ပြည်သူ ့လွှတ်တတာ် တ ွေးတောေ်ြဲဥ
ွေ ြတေေို တတိယအကေိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥြတေ
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ဥြတေအမှတ် ၇ ။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၉
( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါ ီလ

၁၈

ေ်
ေ်)

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သည် ဤဥြတေေို ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်။
၁။

ဤဥြတေေို ပြည်သလွှ
ူ ့ တ်တတာ် တ ွေးတောေ်ြွေဲဥြတေေို တတိယအကေိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥြတေ ဟု

တခါ်တွေင်တစ မည်။
၂။

ပြည်သူလွှ
့ တ်တတာ် တ ွေးတောေ်ြွေဲဥြတေ ြုေ်မ ၂၊ ြုေ်မခွေဲ (ဃ) ေို တအာေ်ြါအတိုင်း အစားေိုး

မည်“(ဃ) တ ွေးတောေ်ြွေဲ ဆိုသည်မှာ ပြည်သူလွှ
့ တ်တတာ် တ ွေးတောေ်ြွေဲေို ဆိုသည်။ ယင်းစေား ြ်တွေင်
လွှတ်တတာ်ြုံမှန်သေ်တမ်းအတွေင်း အတကောင်းအမျိုးမျိုးတကောင့် လစ်လြ်လျေ် ှိတသာ
မဲဆန္ဒနယ်များအတွေေ် တော်မ ှင်ေ အခါအားတလျာ်စွော သတ်မှတ်ေျင်းြသည့် ကေားပြတ်
တ ွေးတောေ်ြွေဲလည်း ြါဝင်သည်။”
၃။

ပြည်သလွှ
ူ ့ တ်တတာ်တ ွေးတောေ်ြွေဲဥြတေ ြုေ်မ ၆၈၊ ြုေ်မခွေဲ (ေ) ေို တအာေ်ြါအတိုင်း အစားေိုး၍

မူလြုေ်မခွေဲ (ခ) ေို ြုေ်မခွေဲ (ဂ) အပြစ် ပြန်လည်အမှတ်စဉ် မည်“၆၈။ (ေ)

လွှ တ် တတာ် ေိ ုယ ် စ ားလှ ယ ်အ ပြစ် တ ွေ း တောေ် ခံ သူ အ ား ေန် ့ေွေ ေ ်တ သာ
ေန် ့ေွေေ်လွှာေို ယှဉ်ပြိုင်အတ ွေးခံတသာ မည်သည့်လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ်တလာင်း
ေမဆို ြုေ်မ ၅၃ အ

တော်မ ှင်ေ ဆုံးပြတ် ပြီးသည့် ေိစ္စ ြ်များမှအြ

ယင်းတ ွေးတောေ်ြွေဲနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဆီတလျာ်တသာ အတကောင်းပြချေ်များေို တြာ်ပြပြီး
တော်မ ှင်သို ့ သတ်မှတ်ေားသည့်အတိုင်း တင်သွေင်းတလျှောေ်ေားနိုင်သည်။
( ခ ) လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ်တလာင်းအပြစ် တ ွေးတောေ်ခံ သူအား ေန် ့ေွေေ်တသာ
ေန် ့ေွေေ်လွှာေို မည်သည့်မဲဆန္ဒ ှင်ေမဆို ြုေ်မ ၅၃ အ တော်မ ှင်ေ ဆုံးပြတ်
ပြီးသည့်ေိစ္စ ြ်များမှအြ ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွေေ် ေျင်းြခဲ့တသာ တ ွေးတောေ်ြွေဲသည်
လွေတ်လြ်၍ တ ားမျှေတမှုမ ှိတကောင်း အတကောင်းပြ၍ ေန် ့ေွေေ်လိုလျှေင်
ယင်းတ ွေးတောေ်ြွေဲနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဆီတလျာ်တသာ အတကောင်းပြချေ်များေို
တြာ်ပြပြီး တော်မ ှင်သို ့ သတ်မှတ်ေားသည့်အတိုင်း တင်သွေင်းတလျှောေ်ေားနိုင်သည်။”

2
၄။

ပြည်သူလွှ
့ တ်တတာ် တ ွေးတောေ်ြွေဲဥြတေ ြုေ်မ ၈၈ ေို တအာေ်ြါအတိုင်း အစားေိုး မည်“၈၈။ (ေ)

နိုင်ငံတတာ် သစ္စာတြာေ်ြျေ် ြုန်ေန်မှုပြင့်ပြစ်တစ၊ တသေဏ် သို ့မဟုတ် တစ်သေ်
တစ်ေျွန်းေဏ်ေိုေ်တသာ ပြစ်မှုပြင့်ပြစ်တစ ပြစ်မှုေင် ှားစီ င်ပခင်းခံ သပြင့်
လွှ တ် တတာ် ေိ ုယ ် စ ားလှ ယ ်အ ပြစ် ဆေ်လ ေ် ြ် တည် ြို င် ခွေင ့် မ ှိ တကောင်း
တော်မ ှင်ေ တကေညာပခင်းခံ သူသည် ယင်းသို ့တကေညာသည့်တန ့မှစ၍ တနာင်တွေင်
ပြုလုြ်သည့် တ ွေးတောေ်ြွေဲများတွေင် ပြည်သူလွှ
့ တ်တတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်၊
တိုင်းတေသကေီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ေိုယ်စားလှယ်တလာင်းအပြစ်
ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွေင့် မ ှိတစ ။

( ခ ) အခန်း (၁၃) ြါပြစ်မှုတစ် ြ် ြ်အ

တောင်ေဏ်ေျခံ သပြင့် လွှတ်တတာ်

ေိုယ်စားလှယ်တလာင်း သို ့မဟုတ် လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ်အပြစ် ဆေ်လေ်
ြ်တည်ြိုင်ခွေင့် မ ှိတတာ့တကောင်း တော်မ ှင်ေ တကေညာပခင်းခံ သူသည် ယင်းသို ့
တကေညာသည် ့ တ န ့မှ စ ၍ လေ် ှ ိလ ွှတ ်တ တာ် သ ေ်တ မ် း နှင ့် တနာေ် လ ာမည် ့
လွှ တ် တတာ် သေ်တမ်းတစ်ခုအတွေေ် ေျင်းြသည့် တ ွေ းတောေ်ြွေ ဲမ ျားတွေင်
ပြည်သူလွှ
့ တ်တတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်၊ တိုင်းတေသကေီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်
လွှတ်တတာ် ေိုယ်စားလှယ်တလာင်းအပြစ် ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွေင့် မ ှိတစ ။
( ဂ ) ြုေ်မခွေဲ (ေ) နှင့် (ခ) မှအြ လွှတ်တတာ်ေိုယ ်စားလှယ်အပြစ် တ ွေးတောေ်
တင်တပမြှောေ်ခဲ့ပခင်းသည် ြျေ်ပြယ်တကောင်း ြုေ်မ ၇၄၊ ြုေမ
် ခွေဲ (ခ) သို ့မဟုတ်
ြုေ်မ ၇၅၊ ြုေ်မခွေဲ (ခ) အ

တော်မ ှင်ေ နိုင်ငံတတာ်ပြန်တမ်းတွေင် ေုတ်ပြန်

တကေညာပခင်းခံ သူသည်လည်းတောင်း၊ သတ်မှတ်ေားသည့်အတိုင်း တ ွေးတောေ်ြွေဲ
ေုန်ေျစ ိတ် စာ င်းတင်သွေင်း န် ြျေ်ေွေေ်သပြင့် အ ည်အချင်း ြျေ်ယွေင်း
သည်ဟု တ ွေးတောေ်ြွေဲခုံအြွေဲ ့၏ ဆုံးပြတ်ခံ ပြီး တော်မ ှင်ေ အ ည်အချင်း
ြျေ်ယွေင်းသူဟု တကေညာပခင်းခံ တသာ လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ် သို ့မဟုတ်
တ ွေးတောေ်ြွေဲေိုယ်စားလှယ်သည် လည်းတောင်း၊ လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ်
အပြစ် တ ွေးတောေ်တင်တပမြှောေ် ခံ ပြီးတနာေ် တည်ဆဲဥြတေ တစ် ြ် ြ်အ
တောင်ေဏ်ေျခံ သပြင့် လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ်အပြစ် ဆေ်လေ် ြ်တည်ြိုင်ခွေင့်
မ ှိတတာ့တကောင်း တော်မ ှင်ေ တကေညာပခင်းခံ တသာ လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ်သည်
လည်းတောင်း ယင်းသို ့တကေညာသည့်တန ့မှစ၍ လေ် ှိလွှတ်တတာ် သေ်တမ်းအတွေင်း
ေျင်းြသည့် တ ွေးတောေ်ြွေဲများတွေင် ပြည်သလွှ
ူ ့ တ်တတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်၊
တိုင်းတေသကေီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တတာ် ေိုယ်စားလှယ်တလာင်းအပြစ်
ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွေင့် မ ှိတစ ။”

3
၅။

ပြည်သူလွှ
့ တ်တတာ် တ ွေးတောေ်ြွေဲဥြတေ ြုေ်မ ၈၉ ေို တအာေ်ြါအတိုင်း အစားေိုး မည် “၈၉။ (ေ)

လွှတ်တတာ်တွေင် တစ်စုံတစ် ာတသာအတကောင်းတကောင့် လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ်
တန ာလစ်လြ်လျှေင် လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ် လစ်လြ်တကောင်း လွှတ်တတာ်
ဥေ္က ဋ္ဌေ တော်မ ှင်သို ့ အတကောင်း ကေားသည့်တန ့မှစ၍ တပခာေ်လအတွေင်း
ြုေ်မ ၅၀ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ်များေို မဆန် ့ေျင်တစဘဲ ဥြတေနှင့်အညီ အစားေိုး
တ ွေးတောေ်တင်တပမြှောေ်ပြီးပြစ် မည်။

( ခ ) လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ်တန ာ လစ်လြ်ပခင်းသည် လွှတ်တတာ်ြုံမှန်သေ်တမ်း
မေုန်ဆုံးမီ တစ်နှစ်အတွေင်းပြစ်ြါေ အစားေိုး တ ွေးတောေ်တင်တပမြှောေ်ပခင်း
မပြု ။”
ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ် ြွေဲ ့စည်းြုံအတပခခံဥြတေအ ေျွန်ုြ်လေ်မှတ်တ းေိုးသည်။

(ြုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံတတာ်သမ္မတ
ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ်

