလမ္ှု

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဆခလျောအပစပမ္ှုမ္ရှိခ ကောင်း

သိသောထငရှော်း ြေင်းမ္ရှိပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ ဥကကဋ္ဌ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
တရော်းသူကက်းြေျြုပကိုံ ဥပခေတစရပ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပင ်းစဉတစြေုံတင ရညညွှ ်းြေျကသည
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၆၇(၁) အရ တရော်းသူကက်းြေျြုပကိုံ ရညညွှ ်းသညဟုံ
မ္ှတယူရမ္ည။

[အပိုံေြေ (၇) အော်း ၂၀၀၁ ြေုံနှစ စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ဆဋ္ဌမ္ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၂၀(ြေ) အရ
ထညဲ့သင်းြေဲ့သည။]

တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းတင ဆိင
ုံ ်းငထ
ဲ့ ော်းသညဲ့ အမ္ှုတမ္ျော်း
၁၇။

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစအောဏောတညြေျိ တင တရော်းရ်းုံ တစြေုံတင ဆိုံင်းငဲ့ထော်းသညဲ့ ကော်း ောစစခဆ်းမ္ှုမ္ျော်း

အော်းလုံ်းကိုံ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ

မ္ ပဋ္ဌော ်းရခသ်းသညဲ့သခဘော ဖငဲ့

တရော်းစရငခရ်း၏

အကျိြု်းစ်းပော်းအရ

စဉ်းစော်းြေျငဲ့ြေျိ စရော လိုံအပြေျကမ္ရှိပါက အပပ်းအ ပတစစခဆ်းရမ္ည။
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Prosecuting authority
18.

(1)

Section 108 of the previous Constitution continues in force until the Act of

Parliament envisaged in section 179 of the new Constitution takes effect. This
subitem does not affect the appointment of the National Director of Public
Prosecutions in terms of section 179.
(2)

An attorney-general holding office when the new Constitution takes effect,

continues to function in terms of the legislation applicable to that office, subject
to subitem (1).
Oaths and affirmations
19.

A person who continues in office in terms of this Schedule and who has taken the

oath of office or has made a solemn affirmation under the previous Constitution, is not
obliged to repeat the oath of office or solemn affirmation under the new Constitution.

Other constitutional institutions
20.

(1)

In this section “constitutional institution” means—
(a)

the Public Protector;

(b)

the South African Human Rights Commission;

[Para (b) amended by s. 4 of the Constitution Second Amendment Act of 1998.]
(c)

the Commission on Gender Equality;

(d)

the Auditor-General;

(e)

the South African Reserve Bank;

(f)

the Financial and Fiscal Commission;

(g)

the Judicial Service Commission; or

(h)

the Pan South African Language Board.
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တရော်းစနှငအမ္ှု
ဲ့
လက
ိုံ အောဏောပိင
ုံ
၁၈။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၇၉ တငခဖော ပထော်းသညဲ့ အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတခတော၏

အကဥပခေတစရပ အောဏောတညြေျိ အထိ ယြေင ဖွဲ့စည်းပုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၀၈ သည ဆကလကအော
ဏောတညသည။ ဤအြေျက (၁) သည ပုံေမ္ ၁၇၉ အရ ြေ ေ့အပသညဲ့ အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ ြေျြုပရုံ်း ညွှ ကော်းခရ်းမ္ှြူ်းကိုံ
ြေ ေ့အပ ြေင်းအတက သကခရောကမ္ှုမ္ရှိခစရ။
(၂)
သည

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညြေျိ တင တောေ ထမ္်းခဆောငခ သညဲ့ အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ ြေျြုပ
အထကပါအြေျက

(၁) အရ

အဆိုံပါရောထူ်းအတက

ပဋ္ဌော ်းသညဲ့

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကနှငဲ့

အည

ဆကလကတောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငသည။

ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိမ္
ုံ န
ှု င
ှ ဲ့ ကတိသစစော ပြု ြေင်း
၁၉။

ဤဇယော်းတင ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ ရောထူ်းတင ဆကလကတောေ ထမ္်းခဆောငသူ၊ ယြေငဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပ

ခေအရ ရောထူ်းလကြေ ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြုထော်းသူသည ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေသစအရ
ရောထူ်းလကြေ ကျမ္်းသစစောကျိ ဆိုံ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကတိသစစော ပြု ြေင်း ပြုလုံပရ တောေ မ္ရှိခစရ။

ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေအရ တညခထောငသညဲ့ အ ြေော်း အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း
၂၀။

(၁)

ဤပုံေမ္တင ‘ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ တညခထောငသညဲ့ အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်း’ ဆိုံသညမ္ှော(က)

အမ္ျော်း ပညသူကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့

(ြေ)

ခတောငအောဖရိက လူူ့အြေငဲ့အခရ်းခကောမ္ရှင

(င်္)

ကျော်း-မ္ တ ်းတူညမ္ျှခရ်းဆိုံငရော ခကောမ္ရှင

(ဃ)

စောရင်းစစြေျြုပ

(င)

ခတောငအောဖရိက ဗဟိုံဘဏ

(စ)

ဘဏ္ဍောခရ်းနှငဲ့ ခငခရ်းခ က်းခရ်းခကောမ္ရှင

(ဆ)

တရော်းစရငခရ်းလုံပင ်းဆိုံငရော ခကောမ္ရှင

(ဇ)

ခတောငအောဖရိက ဘောသောစကော်းခပါင်းစုံ မ္ငဲ့တငခရ်းဘုံတအဖွဲ့
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(2)

A constitutional institution established in terms of the previous

Constitution continues to function in terms of the legislation applicable to it, and
anyone holding office as a commission member, a member of the board of the
Reserve Bank or the Pan South African Language Board, the Public Protector or
the Auditor-General when the new Constitution takes effect, continues to hold
office in terms of the legislation applicable to that office, subject to—

(3)

(a)

any amendment or repeal of that legislation; and

(b)

consistency with the new Constitution.

Sections 199(1), 200(1), (3) and (5) to (11) and 201 to 206 of the previous

Constitution continue in force until repealed by an Act of Parliament passed in
terms of section 75 of the new Constitution.
(4)

The members of the Judicial Service Commission referred to in section

105(1)(h) of the previous Constitution cease to be members of the Commission
when the members referred to in section 178(1)(i) of the new Constitution are
appointed.
(5)

The Volkstaat Council established in terms of the previous Constitution

continues to function in terms of the legislation applicable to it, and anyone
holding office as a member of the Council when the new Constitution takes effect,
continues to hold office in terms of the legislation applicable to that office, subject
to—
(a)

any amendment or repeal of that legislation; and

(b)

consistency with the new Constitution.

(c)

Sections 184A and 184B (1)(a), (b) and (d) of the previous
Constitution continue in force until repealed by an Act of Parliament
passed in terms of section 75 of the new Constitution.
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(၂)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ

အဖွဲ့အစည်းတစရပသည

တညခထောငသညဲ့

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

ယင်းြေုံရုံ်းအတကကျငဲ့သုံ်းနိုံငသညဲ့

ဆကလကခဆောငရွကနိုံငသည။

ဆိုံငရော

တရော်းရ်းုံ

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကနှငဲ့အည

ခကောမ္ရှငအဖွဲ့ေင၊ ဗဟိုံဘဏဘုံတအဖွဲ့ေင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ခတောငအောဖရိက

ဘောသောစကော်း ခပါင်းစုံ

မ္ငဲ့တငခရ်း ဘုံတအဖွဲ့၊ အမ္ျော်း ပညသူကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

စောရင်းစစြေျြုပ

ရောထူ်းမ္ျော်းတင

စသညဲ့

တောေ ထမ္်း

ခဆောငခ သူမ္ျော်းသည

ထိုံရောထူ်းမ္ျော်းအတက

ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသညဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကနှငဲ့အည ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေသစအောဏောတညြေျိ ၌

ခအောကပါ

အြေျက မ္ျော်းနှငဲ့ ခလျောညစော ဆကလကတောေ ထမ္်းခဆောင ြေငဲ့ရှိသည-

(၃)

(က)

အဆိုံပါ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကကိုံ ပငဆင ြေင်း၊ ဖျကသိမ္်း ြေင်း

(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစနှငဲ့ ကိုံကည ြေင်း

ယြေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၉၉(၁)၊ ၂၀ေ (၁)၊ (၃)နှငဲ့ (၅) မ္ှ (၁၁)အထိ၊ ၂၀၁ မ္ှ ၂၀၆ အထိ

ပုံေမ္မ္ျော်းသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ ၏ ပုံေမ္ ၇၅ အရ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတော၏ အကဥပခေ
တစရပ ဖငဲ့ ပယဖျကသညဲ့အြေျိ အထိ ဆကလကအောဏောတညသည။
(၄)

ယြေင

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏

ပုံေမ္

၁၀၅

(၁)

(ဇ)

တင

ရညညွှ ်းသညဲ့

တရော်းစရင

ခရ်းလုံပင ်းဆိုံငရော ခကောမ္ရှင၏ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၇၈(၁)( ) တင
ရညညွှ ်းသညဲ့ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းကိုံ ြေ ေ့အပပပ်းသညဲ့အြေါ ထိုံခကောမ္ရှင၏ အဖွဲ့ေငအ ဖစမ္ှ ရပစပပ်း ဖစသည။
(၅)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ

တညခထောငသညဲ့

ကိုံယပိုံင ပဋ္ဌော ်းြေငဲ့ခရ်းရောခကောငစ

သည

ယင်းအတက ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့ ဥပခေနှငဲ့အည ဆကလက၍ လုံပင ်းခဆောငရွကနိုံငသည။ ထိခ
ုံ ကောငစတင
အဖွဲ့ေငရောထူ်း၌ တောေ ထမ္်းခဆောငခ သူမ္ျော်းသညလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညြေျိ တင
ခအောကပါအြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ ခလျောညစော ဖငဲ့ သကဆိုံငရောရောထူ်းမ္ျော်းတင ဆကလကတောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငသည (က)

အဆိုံပါဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကကိုံ ဖျကသိမ္်း ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပငဆင ြေင်း

(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစနှငဲ့ ဆခလျောညညတ ြေင်း

(င်္)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၈၄ (က)နှငဲ့ ၁၈၄ (ြေ) (၁) (က) နှငဲ့ (ဃ) တိသ
ုံေ့ ည
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၇၅ အရ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတော ၏ အကဥပ
ခေတစရပ ဖငဲ့ မ္ဖျကသိမ္်းမ္အထိ ဆကလကအောဏောတညသည။
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Enactment of legislation required by new Constitution
21.

(1)

Where the new Constitution requires the enactment of national or

provincial legislation, that legislation must be enacted by the relevant authority
within a reasonable period of the date the new Constitution took effect.
(2)

Section 198(b) of the new Constitution may not be enforced until the

legislation envisaged in that section has been enacted.
(3)

Section 199(3)(a) of the new Constitution may not be enforced before the

expiry of three months after the legislation envisaged in that section has been
enacted.
(4)

National legislation envisaged in section 217(3) of the new Constitution

must be enacted within three years of the date on which the new Constitution
took effect, but the absence of this legislation during this period does not prevent
the implementation of the policy referred to in section 217(2).
(5)

Until the Act of Parliament referred to in section 65(2) of the new

Constitution is enacted each provincial legislature may determine its own
procedure in terms of which authority is conferred on its delegation to cast votes
on its behalf in the National Council of Provinces.
(6)

Until the legislation envisaged in section 229(1)(b) of the new Constitution

is enacted, a municipality remains competent to impose any tax, levy or duty
which it was authorised to impose when the Constitution took effect.
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ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေသစအရ လိအ
ုံ ပခသော ဥပခေ ပဌော ်း ြေင်း
၂၁။

(၁)

ဗဟိုံ နိုံငင အဆငဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယအဆငဲ့ ဥပခေခရ်းဆ ပဋ္ဌော ်းမ္ှု ပြုရ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ

သစအရ လိုံအပသညဲ့အြေါ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညသညဲ့ သငဲ့ခလျောသညဲ့ ကောလအတင်း
သကဆိုံငရော လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောရှိသညဲ့အဖွဲ့အစည်းမ္ှ ဥပခေခရ်းဆ ပဋ္ဌော ်းမ္ှု ပြုနိုံငသည။
(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ ပုံေမ္ ၁၉၈(ြေ) တင ခဖော ပသညဲ့ ဥပခေကိုံ ပဋ္ဌော ်း ြေင်း ပြုသညဲ့အြေျိ အထိ

ထိုံပုံေမ္သည အသကမ္ေငခစရ။
(၃)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏

ပုံေမ္

၁၉၉(၃)

တင

ခဖော ပသညဲ့

ဥပခေကိုံ

ပဋ္ဌော ်းပပ်း

သုံ်းလ ကော မ္ငဲ့သညဲ့အြေျိ မ္တိုံငမ္အထိ ထိုံပုံေမ္သည အသကမ္ေငခစရ။
(၄)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၂၁၇ (၃) တငခဖော ပသညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ ခမ္ျှောမ္ှ ်းမ္ှုကိုံ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညပပ်း ခ ောက သုံ်းနှစ ကောသညဲ့ ကောလအတင်း ခရ်းဆရမ္ည။ သိရ
ုံေ့ ောတင
ထိုံကောလအတင်း အဆိုံပါဥပခေခရ်းဆမ္ှုမ္ရှိ ြေင်းခ ကောငဲ့ ပုံေမ္ ၂၁၇ (၂) တငပါရှိသညဲ့ မ္ူေါေ အခကောငအထည
ခဖော ြေင်းကိုံ အဟ ေ့အတော်းမ္ ဖစခစရ။
(၅)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၆၅ (၂) တငခဖော ပပါရှိသညဲ့ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတော၏

အကဥပခေတစရပကိုံ ပဋ္ဌော ်းပပ်းသညဲ့အြေျိ အထိ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောအသ်းသ်းသည ယင်းတိုံေ့၏
ကိုံယစော်းလှယအဖွဲ့မ္ှ ထိုံလွှတခတောမ္ျော်းကိုံယစော်း ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်း လွှတခတောတင ဆနဒမ္
ခပ်းပိုံငြေငဲ့အတက

အပနှင်းထော်းသညဲ့

အြေငဲ့အောဏောနှငဲ့အည

၎င်းတိ၏
ုံေ့

လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်းကိုံ

ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတနိုံငသည။
(၆)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၂၂၉(၁) (ြေ) တငခဖော ပထော်းသညဲ့ ဥပခေခရ်းဆမ္ှုကိုံ ပဋ္ဌော ်း

သညဲ့အြေျိ အထိ စညပငသောယော ယခ မ္ တစြေုံသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညြေျိ တင
ခကောကြေြေငဲ့ရှိသညဲ့ဟုံ

အြေငဲ့အောဏောအပနှင်းထော်းသညဲ့

အြေ ၊

စည်း ကပြေ နှငဲ့

ကုံ သယြေ မ္ျော်းကိုံ

ဆကလကခကောကြေပိုံငြေငဲ့ရှိသည။
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National unity and reconciliation
22.

(1)

Notwithstanding the other provisions of the new Constitution and despite

the repeal of the previous Constitution, all the provisions relating to amnesty
contained in the previous Constitution under the heading “National Unity and
Reconciliation” are deemed to be part of the new Constitution for the purposes of
the Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995 (Act 34 of 1995), as
amended, including for the purposes of its validity.
(2)

For the purposes of subitem (1), the date “6 December 1993”, where it

appears in the provisions of the previous Constitution under the heading “National
Unity and Reconciliation”, must be read as “11 May 1994”.

[Subitem (2) added by s. 3 of the Constitution First Amendment Act of 1997.]

Bill of Rights
23.

(1)

National legislation envisaged in sections 9(4), 32(2) and 33(3) of the new

Constitution must be enacted within three years of the date on which the new
Constitution took effect.
(2)

Until the legislation envisaged in sections 32(2) and 33(3) of the new

Constitution is enacted—
(a)

section 32 (1) must be regarded to read as follows:
“(1) Every person has the right of access to all information held by
the state or any of its organs in any sphere of government in so far
as that information is required for the exercise or protection of any
of their rights.”; and

(b)

section 33(1) and (2) must be regarded to read as follows:

“Every person has the right to—
(a)

lawful administrative action where any of their rights
or interests is affected or threatened;
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အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်းနှငဲ့ ပ လညသငဲ့ မ္တခရ်း
၂၂။

(၁)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ

အ ြေော်း ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းတင
ခြေါင်းစဉ ဖငဲ့

ဖျကသိမ္်းလိုံကသညဲ့တိုံင

မ္ညသိပ
ုံေ့ ငဆိုံခစကောမ္ူ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏

‘အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်းနှငဲ့

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတငပါရှိသညဲ့

ပ လညသငဲ့ မ္တခရ်း’

လတပငိမ္်းြေျမ္်းသောြေငဲ့ဆိုံငရော

အော်းလုံ်းသည ပငဆငထော်းပပ်း ဖစသညဲ့ ၁၉၉၅ ြေုံနှစ အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်းနှငဲ့

ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်း

ပ လညသငဲ့ မ္တခရ်းကိုံ

မ္ငဲ့တငခရ်းဆိုံငရော အကဥပခေ (၁၉၉၅ ြေုံနှစ အကဥပခေ အမ္ှတ ၃၄) ၏ ရညရွယြေျကမ္ျော်းအတက ထိုံအကဥပ
ခေ၏ တရော်းေင ဖစ ြေင်း ရညရွယြေျကမ္ျော်းအတက အပါအေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ အစိတအပိုံင်း
ဖစသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(၂)

အြေျက

(၁)

ပါ

ရညရွယြေျကမ္ျော်းအတက

အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်းနှငဲ့

ပ လညသငဲ့ မ္တခရ်း

ခြေါင်းစဉ ဖငဲ့ ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတင ပါရှခ
ိ သော ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းတငပါရှိသညဲ့ ၁၉၉၃ ြေုံနှစ ေဇငဘော
၆ ရက ရကစကိုံ ၁၉၉၄ ြေုံနှစ ခမ္ ၁၁ ရကစအ ဖစ ပငဆငဖတရှုရမ္ည။

[အပိုံေြေ (၂) အော်း ၁၉၉၇ ြေုံနှစ စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ပထမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၃ အရ
ထညဲ့သင်းြေဲ့သည။]

နိင
ုံ ငသော်းတိ၏
ုံေ့ မ္ူလအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း
၂၃။

(၁)

အခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၉(၄)၊ ၃၂(၂)၊ ၃၃(၃) တိတ
ုံေ့ ငခဖော ပထော်းသညဲ့ အမ္ျိြု်းသော်း ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းမ္ှုကိုံ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညသညဲ့ ရကမ္ှ သုံ်းနှစအတင်း ပဋ္ဌော ်းရမ္ည။
(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၃၂(၂) နှငဲ့ ၃၃ (၃) တိတ
ုံေ့ င ခဖော ပထော်းသညဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းမ္ှု

ကိုံ ပြုလုံပသညဲ့အြေျိ အထိ(က)

ပုံေမ္၃၂(၁)ကိုံခအောကပါအတိုံင်း ပငဆငဖတရှုရမ္ည‘လူတင
ိုံ ်းသည

၎င်းတိ၏
ုံေ့ အြေငဲ့အခရ်းကိုံ

အစိုံ်းရအဖွဲ့အဆငဲ့တိုံင်းရှိ

နိုံငငခတော၏

ကျငဲ့သုံ်း ြေင်းနှငဲ့ကောကယ ြေင်းအတက

အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းထရှိ

သတင်းအြေျကအလက

အော်းလုံ်းရယူပိုံငြေငဲ့ရှိသည’
(ြေ)

ပုံေမ္ ၃၃ (၁) နှငဲ့ (၂) တိက
ုံေ့ ိုံ ခအောကပါအတိုံင်း ဖတရှုရမ္ည။
‘လူတင
ိုံ ်းသည ခအောကပါ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းရှိသည။
(က)

၎င်းတိ၏
ုံေ့

အြေငဲ့အခရ်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခ ြေောကြေရသညဲ့အြေါဥပခေနှငဲ့ခလျောညခသော

အကျိြု်းစ်းပော်းမ္ျော်း
စမ္ြေ ေ့ြေခရ်းဆိုံငရော

ပြေိမ္်း
အ

ခရ်းယူခဆောငရွကြေျက ရယူြေငဲ့
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(b)

procedurally fair administrative action where any of
their rights or legitimate expectations is affected or
threatened;

(c)

be furnished with reasons in writing for administrative action
which affects any of their rights or interests unless the
reasons for that action have been made public; and

(d)

administrative action which is justifiable in relation to the
reasons given for it where any of their rights is affected or
threatened.”.

(3)

Sections 32(2) and 33(3) of the new Constitution lapse if the legislation

envisaged in those sections, respectively, is not enacted within three years of the
date the new Constitution took effect.

Public administration and security services
24.

(1)

Sections 82(4)(b), 215, 218(1), 219(1), 224 to 228, 236(1), (2), (3), (6), (7)(b)

and (8), 237(1) and (2)(a) and 239(4) and (5) of the previous Constitution continue
in force as if the previous Constitution had not been repealed, subject to—
(a)

the amendments to those sections as set out in Annexure D;

(b)

any further amendment or any repeal of those sections by an Act of
Parliament passed in terms of section 75 of the new Constitution;
and

(c)

consistency with the new Constitution.

This is not an official document of South Africa.

393

(ြေ)

မ္ိမ္ိတေ့၏
ိုံ

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခသောအရောမ္ျော်းကိုံ

သကခရောကမ္ှု၊

လုံပထုံ်းလုံပ ည်း

အရ

ဥပခေအရ

ပြေိမ္်းခ ြေောကမ္ှု

မ္ျှတသညဲ့

ရသငဲ့ရထိုံက

ဖစခပေါ်သညဲ့အြေါ

စမ္ြေ ေ့ြေခရ်းဆိုံငရော

အခရ်းယူ

ခဆောငရွကြေျကကိုံရရှိြေငဲ့
(င်္)

၎င်းတိ၏
ုံေ့

အြေငဲ့ခရ်းသိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

စမ္ြေ ေ့ြေခရ်းဆိုံငရော
ခ ကောင်း ပြေျကကိုံ

အကျိြု်းစ်းပော်းကိုံသကခရောကသညဲ့

ခဆောငရွကြေျကတစရပအတက
အမ္ျော်း ပညသူသိုံေ့

အ

ထုံတ ပ ြေင်းမ္ ပြုရခသ်းပါက

ထိုံသကခရောကမ္ှုကိုံ စော ဖငဲ့ခရ်းသော်းထုံတ ပ နိုံငသည။
(ဃ)

မ္ိမ္ိတေ့၏
ိုံ

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ

ခ ြေောက ြေင်း ဖစခပေါ်သညဲ့အြေါ

သကခရောက ြေင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အခ ကောင်း ပြေျကသည

ခ ကောင်း ခ ဖရှင်း ပနိုံငခလောကသညဲ့ အခ ြေအခ ရှိခသော

ပြေိမ္်း

တရော်းမ္ျှတ
စမ္ြေ ေ့ြေ

ခရ်းဆိုံငရော ခဆောငရွကြေျကကိုံ ရရှိြေငဲ့
(၃)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညသညဲ့ရကမ္ှ ၃ နှစအတင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏

ပုံေမ္ ၃၂(၂)၊ ၃၃(၃) တိတ
ုံေ့ ငခဖော ပသညဲ့ ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းမ္ှုကိုံ မ္ ပြုလုံပနိုံငလျှင ထိုံပုံေမ္မ္ျော်း ပျက ပယသည။

အမ္ျော်း ပညသူ ဆိင
ုံ ရော စမ္ အုံပြေျြုပခရ်းနှငဲ့ လခုံ ြေြုခရ်း ေ ခဆောငမ္ှုမ္ျော်း
၂၄။

(၁)

ပုံေမ္ ၈၂(၄)(ြေ)၊ ၂၁၅၊၂၁၈(၁)၊၂၁၉(၁)၊ ၂၂၄ မ္ှ ၂၂၈၊ ၂၃၆(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၆)၊ (၇)(ြေ) နှငဲ့ (၈)၊ ၂၇၃ (၁) နှငဲ့

(၂)(ြေ)၊ ၂၃၉(၄) နှငဲ့ (၅) စသညဲ့ ယြေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ ပုံေမ္မ္ျော်းသည မ္ရုံပသိမ္်းရခသ်းလျှင
ခအောကပါအြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည ဆကလကအောဏောသကေင ခ သည(က)

ခ ောကဆကတ (ဃ) တင ခဖော ပသညဲ့ ပုံေမ္မ္ျော်းဆိုံငရော ပငဆငြေျကမ္ျော်း

(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ ပုံေမ္ ၇၅ အရ ပဋ္ဌော ်းသညဲ့ အ မ္ငဲ့ဆုံ်းဥပခေ ပြု လွှတခတော၏
အကဥပခေတစရပ ဖငဲ့ ခ ောကထပ ပငဆငသညဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖျကသိမ္်းသညဲ့ ပုံေမ္မ္ျော်း

(င်္)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစနှငဲ့ ကိုံကညမ္ှု
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(2)

The Public Service Commission and the provincial service commissions

referred to in Chapter 13 of the previous Constitution continue to function in terms
of that Chapter and the legislation applicable to it as if that Chapter had not been
repealed, until the Commission and the provincial service commissions are
abolished by an Act of Parliament passed in terms of section 75 of the new
Constitution.
(3)

The repeal of the previous Constitution does not affect any proclamation

issued under section 237(3) of the previous Constitution, and any such
proclamation continues in force, subject to—
(a)

any amendment or repeal; and

(b)

consistency with the new Constitution.

Additional disqualification for legislatures
25.

(1)

Anyone who, when the new Constitution took effect, was serving a

sentence in the Republic of more than 12 months’ imprisonment without the
option of a fine, is not eligible to be a member of the National Assembly or a
provincial legislature.
(2)

The disqualification of a person in terms of subitem (1)—
(a)

lapses if the conviction is set aside on appeal, or the sentence Is
reduced on appeal to a sentence that does not disqualify that
person; and

(b)

ends five years after the sentence has been completed.
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(၂)

ယြေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ အြေ ်း ၁၃ တငရညညွှ ်းသညဲ့ ေ ထမ္်းခရွ်းြေျယခလဲ့ကျငဲ့ခရ်း

အဖွဲ့နှငဲ့ ပည ယေ ထမ္်းခရွ်းြေျယ

ခလဲ့ကျငဲ့ခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်းသည

ထိုံအြေ ်းပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းအတိုံင်း

ဆကလကလုံပကိုံငခဆောငရွက ကရမ္ည။ ထိုံအြေ ်းကိုံ ဖျကသိမ္်း ြေင်းမ္ ပြုသညဲ့နှယ ပဋ္ဌော ်းကျငဲ့သုံ်းနိုံငသညဲ့
ဥပခေနှငဲ့အည ဆကလကလုံပကိုံငခဆောငရွကနိုံငသည။ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၇၅ အရ
အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတောက ပဋ္ဌော ်းသညဲ့ ဥပခေတစရပ ဖငဲ့ ပည ယေ ထမ္်းခရွ်းြေျယခလဲ့ကျငဲ့ခရ်းအ
ဖွဲ့နှငဲ့ ခကောမ္ရှငတိေ့က
ုံ ိုံ ဖျကသိမ္်းသညဲ့အြေျိ အထိ အထကပါအတိုံင်း ဆကလကကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည။
(၃)

ယြေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂၃၇(၃) အရ ထုံတ ပ သညဲ့ ခ ကညောြေျကမ္ှ သမ္ျှကိုံ ယြေင

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအော်းဖျကသိမ္်း ြေင်း ခ ကောငဲ့ သကခရောကမ္ှု မ္ရှခ
ိ စရ။ ခအောကပါအခ ြေအခ နှငဲ့
ခလျောညစော ထိခ
ုံ ကညောြေျကသည အောဏောဆကလကတညသည။
(က)
(ြေ)

ပငဆငြေျက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ဖျကသိမ္်းမ္ှု တစရပရပ
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစနှငဲ့ ကိုံကညမ္ှု

ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ျော်းဆိင
ုံ ရော ခ ောကတိ်းုံ အရညအြေျင်းပျကယင်းမ္ှုမ္ျော်း
၂၅။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညြေျိ တင ခတောငအောဖရိက သမ္မတနိုံငငအတင်း ခထောငေဏ

၁၂လထကမ္က ကျြေခ ရပပ်း ထိုံ ပစေဏအတက ေဏခငခဆောငရ

ခရွ်းြေျယြေငဲ့မ္ရှိသူသည ပညသူူ့ လွှတ

ခတော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပည ယလွှတခတောတစြေုံ၏ ကိုံယစော်းလှယ ဖစရ အရညအြေျင်း ပျကယင်းသည။
(၂)

အြေျက (၁) ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ ပုံင်္ိြု္ လတစဦ်း၏ အရညအြေျင်းပျကယင်းမ္ှုဟူသည(က)

ကျြေရခသော
ထိုံပုံင်္္ိြုလကိုံ

ပစေဏကိုံ အယူြေေငရောတင ပယဖျကလိုံကသညဲ့အြေါတငလည်းခကောင်း၊
အရညအြေျင်းပျကယင်းခစ ြေင်းမ္ရှိသညဲ့

ပစေဏတစြေုံအ ဖစသိုံေ့

အယူြေေငသညဲ့အြေါ၌ အဆငဲ့ခလျှောဲ့ြေျလိုံကသညဲ့အြေါ အရညအြေျင်းပျကယင်းမ္ှု မ္ရှိဟုံ
မ္ှတယူရမ္ည။
(ြေ)

ပစေဏကျြေပပ်းခ ောက

ငါ်းနှစ ကောသညဲ့အြေါ

ထိုံအရညအြေျင်းပျကယင်းမ္ှု

သတမ္ှတြေျကသကတမ္်းကုံ ဆုံ်းသည။

This is not an official document of South Africa.

396

Local government
26.

(1)

Notwithstanding the provisions of sections 151, 155, 156 and 157 of the new

Constitution—
(a)

the provisions of the Local Government Transition Act, 1993 (Act 209
of 1993), as may be amended from time to time by national
legislation consistent with the new Constitution, remain in force in
respect of a Municipal Council until a Municipal Council replacing
that Council has been declared elected as a result of the first general
election of Municipal Councils after the commencement of the new
Constitution; and

[Subitem (a) substituted by s. 5(a) of the Constitution Second Amendment Act of 1998.]
(b)

a traditional leader of a community observing a system of
indigenous law and residing on land within the area of a transitional
local council, transitional rural council or transitional representative
council, referred to in the Local Government Transition Act, 1993,
and who has been identified as set out in section 182 of the previous
Constitution, is ex officio entitled to be a member of that council
until a Municipal Council replacing that council has been declared
elected as a result of the first general election of Municipal Councils
after the commencement of the new Constitution.

[Subitem (b) substituted by s. 5(a) of the Constitution Second Amendment Act of 1998.]
(2)

Section 245(4) of the previous Constitution continues in force until the

application of that section lapses. Section 16(5) and (6) of the Local Government
Transition Act, 1993, may not be repealed before 30 April 2000.

[Sub item (2) amended by s. 5 (b) of Constitution Second Amendment Act of 1998.]
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ခေသဆိင
ုံ ရော အစိ်းုံ ရ
၂၆။

(၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၅၁၊၁၅၅၊ ၁၅၆နှငဲ့ ၁၅၇ ပုံေမ္မ္ျော်းတင မ္ညသိပ
ုံေ့ ငဆိုံခစကောမ္ူ(က)

၁၉၉၃ ြေုံနှစ (၁၉၉၃ အကဥပခေအမ္ှတ ၂၀၉) ခေသဆိုံငရောအစိုံ်းရ အသငကူ်းခ ပောင်းခရ်း
အကဥပခေ ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစနှငဲ့အည အလျဉ်းသငဲ့သလိုံ
ပငဆငနိုံငပပ်း စညပငသောယော ယခ မ္ခကောငစတစြေုံနှငဲ့ ပတသက၍ ဆကလကအောဏော
တညခ မ္ည

ဖစသည။ အဆိုံပါခကောငစကိုံ အစော်းထိုံ်းမ္ညဲ့ စညပငသောယော ယခ မ္

ခကောငစကိုံ ခရွ်းခကောကတင ခ မ္ောကပပ်း ဖစခ ကောင်း ခ ကညောသညအထိ ထိုံသိုံေ့ ဆကလက
အောဏောတညခ မ္ည ဖစသည။ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ စတငအောဏောသကခရောက ပပ်း
ခ ောက

ပထမ္ဆုံ်းကျင်းပသညဲ့

ခကောကပမ္ျော်း၏

ရလေအ ဖစ

စညပငသောယော ယခ မ္ခကောငစ
ထိခ
ုံ ကောငစအသစမ္ျော်းကိုံ

အခထခထ

ခရွ်း

ခရွ်းခကောကတင

ခ မ္ောကမ္ည ဖစသည။

[၁၉၉၈ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေုံတိယကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၅ (က) အရ အပိုံေြေ က အော်း
အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
(ြေ)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ စတငအောဏောတညပပ်း စညပငသောယော ယခ မ္ခကောငစ အခထ
ခထ ခရွ်းခကောကပမ္ျော်းကိုံ ပထမ္ဆုံ်းအကကိမ္ ကျင်းပရောမ္ှ ထကခပေါ်လောသညဲ့ ရလေအ ဖစ
ယြေင စညပငသောယော ယခ မ္ ခကောငစကိုံ အစော်းထိုံ်းသညဲ့ ခကောငစကိုံ ခရွ်းခကောကတင
ခ မ္ောကခ ကောင်း ခ ကညောြေျိ

အထိ ယြေင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၁၈၂ တင

သတမ္ှတခဖော ပထော်းသူ၊ ၁၉၉၃ ြေုံနှစ ခေသအစိုံ်းရအသငကူ်းခ ပောင်းခရ်း အကဥပခေတင
ရညညွှ ်း

ခဖော ပသညဲ့ ပုံင်္ိြု္ လ၊ အသငကူ်းခ ပောင်းခရ်း ခေသဆိုံငရောခကောငစ၊ အသငကူ်း

ခ ပောင်းခရ်းခကျ်းလကခကောငစ၊

အသငကူ်းခ ပောင်းခရ်း ကိယ
ုံ စော်းလှယခကောငစတစြေုံ၏

ယ ိမ္ိတအတင်းရှိ ခ မ္တငခ ထိုံငပပ်း ၎င်းထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကသညဲ့ တိုံင်းရင်း ဖစဥပ
ခေစ စရှိခသော ရပရွော၏ ရိုံ်းရောခြေါင်းခဆောငကိုံ ထိခ
ုံ ကောငစ သစခပေါ်မ္လောြေငအြေျိ အထိ
ခကောငစ၏ အဖွဲ့ေငအ ဖစရှိခ ခစရ အြေငဲ့ရှိသည။

[၁၉၉၈ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေုံတိယကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၅ (က) အရ အပိုံေြေ (ြေ) အော်း
အစော်းထိုံ်းြေဲ့သည။]
(၂)

ယြေငဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂၄၅(၄) ကိုံ ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုရပဆိုံင်းသညအထိ ထိုံပုံေမ္သည

ဆကလကအောဏောတညသည။ ၁၉၉၃ ြေုံနှစ ခေသဆိုံငရော အစိုံ်းရ အသငကူ်းခ ပောင်းခရ်း အကဥပခေပါ ပုံေ
၁၆(၅) နှငဲ့ (၆) တိက
ုံေ့ ိုံ ၂၀၀ေ ပညဲ့နှစ ဧပပ ၃ေ ရကမ္တိုံငမ္ ပယဖျက ြေင်းမ္ ပြုခစရ။

[၁၉၉၈ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ ေုံတိယကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၅ (ြေ) အရ အပိုံေြေ ၂ အော်း
ပငဆငြေဲ့သည။]
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Safekeeping of Acts of Parliament and Provincial Acts
27.

Sections 82 and 124 of the new Constitution do not affect the safekeeping of Acts

of Parliament or provincial Acts passed before the new Constitution took effect.

Registration of immovable property owned by the state
28.

(1)

On the production of a certificate by a competent authority that immovable

property owned by the state is vested in a particular government in terms of
section 239 of the previous Constitution, a registrar of deeds must make such
entries or endorsements in or on any relevant register, title deed or other
document to register that immovable property in the name of that government.
(2)

No duty, fee or other charge is payable in respect of a registration in terms

of subitem (1).
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အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြုလတ
ွှ ခတောအကဥပခေမ္ျော်းနှငဲ့ ပည ယအကဥပခေမ္ျော်းကိုံ ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောက ြေင်း
၂၇။

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောမ္တညမ္ ပဋ္ဌော ်းထော်းသညဲ့ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတော အကဥပ

ခေမ္ျော်းနှငဲ့ ပည ယအကဥပခေမ္ျော်းကိုံ ထိ ်းသိမ္်းခစောငဲ့ခရှောကမ္ှုအတက ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ ၏ ပုံေမ္ ၈၂နှငဲ့ ၁၂၄
တိသ
ုံေ့ ည သကခရောက ြေင်းမ္ရှိ။

နိင
ုံ ငခတောပိင
ုံ မ္ခရွွဲ့ခ ပောင်းနိင
ုံ သညဲ့ ဥစစောပစစည်းမ္ျော်းကိုံ မ္ှတပတ
ုံ င ြေင်း
၂၈။

(၁)

နိုံငငခတောပိုံင

အြေငဲ့ရအောဏောပိုံငက

မ္ခရွှေွဲ့ခ ပောင်းနိုံငသညဲ့
ထုံတ

ခပ်း

ြေင်းအတက

ဥစစောပစစည်းအတက
ယြေင

အသိအမ္ှတ ပြုလကမ္ှတကိုံ

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ

ပုံေမ္

၂၃၉

အရ

သ်း ြေော်းအစိုံ်းရတစရပထ အပနှင်းထော်းသည။ မ္ှတပုံတငစောြေျြုပအရောရှိတစဦ်းသည သကဆိုံငရောမ္ှတတမ္်းတင
ပိုံငဆိုံငမ္ှု စောြေျြုပစောတမ္်း၊ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ စောရွကစောတမ္်းတင ထိုံမ္ခရွွဲ့ခ ပောင်းနိုံငသညဲ့ နိုံငငခတောပိုံင ပစစည်းကိုံ
ထညဲ့သင်း ြေင်း၊ ခရ်းသင်း ြေင်းမ္ျော်း ပြုရမ္ည။
(၂)

အြေျက(၁) တငပါရှိခသော ပဋ္ဌော ်းြေျကအရ မ္ှတပုံတငစောရင်းသင်း ြေင်းအတက အြေ ၊ အြေခ က်းခင

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်းအဖိုံ်းအြေမ္ျော်း ခပ်းခြေျရ မ္လိုံ။
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ANNEXURE A
Amendments to Schedule 2 to the previous Constitution

1.

The replacement of item 1 with the following item:
“1.

Parties registered in terms of national legislation and contesting an
election of the National Assembly, shall nominate candidates for such
election on lists of candidates prepared in accordance with this Schedule
and national legislation.”.

2.

The replacement of item 2 with the following item:
“2.

The seats in the National Assembly as determined in terms of section 46 of
the new Constitution, shall be filled as follows:
(a)

One half of the seats from regional lists submitted by the respective
parties, with a fixed number of seats reserved for each region as
determined by the Commission for the next election of the
Assembly, taking into account available scientifically based data in
respect of voters, and representations by interested parties.

(b)

The other half of the seats from national lists submitted by the
respective parties, or from regional lists where national lists were
not submitted.”.

3.

The replacement of item 3 with the following item:
“3.

The lists of candidates submitted by a party, shall in total contain the
names of not more than a number of candidates equal to the number of
seats in the National Assembly, and each such list shall denote such names
in such fixed order of preference as the party may determine.”.

ခ ောကဆကတ က
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ယြေင ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ဇယော်း ၂ ကိုံ ပငဆငြေျကမ္ျော်း

၁။

အြေျက ၁ ကိုံ ခအောကပါ အြေျက ဖငဲ့ အစော်းထိ်းုံ သည
‘၁။

-

အမ္ျိြု်းသော်း ဥပခေအရ မ္ှတပုံတငထော်းပပ်း ပညသူူ့လွှတခတော ခရွ်းခကောကပတင ပါေငယှဉပပိြုငသညဲ့

နိုံငငခရ်းပါတမ္ျော်းသည ထိခ
ုံ ရွ်းခကောကပအတက ပငဆငထော်းသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယခလောင်းအမ္ညစောရင်းမ္ျော်း
တင ၎င်းတိပ
ုံေ့ ါတမ္ှ ကိုံယစော်းလှယခလောင်းမ္ျော်းကိုံ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ နှငဲ့ ဤဇယော်းပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည
အမ္ညစောရင်း တငသင်းရမ္ည။’

၂။

အြေျက ၂ ကိုံ ခအောကပါ အြေျက ဖငဲ့ အစော်းထိ်းုံ သည
‘၂။

-

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၄၆ အရ သတမ္ှတထော်းသညဲ့ ပညသူူ့ လွှတခတော ကိုံယစော်းလှယ

ခ ရောမ္ျော်းကိုံ ခအောကပါအတိုံင်း ဖညဲ့စကရ မ္ည။
(က)

ပါတအသ်းသ်းက

တငသင်းသညဲ့ခေသဆိုံငရော

ကိုံယစော်းလှယခလောင်းစောရင်းမ္ျော်းမ္ှ

ကိုံယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်း၏ထကေက၊

ပညသူူ့ လွှတခတော ၏ ခ ောကတစကကိမ္

ခကောကပ

ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတခပ်းသညဲ့ခေသတစြေုံစအတက

အတက

ခကောမ္ရှငက

ခရွ်း

ြေျ လှပထော်းသညဲ့ ပခ
ုံ သ ကိုံယစော်းလှယခ ရော တိန
ုံေ့ ှငဲ့အတူ မ္ဆနဒရှင၊ စိတေငစော်းသညဲ့
ပါတမ္ျော်း၏

ကိုံယစော်း ပြုမ္ှုတိုံေ့ကိုံ

အခ ြေြေသညဲ့

သိပပ ည်းကျ

အြေျကအလကမ္ျော်းကိုံ

ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်း ြေင်း
(ြေ)

ပါတအသ်းသ်းက

တငသင်းသညဲ့

ကိုံယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်း၏

နိုံငငလုံ်းဆိုံငရော

ထကေက

ကိုံယစော်းလှယခလောင်းစောရင်းမ္ျော်းမ္ှ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

နိုံငငလုံ်းဆိုံငရော

စောရင်းကိုံ

တငသင်း ြေင်းမ္ ပြုသညဲ့ ခေသဆိုံငရောကိုံယစော်းလှယခလောင်းစောရင်းမ္ှ ကိုံယစော်းလှယခ ရော
မ္ျော်း၏ ထကေက

၃။

အြေျက ၃ ကိုံ ခအောကပါအတိင
ုံ ်းအစော်းထိ်းုံ သည ‘၃။

ပါတတစြေုံက

တငသင်းသညဲ့

ကိုံယစော်းလှယခ ရောအခရအတကနှငဲ့
ခရအတက ဖငဲ့

ကိုံယစော်းလှယခလောင်းစောရင်းသည

ညမ္ျှသညဲ့

စုံစခ
ုံ ပါင်းကိုံယစော်းလှယစောရင်းတင

ကိုံယစော်းလှယဦ်းခရ၏
မ္ပါရှခ
ိ စရ။

ပညသူူ့

လွှတခတော

အမ္ညမ္ျော်းထက

ထိုံစောရင်းတစြေုံစတင

ရှိ

ပိုံခသောအ

ပါတတစြေုံက

ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတသညအတိုံင်း ဦ်းစော်းခပ်း ပုံခသကိုံယစော်းလှယခလောင်းအစအစဉ ဖငဲ့ အမ္ညမ္ျော်းကိုံ ခဖော ပပါရှိ
ခစရမ္ည။’
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4.

The amendment of item 5 by replacing the words preceding paragraph (a) with the

following words:
“5.

The seats referred to in item 2(a) shall be allocated per region to the parties
contesting an election, as follows:”.

5.

The amendment of item 6—
(a)

by replacing the words preceding paragraph (a) with the following words:
“6.

The seats referred to in item 2(b) shall be allocated to the parties
contesting an election, as follows:”; and

(b)

by replacing paragraph (a) with the following paragraph:
“(a)

A quota of votes per seat shall be determined by dividing the total
number of votes cast nationally by the number of seats in the
National Assembly, plus one, and the result plus one, disregarding
fractions, shall be the quota of votes per seat.”.

6.

The amendment of item 7(3) by replacing paragraph (b) with the following

paragraph:
“(b)

An amended quota of votes per seat shall be determined by dividing the
total number of votes cast nationally, minus the number of votes cast
nationally in favour of the party referred to in paragraph (a), by the number
of seats in the Assembly, plus one, minus the number of seats finally
allocated to the said party in terms of paragraph (a).”.

7.

The replacement of item 10 with the following item:
“10.

The number of seats in each provincial legislature shall be as determined
in terms of section 105 of the new Constitution.”.
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၄။

အပိေ
ုံ (က) တငပါရှသ
ိ ညဲ့ စကော်းရပမ္ျော်းကိုံ ခအောကခဖော ပပါ စကော်းရပမ္ျော်း ဖငဲ့ အစော်းထိ်းုံ ကော အြေျက ၅ ကိုံ

ပငဆငသည
‘၅။

အြေျက

၂

(က)

တငရညညွှ ်းခဖော ပသညဲ့

ကိုံယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်းကိုံ

ခရွ်းခကောကပတငပါ

ေငယှဉပပိြုငသညဲ့ ပါတမ္ျော်းထသိုံေ့ ခအောကပါအတိုံင်း ခေသအလိုံက ြေခေခပ်းရမ္ည။’

၅။

အြေျက ၆ ကိုံ ပငဆငရောတင
(က)

-

အပိုံေ (က) တငခဖော ပထော်းသညဲ့ စကော်းရပမ္ျော်းကိုံ ခအောကပါ စကော်းရပမ္ျော်း ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်း၍

ပငဆငသည‘၆။အြေျက၂(ြေ)တငခဖော ပသညဲ့ ကိုံ ယစော်းလှယခ ရောမ္ျော်းကိုံ ခရွ်းခကောကပတငပါေငယှဉပပိြုငသညဲ့
ပါတမ္ျော်းထသိုံေ့ ခအောကပါအတိုံင်း ြေခေခပ်းရမ္ည။’
(ြေ)

ခအောကပါအပိုံေ ဖငဲ့ အပိုံေ (က) ကိုံ အစော်းထိုံ်း၍ ပငဆငသည
‘(က)

ပညသူူ့ လွှတခတောရှိ ကိုံယစော်းလှယဦ်းခရအရ တစနိုံငငလုံ်းအတိုံင်းအတော ဖငဲ့ ခပ်းအပ

ခသော ဆနဒမ္အခရအတက စုံစုံခပါင်းကိုံ စော်း ြေင်း ဖငဲ့ ကိုံယစော်းလှယခ ရောတစခ ရောစအတက ဆနဒမ္
ြေတမ္်းကိုံ ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတနိုံငသည။ ထိုံ ြေတမ္်းကိုံ ခ ောကထပကိုံယစော်းလှယခ ရောတစြေုံ ထပ
ခပါင်း ကော ထိုံထပခပါင်းထော်းသညဲ့ ရလေသည မ္ညသညဲ့အစ ်းထကရလေမ္ျော်းရှိသည ဖစခစ
ကိုံယစော်းလှယတစခ ရောစ ၏ ဆနဒမ္ ြေတမ္်း ဖစသည။’

၆။

ခအောကပါစောပိေ
ုံ ဖငဲ့ အပိေ
ုံ (ြေ)ကိုံ အစော်းထိ်းုံ ကော အြေျက ၇(၃) ကိုံ ပငဆငသည
‘(ြေ)

ကိုံယစော်းလှယတစဦ်းအတက

ဆနဒမ္

ြေတမ္်း

ပငဆငြေျကကိုံ

ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတရ

တစနိုံငငလုံ်းအတိုံင်းအတော ဆနဒမ္စုံစခ
ုံ ပါင်းကိုံ ပညသူူ့ လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ အခရအတက ဖငဲ့ စော်းကော
အပိုံေ (က) တင ရညညွှ ်းသညဲ့ ပါတကိုံ ခထောကြေမ္ခပ်းသညဲ့ တစနိုံငငလုံ်း အတိုံင်းအတောခပ်းသညဲ့ ဆနဒမ္ကိုံ
နုံတပယရမ္ည။ ထိခ
ုံေ့ ောက ခ ောကထပခ ရောတစြေုံ ထပခပါင်းကော အဆိုံပါပါတအော်း အပိုံေ(က)အရ ြေခေ
ခပ်းသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယခ ရောကိုံ နုံတပယရမ္ည။’

၇။

အြေျက ၁ေ ကိုံ ခအောကပါအတိင
ုံ ်း အစော်းထိ်းုံ သည
‘၁၀။

-

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတစြေုံြေျင်းစရှိ ကိုံယစော်းလှယခ ရော အခရအတကသည ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေ

ြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၀၅ အရ သတမ္ှတသညဲ့အတိုံင်း ဖစသည။’
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8.

The replacement of item 11 with the following item:
“11.

Parties registered in terms of national legislation and contesting an
election of a provincial legislature, shall nominate candidates for election
to such provincial legislature on provincial lists prepared in accordance
with this Schedule and national legislation.”.

9.

The replacement of item 16 with the following item:
“Designation of representatives
16.

(1) After the counting of votes has been concluded, the number of
representatives of each party has been determined and the election
result has been declared in terms of section 190 of the new
Constitution, the Commission shall, within two days after such
declaration, designate from each list of candidates, published in
terms of national legislation, the representatives of each party in
the legislature.

(2)

Following the designation in terms of subitem (1), if a candidate’s
name appears on more than one list for the National Assembly or
on lists for both the National Assembly and a provincial legislature
(if an election of the Assembly and a provincial legislature is held at
the same time), and such candidate is due for designation as a
representative in more than one case, the party which submitted
such lists shall, within two days after the said declaration, indicate
to the Commission from which list such candidate will be
designated or in which legislature the candidate will serve, as the
case may be, in which event the candidate’s name shall be deleted
from the other lists.

(3)

The Commission shall forthwith publish the list of names of
representatives in the legislature or legislatures. ”..
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၈။

အြေျက ၁၁ ကိုံ ခအောကပါ အြေျက ဖငဲ့ အစော်းထိ်းုံ သည
‘၁၁။

အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ အရ မ္ှတပုံတငထော်းပပ်း

ပည ယခရွ်းခကောကပတစြေုံတင ပါေငယှဉပပိြုငသညဲ့

ပါတမ္ျော်းသည ထိုံ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတော ခရွ်းခကောကပအတက ဤဇယော်းနှငဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ
တိန
ုံေ့ ှငဲ့အည

ပငဆငထော်းသညဲ့

ပည ယစောရင်းတင

မ္ိမ္ိတေ့ပ
ိုံ ါတ၏

ကိုံယစော်းလှယခလောင်းစောရင်းကိုံ

အမ္ညစောရင်းတငသင်းရမ္ည။’

၉။

အြေျက ၁၆ ကိုံ ခအောကပါစောပိေ
ုံ ဖငဲ့ အစော်းထိ်းုံ သည

-

‘ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း ြေ ေ့အပ ြေင်း
၁၆(၁)

မ္ခရတက ြေင်းပပ်းစ်းသညဲ့အြေါ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၉ေ အရ ပါတတစြေုံကိုံ
ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့

လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ

ဦ်းခရကိုံ

သတမ္ှတပပ်းခ ောက

ခရွ်း

ခကောကပရလေကိုံ ခကောမ္ရှငကခ ကညောပပ်း ၂ ရက ကောသညဲ့အြေါ အမ္ျိြု်းသော်းဥပခေ တင
ထုံတ ပ ထော်းသညဲ့အတိုံင်း

ကိုံယစော်းလှယခလောင်းစောရင်းတစြေုံစမ္ှ

လွှတခတောအတင်း

ပါတတစြေုံ ြေျင်းစ၏ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းကိုံ ခကောမ္ရှငက လျောထော်းသတမ္ှတရမ္ည။
(၂)

အြေျက (၁) အရ လွှတခတောကိုံယစော်းလှယကိုံ လျောထော်းသတမ္ှတပပ်းခ ောက ပညသူူ့ လွှတ
ခတော

အတက

စောရင်းတင

စောရင်းတစြေုံထကပိုံ၍

ကိုံယစော်းလှယခလောင်းတစဦ်း၏

အမ္ညသညပါေငခ ပါက သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ( ပညသူူ့ လွှတခတောနှငဲ့ ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတ
ခတောခရွ်းခကောကပကိုံ တစပပိြုင ကကျင်းပသညအြေါ)
ဥပခေ ပြု

လွှတခတောနှစရပစလုံ်းရှိ

ထိုံကိုံယစော်းလှယခလောင်းသည
သတမ္ှတြေရမ္ညဲ့သူ ဖစသည။
ပါတသည
သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

စောရင်းမ္ျော်းတင

ကိုံယစော်းလှယအ ဖစ

ယင်းကိုံယစော်းလှယအမ္ညစောရင်းကိုံ
နှစရကအတင်း

တငသင်းသညဲ့
မ္ညသညဲ့စောရင်းမ္ှ

ခရွ်းြေျယသတမ္ှတခ ကောင်း ခကောမ္ရှငကိုံအခ ကောင်း ကော်းရမ္ည။

မ္ညသညဲ့လွှတခတောတင

ခဆောငမ္ညဆိုံသညကိုံ

၎င်း၏အမ္ညပါေငခ ပါက

တစခ ရောထကပိုံ၍

ထိုံစောရင်းထုံတ ပ ခ ကညောပပ်း

ထိုံကိုံယစော်းလှယကိုံ

ပညသူူ့ လွှတခတောနှငဲ့ ပည ယ

ထိုံကိုံယစော်းလှယသည

အခ ကောင်း ကော်းရမ္ည။

တောေ ထမ္်း

ထိုံသအ
ိုံေ့ ခ ကောင်း ကော်းသညဲ့

အြေါ

ထိုံကိုံယစော်းလှယ၏ အမ္ညကိုံ အ ြေော်းစောရင်းမ္ျော်းမ္ှ ပယဖျကခစရမ္ည။
(၃)

လွှတခတောအတင်းရှိ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လွှတခတောမ္ျော်းရှိ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၏ အမ္ညစောရင်းကိုံ
ခကောမ္ရှငက ခစောလျငစော ထုံတ ပ ရမ္ည။’
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10.

The amendment of item 18 by replacing paragraph (b) with the following paragraph:
“(b)

a representative is appointed as a permanent delegate to the National
Council of Provinces;”.

11.

The replacement of item 19 with the following item:
“19.

Lists of candidates of a party referred to in item 16 (1) may be
supplemented on one occasion only at any time during the first 12 months
following the date on which the designation of representatives in terms of
item 16 has been concluded, in order to fill casual vacancies: Provided that
any such supplementation shall be made at the end of the list.”.

12.

The replacement of item 23 with the following item:
“Vacancies
23.

(1)

In the event of a vacancy in a legislature to which this

Schedule applies, the party which nominated the vacating member
shall fill the vacancy by nominating a person—
(a)

whose name appears on the list of candidates from which
the vacating member was originally nominated; and

(b)
(2)

who is the next qualified and available person on the list.

A nomination to fill a vacancy shall be submitted to the Speaker in
writing.

(3)

If a party represented in a legislature dissolves or ceases to exist
and the members in question vacate their seats in consequence of
item 23A(1), the seats in question shall be allocated to the
remaining parties mutatis mutandis as if such seats were forfeited
seats in terms of item 7 or 14, as the case may be.”.
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၁၀။

အပိေ
ုံ (ြေ) ကိုံ ခအောကပါစောပိေ
ုံ ဖငဲ့အစော်းထိ်းုံ ကော အြေျက ၁၈ ကိုံ ပငဆငသည
‘(ြေ)

-

ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတောသိုံေ့ အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယအ ဖစ ကိုံယစော်းလှယတစဦ်း

ကိုံ ြေ ေ့အပသည’

၁၁။

အြေျက ၁၉ ကိုံ ခအောကပါအြေျက ဖငဲ့ အစော်းထိ်းုံ သည
‘၁၉။

ပုံမ္ှ

လစလပခ ရောမ္ျော်းကိုံ

ဖညဲ့စကရ

အြေျက ၁၆(၁) တင ရညညွှ ်းသညဲ့ ပါတတစြေုံ၏

ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းကိုံ သတမ္ှတသညဲ့ရကမ္ှ ပထမ္ ၁၂ လတောကောလအတင်း မ္ညသညဲ့အြေျိ တငမ္ဆိုံ အြေျက
၁၆(၁) တင ရညညွှ ်းသညဲ့ ပါတတစြေုံ၏ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းစောရင်းကိုံ ဖညဲ့စကနိုံငသည။ ထိုံ ဖညဲ့စကြေျကကိုံ
ကိုံ ယစော်းလှယခလောင်းစောရင်း၏ အဆုံ်းပိုံင်းတင ထညဲ့သင်းမ္ှသော ယင်းသိုံေ့ ဖညဲ့စကနိုံငသည။

၁၂။

ခအောကပါအြေျက ဖငဲ့ အြေျက ၂၃ ကိုံ အစော်းထိ်းုံ သည

-

‘လစလပခ ရောမ္ျော်း
၂၃။

(၁)

ဤဇယော်းတငအကကြု်းေငသညဲ့ လွှတခတောတစရပတင ကိုံယစော်းလှယခ ရောလစလပမ္ှု ဖစ

ခပေါ် သညဲ့အြေါ လစလပသော်းသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယခ ရောအတက အမ္ညစောရင်းတငသင်းသညဲ့ ပါတသည
ခအောကပါပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းကိုံ အမ္ညစောရင်းတငသင်း၍ လစလပခ ရောကိုံ ဖညဲ့စကနိုံငသည(က)

မ္ူလကအဆိုံ ပြုြေဲ့သညဲ့အမ္ညစောရင်းတငသင်းြေဲ့သညဲ့
ကိုံယစော်းလှယစောရင်းတင၎င်း၏အမ္ညခဖော ပြေထော်းရသူ

(ြေ)

ထိုံစောရင်းတင

လစလပခ ရောကိုံ

ဖညဲ့စကနိုံငသညဲ့

အသငဲ့ခတောဆုံ်း

အရညအြေျင်းနှငဲ့ ပညဲ့စုံသညဲ့သူ
(၂)

လစလပခ ရောကိုံ ဖညဲ့စကရ

အမ္ညစောရင်းတငသင်း ြေင်းကိုံ လွှတခတောဥကကဋ္ဌထ စော ဖငဲ့

ခရ်းသော်းတင ပရမ္ည။
(၃)

လွှတခတောအတင်း

ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့

ပါတတစြေုံသည

ဖျကသိမ္်း ြေင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပါတအ ဖစမ္ှရပစသော်းပါက အြေျက ၂၃ (က) (၁) အရ ဖစပေါ်လောသညဲ့ ထိုံပါတ၏ ကိုံယစော်းလှယ
ခ ရောမ္ျော်း လစလပသော်းပါက အခ ြေအခ အော်းခလျောစော အြေျက ၇ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ၁၄ အရ ထိုံလစလပ
ခ ရောမ္ျော်းသည လကလွှတဆုံ်းရှု်းြေ လိုံကရသညဲ့ ခ ရောမ္ျော်းကဲ့သသ
ိုံေ့ ခဘောထော်း၍ မ္ူလအခ ြေအခ ကိုံ
မ္ပျကယင်းခစခသော

ဖညဲ့စကမ္ှု အ ဖစ ကျ နိုံငငခရ်းပါတမ္ျော်းသိေ့ုံ လစလပခ ရောမ္ျော်းကိုံ ြေခေ

ခပ်းရမ္ည။
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13.

The insertion of the following item after item 23:
“Additional ground for loss of membership of legislatures
23A.

(1) A person loses membership of a legislature to which this Schedule
applies if that person ceases to be a member of the party which nominated
that person as a member of the legislature.

(2)

Despite subitem (1) any existing political party may at any time change its name.

(3)

An Act of Parliament may, within a reasonable period after the new
Constitution took effect, be passed in accordance with section 76(1) of the
new Constitution to amend this item and item 23 to provide for the manner
in which it will be possible for a member of a legislature who ceases to be
a member of the party which nominated that member, to retain
membership of such legislature.

(4)

An Act of Parliament referred to in subitem (3) may also provide for—
(a)

any existing party to merge with another party; or

(b)

any party to subdivide into more than one party.”.

14.

The deletion of item 24.

15.

The amendment of item 25—
(a)

by replacing the definition of “Commission” with the following definition:
“‘Commission’ means the Electoral Commission referred to in section 190
of the new Constitution;”; and

(b)

by inserting the following definition after the definition of “national list”:

“‘new Constitution’ means the Constitution of the Republic of South Africa, 1996;”.
16.

The deletion of item 26.

This is not an official document of South Africa.

409

၁၃။

အြေျက ၂၃ ခ ောကတင ခအောကပါ အြေျကကိုံ ထညဲ့သင်းရမ္ည

-

‘လွှတခတောမ္ျော်း၏ ကိုံယစော်းလှယဦ်းခရ လစလပမ္ှုအတက ခ ောကတိ်းုံ အခ ြေအခ
၂၃ (က) (၁) လွှတခတော၏ ကိုံယစော်းလှယအ ဖစ ၎င်းအော်း အမ္ညစောရင်းတငသင်းြေဲ့သညဲ့ ပါတ၏ ပါတေငအ ဖစမ္ှ
ရပစသော်းလျှင

ဤဇယော်းတငအကကြု်းေငသညဲ့

လွှတခတောတစရပမ္ှ

ကိုံယစော်းလှယခ ရောကိုံ

ထိုံသူသည

လကလတဆုံ်းရှု်းမ္ည ဖစသည။
(၂)

အြေျက (၁) တငမ္ညသိပ
ုံေ့ င ပဋ္ဌော ်းထော်းခစကောမ္ူ တညဆနိုံငငခရ်းပါတတိုံင်းသည ယင်းတိုံ၏ပါတအမ္ညကိုံ

အြေျိ မ္ခရွ်း ခ ပောင်းလနိုံငသည။
(၃)

၎င်းအော်းအမ္ညစောရင်း တငသင်းြေဲ့သညဲ့ ပါတ၏ပါတေငအ ဖစမ္ှ ရပစသော်းသညဲ့ လွှတခတောကိုံယစော်းလှ

ယတစဦ်းအတက

သကဆိုံငရော

လွှတခတောတင

ကိုံယစော်းလှယခ ရောကိုံ

ဆကလကရယူထော်းနိုံငရ

ဖစနိုံ

င

ခ ြေရှိသညဲ့ ည်းလမ္်းကိုံ ခပ်းအပနိုံငရ အလိုံေ့ငှော ဤအြေျကနှငဲ့ အြေျက ၂၃ တိက
ုံေ့ ိုံ ပငဆငရ အတက ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပ
ခေသစ၏ ပုံေမ္ ၇၆(၁) နှငဲ့အည အခ ြေြေဥပခေသစ အောဏောတညပပ်းခ ောက သငဲ့ခလျော သညဲ့

ကောလအတင်း

အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတောမ္ှ ဥပခေတစရပကိုံ ပဋ္ဌော ်းရမ္ည။
(၄)

အြေျက(၃) တငခဖော ပပါရှိသညဲ့ အ မ္ငဲ့ဆ်းုံ ဥပခေ ပြု လွှတခတောက ပဋ္ဌော ်းသညဲ့ဥပခေသည (က)

တညဆပါတတစြေုံကိုံ အ ြေော်းပါတနှငဲ့ ပူ်းခပါင်းရ

(ြေ)

ပါတတိုံင်း

ပဋ္ဌော ်းခပ်းနိုံငသည။

တစြေုံထကပိုံခသောပါတမ္ျော်းအ ဖစသိုံေ့

ြေထကထူခထောငနိုံငရ

ပဋ္ဌော ်းသတမ္ှတ

ခပ်းနိုံငသည။

၁၄။

အြေျက ၂၄ ကိုံ ပယဖျကသည။

၁၅။

အြေျက ၂၅ ကိုံ ခအောကပါအတိင
ုံ ်း ပငဆငသည ခအောကပါ အဓိပပောယဖငဲ့ဆိုံြေျက ဖငဲ့ ‘ခကောမ္ရှင’ အဓိပပောယဖငဲ့ဆိုံြေျကအော်း အစော်းထိုံ်းသည။
(က)

‘ခကောမ္ရှင’ ဆိုံသညမ္ှော ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၉ေ တင ရညညွှ ်းသညဲ့
ခရွ်းခကောကပခကောမ္ရှငကိုံ ဆိုံလိုံသည။’

(ြေ)

‘နိုံငငလုံ်းဆိုံငရော အဆိုံ ပြုကိုံယစော်းလှယစောရင်း’ ဟူသညဲ့ အဓိပပောယဖငဲ့ဆိြေ
ုံ ျက
ခ ောကတင ခအောကပါအဓိပပောယဖငဲ့ဆိြေ
ုံ ျကကိုံ ထညဲ့သင်းသည။

‘ ‘ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစ’ ဆိုံသညမ္ှော ၁၉၉၆ ြေုံနှစ ခတောငအောဖရိက သမ္မတနိုံငင၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပ
ခေကိုံ ဆိုံလသ
ိုံ ည။’

၁၆။

အြေျက ၁၆ ကိုံ ပယဖျကသည။
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ANNEXURE B
Government of National Unity: National Sphere

1.

Section 84 of the new Constitution is deemed to contain the following additional

subsection:
“(3) The President must consult the Executive Deputy Presidents—
(a)

in the development and execution of the policies of the national
government;

(b)

in all matters relating to the management of the Cabinet and the
performance of Cabinet business;

(c)

in the assignment of functions to the Executive Deputy Presidents;

(d)

before making any appointment under the Constitution or any legislation,
including the appointment of ambassadors or other diplomatic
representatives;

2.

(e)

before appointing commissions of inquiry;

(f)

before calling a referendum; and

(g)

before pardoning or reprieving offenders.”.

Section 89 of the new Constitution is deemed to contain the following additional

subsection:
“(3) Subsections (1) and (2) apply also to an Executive Deputy President.”.

3.

Paragraph (a) of section 90(1) of the new Constitution is deemed to read as follows:
“(a)

an Executive Deputy President designated by the President;”.
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ခ ောကဆကတ ြေ
အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်း အစိ်းုံ ရ၊ အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့

၁။

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေသစ၏ပုံေမ္၈၄တင

ခ ောကတိ်းုံ ဖညဲ့စကသညဲ့

ခအောကပါပုံေမ္ြေပါေငသညဟုံ

မ္ှတယူရမ္ည။
‘(၃)

သမ္မတသည ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းအတက ေုံတိယသမ္မတမ္ျော်းနှငဲ့ တိုံငပငခဆ်းခန်းရမ္ည(က)

နိုံငင အစိုံ်းရ၏ မ္ူေါေမ္ျော်းကိုံ ခဖောခဆောင ြေင်းနှငဲ့ ကျငဲ့သုံ်း ြေင်း

(ြေ)

အစိုံ်းရအဖွဲ့နှငဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့၏ လုံပင ်းမ္ျော်း စမ္်းခဆောငရညနှငဲ့ပတသကသညဲ့ ကိစစရပမ္ျော်း
အော်းလုံ်း

(င်္)

ေုံတိသသမ္မတမ္ျော်း၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ တောေ ခပ်းအပ ြေင်း

(ဃ)

သအမ္တမ္ျော်းြေ ေ့အပ ြေင်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းြေ ေ့အပ ြေင်းအပါအေင

အ ြေော်းသတမ္ ခရ်းဆိုံငရော

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေအရ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ဥပ

ခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကတစရပအရ ရောထူ်းြေ ေ့အပမ္ှုတစစုံတစရော မ္ ပြုလုံပမ္

၂။

(င)

စုံစမ္်းခရ်းခကောမ္ရှင မ္ြေ ေ့အပမ္

(စ)

ပညလုံ်းကျွတ ဆနဒြေယူပ မ္ကျင်းပမ္

(ဆ)

ပစမ္ှုကျြူ်းလ သူမ္ျော်းကိုံ ပစေဏမ္ှ လတပငိမ္်းြေျမ္်းသောြေငဲ့မ္ ပြုမ္

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၈၉ သည ခအောကပါခ ောကတိ်းုံ ပုံေမ္ြေပါေငသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
‘(၃) ပုံေမ္ြေ (၁) နှငဲ့ (၂) ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းတငလည်း ေုံတိယသမ္မတသည အကကြု်းေငသည။’

၃။

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၉ေ (၁) အပိေ
ုံ (က) ကိုံ ခအောကပါအတိင
ုံ ်း ပငဆငသည

-

‘(က) သမ္မတက ြေ ေ့အပသညဲ့ ေုံတိယ သမ္မတ’
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4.

Section 91 of the new Constitution is deemed to read as follows:
“Cabinet
91.(1) The Cabinet consists of the President, the Executive Deputy Presidents and—
(a)

not more than 27 Ministers who are members of the National
Assembly and appointed in terms of subsections (8) to (12); and

(b)

not more than one Minister who is not a member of the 175 National
Assembly and appointed in terms of subsection (13), provided the
President, acting in consultation with the Executive Deputy
Presidents and the leaders of the participating parties, deems the
appointment of such a Minister expedient.

(2)

Each party holding at least 80 seats in the National Assembly is entitled to

designate an Executive Deputy President from among the members of the
Assembly.
(3)

If no party or only one party holds 80 or more seats in the Assembly, the

party holding the largest number of seats and the party holding the second largest
number of seats are each entitled to designate one Executive Deputy President
from among the members of the Assembly.
(4)

On being designated, an Executive Deputy President may elect to remain

or cease to be a member of the Assembly.
(5)

An Executive Deputy President may exercise the powers and must perform

the functions vested in the office of Executive Deputy President by the Constitution
or assigned to that office by the President.
(6)

An Executive Deputy President holds office—
(a)

until 30 April 1999 unless replaced or recalled by the party entitled
to make the designation in terms of subsections (2) and (3); or

(b)

until the person elected President after any election of the National
Assembly held before 30 April 1999, assumes office.

This is not an official document of South Africa.

413

၄။

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၉၁ ကိုံ ဖတရှုရ ခအောကပါအတိင
ုံ ်း မ္ှတယူရမ္ည ‘ အစိုံ်းရအဖွဲ့
၉၁။ (၁) အစိုံ်းရအဖွဲ့တင သမ္မတနှငဲ့ ေုံတိယသမ္မတမ္ျော်းနှငဲ့
(က)

ပညသူူ့ လွှတခတော၏ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း ဖစ ကပပ်း ပုံေမ္ ြေ ၈ မ္ှ ၁၂ အထိ အရ ြေ ေ့အပသညဲ့
၂၇ ဦ်းထကမ္ပိုံခသော ေ ကက်းမ္ျော်း ပါေငသည။

(ြေ)

ပုံေမ္ြေ ၁၃ အရ ြေ ေ့အပြေရပပ်း ပညသူူ့ လွှတခတော ကိုံယစော်းလှယမ္ဟုံတသညဲ့ ေ ကက်းတစဦ်း
ထကပိုံ၍ မ္ပါေငဘ ဖွဲ့စည်းသည။ သမ္မတသည ေုံတိယ သမ္မတမ္ျော်း၊ ခရွ်းခကောကပေငသညဲ့
နိုံငငခရ်းပါတခြေါင်းခဆောငမ္ျော်းနှငဲ့

တိုံငပငပပ်းခ ောက

အဆိုံပါေ ကက်းအော်း

ြေ ေ့အပမ္ှုကိုံ

ခလျောက သငဲ့ မ္တသညဟုံ ယူဆမ္ှသောလျှင ြေ ေ့အပရ ဖစသည။
(၂)

ပညသူူ့ လွှတခတောတင အ ည်းဆုံ်း ကိုံယစော်းလှယခ ရော ၈ေ ရထော်းသညဲ့ ပါတတစြေုံစသည ပညသူူ့

လွှတခတော ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းထမ္ှ ေုံတိယသမ္မတကိုံ ြေ ေ့အပရ အြေငဲ့ရှိသည။
(၃)

ပညသူူ့ လွှတခတောတင ကိုံယစော်းလှယခ ရော ၈ေ ရရှိသညဲ့ ပါတတစြေုံတည်းသောရှိခ ြေင်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ထိုံသရ
ိုံေ့ ရှိခသော ပါတလ်းုံ ေမ္ရှိပါက ကိုံယစော်းလှယခ ရော အမ္ျော်းဆုံ်းရသညဲ့ ပါတနှငဲ့ ေုံတိယအမ္ျော်းဆုံ်းရသညဲ့
ပါတတိသ
ုံေ့ ည ခအောကလွှတခတောကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းထမ္ှ ေုံတိယသမ္မတ တစဦ်းကိုံ ြေ ေ့အပနိုံငသည။
(၄)

ရောထူ်းြေ ေ့အပြေရသညဲ့အြေါ ေုံတိယသမ္မတသည ပညသူူ့ လွှတခတော ကိုံယစော်းလှယအ ဖစ ဆကရှိ

ခ ရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ကိုံယစော်းလှယအ ဖစမ္ှ ရပစရ ခရွ်းြေျယနိုံ ုံငသည။
(၅)

ဖွဲ့စည်းပုံ အခ ြေြေဥပခေအရ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သမ္မတက တောေ ခပ်းအပမ္ှုခ ကောငဲ့ ေုံတိယသမ္မတသည

ရောထူ်းတင

အပနှင်းထော်းသညဲ့

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

ထမ္်းခဆောင

ရ နှငဲ့

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းကိုံ

ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည။
(၆)

ေုံတိယသမ္မတသည ရောထူ်းတင
(က)

ပုံေမ္ြေ (၂) နှငဲ့ (၃) တိအ
ုံေ့ ရ ရောထူ်းြေ ေ့အပမ္ှု ပြုလပ
ုံ ြေငဲ့ရသညဲ့ ပါတက အစော်းထိုံ်း ြေင်း၊
ရုံပသိမ္်း ြေင်းမ္ ပြုပါက ၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဧပပလ ၃ေ ရကထိ တောေ ထမ္်းခဆောငနိုံငသည။

(ြေ)

၁၉၉၉ ြေုံနှစ ဧပပလ ၃ေ ရကမ္တိုံငမ္ ကျင်းပသညဲ့ ပညသူူ့ လွှတခတော ခရွ်းခကောကပတစြေုံ

ြေုံအပပ်းတင

ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကြေသမ္မတ

တကလောသညဲ့အြေျိ အထိ

တောေ ထမ္်းခဆောင

နိုံငသည။
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(7)

A vacancy in the office of an Executive Deputy President may be filled by

the party which designated that Deputy President.
(8)

A party holding at least 20 seats in the National Assembly and which has

decided to participate in the government of national unity, is entitled to be
allocated one or more of the Cabinet portfolios in respect of which Ministers
referred to in subsection (1)(a) are to be appointed, in proportion to the number
of seats held by it in the National Assembly relative to the number of seats held
by the other participating parties.
(9)

Cabinet portfolios must be allocated to the respective participating parties

in accordance with the following formula:
(a)

A quota of seats per portfolio must be determined by dividing the
total number of seats in the National Assembly held jointly by the
participating parties by the number of portfolios in respect of which
Ministers referred to in subsection (1)(a) are to be appointed, plus
one.

(b)

The result, disregarding third and subsequent decimals, if any, is the
quota of seats per portfolio.

(c)

The number of portfolios to be allocated to a participating party is
determined by dividing the total number of seats held by that party
in the National Assembly by the quota referred to in paragraph (b).

(d)

The result, subject to paragraph (e), indicates the number of
portfolios to be allocated to that party.

(e)

Where the application of the above formula yields a surplus not
absorbed by the number of portfolios allocated to a party, the
surplus competes with other similar surpluses accruing to another
party or parties, and any portfolio or portfolios which remain
unallocated must be allocated to the party or parties concerned in
sequence of the highest surplus.
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(၇)

ေုံတိယသမ္မတ

ရောထူ်းခ ရော

လစလပမ္ှု ဖစခပေါ်ပါက

လစလပသော်းခသော

ေုံတိယသမ္မတကိုံ

ြေ ေ့အပြေဲ့သညဲ့ ပါတက လစလပခ ရောကိုံ ဖညဲ့စကနိုံင သည။
(၈)

ပညသူူ့ လွှတခတောတင ကိုံယစော်းလှယခ ရော အ ည်းဆုံ်း ၂ေ ရရှိပပ်း အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်း

အစိုံ်းရတင ပါေငခဆောငရွကရ

ပိုံင်း ဖတထော်းသညဲ့ နိုံငငခရ်းပါတသည ပုံေမ္ြေ (၁) (က) တင ရညညွှ ်း

ခဖော ပသညဲ့ ေ ကက်းခ ရောမ္ျော်းအတက ြေ ေ့အပရ

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေင ရောထူ်းတစြေုံ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တြေုံထကပိုံသညဲ့

ရောထူ်းခ ရောမ္ျော်းကိုံ ြေခေရယူြေငဲ့ရှိသည။ ထိုံသြေ
ိုံေ့ ခေရယူရောတင အ ြေော်းပါတမ္ျော်းက ပညသူူ့ လွှတခတောတင
ရရှိထော်းသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယခ ရောနှငဲ့ ထိုံပါတက

ပညသူူ့ လွှတခတောတငရထော်းသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယ

ခ ရောအြေျိြု်းအရ ရောထူ်းခ ရောမ္ျော်းကိုံ ြေခေရယူြေငဲ့ ရှိသည။
(၉)

ခအောကခဖော ပပါ

ည်းလမ္်း

နှငဲ့အည ခရွ်းခကောကပေငပါတမ္ျော်းအတက အစိုံ်းရအဖွဲ့ေင ေ ကက်း

ခ ရောမ္ျော်းကိုံ ြေခေရမ္ည။
(က)

ခရွ်းခကောကပေငပါတမ္ျော်းက

အတူတကရရှိထော်း ကသညဲ့

ပညသူူ့

လွှတခတော

ကိုံယစော်းလှယဦ်းခရ စုံစုံခပါင်းကိုံ အပိုံေြေ (၁)(က) တငရညညွှ ်း သညဲ့ ေ ကက်းမ္ျော်းြေ ေ့အပ
ခရ်းအတက

ရောထူ်းခ ရောအခရအတက ဖငဲ့

စော်းကော

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေင

ရောထူ်း

ခ ရောတစြေုံအတက ကိုံယစော်းလှယခ ရောအြေျိြု်းကိုံ ဆုံ်း ဖတရမ္ည။
(ြေ)

သုံ်းြေျိြု်းတစြေျိြု်း ဖစခသော

ေသမ္အစ ်းထကမ္ျော်းရှိသညကိုံ

ထညဲ့မ္တကဘ

ခပေါ်

ခပါကလောသညဲ့ ရလေသည ရောထူ်းတစြေုံအတက ကိုံယစော်းလှယ ခ ရော ြေတမ္်း ဖစသည။
(င်္)

လွှတခတောရှိ ပါတတစြေုံကိုံ ြေခေခပ်းသညဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငရောထူ်းအခရအတကကိုံ သတမ္ှတ
ခပ်းရ

သကဆိုံငရောပါတက ပညသူူ့

လွှတခတောတင ရရှိထော်းသညဲ့ ကိုံယစော်းလှယ

ခ ရောစုံစုံခပါင်းကိုံ အပိုံေ (ြေ) တငရညညွှ ်းသညဲ့ ြေတမ္်း ဖငဲ့ စော်း၍ ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတ
ခပ်းရမ္ည။
(ဃ)

အပိုံေ

(င)

ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကနှငဲ့အည

ခပေါ်ခပါကလောသညဲ့

ရလေသည

သကဆိုံငရောပါတအတက ြေခေခပ်းသညဲ့ ရောထူ်းခ ရော အခရအတကကိုံ ပသည။
(င)

အထကခဖော ပပါ

ည်းလမ္်း ကိုံ အသုံ်းြေျရောမ္ှ

ပါတတစြေုံကိုံြေခေခပ်းသညဲ့

ရောထူ်းခ ရော အ

ခရအတကထတင မ္ပါေငသညဲ့ အစ ်းထကပမ္ောဏ ဖစခပေါ်လောပါက ထိုံအစ ်းထကပမ္ောဏကိုံ အ ြေော်းပါတ
မ္ျော်းအတက ခပေါ်ခပါကလောသညဲ့ အစ ်းထကပမ္ောဏနှငဲ့ နိှုင်းယှဉရမ္ည။ ထိုံေ့ခ ောက အ မ္ငဲ့ဆုံ်း အစ ်းထကပ
မ္ောဏ မ္ှ ငယစဉကက်းလိုံက အစအစဉ ဖငဲ့ သကဆိုံငရောပါတ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ပါတမ္ျော်းသိုံေ့ ြေခေရ

ကျ ရှခ
ိ သညဲ့

ရောထူ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ရောထူ်းခ ရော မ္ျော်းကိုံ ြေခေခပ်းရမ္ည။
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(10)

The President after consultation with the Executive Deputy Presidents and

the leaders of the participating parties must—
(a)

determine the specific portfolios to be allocated to the respective
participating parties in accordance with the number of portfolios
allocated to them in terms of subsection (9);

(b)

appoint in respect of each such portfolio a member of the National
Assembly who is a member of the party to which that portfolio was
allocated under paragraph (a), as the Minister responsible for that
portfolio;

(c)

if it becomes necessary for the purposes of the Constitution or in
the interest of good government, vary any determination under
paragraph (a), subject to subsection (9);

(d)

terminate any appointment under paragraph (b)—
(i)

if the President is requested to do so by the leader of the
party of which the Minister in question is a member; or

(ii)

if it becomes necessary for the purposes of the Constitution
or in the interest of good government; or

(e)

fill, when necessary, subject to paragraph (b), a vacancy in the office
of Minister.

(11)

Subsection (10) must be implemented in the spirit embodied in the concept

of a government of national unity, and the President and the other functionaries
concerned must in the implementation of that subsection seek to achieve
consensus at all times: Provided that if consensus cannot be achieved on—
(a)

the exercise of a power referred to in paragraph (a), (c) or (d)(ii) of
that subsection, the President’s decision prevails;

(b)

the exercise of a power referred to in paragraph (b), (d)(i) or (e) of
that subsection affecting a person who is not a member of the
President’s party, the decision of the leader of the party of which
that person is a member prevails; and
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(၁၀)

ေုံတိယ သမ္မတမ္ျော်း၊ လွှတခတောတင်းရှိ နိုံငငခရ်းပါတမ္ျော်းနှငဲ့ တိုံငပငကော သမ္မတသည(က)

ပုံေမ္ြေ (၉)အရ ပါတမ္ျော်းကိုံ ြေခေခပ်းထော်းသညဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေင ရောထူ်းအခရအတကနှငဲ့အည
လွှတခတောတင်းရှိ ပါတမ္ျော်းကိုံ ြေခေခပ်းမ္ညဲ့ သ်း ြေော်းရောထူ်းခ ရောမ္ျော်းကိုံ ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတ
ခပ်းရမ္ည။

(ြေ)

အပိုံေ(က) အရ ရောထူ်းြေခေခပ်းသညဲ့ ပါတ၏ ပါတေင ဖစပပ်း ပညသူူ့ လွှတခတော၏
ကိုံယစော်းလှယ ဖစသူတစဦ်းကိုံ

အဆိုံပါ

အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငရောထူ်း

ခ ရော

တစြေုံစအတက

တောေ ရှိသညဲ့ ေ ကက်း အ ဖစ ြေ ေ့အပရမ္ည။
(င်္)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏

ရညရွယြေျကမ္ျော်းအတက

သိုံေ့မ္ဟုံတ

အစိုံ်းရခကောင်း၏

အကျိြု်းစ်းပော်းအလိင
ုံေ့ ှော လိုံအပလောပါက အပိုံေ (က) အရ ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတြေျကသည အ
ခ ပောင်းအလရှိနိုံငသည။ ပုံေမ္ြေ (၉) ပါ ပဋ္ဌော ်းြေျကကိုံ လိုံက ောရမ္ည။
(ဃ)

ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတင အပိုံေ (ြေ) အရ ရောထူ်းြေ ေ့အပမ္ှုမ္ှ သမ္ျှကိုံ ရပစနိုံငသည(၁)

ရောထူ်းြေ ေ့အပြေရသူ

ေ ကက်း၏

ပါတ ဖစခသော

ပါတမ္ှ

ပါတခြေါင်းခဆောငက

ထိုံသရ
ိုံေ့ ပစရ သမ္မတအော်း ပ ကော်းသညဲ့အြေါ၊
(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ရညရွယြေျကမ္ျော်း အရ လိုံအပလောလျှင သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
အစိုံ်းရခကောင်း၏ အကျိြု်းစ်းပော်းအတက လိုံအပလောသညဲ့အြေါ

(င)
(၁၁)

အပိုံေ (ြေ) အရ လိုံအပသညဲ့အြေါ လစလပသညဲ့ေ ကက်းရောထူ်းကိုံ ဖညဲ့စကနိုံငသည။

အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်း အစိုံ်းရ အယူအဆကိုံ ထငဟပသညဲ့စိတဓောတ ဖငဲ့ အပိုံေြေ (၁၀) ကိုံ အ

ခကောငအထညခဖောရမ္ည။ အဆိုံပါ အပိုံေြေကိုံ အခကောငအထညခဖောရောတင ခအောကခဖော ပပါ အခ ြေအခ
မ္ျော်း၌ အမ္ျော်းသခဘောတူညြေျကကိုံ မ္ရရှိပါက သမ္မတနှငဲ့ အ ြေော်းအစိုံ်းရဋ္ဌော မ္ျော်းသည အမ္ျော်းသခဘောတူညမ္ှု
ကိုံရရှိခအောင အပမ္ ကကိြု်းပမ္်း ကရမ္ည(က)

အဆိုံပါ

ပုံေမ္ြေ၏

အပိုံေ

(က)၊(င်္)၊

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

(ဃ)

(ii)

တိတ
ုံေ့ င

ပဆိုံသညဲ့

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောကိုံ ကျငဲ့သုံ်းရော တင သမ္မတ၏ ဆုံ်း ဖတြေျကက လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည။
(ြေ)

အဆိုံပါ

ပုံေမ္ြေ၏ အပိုံေ (ြေ)၊ (ဃ) (i) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (င)

တိတ
ုံေ့ င

ပဆိုံသညဲ့

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောကိုံ ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုသည သမ္မတ၏ ပါတမ္ှ ပါတေငမ္ဟုံတသူကိုံ သက
ခရောကမ္ှုရှိခ လျှင ထိုံသူ ပါတေငထော်းသညဲ့ ပါတမ္ှ ပါတခြေါင်းခဆောင၏ ဆုံ်း ဖတြေျကက
လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည။
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(c)

the exercise of a power referred to in paragraph (b) or (e) of that
subsection affecting a person who is a member of the President’s
party, the President’s decision prevails.

(12)

If any determination of portfolio allocations is varied under subsection (10)

(c), the affected Ministers must vacate their portfolios but are eligible, where
applicable, for reappointment to other portfolios allocated to their respective
parties in terms of the varied determination.
(13)

The President—
(a)

in consultation with the Executive Deputy Presidents and the
leaders of the participating parties, must—
(i)

determine a specific portfolio for a Minister referred to in
subsection (1) (b) should it become necessary pursuant to a
decision of the President under that subsection;

(ii)

appoint in respect of that portfolio a person who is not a
member of the National Assembly, as the Minister
responsible for that portfolio; and

(iii)
(b)

fill, if necessary, a vacancy in respect of that portfolio; or

after consultation with the Executive Deputy Presidents and the
leaders of the

participating parties, must terminate any

appointment under paragraph (a) if it becomes necessary for the
purposes of the Constitution or in the interest of good government.
(14)

Meetings of the Cabinet must be presided over by the President, or, if the

President so instructs, by an Executive Deputy President: Provided that the
Executive Deputy Presidents preside over meetings of the Cabinet in turn unless
the exigencies of government and the spirit embodied in the concept of a
government of national unity otherwise demand.
(15)

The Cabinet must function in a manner which gives consideration to the

consensus-seeking spirit embodied in the concept of a government of national
unity as well as the need for effective government.”.
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(င်္)

ထိုံပုံေမ္ြေ၏ အပိုံေ (ြေ) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (င) တင ပဆိုံသညဲ့ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောကိုံ ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုသည
သမ္မတ၏ ပါတမ္ှ ပါတေင ဖစပါက သမ္မတ၏ ဆုံ်း ဖတြေျကက လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည။

(၁၂)

ပုံေမ္ြေ (၁၀) (င်္) အရ ရောထူ်း ြေခေမ္ှုမ္ျော်းကိုံ ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတမ္ှုတစြေုံြေုံသည အခ ပောင်းအလ ဖစ

ခပေါ်ပါက သကခရောကြေရသညဲ့ ေ ကက်းမ္ျော်းသည ၎င်းတိ၏
ုံေ့ ရောထူ်းမ္ျော်းမ္ှ နုံတထကကော ခ ပောင်းလသော်းသညဲ့
သတမ္ှတြေျကအရ ၎င်းတိ၏
ုံေ့
ပါတအသ်းသ်းသိုံေ့ ြေခေခပ်းထော်းသညဲ့ အ ြေော်းရောထူ်းမ္ျော်းတင ြေ ေ့အပြေရရ
အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္သူမ္ျော်း ဖစသည။
(၁၃)

သမ္မတသည(က)

ေုံတိယသမ္မတမ္ျော်း ပါေငသညဲ့ပါတမ္ျော်း၏ ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း နှငဲ့ တိုံငပငကော
(၁)

ပုံေမ္ြေ (၁) (ြေ)တင ပဆိုံသညဲ့ ေ ကက်းတစဦ်းအတက သ်း ြေော်းရောထူ်းတစြေုံကိုံ
သတမ္ှတခပ်းရမ္ည။ ထိုံပုံေမ္ ြေ အရ သမ္မတ၏ ဆုံ်း ဖတြေျကနှငဲ့ ထိရ
ုံ ောထူ်းတိုံေ့
ကိုံကညပါက သမ္မတသည ယင်းသိုံေ့ ဆုံ်း ဖတသတမ္ှတ ခပ်းနိုံငသည။

(၂)

ပညသူူ့လွှတခတော ကိုံယစော်းလှယမ္ဟုံတသူကိုံ ထိုံရောထူ်းအတက တောေ ရှိသညဲ့
ေ ကက်းအ ဖစ ြေ ေ့အပနိုံငသည။

(၃)

လိုံအပပါက

အဆိုံပါရောထူ်းအတက

လစလပခ ရောကိုံ

ဖညဲ့စကနိုံငသည။

ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်းနှငဲ့

တိုံငပငပပ်းခ ောက

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(ြေ)

ေုံတိယသမ္မတမ္ျော်း၊

ပါေငသညဲ့ပါတမ္ျော်း၏

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေပါ ရညရွယြေျကမ္ျော်းအတက ခသောလည်းခကောင်း၊ ခကောင်းမ္ ခသော
အစိုံ်းရ၏

အကျိြု်းစ်းပော်းအတကခသောလည်းခကောင်း

အပိုံေ

(က)

အရ

မ္ညသညဲ့ရောထူ်းြေ ေ့အပမ္ှု ကိုံမ္ဆိုံ ရပစရမ္ည။
(၁၄)

အစိုံ်းရအဖွဲ့ အစည်းအခေ်းမ္ျော်းကိုံ သမ္မတက ကက်းမ္ှြူ်းကျင်းပရမ္ည သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သမ္မတက ညွှ ကော်းလျှင

ေုံတိယသမ္မတက ကက်းမ္ှြူ်းရမ္ည။ အစိုံ်းရ၏ လကတခလော အခရ်းခပေါ်ကိစစရပမ္ျော်းနှငဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်း
အစိုံ်းရ အယူအဆကိုံ ထငဟပမ္ှုတိက
ုံေ့
ခတောင်းဆိုံသညဲ့အြေါမ္ှတပါ်း ေုံတိယ သမ္မတက အစည်းအခေ်းမ္ျော်းကိုံ
ကက်းမ္ှြူ်းကျင်းပရမ္ည။
(၁၅)

အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်းအစိုံ်းရ

အယူအဆနှငဲ့

ထိခရောကခသော

အစိုံ်းရအုံပြေျြုပခရ်းအတက

လိုံအပြေျကတိေ့က
ုံ ိုံ ထငဟပသညဲ့ သခဘောတူညမ္ှုကိုံ ရှောခဖခသော စိတဓောတကိုံ အခလ်းခပ်းသညဲ့ အသင ဖငဲ့
အစိုံ်းရအဖွဲ့သည လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ ခဆောငရွကရမ္ည။
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5.

Section 93 of the new Constitution is deemed to read as follows:
“Appointment of Deputy Ministers
93.(1) The President may, after consultation with the Executive Deputy Presidents
and the leaders of the parties participating in the Cabinet, establish deputy
ministerial posts.
(2)

A party is entitled to be allocated one or more of the deputy ministerial

posts in the same proportion and according to the same formula that portfolios
in the Cabinet are allocated.
(3)

The provisions of section 91(10) to (12) apply, with the necessary changes,

in respect of Deputy Ministers, and in such application a reference in that section
to a Minister or a portfolio must be read as a reference to a Deputy Minister or a
deputy ministerial post, respectively.
(4)

If a person is appointed as the Deputy Minister of any portfolio entrusted

to a Minister—
(a)

that Deputy Minister must exercise and perform on behalf of the
relevant Minister any of the powers and functions assigned to that
Minister in terms of any legislation or otherwise which may, subject
to the directions of the President, be assigned to that Deputy
Minister by that Minister; and

(b)

any reference in any legislation to that Minister must be construed
as including a reference to the Deputy Minister acting in terms of an
assignment under paragraph (a) by the Minister for whom that
Deputy Minister acts.

(5)

Whenever a Deputy Minister is absent or for any reason unable to exercise

or perform any of the powers or functions of office, the President may appoint any
other Deputy Minister or any other person to act in the said Deputy Minister’s
stead, either generally or in the exercise or performance of any specific power or
function.”.
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၅။

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၉၃ ကိုံ ဖတရှုရ ခအောကပါအတိင
ုံ ်းမ္ှတယူရမ္ည ‘ေုံေ ကက်းမ္ျော်း ြေ ေ့အပ ြေင်း
၉၃။

(၁)

ေုံေ ကက်းမ္ျော်း၊ အစိုံ်းရအဖွဲ့အတင်းပါေငသညဲ့ ပါတခြေါင်းခဆောငမ္ျော်းနှငဲ့ တိုံငပငခဆ်းခန်းပပ်း

ခ ောက သမ္မတသည ေုံေ ကက်းရောထူ်းမ္ျော်းကိုံ ခ ရောသတမ္ှတနိုံငသည။
(၂)

ပါတတစြေုံသည တူညခသောအြေျိြု်း ဖငဲ့ ေုံေ ကက်းခ ရော တစခ ရော သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တစခ ရောထက

ြေခေရ ရှိနိုံငသည။ အလော်းတူ

ည်းလမ္်း

ဖငဲ့ပင အစိုံ်းရအဖွဲ့အတင်းရှိ ရောထူ်းမ္ျော်းကိုံလည်း ြေခေ

ရရှိနိုံငသည။
(၃)

ပုံေမ္ ၉၁(၁၀)မ္ှ ၁၂ အထိ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ လိုံအပခသော ခ ပောင်းလမ္ှု မ္ျော်းနှငဲ့အတူ

ေုံေ ကက်းမ္ျော်းအတက

ကျငဲ့သုံ်းနိုံငသည။

ထိုံသက
ိုံေ့ ျငဲ့သုံ်းရောတင

ေ ကက်းသိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ေ ကက်းရောထူ်းတစြေုံကိုံ ထိုံပုံေမ္တင ရညညွှ ်းြေျကသည ေုံေ ကက်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ေုံေ ကက်းရောထူ်းကိုံ
ရညညွှ ်း ြေင်းဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(၄)

ေ ကက်းတစဦ်းကိုံ အပနှင်းသညဲ့ ရောထူ်းတစြေုံြေုံတင ေုံေ ကက်းအ ဖစ ြေ ေ့အပြေရပါက (က)

ထိေ
ုံ ုံေ ကက်းသည
တောေ မ္ျော်းကိုံ

ယင်းေ ကက်းရောထူ်း၏

ေ ကက်းကိုံယစော်း

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောနှငဲ့

ကျငဲ့သုံ်းခဆောငရွကနိုံငသည။

လုံပင ်း

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်း

ြေျကအရခသောလည်းခကောင်း၊ သမ္မတ၏ ညွှ ကော်းြေျကအရ ခသောလည်းခကောင်း၊
ထိုံေ ကက်း၏

တောေ ခပ်းအပြေျကအရခသောလည်းခကောင်း

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

ေ ကက်းကိုံယစော်း

ထိုံေုံေ ကက်းက

ထိုံအောဏောနှငဲ့
ကျငဲ့သုံ်း

ခဆောငရွကနိုံငသည။
(ြေ)

ဥပခေ ပဋ္ဌော ်းြေျကမ္ှ သမ္ျှတင ထိုံေ ကက်းအော်း ရညညွှ ်းြေျကမ္ျော်းကိုံ အပိုံေ (က)
အရ

ေုံေ ကက်းက

ကိုံယစော်း ပြုသညဲ့

ေ ကက်း၏တောေ ခပ်းအပမ္ှုခ ကောငဲ့

တောေ ထမ္်းခဆောငခ သညဲ့ ေုံေ ကက်းကိုံ ရညညွှ ်းသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည။
(၅)

ေုံေ ကက်းခ ရောတစခ ရော

လစလပလျှငခသောလည်းခကောင်း

ထိုံေုံေ ကက်းရောထူ်း၏

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းကိုံ ကျငဲ့သုံ်း သိုံေ့ ထမ္်းခဆောင ြေင်းမ္ ပြုနိုံငသညဲ့
အခ ကောင်းခပေါ်ခပါကလျှငခသောလည်းခကောင်း သမ္မတသည အ ြေော်းခသော ေုံေ ကက်းတစဦ်းဦ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
ထိုံလစလပ ေုံေ ကက်းကိုံယစော်း အခထခထလုံပင ်းတောေ မ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ သ်း ြေော်း တောေ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
လုံပပိုံငြေငဲ့ကိုံကျငဲ့သုံ်း (သိ)ုံေ့ ထမ္်းခဆောငခ သညဲ့ တောေ ထမ္်းခဆောငခ သူတစဦ်းကိုံ ခသောလည်း
ခကောင်း ေုံေ ကက်းအ ဖစ ြေ ေ့အပနိုံငသည။
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6.

Section 96 of the new Constitution is deemed to contain the following additional

subsections:
“(3) Ministers are accountable individually to the President and to the National
Assembly for the administration of their portfolios, and all members of the Cabinet
are correspondingly accountable collectively for the performance of the functions
of the national government and for its policies.
(4)

Ministers must administer their portfolios in accordance with the policy

determined by the Cabinet.
(5)

If a Minister fails to administer the portfolio in accordance with the policy

of the Cabinet, the President may require the Minister concerned to bring the
administration of the portfolio into conformity with that policy.
(6)

If the Minister concerned fails to comply with a requirement of the

President under subsection (5), the President may remove the Minister from
office—
(a)

if it is a Minister referred to in section 91(1)(a), after consultation
with the Minister and, if the Minister is not a member of the
President’s party or is not the leader of a participating party, also
after consultation with the leader of that Minister’s party; or

(b)

if it is a Minister referred to in section 91(1)(b), after consultation
with the Executive Deputy Presidents and the leaders of the
participating parties.”.
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၆။

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၉၆ တင ခအောကပါ ဖညဲ့စကပုံေမ္ြေမ္ျော်းပါေငသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည

-

“(၃) ေ ကက်းမ္ျော်းသည ၎င်းတိ၏
ုံေ့ ေ ကက်းဋ္ဌော မ္ျော်းကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေ ြေင်းအတက ပညသူူ့ လွှတခတောနှငဲ့ သမ္မတ ကိုံ ထ
တစဦ်းြေျင်း တောေ ြေရမ္ည။ အလော်းတူ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းအော်းလုံ်းသည နိုံငင အစိုံ်းရ၏ လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း
ခဆောငရွကမ္ှုနှငဲ့ အစိုံ်းရ၏ မ္ူေါေမ္ျော်းအတက စုံခပါင်းတောေ ြေရမ္ည။
(၄)

အစိုံ်းရအဖွဲ့က

ဆုံ်း ဖတသညဲ့

မ္ူေါေနှငဲ့အည

ေ ကက်းမ္ျော်းသည

၎င်းတိ၏
ုံေ့ ေ ကက်းဋ္ဌော မ္ျော်းကိုံ

အစိုံ်းရအဖွဲ့၏ မ္ူေါေနှငဲ့အည ၎င်း၏ ေ ကက်းဋ္ဌော ကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေ ြေင်း ပြုရ

ပျကကကပါက ထိုံမ္ူေါေနှငဲ့

စမ္ြေ ေ့ြေရမ္ည။
(၅)

ခလျောညစော ေ ကက်းဋ္ဌော ကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေခစရ သကဆိုံငရော ေ ကက်းအော်း သမ္မတက ခတောင်းဆိုံရမ္ည။
(၆)

ပုံေမ္ြေ (၅) အရ သမ္မတခတောင်းဆိုံမ္ှုကိုံ အဆိပ
ုံ ါေ ကက်းသည လိုံက ောရ ပျကကကပါက သမ္မတသည

ထိုံေ ကက်းကိုံ ရောထူ်းမ္ှ ဖယရှော်းနိုံငသည(က)

အဆိုံပါ

ေ ကက်းသည

အစိုံ်းရအဖွဲ့တငပါရှိသညဲ့

သမ္မတ၏

ပါတတစြေုံ၏

ပါတမ္ှမ္ဟုံတလျှငခသောလည်းခကောင်း၊

ခြေါင်းခဆောငမ္ဟုံတလျှင

ခသောလည်းခကောင်း၊

ထိုံေ ကက်းနှငဲ့ တိုံငပငခဆ်းခန်း၍ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ ထိုံေ ကက်း၏ ပါတခြေါင်းခဆောငနှငဲ့လည်း
တိုံငပငခဆ်းခန်းကော သမ္မတသည ပုံေမ္ ၉၁ (၁) (က) တငရညညွှ ်းသညဲ့ ေ ကက်း ဖစပါက
၎င်းအော်း တောေ မ္ှ ဖယရှော်းနိုံငသည။
(ြေ)

ပုံေမ္

၉၁(၁)(ြေ)

တင

ရညညွှ ်းသညဲ့

ေ ကက်း ဖစပါက

ေုံသမ္မတမ္ျော်းနှငဲ့

အစိုံ်းရအဖွဲ့တငပါေငသညဲ့ ပါတခြေါင်းခဆောငမ္ျော်းနှငဲ့ တိုံငပငခဆ်းခန်းကော သမ္မတသည
ထိုံေ ကက်းအော်း ရောထူ်းမ္ှဖယရှော်းနိုံငသည။
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ANNEXURE C
Government of National Unity: Provincial Sphere

1.

Section 132 of the new Constitution is deemed to read as follows:
“Executive Councils
132. (1) The Executive Council of a province consists of the Premier and not more
than 10 members appointed by the Premier in accordance with this section.
(2)

A party holding at least 10 per cent of the seats in a provincial legislature

and which has decided to participate in the government of national unity, is
entitled to be allocated one or more of the Executive Council portfolios in
proportion to the number of seats held by it in the legislature relative to the
number of seats held by the other participating parties.
(3)

Executive Council portfolios must be allocated to the respective

participating parties according to the same formula set out in section 91(9), and
in applying that formula a reference in that section to—
(a)

the Cabinet, must be read as a reference to an Executive Council;

(b)

a Minister, must be read as a reference to a member of an

Executive Council; and
(c)

the National Assembly, must be read as a reference to the provincial
legislature.

(4)

The Premier of a province after consultation with the leaders of the

participating parties must—
(a)

determine the specific portfolios to be allocated to the respective
participating parties in accordance with the number of portfolios
allocated to them in terms of subsection (3);
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ခ ောကဆကတ င်္
အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်းအစိ်းုံ ရ၊ ပည ယအဆငဲ့

၁။

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၃၂ ကိုံ ခအောကပါအတိင
ုံ ်း မ္ှတယူရမ္ည “အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့မ္ျော်း
၁၃၂။ (၁) ပည ယတစြေုံ၏ အုံပြေျြုပခရ်း အဖွဲ့တင ေ ကက်းြေျြုပနှငဲ့ ဤပုံေမ္နှငဲ့အည ေ ကက်းြေျြုပက ြေ ေ့အပသညဲ့
၁ေ ဦ်းထကမ္ပိုံခသော အဖွဲ့ေငမ္ျော်း ဖငဲ့ ဖွဲ့စည်းသည။
(၂)

ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောတင ကိုံယစော်းလှယခ ရော အ ည်းဆုံ်း ၁ေ ရောြေိုံငနှု ်းရရှိထော်းပပ်း

အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်းအစိုံ်းရတင ပါေငခဆောငရွကရ
ခတောတင

ဆုံ်း ဖတသညဲ့ ပါတသည ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတ

အ ြေော်းပါတမ္ျော်းရထော်းခသော ကိုံယစော်းလှယခ ရော အခရအတကနှငဲ့ ယင်းပါတကရထော်းသညဲ့

ကိုံယစော်းလှယခ ရော အခရအတက အြေျိြု်းအရ

ပည ယ အုံပြေျြုပခရ်း အဖွဲ့ေင ရောထူ်းခ ရောတစခ ရော

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တစခ ရောထကပိုံ၍ ရယူရ အြေငဲ့ရှိသည။
(၃)

ပုံေမ္ ၉၁(၉) တငခဖော ပထော်းသညဲ့

ည်းလမ္်း

နှငဲ့အည အစိုံ်းရအဖွဲ့တငပါေငသညဲ့ ပါတမ္ျော်းကိုံ

အစိုံ်းရအဖွဲ့(အမ္ှုခဆောငခကောငစ) ေင ရောထူ်းခ ရောမ္ျော်း ြေခေခပ်းရမ္ည။ ထိုံ
ထိုံပုံေမ္၌

ရညည ်းသညဲ့

ခအောကပါပုံင်္ိြု္ လမ္ျော်းကိုံ

ည်းလမ္်း

ပူ်းတပါရောထူ်းဋ္ဌော မ္ျော်းအတက

ကိုံကျငဲ့သုံ်းရော တင
ရညညွှ ်းသညဟုံ

မ္ှတယူရမ္ည။
(က)

အစိုံ်းရအဖွဲ့သည အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ကိုံ အမ္ှုခဆောငခကောငစကိုံ ရညညွှ ်းသည။

(ြေ)

ေ ကက်းသည အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ ၏ အဖွဲ့ေငကိုံ ရညညွှ ်းသည။

(င်္)
(၄)

ပညသူူ့ လွှတခတော သည ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောကိုံ ရညညွှ ်းသည။

ပါေင ခဆောငရွက သညဲ့ ပါတခြေါင်းခဆောငမ္ျော်းနှငဲ့ တိင
ုံ ပငခဆ်းခန်းပပ်းခ ောက ပည ယေ ကက်းသည(က)

ပုံေမ္ြေ

(၃)

အရ

ခရအတကနှငဲ့အည

လွှတခတောရှိပါတအသ်းသ်းအတက
ပါတအသ်းသ်းကိုံ

ြေခေခပ်းထော်းသညဲ့

အစိုံ်းရအဖွဲ့ရောထူ်းဋ္ဌော

မ္ျော်း

ရောထူ်းအ

ြေခေခပ်းရ

ဆုံ်း ဖတရမ္ည။
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(b)

appoint in respect of each such portfolio a member of the provincial
legislature who is a member of the party to which that portfolio was
allocated under paragraph (a), as the member of the Executive
Council responsible for that portfolio;

(c)

if it becomes necessary for the purposes of the Constitution or in
the interest of good government, vary any determination under
paragraph (a), subject to subsection (3);

(d)

terminate any appointment under paragraph (b)—
(i)

if the Premier is requested to do so by the leader of the party of
which the Executive Council member in question is a member; or

(ii)

if it becomes necessary for the purposes of the Constitution
or in the interest of good government; or

(e)

fill, when necessary, subject to paragraph (b), a vacancy in the office
of a member of the Executive Council.

(5)

Subsection (4) must be implemented in the spirit embodied in the concept

of a government of national unity, and the Premier and the other functionaries
concerned must in the implementation of that subsection seek to achieve
consensus at all times: Provided that if consensus cannot be achieved on—
(a)

the exercise of a power referred to in paragraph (a), (c) or (d)(ii) of
that subsection, the Premier’s decision prevails;

(b)

the exercise of a power referred to in paragraph (b), (d)(i) or (e) of
that subsection affecting a person who is not a member of the
Premier’s party, the decision of the leader of the party of which such
person is a member prevails; and

(c)

the exercise of a power referred to in paragraph (b) or (e) of that
subsection affecting a person who is a member of the Premier’s
party, the Premier’s decision prevails.
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(ြေ)

အပိုံေ (က) အရ သကဆိုံငရောရောထူ်းတစြေုံကိုံ ြေခေခပ်းထော်းသညဲ့ ပါတမ္ှ ပါတေင ဖစပပ်း
ပည ယ ဥပခေ ပြု လွှတခတောကိုံယစော်းလှယ ဖစသူကိုံ ထိုံရောထူ်းအတက တောေ ရှိသညဲ့
အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ ၏ အဖွဲ့ေငအ ဖစ အဆိုံပါရောထူ်းဋ္ဌော တင ြေ ေ့အပရမ္ည။

(င်္)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ရညရွယြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ ခကောင်းမ္ ခသော အစိုံ်းရအုံပြေျြုပခရ်း၏
အကျိြု်းစ်းပော်း ကိုံ ရညခမ္ျှောကော လိုံအပလောပါက အပိုံေ (က) အရ ဆုံ်း ဖတြေျကမ္ှ သမ္ျှသည
ပုံေမ္ြေ (၃)နှငဲ့အည အခ ပောင်းအလရှိနိုံငသည။

(ဃ)

အပိုံေ

(ြေ)

အရ

မ္ညသညဲ့ရောထူ်းြေ ေ့အပမ္ှုကိုံမ္ဆိုံ

ခအောကပါအခ ြေအခ မ္ျော်းတင

ရပစနိုံငသည။
(၁)

သကဆိုံငသညဲ့

အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့

၏

ပါတခြေါင်းခဆောငက

ထိုံသရ
ိုံေ့ ပစရ

ေ ကက်းြေျြုပကိုံ ပ ကော်းလောလျှင ခသောလည်းခကောင်း
(၂)

ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ ရညရွယြေျကမ္ျော်းနှငဲ့ ခကောင်းမ္ ခသော အစိုံ်းရအုံပြေျြုပ
ခရ်း၏

အကျိြု်းစ်းပော်းကိုံရညခမ္ျှောရ

လိုံအပလောလျှငခသော

လည်းခကောင်း။

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(င)

အပိုံေ (ြေ)အရ ထိုံ အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ ေငရောထူ်းခ ရော၌ လစလပမ္ှု ဖစခပေါ်လျှင လိုံအပပါက
လစလပရောထူ်းကိုံ ဖညဲ့စကနိုံငသည။

(၅)

အမ္ျိြု်းသော်းညညတခရ်းအစိုံ်းရ၏အယူအဆကိုံ ထငဟပသညဲ့ သရုံပသက ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၄) ကိုံအ

ခကောငအထညခဖောရမ္ည။

ထိုံပုံေမ္ြေကိုံ

အခကောငအထညခဖောရောတင

အ ြေော်းအစိုံ်းရဌော မ္ျော်းသည အမ္ျော်းသခဘောတူညမ္ှုရရှိခအောင အစဉကကိြု်းပမ္်း ကရမ္ည။

ပည ယေ ကက်းြေျြုပနှငဲ့
ခအောကပါအခ ြေ အ

ခ မ္ျော်းတင သခဘောတူညမ္ှုကိုံ မ္ရရှိသညဲ့အြေါ(က)

အဆိုံပါ ပုံေမ္ြေ၏ အပိုံေ(က)၊ (င်္) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (ဃ) (၁) တိတ
ုံေ့ င ရညညွှ ်းသညဲ့ လုံပပိုံငြေငဲ့
အောဏောတစရပကိုံ ကျငဲ့သုံ်းရောတင ေ ကက်းြေျြုပ ၏ ဆုံ်း ဖတြေျကက လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည။

(ြေ)

ေ ကက်းြေျြုပ၏ ပါတေငမ္ဟုံတခသော ပုံင်္ိြု္ လတစဦ်း ပါေငသညဲ့ အဆိုံပါ ပုံေမ္ြေ၏ အပိုံေ (ြေ)၊
(ဃ)(၂)

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ (င) တိတ
ုံေ့ င ရညညွှ ်းသညဲ့ လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောကိုံ ကျငဲ့သုံ်းရောတင

ထိုံသူ၏ပါတခြေါင်းခဆောင၏ ဆုံ်း ဖတြေျကက လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည။
(င်္)

ေ ကက်းြေျြုပ၏ ပါတေင ပုံင်္ိြု္ လတစဦ်း ပါေငပတသကသညဲ့ ထိပ
ုံ ုံေမ္ြေ၏ အပိုံေ (ြေ) သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ
(င)

တင

ရညညွှ ်းသညဲ့

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောကိုံ

ကျငဲ့သုံ်းရောတင

ေ ကက်းြေျြုပ၏

ဆုံ်း ဖတြေျကက လွှမ္်းမ္ိုံ်းသည။
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(6)

If any determination of portfolio allocations is varied under subsection (4)

(c), the affected members must vacate their portfolios but are eligible, where
applicable, for reappointment to other portfolios allocated to their respective
parties in terms of the varied determination.
(7)

Meetings of an Executive Council must be presided over by the Premier of

the province.
(8)

An Executive Council must function in a manner which gives consideration

to the consensus-seeking spirit embodied in the concept of a government of
national unity, as well as the need f or effective government.”.

2.

Section 136 of the new Constitution is deemed to contain the following additional

subsections:
“(3) Members of Executive Councils are accountable individually to the Premier
and to the provincial legislature for the administration of their portfolios, and all
members of the Executive Council are correspondingly accountable collectively for
the performance of the functions of the provincial government and for its policies.
(4)

Members of Executive Councils must administer their portfolios in

accordance with the policy determined by the Council.
(5)

If a member of an Executive Council fails to administer the portfolio in

accordance with the policy of the Council, the Premier may require the member
concerned to bring the administration of the portfolio into conformity with that
policy.
(6)

If the member concerned fails to comply with a requirement of the Premier

under subsection (5), the Premier may remove the member from office after
consultation with the member, and if the member is not a member of the
Premier’s party or is not the leader of a participating party, also after consultation
with the leader of that member’s party.”.
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(၆)

ပုံေမ္ြေ

(၄) (င်္) အရ ရောထူ်းခ ရောြေခေမ္ှုကိုံ ဆုံ်း ဖတြေျကသည အခ ပောင်းအလ ဖစခပေါ်ပါက

ပါေငပတသကသညဲ့ အစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည ၎င်းတိ၏
ုံေ့
ရောထူ်းမ္ျော်းမ္ှ နုံတထကနိုံငခသောလည်း ၎င်းတိုံေ့၏
ပါတမ္ျော်းအတက

ြေတမ္်းခပ်းထော်းခသော

ရောထူ်းမ္ျော်းတင

အခ ပောင်းအလ ဖစခပေါ်သညဲ့ဆုံ်း ဖတြေျကအရ

ပ လညြေ ေ့အပြေရရ အရညအြေျင်း ပညဲ့မ္သည။
(၇)

အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ ၏ အစည်းအခေ်းမ္ျော်းကိုံ သကဆိုံငရော ပည ယေ ကက်းြေျြုပက ကက်းမ္ှြူ်းရမ္ည။

(၈)

အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့သည ထိခရောကခသော အစိုံ်းရအုံပြေျြုပခရ်း ဖစရ လိုံအပြေျကနှငဲ့ အမ္ျိြု်းသော်းညညတ

ခရ်း

အစိုံ်းရ၏အယူအဆကိုံ

ထငဟပသညဲ့

သရုံပသက ဖငဲ့

အမ္ျော်းသခဘောတူညမ္ှုရရှိခရ်းကိုံ

ထညဲ့သင်းစဉ်းစော်းကော တောေ ထမ္်း ခဆောငရမ္ည။”

၂။

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေသစ၏ ပုံေမ္ ၁၃၆ တင ခအောကပါ ပုံေမ္ြေမ္ျော်း ပါေငသညဟုံ မ္ှတယူရမ္ည “(၃)

ပည ယအုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့

ပည ယေ ကက်းြေျြုပနှငဲ့

အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည

ပည ယ ဥပခေ ပြု

၎င်းတိ၏
ုံေ့

လွှတခတောတိုံေ့အော်း

ေ ကက်းဋ္ဌော မ္ျော်းကိုံ
တောေ ြေရမ္ည။

စမ္ြေ ေ့ြေမ္ှုအတက
ပည ယအ စိုံ်းရ၏

လုံပင ်းတောေ မ္ျော်း ထမ္်းခဆောင ြေင်းနှငဲ့ ယင်း၏မ္ူေါေမ္ျော်းအတက ပည ယအစိုံ်းရအဖွဲ့ေငမ္ျော်းအော်းလုံ်း သညစုံ
ခပါင်းတောေ ြေရမ္ည။
(၄)

အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ေငမ္ျော်းသည အဖွဲ့က ြေျမ္ှတသညဲ့မ္ူေါေ မ္ျော်းနှငဲ့အည ေ ကက်းဋ္ဌော မ္ျော်းကိုံ

စမ္ြေ ေ့ြေရမ္ည။
(၅)

အုံပြေျြုပခရ်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ေင တစဦ်းသည အဖွဲ့၏ မ္ူေါေနှငဲ့အည ၎င်း၏ေ ကက်းဋ္ဌော ကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေရ

ပျကကကပါက ပည ယေ ကက်းြေျြုပသည အဆိုံပါ မ္ူေါေနှငဲ့အည ထိုံေ ကက်းဋ္ဌော ကိုံ စမ္ြေ ေ့ြေရ သကဆိုံငရော
အဖွဲ့ေငအော်း ခတောင်းဆိုံနိုံငသည။
(၆)
အဆိုံပါ

ပုံေမ္ြေ (၅) အရ ေ ကက်းြေျြုပ၏ခတောင်းဆိုံမ္ှုကိုံ အဆိုံပါ အဖွဲ့ေငသည လိုံက ောရ
အဖွဲ့ေငသည

ေ ကက်းြေျြုပ၏

ပါတတစြေုံ၏ ခြေါင်းခဆောငမ္ဟုံတလျှင
ထိုံသူ၏

ပါတ

ပါတမ္ှမ္ဟုံတလျှငခသောလည်းခကောင်း၊

ပျကကကပါက

အစိုံ်းရအဖွဲ့တငပါရှိသညဲ့

ခသောလည်း ခကောင်း၊ ထိုံအဖွဲ့ေငနှငဲ့ တိုံငပငခဆ်းခန်း၍ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ခြေါင်းခဆောငနှငဲ့လည်း

တိင
ုံ ပငခဆ်းခန်းကော

ေ ကက်းြေျြုပသည

၎င်းအော်း

တောေ မ္ှ

ဖယရှော်းနိုံငသည။
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ANNEXURE D
Public Administration and Security Services: Amendments to Sections of the
Previous Constitution

1.

The amendment of section 218 of the previous Constitution
(a)

—

by replacing in subsection (1) the words preceding paragraph (a) with the
following words:
“(1) Subject to the directions of the Minister of Safety and Security, the
National Commissioner shall be responsible for—”;

(b)

by replacing paragraph (b) of subsection (1) with the following paragraph:
“(b) the appointment of provincial commissioners;”;

(c)

by replacing paragraph (d) of subsection (1) with the following paragraph:
“(d)

the investigation and prevention of organised crime or crime which

requires national investigation and prevention or specialised skills;”; and
(d)

by replacing paragraph (k) of subsection (1) with the following paragraph:
“(k)

the establishment and maintenance of a national public order

policing unit to be deployed in support of and at the request of the
Provincial Commissioner;”.
2.

The amendment of section 219 of the previous Constitution by replacing in

subsection (1) the words preceding paragraph (a) with the following words:
“(1)

Subject to section 218(1), a Provincial Commissioner shall be responsible

for—”.
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ခ ောကဆကတ ဃ
အမ္ျော်း ပညသူ ဆိင
ုံ ရော စမ္ြေ ြေ
ေ့ ခရ်း နှငဲ့ လခုံ ြေြုခရ်း၊ ယြေငဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္မ္ျော်းကိုံ ပငဆင ြေင်း

၁။

ယြေငဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂၁၈ ကိုံ ခအောကပါအတိင
ုံ ်း ပငဆငသည
(က)

-

ပုံေမ္ြေ (၁) အပိုံေ (က) တငပါေငသညဲ့ စကော်းရပမ္ျော်းကိုံ ခအောကပါစကော်းရပ ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်းရမ္ည။
“(၁)

လုံခြေြုခရ်းနှငဲ့

ခဘ်းကင်းခရ်း

ေ ကက်း၏

ညွှ ကော်းြေျကနှငဲ့အည

ရြေျြုပသည

ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းအတကတောေ ရှိသည။”
(ြေ)

ပုံေမ္ြေ (၁) ၏ အပိုံေ (ြေ) ကိုံ ခအောကပါစောပိုံေ ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်းသည။
“(ြေ) ပည ယရြေျြုပြေ ေ့အပ ြေင်း”

(င်္)

ပုံေမ္ြေ (၁) ၏ အပိုံေ (ဃ) ကိုံ ခအောကပါစောပိုံေ ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်းသည။

(ဃ)

“င်္ိုံဏ်းဖွဲ့ကျြု်းလ သညဲ့ မ္ှုြေင်းမ္ျော်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ တစနိုံငငလုံ်းအတိုံင်းအတော ဖငဲ့ စုံစမ္်းခထောကလှမ္်းမ္ှု နှငဲ့
တော်းဆ်းကောကယမ္ှု

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အထူ်းကျွမ္်းကျငမ္ှုမ္ျော်း

လိုံအပသညဲ့မ္ှုြေင်းမ္ျော်းကိုံ

စုံစမ္်း

ခထောကလှမ္်း ြေင်းနှငဲ့ တော်းဆ်းကောကယ ြေင်း”
(ဃ) ပုံေမ္ြေ (၁) ၏ အပိုံေ (ဋ) ကိုံ ခအောကပါစောပိုံေ ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်းသည။
“(ဋ) တနိုံငငလုံ်းပငိမ္ေပပိ ပော်းမ္ှု ထူခထောင ြေင်းနှငဲ့ ထိ ်းသိမ္်း ြေင်း ရလုံပင ်းအဖွဲ့ကိုံ ပည ယရြေျြုပ၏
တင ပခတောင်းဆိုံမ္ှု၊ အော်းခပ်းကူညမ္ှုတိုံေ့ ဖငဲ့ ခဆောငရွကရမ္ည။

၂။

ပုံေမ္ြေ (၁) တင အပိေ
ုံ (က) တငခရှွဲ့မ္ှ စကော်းရပမ္ျော်းကိုံ ခအောကပါ စကော်းရပမ္ျော်း ဖငဲ့ အစော်းထိ်းုံ ကော

ယြေငဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂၁၉ ကိုံ ပငဆငသည။
“(၁) ပုံေမ္ ၂၁၈ (၁) နှငဲ့အည ပည ယရြေျြုပသည ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းအတက တောေ ရှိသည”
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3.

The amendment of section 224 of the previous Constitution by replacing the proviso

to subsection (2) with the following proviso:
“Provided that this subsection shall also apply to members of any armed force
which submitted its personnel list after the commencement of the Constitution of
the Republic of South Africa, 993 (Act 200 of 1993), but before the adoption of the
new constitutional text as envisaged in section 73 of that Constitution, if the
political organisation under whose authority and control it stands or with which it
is associated and whose objectives it promotes did participate in the Transitional
Executive Council or did take part in the first election of the National Assembly
and the provincial legislatures under the said Constitution.”.

4.

The amendment of section 227 of the previous Constitution by replacing subsection

(2) with the following subsection:
“(2)

The National Defence Force shall exercise its powers and perform its

functions solely in the national interest in terms of Chapter 11 of the Constitution
of the Republic of South Africa, 1996.”

5.

The amendment of section 236 of the previous Constitution
(a)

—

by replacing subsection (1) with the following subsection—
“(1) A public service, department of state, administration or security service
which immediately before the commencement of the Constitution of the
Republic of South Africa, 1996 (hereinafter referred to as “the new
Constitution”), performed governmental functions, continues to function in
terms of the legislation applicable to it until it is abolished or incorporated
or integrated into any appropriate institution or is rationalised or
consolidated with any other institution.”;
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၃။

ခအောကပါ ပဋ္ဌော ်းြေျက ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၂) ပါစည်းကမ္်းြေျကကိုံ အစော်းထိ်းုံ ကော ယြေငဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္

၂၂၄ ကိုံ ပငဆငသည။
“လက ကကိုံငတပဖွဲ့တစြေုံကိုံ

ထိ ်းြေျြုပ၍

ယင်းအဖွဲ့အခပေါ်

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောရခသော

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

လက ကကိုံငအဖွဲ့နှငဲ့ ဆကစပခသော နိုံငငခရ်းအဖွဲ့အစည်းသည ၁၉၉၃ အခ ြေြေဥပခေအရ အသငကူ်းခ ပောင်း
ခရ်း အစိုံ်းရအဖွဲ့ သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ပညသူူ့ လွှတခတော

ပထမ္ဆုံ်း ခရွ်းခကောက တငခ မ္ောကရောတင ပါေင

ခဆောငရွကမ္ှုရှိပါက ၁၉၉၃ ြေုံနှစ ခတောငအောဖရိက သမ္မတနိုံငင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ (၁၉၉၃ ြေုံနှစ အကဥပ
ခေအမ္ှတ

၂၀၀)

စတငအောဏောတညပပ်းခ ောက

ယင်း၏ေ ထမ္်းအဖွဲ့စောရင်းကိုံ

တင ပသညဲ့

လက ကကိုံငတပဖွဲ့မ္ျော်း၏ အဖွဲ့ေငတိုံင်းသည ထိုံပုံေမ္ြေတင အကကြု်းေငသညဲ့တိုံင ထိုံဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ
ပုံေမ္ ၇၃ တင ခဖော ပသညဲ့ အခ ြေြေဥပခေသစ ကျငဲ့သုံ်းမ္ှုမ္တိုံငမ္ ဖစမ္ှသောလျှင”

၄။

ခအောကပါ ပုံေမ္ြေ ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၂) ကိအ
ုံ စော်းထိ်းုံ ကော ယြေငဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂၂၇ ကိုံ ပငဆငသည။
“(၂) ၁၉၉၆ ြေုံနှစ ခတောငအောဖရိကသမ္မတနိုံငင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ အြေ ်း ၁၁ အရ အမ္ျိြု်းသော်း ကောကယ
ခရ်းတပဖွဲ့သည

အမ္ျိြု်းသော်းအကျိြု်းစ်းပော်းအရသော

ယင်း၏လုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

ထမ္်းခဆောင၍

လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်းကိုံ ကျငဲ့သုံ်းရမ္ည”

၅။

ယြေငဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂၃၆ ကိခ
ုံ အောကပါအတိင
ုံ ်း ပငဆငသည။
(က)

ခအောကပါ ပုံေမ္ြေ ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၁) ကိုံ အစော်းထိုံ်းသည။
“(၁)
ခေ

(ခ ောငတင ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစဟုံ ရညညွှ ်းမ္ည) ၁၉၉၆ ြေုံနှစ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပ
အောဏောမ္တညမ္

အစိုံ်းရလုံပင ်းတောေ မ္ျော်းကိုံ

ထမ္်းခဆောငြေဲ့သညဲ့

ပညသူူ့ေ ထမ္်းအဖွဲ့၊

အစိုံ်းရေ ကက်းဋ္ဌော ၊ အုံပြေျြုပခရ်းနှငဲ့ လုံခြေြုခရ်းေ ထမ္်းအဖွဲ့မ္ျော်းသည ယင်းတိုံေ့အတက အကကြု်းေငသညဲ့
ဥပခေနှငဲ့ အည ယင်းတိက
ုံေ့ ိုံ ဖျကသိမ္်းသညဲ့အြေျိ ထိခသောလည်းခကောင်း၊ သငဲ့ခလျောသညဲ့ အဖွဲ့အစည်း
တစြေုံအတင်းသိုံေ့ ခပါင်းစပဖွဲ့စည်း ြေင်း ဖငဲ့ ခသောလည်းခကောင်း၊ ပငဆငဖွဲ့စည်း ြေင်း ဖငဲ့ခသောလည်း
ခကောင်း၊ အ ြေော်း နှငဲ့ ခပါင်းစပ၍ခသောလည်းခကောင်း အစိုံ်းရလုံပင ်းတောေ

မ္ျော်းကိုံ ဆကလကထမ္်း

ခဆောငနိုံငသည။”

This is not an official document of South Africa.

434

(b)

by replacing subsection (6) with the following subsection:
“(6) (a)

The President may appoint a commission to review the

conclusion or amendment of a contract, the appointment or
promotion, or the award of a term or condition of service or other
benefit, which occurred between 27 April 1993 and 30 September
1994 in respect of any person referred to in subsection (2) or any
class of such persons.
(b)

The commission may reverse or alter a contract, appointment,
promotion or award if not proper or justifiable in the circumstances
of the case.”; and

(c)

by replacing “this Constitution”, wherever this occurs in section 236,
with “the new Constitution”.

6.

The amendment of section 237 of the previous Constitution
(a)

—

by replacing paragraph (a) of subsection (1) with the following paragraph:
“(a)

The rationalisation of all institutions referred to in section 236(1),

excluding military forces referred to in section 224(2), shall after the
commencement of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996,
continue, with a view to establishing—
(i)

an effective administration in the national sphere of government to deal
with matters within the jurisdiction of the national sphere; and

(ii)

an effective administration for each province to deal with matters within
the jurisdiction of each provincial government.”; and

(b)

by replacing subparagraph (i) of subsection (2)(a) with the following
subparagraph:
“(i)

institutions referred to in section 236(1), excluding military forces, shall rest

with the national government, which shall exercise such responsibility in cooperation with the provincial governments;”.

This is not an official document of South Africa.

435

(ြေ)

ခအောကပါ ပုံေမ္ြေ ဖငဲ့ ပုံေမ္ြေ (၆) ကိုံအစော်းထိုံ်းသည။
“(၆) (က) ပုံေမ္ြေ (၂) တင ရညညွှ ်းသညဲ့ ပုံင်္ိြု္ လတစဦ်းဦ်း သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ အ ြေော်းမ္ညသညဲ့ပုံင်္္ိြုလနှငဲ့
စပလျဉ်း၍ ၁၉၉၃ ြေုံနှစ ဧပပလ ၂၇ ရကမ္ှ ၁၉၉၄ ြေုံနှစ စကတငဘော ၃ေ ရကအတင်း ခပါကခပါကသညဲ့
စောြေျြုပစောတမ္်းတစရပကိုံ ြေျြုပဆိုံ ြေင်း၊ ပငဆင ြေင်း၊ ရောထူ်းြေ ေ့အပ ြေင်း၊ ရောထူ်းတိုံ်း မ္ငဲ့ ြေင်း၊ သတမ္ှတ
ခလျောခ က်း

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

ေ ခဆောငမ္ှုတစရပ

သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ

အ ြေော်းအကျိြု်းြေစော်းြေငဲ့တိက
ုံေ့ ိုံ

ခပ်းအပ ြေင်းတိန
ုံေ့ ှငဲ့စပလျဉ်း၍ သုံ်းသပခလဲ့လောရ သမ္မတသည ခကောမ္ရှငတစြေုံကိုံ ြေ ေ့အပနိုံငသည။
(ြေ)

ဖစရပ၏အခ ြေအခ မ္ျော်းအရ

သငဲ့ခလျောမ္ှုနှငဲ့

ကျိြု်းခ ကောင်းဆခလျောမ္ှုမ္ရှိလျှင

စောြေျြုပစောတမ္်း၊ ရောထူ်းြေ ေ့အပမ္ှု၊ တိုံ်း မ္ငဲ့မ္ှု၊ ခလျောခ က်း စသညတိေ့က
ုံ ိုံ ခကောမ္ရှငသည ပငဆင ြေင်း၊
ရုံပသိမ္်း ြေင်း ပြုနိုံငသည။
(င်္)

ပုံေမ္ ၂၃၆ တင လိုံအပသညဲ့အြေါတိုံင်း “ဤဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ” ဟူသညဲ့စကော်းရပကိုံ

“ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေသစဟူသညဲ့စကော်းရပ ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်းသည။

၆။

ယြေငဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂၃၇ ကိုံ ခအောကပါအတိင
ုံ ်း ပငဆငသည။
(က)

ပုံေမ္ြေ (၁) ၏ အပိုံေ (က) ကိုံ ခအောကပါစောပိုံေ ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်းသည။

‘(က) ပုံေမ္ ၂၂၄ (၂) တင ရညညွှ ်းသညဲ့ စစဘကလက ကကိုံငတပမ္ျော်းမ္ှအပ ပုံေမ္ ၂၃၆ (၁)တင
ရညညွှ ်းသညဲ့

အဖွဲ့အစည်းအော်းလုံ်းအော်း

ပငဆငဖွဲ့စည်း ြေင်းကိုံ

၁၉၉၆

ြေုံနှစ

ဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ

စတငအောဏောတညပပ်းခ ောက ခအောကပါကိစစရပမ္ျော်းကိုံ ထူခထောငရ ဆကလကကျငဲ့သုံ်း ရမ္ည။
(၁)

နိုံငင အစိုံ်းရအဆငဲ့တင ယင်းအဆငဲ့၏ စရငဆုံ်း ဖတပိုံငြေငဲ့အတင်းကျခရောကသညဲ့ အ
ခရ်းကိစစမ္ျော်းကိုံ ကိုံငတယခဆောငရွကရ ထိခရောကခသောအုံပြေျြုပခရ်း

(၂)

ပည ယအစိုံ်းရအဖွဲ့ တစဖွဲ့ြေျင်းစ၏ စရငဆုံ်း ဖတပိုံငြေငဲ့အတင်း ကျခရောကသညဲ့ အ
ခရ်းကိစစမ္ျော်းကိုံ ကိုံငတယခဆောငရွကရ

ပည ယတစြေုံြေျင်းစ အတက ထိခရောကခသော

အုံပြေျြုပခရ်း
(ြေ)

ပုံေမ္ြေ (၂) (က) ၏ အပိုံေြေ (i) ကိုံ ခအောကပါ အပိုံေြေ ဖငဲ့ အစော်းထိုံ်းသည။
“(၁) လက ကကိုံငစစတပမ္ျော်းမ္ှအပ နိုံငင အစိုံ်းရလကခအောကရှိ ပုံေမ္ ၂၃၆ (၁) တငရညညွှ ်းသညဲ့
အဖွဲ့အစည်းမ္ျော်းသည

ပည ယအစိုံ်းရအဖွဲ့မ္ျော်းနှငဲ့အတူ

ပူ်းခပါင်းခဆောငရွကကော

တောေ ယူ

ခဆောငရွကရမ္ည”

This is not an official document of South Africa.

436

7.

The amendment of section 239 of the previous Constitution by replacing

subsection (4) with the following subsection:
“(4)

Subject to and in accordance with any applicable law, the assets, rights,

duties and liabilities of all forces referred to in section 224(2) shall devolve upon
the National Defence Force in accordance with the directions of the Minister of
Defence.”.
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၇။

ယြေငဖွဲ့စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ၏ ပုံေမ္ ၂၃၉ အော်း ပုံေမ္ြေ (၄) ကိုံ ခအောကပါ ပုံေမ္ြေ ဖငဲ့ အစော်းထိ်းုံ ၍ ပငဆငသည။
“(၄) အောဏောသကခရောကမ္ှုရှိသညဲ့ သကဆိုံငရော ဥပခေမ္ျော်း၊ ကောကယခရ်းေ ကက်း၏ ညွှ ကော်းြေျကမ္ျော်းနှငဲ့အည
ပုံေမ္

၂၂၄

(၂)

တငရညညွှ ်းသညဲ့

တပဖွဲ့မ္ျော်း၏

ပိုံငဆိုံငမ္ှု၊

ရပိုံငြေငဲ့၊

တောေ နှငဲ့

ေတတရော်းမ္ျော်းကိုံ

အမ္ျိြု်းသော်းကောကယခရ်းတပဖွဲ့သိုံေ့ လွှအပသည။
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SCHEDULE 6A
[Schedule 6A inserted by s. 6 of Constitution Tenth Amendment Act of 2003
and repealed by s. 6 of the Constitution Fourteenth Amendment Act of 2008.]
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ဇယော်း ၆က

[ဇယော်း ၆(က) အော်း ၂၀၀၃ ြေုံနစ
ှ စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ေသမ္ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၆ အရ

ထညဲ့သင်းြေပဲ့ ပ်း ၂၀၀၈ ြေုံနစ
ှ စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ၁၄ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၆ အရ ပယဖျကြေသ
ဲ့ ည။]

SCHEDULE 6B
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[Schedule 6B, previously Schedule 6A, inserted by s. 2 of the Constitution
Eighth Amendment Act of 2002, amended by s. 5 of the Constitution Tenth
Amendment Act of 2003, renumbered by s. 6 of the Constitution Tenth
Amendment Act of 2003 and repealed by s. 5 of the Constitution Fifteenth
Amendment Act of 2008.]

ဇယော်း ၆ြေ
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[ယြေငက ဇယော်း ၆ (က) ဖစသညဲ့ ဇယော်း ၆(ြေ) အော်း ၂၀၀၂ ြေုံနစ
ှ စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ အဋ္ဌမ္ကကိမ္ခ မ္ောက
ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၂ အရ ထညဲ့သင်းြေပဲ့ ပ်း ၂၀၀၃ ြေုံနစ
ှ စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ေသမ္ကကိမ္ခ မ္ောက
ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၅ အရ ပငဆငြေပဲ့ ပ်း ၊ ပုံေမ္ ၆ အရ ပုံေမ္ ပါတခ ပောင်းလြေသ
ဲ့ ည။ ၂၀၀၈ ြေုံနစ
ှ
စည်းပအ
ုံ ခ ြေြေဥပခေ ၁၄ ကကိမ္ခ မ္ောက ပငဆငြေျကအကဥပခေ ပုံေမ္ ၅ အရ ပယဖျကြေသ
ဲ့ ည။]

SCHEDULE 7
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LAWS REPEALED

NUMBER AND YEAR OF LAW

TITLE

Act No. 200 of 1993

Constitution of the Republic of South Africa,
1993

Act No. 2 of 1994

Constitution of the Republic of South Africa
Amendment Act, 1994

Act No. 3 of 1994

Constitution of the Republic of South Africa
Second Amendment Act, 1994

Act No. 13 of 1994

Constitution of the Republic of South Africa
Third Amendment Act, 1994

Act No. 14 of 1994

Constitution of the Republic of South Africa
Fourth Amendment Act, 1994

Act No. 24 of 1994

Constitution of the Republic of South Africa
Sixth Amendment Act, 1994

Act No. 29 of 1994

Constitution of the Republic of South Africa
Fifth Amendment Act, 1994

Act No. 20 of 1995

Constitution of the Republic of South Africa
Amendment Act, 1995

Act No. 44 of 1995

Constitution of the Republic of South Africa
Second Amendment Act, 1995

Act No. 7 of 1996

Constitution of the Republic of South Africa
Amendment Act, 1996

Act No. 26 of 1996

Constitution of the Republic of South Africa
Third Amendment Act, 1996

ဇယော်း ၇
ပယဖျကပပ်း ဥပခေမ္ျော်း
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ဥပခေအမ္ှတနှငဲ့ နှစကောလ

ဥပခေ၏ အမ္ည
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၁၉၉၅ ြေုံနှစ အကဥပ

၁၉၉၅ ြေုံနှစ ခတောငအောဖရိကသမ္မတနိုံငင၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ

ခေအမ္ှတ၄၄

ေုံတိယအကကိမ္ ပငဆငသညဲ့ဥပခေ

၁၉၉၆ ြေုံနှစ အကဥပ

၁၉၉၆ ြေုံနှစ ခတောငအောဖရိကသမ္မတနိုံငင၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေကိုံ

ခေအမ္ှတ၇
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တတိယအကကိမ္ ပငဆငသညဲ့ဥပခေ
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Anthem, 4
Auditor-General, 181, 188
Bill of Rights—
Access to courts, 34
Access to information, 32
Application, 8
Arrested, detained and accused persons, 35
Assembly, demonstration, picket and petition, 17
Children, 28
Citizenship, 20
Cultural, religious and linguistic communities, 31
Education, 29
Enforcement of rights, 38
Environment, 24
Equality, 9
Freedom and security of the person, 12
Freedom of association, 18
Freedom of expression, 16
Freedom of movement and residence, 21
Freedom of religion, belief and opinion, 15
Freedom of trade, occupation and profession, 22
Health care, food, water and social security, 27
Housing, 26
Human Dignity, 10
Interpretation, 39
Just administrative action, 33
Labour relations, 23
Language and culture, 30

ခ ောကဆကတ
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နိုံငငခတောသ်းြေျင်း - ၄
စောရင်းစစြေျြုပ - ၁၈၁၊ ၁၈၈
နိုံငငသော်းအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း တရော်းရ်းုံ မ္ျော်းသိေ့ုံ လကလှမ္်းမ္ ြေင်း - ၃၄
သတင်းအြေျကအလကမ္ျော်း ရရှိခစ ြေင်း
ခလျှောကထော်း ြေင်း - ၈
ဖမ္်းစ်း ြေင်း၊ ြေျြုပခနှောင ြေင်း နှငဲ့ စပစ ြေင်းြေရသူ - ၃၅
စုံခေ်း ြေင်း၊ ဆနဒခဖောထုံတ ြေင်း၊ ဆနဒ ပသူ နှငဲ့ အသော်း ော်းြေလွှော - ၁၇
ကခလ်းသူငယ - ၂၈
ယဉခကျ်းမ္ှု၊ ဘောသောခရ်းနှငဲ့ ဘောသောစကော်းဆိုံငရော လူမ္ှုအသိုံင်းအေ ်းမ္ျော်း - ၃၁
ပညောခရ်း - ၂၉
အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကျငဲ့သုံ်း ြေင်း - ၃၈
သဘောေပတေ ်းကျင - ၂၄
သောတူညမ္ျှမ္ှု - ၉
လတလပြေငဲ့ နှငဲ့ လူတစဦ်း၏ လုံခြေြုခရ်း - ၁၂
လတလပစော စုံခေ်းြေငဲ့ - ၁၈
လတလပစောခဖောထုံတြေငဲ့ - ၁၆
လတလပစော ခရွွဲ့ခ ပောင်းခ ထိုံငြေငဲ့ - ၂၁
လတလပစော ကိုံ်းကယြေငဲ့၊ ယုံ ကညြေငဲ့ နှငဲ့ ထင မ္ငယူဆြေငဲ့ - ၁၅
ကျ ်းမ္ောခရ်းခစောငဲ့ခရှောကမ္ှု၊ အစော်းအစော၊ ခရ နှငဲ့ လူမ္ှု လုံခြေြုခရ်း - ၂၇
အိုံ်းအိမ္ခ ရောထိုံငြေင်း - ၂၆
လူင်္ုံဏသိကခော - ၁၀
ဘောသော ပ ဆိုံ ြေင်း - ၃၉
တရော်းမ္ျှတခသော စမ္အုံပြေျြုပမ္ှု - ၃၃
အလုံပသမ္ော်း ဆကဆခရ်းမ္ျော်း - ၂၃
ဘောသောစကော်းနှငဲ့ ယဉခကျ်းမ္ှု - ၃၀

Life, 11
Limitation of rights, 36
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Political rights, 19
Privacy, 14
Property, 25
Slavery, servitude and forced labour, 13
States of emergency, 37
Broadcasting, Independent Authority to Regulate, 181, 192
Budget, 215
Central Bank, 223 - 225
Co-operative Government, 41
Citizenship, 3
Cabinet, 91 - 99, 101, 102
Commission for Gender Equality, 181, 187
Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and
Linguistic Communities, 181, 185, 186
Conflicting Laws, 146 - 150
Courts—
Constitutional Court, 167
Court procedures, 171
High Court of South Africa, 169
Inherent power, 173
Other courts, 170
Powers of courts in constitutional matters, 172
Supreme Court of Appeal, 168
Defence, 200 - 204
Electoral Commission, 181, 190, 191
Election procedures for Constitutional office-bearers, Schedule 3, Part A
Executive authority—
The Provinces, 125
The Republic, 85
Executive Councils, Provincial, 132 -141

အသကရှငသ ြေငဲ့ - ၁၁
အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း က ေ့သတ ြေင်း - ၃၉
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နိုံငငခရ်းအြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း - ၁၉
ပုံင်္ိြု္ လခရ်း အခနှောငဲ့အယှကကင်းရော - ၁၄
ပိုံငဆိုံငမ္ှု - ၂၅
ကျွ ပြုမ္ှု၊ ြေိုံင်းဖက ပြု ြေင်း နှငဲ့ အဓမ္မြေိုံင်းခစ ြေင်း- ၁၃
အခရ်းခပေါ်အခ ြေအခ - ၃၇
သတင်းထုံတလွှငဲ့ ြေင်း၊ စည်း ကပရ လတလပခသော အောဏောပိုံငအဖွဲ့ - ၁၈၁၊ ၁၉၂
ဘဏ္ဍောခင - ၂၁၅
ဗဟိုံဘဏ - ၂၂၃- ၂၂၅
ပူ်းခပါင်းခဆောငရွကခရ်း အစိုံ်းရ - ၄၁
နိုံငငသော်း ဖစြေငဲ့ - ၃
ေ ကက်းမ္ျော်းအဖွဲ့ - ၉၁ - ၉၉၊ ၁၀၁၊ ၁၀၂
ကျော်း၊မ္ သောတူညမ္ျှခရ်း ခကောမ္ရှင - ၁၈၁၊ ၁၈၇
ယဉခကျ်းမ္ှု၊

ကိုံ်းကယယုံ ကညမ္ှု

နှငဲ့

ဘောသောစကော်းဆိုံငရော

လူမ္ှုအသိုံင်းအေ ်းမ္ျော်း၏

အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်းကိုံ

ကောကယခရ်းနှငဲ့ မ္ငဲ့တငခရ်း ခကောမ္ရှင - ၁၈၁၊ ၁၈၅၊ ၁၈၆
နိုံငင ြေော်းနှငဲ့ နှ်းနယခသော အမ္ှုကိုံ ပညတင်းတရော်းရ်းုံ မ္ှ စစခဆ်းရောတင အသုံ်း ပြုခသော ဥပခေ - ၁၄၆ - ၁၅၀
တရော်းရ်းုံ မ္ျော်း ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော တရော်းရ်းုံ - ၁၆၇
တရော်းရ်းုံ လုံပထုံ်းလုံပ ည်းမ္ျော်း - ၁၇၁
ခတောငအောဖရိကနိုံငင၏ တရော်းလတခတော - ၁၆၉
ရပမ္လုံပကိုံငြေငဲ့ အောဏောမ္ျော်း - ၁၇၃
အ ြေော်းတရော်းရုံ်းမ္ျော်း - ၁၇၀
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေဆိုံငရော ကိစစရပမ္ျော်းတင တရော်းရ်းုံ ၏ စရငပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း - ၁၇၂
အယူြေပိုံငြေငဲ့ရှိသညဲ့ တရော်းလွှတခတောြေျြုပရုံ်း - ၁၆၈
ကောကယခရ်း - ၂၀၀ - ၂၀၄
ခရွ်းခကောကပခကောမ္ရှင - ၁၈၁၊ ၁၉၀၊ ၁၉၁
ဖွဲ့စည်းပုံအရ ြေ ေ့အပထော်းသညဲ့ တေ ြေမ္ျော်းအတက ခရွ်းခကောကပဆိုံငရော လုံပထုံ်းလုံပ ည်း - ဇယော်း ၃၊ အပိုံင်း က
အုံပြေျြုပခရ်းအောဏောပိုံင ပည ယမ္ျော်း - ၁၂၅
သမ္မတနိုံငငခတော - ၈၅
အုံပြေျြုပခရ်းခကောငစမ္ျော်း - ပည ယ - ၁၃၂-၁၄၁

Finance, National, 213, 214, 216, 217
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Finance, Provincial and local, 226 - 230
Financial and Fiscal Commission, 220 - 222
Flag, 5
Funding for political parties, 236
South African Human Rights Commission, 181, 184
Independent Authority to Regulate Broadcasting, 192
Intelligence, 209, 210
International Law, 231 - 233
Judicial Authority, 165
Judicial officers, 174 - 177
Judicial Service Commission, 178
Judicial system, 166
Languages, 6
Law-making, 73 - 82
Legislative Authority, 43, 44
Local government, 152, 163
Municipalities, 151 - 164
National Assembly—
Composition and election, 46
Decision, 53
Evidence or information before National Assembly, 56
Powers, 55
Public access, 59
National Council of Provinces—
Allocation of delegates, 61
Composition, 60
Decisions, 65
Evidence or information before National Council, 69
Participation by local government representatives, 67
Party participation in provincial delegations, Schedule 3, Part B
Permanent delegates, 62
Powers, 68

ဘဏ္ဍောခရ်း၊ အမ္ျိြု်းသော်းအဆငဲ့ - ၂၁၃၊ ၂၁၄၊ ၂၁၆၊ ၂၁၇
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ဘဏ္ဍောခရ်း၊ ပည ယ နှငဲ့ ခေသနတရ အဆငဲ့ - ၂၂၆ - ၂၃၀
ဘဏ္ဍောခရ်းနှငဲ့ အြေ ခတောဆိုံငရော ခကောမ္ရှင - ၂၂၀ - ၂၂၂
အလခတော - ၅
နိုံငငခရ်းပါတမ္ျော်းအော်း ခင်းခ က်းခထောကပဲ့မ္ှု - ၂၃၆
ခတောငအောဖရိက လူူ့အြေငဲ့အခရ်း ခကောမ္ရှင ၁၈၁၊ ၁၈၄
ရုံပသထုံတလငဲ့မ္ှုမ္ျော်းကိုံ စည်း ကပရ လတလပခသော အောဏောပိုံငအဖွဲ့ ၁၉၂
ခထောကလှမ္်းခရ်း - ၂၀၉၊ ၂၁၀
နိုံငငတကောဥပခေ - ၂၃၁၊ ၂၃၃
တရော်းခရ်းလုံပပိုံငြေငဲ့အောဏော - ၁၆၅
တရော်းခရ်းအရောရှိ - ၁၇၄ - ၁၇၇
တရော်းခရ်းရော ေ ထမ္်းြေ ေ့အပခရ်း ခကောမ္ရှင - ၁၇၈
တရော်းစရငခရ်းစ စ - ၁၆၆
ဘောသောစကော်းမ္ျော်း - ၆
ဥပခေ ပြု ြေင်း - ၇၃ - ၈၂
ဥပခေ ပြုခရ်း လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏော - ၄၃၊ ၄၄
ခေသနတရ အစိုံ်းရ - ၁၅၂၊ ၁၆၃
စပငသောယောခရ်း ယခ မ္မ္ျော်း - ၁၅၁ - ၁၆၄
ပညသူူ့လွှတခတော
ဖွဲ့စည်းမ္ှုနှငဲ့ ခရွ်းခကောကတငခ မ္ောကမ္ှု- ၄၆
ဆုံ်း ဖတြေျက - ၅၃
ပညသူူ့လွှတခတောသိုံေ့ တင ပသညဲ့ အခထောကအထော်း (သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ) သတင်းအြေျကအလက - ၅၆
လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏော - ၅၅
အမ္ျော်း ပညသူမ္ှ လကလှမ္်းမ္နိုံငမ္ှု - ၅၉
ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော အမ္ျိြု်းသော်းလွှတခတော
ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း ြေခေြေျထော်းမ္ှု - ၆၁
ဖွဲ့စည်းမ္ှု - ၆၀
ဆုံ်း ဖတြေျက - ၆၅
ပည ယမ္ျော်းဆိုံငရော

အမ္ျိြု်းသောလတတောသိုံေ့

တင ပသညဲ့

အခထောကအထော်း

(သိမ္
ုံေ့ ဟုံတ)

သတင်းအြေျကအလက - ၆၉
ခေသနတရ အစိုံ်းရ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၏ ပါေငမ္ှု - ၆၇
ပည ယကိုံယစော်းလှယမ္ျော်းတင ပါတမ္ျော်း ပါေငမ္ှု - ဇယော်း ၃၊ အပိုံင်း (ြေ)
အပမ္တမ္်းကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း - ၆၂
လုံပပိုံငြေငဲ့အောဏောမ္ျော်း - ၆၈
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Public access, 72
Parliament, 42
Police, 205 - 208
Premiers, 127 - 130
President, 83 - 89
Prosecuting authority, 179
Provinces, 103
Provincial Constitutions, 142 - 145
Provincial Legislatures, 104 - 121
Application by members to Constitutional Court, 122
Permanent delegates’ rights, 113
Public access, 118
Public Administration, 195
Public Service Commission, 196
Public Service, 197
Public Protector, 181, 182
Security Services, 198, 199
Self-determination, 235
Supremacy of the Constitution, 2
Traditional leaders, 211, 212
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အမ္ျော်း ပညသူမ္ှ လကလှမ္်းမ္မ္ှု - ၇၂
လွှတခတော - ၄၂
ရ - ၂၀၅ - ၂၀၈
ေ ကက်းြေျြုပမ္ျော်း - ၁၂၇ - ၁၃၀
သမ္မတ - ၈၃ - ၈၉
အစိုံ်းရခရှွဲ့ခ မ္ျော်း- ၁၇၉
ပည ယမ္ျော်း - ၁၀၃
ပည ယ ဖွဲ့ ဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ - ၁၄၂ - ၁၄၅
ပည ယလွှတခတောမ္ျော်း - ၁၀၄ - ၁၂၁
ဖွဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေတရော်းရ်းုံ သိုံေ့ ကိုံယစော်းလှယမ္ျော်း၏ ခလျှောကထော်းြေျက - ၁၂၂
အပမ္တမ္်း ကိုံ ယစော်းလှယမ္ျော်း၏ အြေငဲ့အခရ်းမ္ျော်း - ၁၁၃
အမ္ျော်း ပညသူမ္ှ လကလှမ္်းမ္မ္ှု - ၁၁၈
ပညသူူ့အုံပြေျြုပခရ်းစ စ - ၁၉၅
ပညသူူ့ေ ထမ္်းခကောမ္ရှင - ၁၉၇
ပညသူူ့ေ ခဆောငမ္ှု - ၁၉၇
အမ္ျော်း ပညသူကောကယခစောငဲ့ခရှောကခရ်းအဖွဲ့ - ၁၈၁၊ ၁၈၂
လုံခြေြုခရ်းေ ခဆောငမ္ှု - ၁၉၈၊ ၁၉၉
ကိုံယပိုံင ပဋ္ဌော ်း ြေင်း - ၂၃၅
ဖွဲ့ ဲ့စည်းပုံအခ ြေြေဥပခေ၏ အထဋအထိပ ဖစမ္ှု - ၂
ရိုံ်းရော ခြေါင်းခဆောငမ္ျော်း - ၂၁၁၊ ၂၁၂
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