ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်ဥြထေေို ပြင်ဆင်သည့် ဥြထေ
( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၄၀။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြေမဝါဆိုလပြည့်ထေျော် ၁၃ ရေ်
( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရေ် )
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေေို ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်။
၁။

ဤဥြထေေို ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်ဥြထေေို ပြင်ဆင်သည့် ဥြထေဟု ထခါ်တွေင်

ထစရမည်။
၂။

ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်ဥြထေ ြုေ်မ ၂၊ ြုေ်မခွေဲ(ဇ)၊ ြုေ်မခွေဲငယ် (၂) ေို ြုေ်မ ၂၊

ြုေ်မခွေဲ(ဇ)၊ ြုေ်မခွေဲငယ် (၁) အပြစ် ထပြာင်းလဲအမှတ်စဉ်ပြီး ြုေ်မ ၂၊ ြုေ်မခွေဲ(ဇ)၊ ြုေ်မခွေဲငယ် (၁) တွေင်
ြါရှိထသာ “ထနပြည်ထတာ်ထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ” ဆိုသည့် စေားရြ်ေို “ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမထရွေးထောေ်ြွေဲ
ထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ” ဆိုသည့် စေားရြ်ပြင့် အစားေိုး၍ ြုေ်မ ၂၊ ြုေ်မခွေဲ (ဇ)၊ ြုေ်မခွေဲငယ် (၂) အပြစ်
ထပြာင်းလဲအမှတ်စဉ်ရမည်။
၃။

ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်ဥြထေ အခန်း (၄) ၏ ထနာေ်တွေင် အခန်း(၅)၊ အခန်း(၆)

နှင့် အခန်း (၇) တို ့ေို ထအာေ်ြါအတိုင်း ပြည့်စွေေ်ရမည် “အခန်း(၅)
ထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲအဆင့်ဆင့် ြွေဲ ့စည်းပခင်း၊ ခန် ့အြ်တာဝန်ထြးပခင်းနှင့် အရည်အချေင်းမျေား
၁၂။

ထော်မရှင်သည် ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်ဥြထေ ြုေ်မ ၁၀၊ ြုေ်မခွေဲ (ဂ) ြါ

တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေားအရ ထအာေ်ြါထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲအဆင့်ဆင့်ေို ြွေဲ ့စည်း
ရမည် (ေ) တိုင်းထေသကေီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ၊
( ခ ) ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ၊
( ဂ ) ေိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွေင့်ရတိုင်း သို ့မဟုတ် ေိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွေင့်ရထေသ ထရွေးထောေ်ြွေဲ
ထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ၊
(ဃ) ခရိုင်ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ၊
( င ) ပမို ့နယ်ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ။
၁၃။

တိုင်းထေသကေီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင် အြွေဲ ့ခွေဲသည် ထော်မရှင်ေ

သတ်မှတ်ေားသည့် မူဝါေနှင့်အညီ မိမိတို ့၏ တိုင်းထေသကေီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွေင်းရှိ
ရြ်ေွေေ် သို ့မဟုတ် ထေျေးရွောအုြ်စုထရွေးထောေ်ြွေဲ ထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲမျေားေို ြွေဲ ့စည်းရမည်။

2
၁၄။

ထော်မရှင်သည် ြုေ်မ ၁၀၊ ြုေ်မခွေဲ (ဂ) အရ ထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ အဆင့်ဆင့်ေို ြွေဲ ့စည်းရာတွေင်

အမျေားယုံကေည်ထလးစားပခင်းခံရသူ ြုဂ္ဂိုလ်အနည်းဆုံး ၃ ဦးပြင့် ြွေဲ ့စည်းရမည်။ ယင်းအြွေဲ ့ဝင်
မျေားေဲမှ တစ်ဦးေို ဥေ္က ဋ္ဌအပြစ် တာဝန် ထြးအြ် ရမည် ။ သေ် ဆိ ုင် ရာ ထရွေး ထောေ်ြ ွေဲ
အရာရှိေို အတွေင်းထရးမှူးအပြစ် တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ လိုအြ်လျှင် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမျေားေို
အြွေဲ ့ဝင်မျေားအပြစ် ေည့်သွေင်းြွေဲ ့စည်းနိုင်သည်။
၁၅။

တိုင်းထေသကေီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲသည် ြုေ်မ ၁၃ အရ

ရြ် ေွေ ေ် သို ့မဟုတ် ထေျေးရွော အုြ ်စု ထရွေ းထောေ် ြွေဲ ထော်မ ရှင် အြွေဲ ့ခွေ ဲမျေားေို ြွေဲ စ
့ ည်း ရာတွေင်
အမျေားယုံကေည်ထလးစားခံရသူ ြုဂ္ဂိုလ်အနည်းဆုံး ၃ ဦးပြင့် ြွေဲ ့စည်းရမည် ။ ယင် းအြွေဲ ့ဝင်
မျေားေဲမှ တစ်ဦးေို ဥေ္က ဋ္ဌအပြစ် တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ သေ်ဆိုင်ရာ ရြ်ေွေေ် သို ့မဟုတ်
ထေျေးရွောအုြ်စုစာထရးသည် ယင်း ထရွေ းထောေ်ြွေဲ ထော် မရှင် အြွေ ဲ ့ခွေဲ ၏ အတွေင ်း ထရးမှ ူးအပြစ်
ထဆာင်ရွေေ်ရမည်။
၁၆။

ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင် အြွေဲ ့ခွေဲအဆင့်ဆင့်ရှိ အမျေားယုံက ေည် ထလးစားပခင် းခံ ရထသာ

ြုဂ္ဂိုလ်မျေားသည် ထအာေ်ြါအရည်အချေင်းမျေားနှင့် ပြည့်စရ
ုံ မည် (ေ) အသေ် ၄၀ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ (ရြ်ေွေေ် သို ့မဟုတ် ထေျေးရွောအုြ်စုထရွေးထောေ်ြ ွေဲ
ထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ အြွေဲ ့ဝင်မျေားအတွေေ် အသေ်ေန် ့သတ်ချေေ်ေို ထလျှာ့ထြါ့စဉ်းစား
နိုင်သည်။)၊
( ခ ) နိုင်ငံသားပြစ်သူ၊
( ဂ ) သိေ္ခာသမာဓိနှင့် ပြည့်စပုံ ြီး အထတွေ အကေု
့
ံ ရင့်ေျေေ်သူ၊
(ဃ) နိုင်ငံထတာ်နှင့် နိုင်ငံသားမျေားအထြါ် သစ္စာရှိသူ၊
( င ) သေ်ဆိုင်ရာထေသတွေင် အပမဲထနေိုင်ပြီး ထေသခံပြည်သူမျေားေ ယုံကေည်ထလးစားသူ၊
( စ ) နိုင်ငံထရးြါတီဝင်မဟုတ်သူ၊
(ဆ) လွှတ်ထတာ်ေိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူ ပြစ်ရမည့်အပြင် မိမိတာဝန်ေျေသည့် ထေသ/
ပမို ့နယ်အတွေင်း ဝင်ထရာေ်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်ထတာ်ေိုယ်စားလှယ်ထလာင်း၏
မိသားစုဝင်နှင့်အတူထန ထဆွေမျေိုးသားချေင်းမျေားမပြစ်ထစရ၊ ထော်မရှင် အြွေဲ ့ခွေဲဝင်
တစ်ဦးဦးသည် ဤအချေေ်နှင့်ပငိစွေန်းြါေ နုတ်ေွေေ်ရမည်၊
( ဇ ) နိုင်ငံထရးပြစ်မှုပြင့်ထသာ်လည်းထောင်း၊ အေျေင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ ပြစ်မှုပြင့်ထသာ်
လည်းထောင်း တရားရုံး၏ ပြစ်ေဏ်စီရင်ချေေ်ေျေခံြူးသူမပြစ်ထစရ။
၁၇။

ြုေ်မ ၁၆ ြါသတ်မှတ်အရည်အချေင်းမျေားနှင့် ေိုေ်ညီမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ရာတွေင် ပြည်ထောင်စု

ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်ဥြထေ ြုေ်မ ၂၂ အရ သေ်ဆိုင်ရာဌာန၊ အြွေဲ ့အစည်းနှင့်ြုဂ္ဂိုလ်မျေားေံမှ
အေူအညီရယူထဆာင်ရွေေ်နိုင်သည်။

3
အခန်း(၆)
တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား
၁၈။

ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲအဆင့်ဆင့်၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေားမှာ ထအာေ်ြါအတိုင်း

ပြစ်သည် (ေ)

လွှတ်ထတာ်ထရွေးထောေ်ြွေဲမျေား ေျေင်းြပခင်း၊

( ခ ) လွှတ်ထတာ်ထရွေးထောေ်ြွေဲမျေားေို ကေီးကေြ်ပခင်း၊
( ဂ ) သေ်ဆိုင်ရာထော်မရှင် အြွေဲ ့ခွေဲအဆင့်ဆင့်ေို ကေီးကေြ်ပခင်း၊
(ဃ)

မဲစာရင်းမျေား ပြုစုပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်းနှင့် ထကေညာပခင်း၊

( င ) ရရှိသည့် ရန်ြုံထငွေမျေားေို စနစ်တေျေသုံးစွေဲပခင်း၊ သုံးစွေဲထစပခင်း၊
( စ ) နိ ု င ်င ံ ထရးြါတီမ ျေား မှ တ ် ြု ံတ င်ပ ခင် း ဥြထေနှ င် ့အ ညီ နိ ု င် င ံ ထရးြါတီမ ျေားေိ ု
ကေီးကေြ်ပခင်းနှင့် ကေီးကေြ်ထစပခင်း၊
(ဆ)

ထရွေးထောေ်ြွေဲနှင့်သေ်ဆိုင်ထသာ စာရင်းဇယားမျေားနှင့် မှတ်တမ်းမျေားေို တိေျေစွော
ပြုစုေိန်းသိမ်းပခင်း၊

( ဇ ) လျှို ့ဝှေ်ဆန္ဒမဲထြးပခင်းေို ထြာ်ထဆာင်ပခင်း၊
( စျေ ) ထော်မရှင်ေ ေုတ်ပြန်ခွေင့်ပြုထသာ စာရင်းအချေေ်အလေ်မျေားမှတစ်ြါး အပခား
ေိစ္စမျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ထြါေ်ကေားပခင်းမရှိထစရန် ထစာင်ေ
့ ိန်းပခင်း၊
(ည)

ထရွေးထောေ်ြွေဲတွေင် လွှတ်ထတာ်ေိုယ်စားလှယ်ထလာင်း တစ်ဦးဦးအတွေေ် မှန်မှန်
ေန်ေန် ထဆာင်ရွေေ်ပခင်း၊ မည်သည့်လွှတ်ထတာ်ေိုယ်စားလှယ်ထလာင်းအတွေေ်မျှ
မဲမဆွေယ်ရပခင်း၊ ဘေ်မလိုေ်ရပခင်း၊

( ဋ ) ထော်မရှင်ေ ထြးအြ်သည့် တာဝန်မျေားေို ေမ်းထဆာင်ပခင်း။
၁၉။

ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲအဆင့်ဆင့်၏ ဥေ္ကဋ္ဌနှင့် အြွေဲ ့ဝင်မျေားသည် ထအာေ်ြါတို ့ေို

လိုေ်နာရမည်(ေ)

လွှတ် ထတာ် ထရွေ း ထောေ်ြွေ ဲဥြထေ၊ နည် းဥြထေမျေား၊ လုြ ်ေု ံးလုြ်န ည်းမျေား၊
ညွှန်ကေားချေေ်မျေားေို တိေျေမှန်ေန်စွော လိုေ်နာထဆာင်ရွေေ်ပခင်း၊

( ခ ) မိမိတာဝန်ေုိ ဘေ်မလိုေ်ဘဲ ထပြာင့်မတ်တည်ကေည်စွော ေမ်းထဆာင်ပခင်း၊
( ဂ ) မိမိ၏တာဝန်၊ သိေ္ခာနှင့်အညီ ထပြာဆိုထနေိုင်ေျေင့်ကေံပခင်း၊
(ဃ)

ထော်မရှင်ေ ညွှန်ကေား၍ ထဆာင်ရွေေ်ရသည်မှအြ ြါတီတွေင်းေိစ္စမျေားတွေင်
ဝင်ထရာေ်စွေေ်ြေ်မှုမပြုရပခင်း။

4
အခန်း(၇)
ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲအဆင့်ဆင့်၏ သေ်တမ်း
၂၀။

ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥေ္က ဋ္ဌနှင့် အြွေဲ ့ဝင်မျေား၏ သေ်တမ်းသည်

ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်၏ သေ်တမ်းနှင့်အညီ ပြစ်သည်။ သို ့ရာတွေင် သေ်တမ်း
ေုန်ဆုံးပြီးပြစ်ထသာ်လည်း ြွေဲ ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ နိုင်ငံထတာ်သမ္မတေ ထော်မရှင်အသစ်
တစ်ရြ်ြွေဲ ့စည်းပြီးထနာေ် ယင်းထော်မရှင်ေ ထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲအဆင့်ဆင့်ေို ြွေဲ ့စည်းပြီးသည့်
အချေိန်အေိ မိမိ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားေို ဆေ်လေ်ေမ်းထဆာင်ရမည်။”
၄။

ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်ဥြထေ၏ အခန်း (၅) ေို အခန်း (၈) အပြစ် ထပြာင်းလဲ

အမှတ်စဉ်ရမည်။
၅။

ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်ဥြထေ ြုေ်မ ၁၂ ေို ြုေ်မ ၂၁ အပြစ် ထအာေ်ြါအတိုင်း

အစားေိုးရမည် “၂၁။(ေ) ယခင် ြွေဲ ့စည်းေားပြီးပြစ်ထသာ ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ အဆင့်ဆင့်တို ့သည်
ဤပြင်ဆင်သည့်ဥြထေအရ ြွေဲ ့စည်းေားထသာ ထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင် အြွေဲ ့ခွေဲ
အဆင့်ဆင့် ပြစ်သည်ဟူ၍ မှတ်ယူရမည်။
( ခ ) ထော်မရှင်နှင့် ထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲအဆင့်ဆင့်၏ ေုန်ေျေစရိတ်မျေား၊ ထရွေးထောေ်ြွေဲ
ေျေင်းြပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် ေုန်ေျေစရိတ်မျေားေို မိမိ၏ဘဏ္ဍာထငွေမှ ေျေခံသုံးစွေဲရန်
နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာထငွေအရအသုံးဥြထေတွေင် ေည့်သွေင်းထရးဆွေဲရမည်။
( ဂ ) ထော်မရှင်သည် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်သည့် အဆင့်ဆင့်ထသာ ထော်မရှင်အြွေဲ ့ခွေဲ
ဝင်မျေားအတွေေ် ေိုေ်သင့်သည့် လစဉ်ချေီးပမှင့်ထငွေနှငစ
့် ရိတ်တို ့ေို ရရှိခံစားနိုင်ထရးအတွေေ်
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွေဲ ့နှင့် ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွေေ်ရမည်။”
၆။

ပြည်ထောင်စုထရွေးထောေ်ြွေဲထော်မရှင်ဥြထေ ြုေ်မ ၁၃၊ ြုေ်မ ၁၄၊ ြုေ်မ ၁၅၊ ြုေ်မ ၁၆၊ ြုေ်မ ၁၇၊

ြုေ်မ ၁၈၊ ြုေ်မ ၁၉ နှင့် ြုေ်မ ၂၀ တို ့ေို ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မ ၂၃၊ ြုေ်မ ၂၄၊ ြုေ်မ ၂၅၊ ြုေ်မ ၂၆၊ ြုေ်မ ၂၇၊
ြုေ်မ ၂၈ နှင့် ြုေ်မ ၂၉ တို ့အပြစ် ထပြာင်းလဲအမှတ်စဉ်ရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ြွေဲ ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ေျွန်ုြ်လေ်မှတ်ထရးေိုးသည်။

(ြုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်

