
 တုိင်းဒေသကြီးလွှတ်ဒတာ် သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတာ် ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲဥြဒေြို 

တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥြဒေ  

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥြဒေအမှတ်  ၉ ။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း   ၉     ြ် 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါ ီလ    ၁၈    ြ်) 

ပြည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥြဒေြုိ ပြဋ္ဌာန်းလိုြ်သည်။ 

၁။ ဤဥြဒေြုိ တုိင်းဒေသကြီးလွှတ်ဒတာ် သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတာ်ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲ ဥြဒေြုိ 

တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥြဒေဟု ဒခါ်တွေင်ဒစ မည်။ 

၂။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်ဒတာ် သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတာ် ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲ ဥြဒေ ြုေ်မ ၂၊ 

ြုေ်မခွေဲ (ဃ) ြုိ ဒအာြ်ြါအတိုင်း အစားေိုး မည်- 

“(ဃ) ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲ ဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်ဒတာ် သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတာ် 

ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲ ြုိဆိုသည်။ ယင်းစြား ြ်တွေင် လွှတ်ဒတာ် ြုံမှန်သြ်တမ်းအတွေင်း 

အဒကြာင်းအမျိုးမျိုးဒကြာင့် လစ်လြ်လျြ် ိှဒသာ မဲဆန္ဒနယ်များအတွေြ် ဒြာ်မ ှင်ြ 

အခါအားဒလျာ်စွော သတ်မှတ်ြျင်းြသည့် ကြားပြတ်ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲလည်း ြါဝင်သည်။” 

၃။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်ဒတာ် သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတာ်ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲ ဥြဒေ ြုေ်မ ၆၈၊ 

ြုေ်မခွေ ဲ(ြ) ြုိ ဒအာြ်ြါအတုိင်း အစားေုိး၍ မူလြုေ်မခွေ ဲ(ခ) ြုိ ြုေ်မခွေ ဲ(ဂ) အပြစ် ပြန်လည်အမှတ်စဉ် 

 မည ်- 

“၆၈။ (ြ)  လွှတ်ဒတာ်ြိုယ်စားလှယ်အပြစ် ဒ ွေးဒြာြ်ခံ သူအား ြန်ြ့ွေြ်ဒသာ 

ြန်ြ့ွေြ်လွှာြုိ ယှဉ်ပြိုင်အဒ ွေးခံဒသာမည်သည့် လွှတ်ဒတာ်ြုိယ်စားလှယ်ဒလာင်း 

ြ မဆို ြုေ်မ ၅၃ အ  ဒြာ်မ ှင်ြ ဆုံးပြတ်ပြီးသည့် ြိစ္စ ြ်များမှအြ 

ယင်းဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဆီဒလျာ်ဒသာ အဒကြာင်းပြချြ်များြို 

ဒြာ်ပြပြီး ဒြာ်မ ှင်သို  ့သတ်မှတ်ေားသည့်အတုိင်း တင်သွေင်းဒလျှောြ်ေား 

နိုင်သည်။ 

( ခ )  လွှတ်ဒတာ်ြုိယ်စားလှယ်ဒလာင်းအပြစ် ဒ ွေးဒြာြ်ခံ သူအား ြန်ြ့ွေြ်ဒသာ 

ြန်ြ့ွေြ်လွှာြို  မည်သည့် မဲဆန္ဒ ှင်ြမဆို ြုေ်မ ၅၃ အ  ဒြာ်မ ှင်ြ 

ဆုံးပြတ်ပြီးသည့် ြိစ္စ ြ်များမှအြ ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွေြ် ြျင်းြခဲ့ဒသာ 

ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲသည် လွေတ်လြ်၍ တ ားမျှေတမှုမ ှိဒကြာင်း အဒကြာင်းပြ၍ 

ြန်ြ့ွေြ်လုိလျှေင် ယင်းဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲ နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဆီဒလျာ်ဒသာ အဒကြာင်းပြချြ် 

များြုိဒြာ်ပြပြီး ဒြာ်မ ှင်သုိ ့သတ်မှတ်ေားသည့်အတုိင်း တင်သွေင်းဒလျှောြ်ေား 

နိုင်သည်။” 
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၄။ တုိင်းဒေသကြီးလွှတ်ဒတာ် သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတာ်ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲ ဥြဒေ ြုေ်မ ၈၈ ြုိ 

ဒအာြ်ြါအတိုင်း အစားေိုး မည်- 

“၈၈။ (ြ) နုိင်ငံဒတာ်သစ္စာဒြာြ်ြျြ် ြုန်ြန်မှုပြင့်ပြစ်ဒစ၊ ဒသေဏ် သုိမ့ဟုတ် တစ်သြ် 

တစ်ြျွန်းေဏ်ေိုြ်ဒသာ ပြစ်မှုပြင့်ပြစ်ဒစ ပြစ်မှုေင် ှားစီ င်ပခင်းခံ သပြင့် 

လွှတ်ဒတာ်ြိုယ်စားလှယ်အပြစ် ဆြ်လြ် ြ်တည်ြိုင်ခွေင့်မ ှိဒကြာင်း 

ဒြာ်မ ှင်ြ ဒကြညာပခင်းခံ သူသည် ယင်းသုိဒ့ကြညာသည့် ဒနမှ့စ၍ ဒနာင်တွေင် 

ပြုလုြ်သည့် ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲများတွေင် ပြည်သူလ့ွှတ်ဒတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ဒတာ်၊ 

တိုင်းဒေသကြီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတာ်ြုိယ်စားလှယ်ဒလာင်းအပြစ် 

ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွေင့် မ ှိဒစ ။ 

( ခ ) အခန်း(၁၃) ြါပြစ်မှုတစ် ြ် ြ်အ  ဒောင်ေဏ်ြျခံ သပြင့် လွှတ်ဒတာ် 

ြုိယ်စားလှယ်ဒလာင်း သုိမ့ဟုတ် လွှတ်ဒတာ်ြုိယ်စားလှယ်အပြစ် ဆြ်လြ် 

 ြ်တည်ြုိင်ခွေင့် မ ိှဒတာ့ဒကြာင်း ဒြာ်မ ှင်ြ ဒကြညာပခင်းခံ သူသည် ယင်းသုိ ့

ဒကြညာသည့်ဒနမှ့စ၍ လြ် ိှလွှတ်ဒတာ်သြ်တမ်းနှင့် ဒနာြ်လာမည့်လွှတ်ဒတာ် 

သြ်တမ်းတစ်ခုအတွေြ် ြျင်းြသည့် ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲများတွေင် ပြည်သူလ့ွှတ်ဒတာ်၊ 

အမျိုးသားလွှတ်ဒတာ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတာ် 

ြုိယ်စားလှယ်ဒလာင်းအပြစ် ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွေင့် မ ှိဒစ ။ 

( ဂ ) ြုေ်မခွေဲ (ြ) နှင့် (ခ) မှအြ လွှတ်ဒတာ် ြိုယ်စားလှယ်အပြစ် ဒ ွေးဒြာြ် 

တင်ဒပမြှောြ်ခဲ့ပခင်းသည် ြျြ်ပြယ်ဒကြာင်း ြုေ်မ ၇၄၊ ြုေ်မခွေဲ (ခ) သိုမ့ဟတု် 

ြုေ်မ ၇၅၊ ြုေ်မခွေဲ (ခ) အ  ဒြာ်မ ှင်ြ နိုင်ငံဒတာ်ပြန်တမ်းတွေင် ေုတ်ပြန် 

ဒကြညာပခင်းခံ သူသည်လည်းဒြာင်း၊ သတ်မှတ်ေားသည့်အတုိင်း ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲ 

ြုန်ြျစ ိတ် စာ င်းတင်သွေင်း န် ြျြ်ြွေြ်သပြင့် အ ည်အချင်း ြျြ်ယွေင်း 

သည်ဟု ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲခုံအြွေဲ ၏့ ဆုံးပြတ်ခံ ပြီး ဒြာ်မ ှင်ြ အ ည်အချင်း 

ြျြ်ယွေင်းသူဟု ဒကြညာပခင်းခံ ဒသာ လွှတ်ဒတာ်ြုိယ်စားလှယ် သိုမ့ဟတ်ု 

ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲြုိယ်စားလှယ်သည်လည်းဒြာင်း၊ လွှတ်ဒတာ်ြုိယ်စားလှယ် အပြစ် 

ဒ ွေးဒြာြ်တင်ဒပမြှောြ်ခံ ပြီးဒနာြ် တည်ဆဲဥြဒေတစ် ြ် ြ်အ  ဒောင်ေဏ် 

ြျခံ သပြင့် လွှတ်ဒတာ်ြိုယ်စားလှယ်အပြစ် ဆြ်လြ် ြ်တည်ြိုင်ခွေင့် 

မ ိှဒတာ့ဒကြာင်း ဒြာ်မ ှင်ြ ဒကြညာပခင်းခံ ဒသာ လွှတ်ဒတာ်ြုိယ်စားလှယ် 

သည်လည်းဒြာင်း ယင်းသုိဒ့ကြညာသည့်ဒနမှ့စ၍ လြ် ိှလွှတ်ဒတာ်သြ်တမ်း 

အတွေင်း ြျင်းြသည့်ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲများတွေင် ပြည်သူလ့ွှတ်ဒတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ဒတာ်၊ 

တိုင်းဒေသကြီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတာ် ြုိယ်စားလှယ်ဒလာင်းအပြစ် 

ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွေင့် မ ှိဒစ ။”  
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၅။  တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်ဒတာ် သိုမ့ဟတု် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတာ်ဒ ွေးဒြာြ်ြွေဲ ဥြဒေ ြုေ်မ ၈၉ ြုိ 

ဒအာြ်ြါအတိုင်း အစားေိုး မည် - 

“၈၉။ (ြ) လွှတ်ဒတာ်တွေင် တစ်စံုတစ် ာဒသာ အဒကြာင်းဒကြာင့် လွှတ်ဒတာ်ြုိယ်စားလှယ် 

ဒန ာလစ်လြ်လျှေင် လွှတ်ဒတာ်ြိုယ်စားလှယ် လစ်လြ်ဒကြာင်း လွှတ်ဒတာ် 

ဥြ္က ဋ္ဌြ ဒြာ်မ ှင်သို  ့ အဒကြာင်းကြားသည့်ဒနမ့ှစ၍ ဒပခာြ်လအတွေင်း 

ြုေ်မ ၅၀ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချြ်များြုိ မဆန်ြ့ျင်ဒစဘဲ ဥြဒေနှင့်အညီ အစားေိုး 

ဒ ွေးဒြာြ်တင်ဒပမြှောြ်ပြီး ပြစ် မည်။ 

( ခ ) လွှတ်ဒတာ်ြုိယ်စားလှယ်ဒန ာ လစ်လြ်ပခင်းသည် လွှတ်ဒတာ်ြံုမှန်သြ်တမ်း  

မြုန်ဆံုးမီ တစ်နှစ်အတွေင်းပြစ်ြါြ အစားေုိးဒ ွေးဒြာြ်တင်ဒပမြှောြ်ပခင်းမပြု ။”  

   

ပြည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဒတာ် ြွေဲစ့ည်းြံုအဒပခခံဥြဒေအ  ြျွနု်ြ်လြ်မှတ်ဒ းေုိးသည်။ 

  
 

(ြုံ) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ 

ပြည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် 

 


