
 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျို းသားလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာ ဥပတေကုိ ပပင်ဆင်သည့်ဥပတေ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်တောင်စုလွှတ်တတာ်ဥပတေအမှတ်   ၃၅။) 

၁၃၇၇  ခုနှစ်၊ ပေမဝါဆုိလဆန်း  ၉  ရက် 

 ( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊   ဇွန်လ   ၂၅  ရက်) 

 ပပည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သည် ဤဥပတေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥပတေကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာဥပတေကို ပပင်ဆင်သည့်ဥပတေ ဟု 

တခါ်တွင်တစရမည်။ 

၂။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာဥပတေ  ပုေ်မ ၂၊ ပုေ်မခွဲ (ဇ) တွင် ပါရှိတသာ 

“ပပည်တောင်စုရာေူးဝန်အဖဲွတုိ့ကုိ့ လည်းတကာင်း၊” ဆုိသည့် စကားရပ်၏တနာက်တွင်“ ပပည်တောင်စု 

လွှတ်တတာ်က ဥပတေပပဋ္ဌာန်း၍ အဆုိပါဥပတေတွင် ပပည်တောင်စုအဆင့်အဖွဲအ့စည်းအပဖစ် သတ်မှတ် 

ဖွဲ စ့ည်းသည့် နိုင်ငံတတာ်အဆင့် သိုမ့ဟုတ် ဗဟိအုဆင် ့ အဖဲွအ့စည်းများကုိလည်းတကာင်း၊” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ကုိ ပဖည့်စွက်ရမည်။ 

၃။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာ ဥပတေပုေ်မ ၂၊ ပုေ်မခဲွ (ည) ကုိ တအာက်ပါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည် - 

“(ည) လွှတ်တတာ်ရုံး ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်၏ ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စ 

အဝဝတိုကုိ့ ကကီးကကပ်တဆာင်ရွက်ရန် ဖွဲ စ့ည်းေားတသာရုံးကုိ ဆုိသည်။” 

၄။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာဥပတေ ပုေ်မ ၄ ကို တအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုး 

ရမည် - 

“၄။ လွှတ်တတာ်၏သက်တမ်းသည် ပပည်သူလ့ွှတ်တတာ်၏ သက်တမ်းနှင့်အညီ ပဖစ်သည်။ 

ပပည်သူလ့ွှတ်တတာ်၏ သက်တမ်းကုန်ဆံုးတသာတနတ့ွင် လွှတ်တတာ်၏ သက်တမ်းသည်လည်း 

ကုန်ဆံုးသည်။” 

၅။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာဥပတေ ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မခဲွ (ည) ကုိ တအာက်ပါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည် - 

“(ည) လွှတ်တတာ်အစည်းအတဝးသုိ ့ တက်တရာက်တလ့လာလိုတသာ ပပည်သူများအား ဥက္က ဋ္ဌ၏ 

သတောတူညီချက်ပဖင့် ဖိတ်ကကားပခင်း။” 

၆။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာဥပတေ ပုေ်မ ၁၂၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၂) တွင် 

ပါရှိတသာ “တရားရုံးတစ်ခုခုက” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “တရားရုံး သိုမ့ဟုတ် စုံစမ်းစစ်တဆးမှု 

တစ်ခုခုက” ဆုိသည့် စကားရပ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။  
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၇။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာဥပတေ ပုေ်မ ၁၃ တွင် ပါရိှတသာ “နယ်တပမတေသခံ 

ပပည်သူများနှင့် ညိှနှိုင်းပပီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “ဥပတေနှင့်အညီ” 

ဆုိသည့် စကားရပ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။  

၈။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာဥပတေ ပုေ်မ ၁၇ မှ ပုေ်မ ၁၉ အေိ သက်ဆုိင်တသာ 

“တာဝန်ေမ်းတဆာင်ပခင်း” ဆုိသည့်တခါင်းစဉ်ကုိ “တာဝန်ေမ်းတဆာင်ပခင်းနှင့် နုတ်ေွက်ပခင်း” ဆုိသည့် 

တခါင်းစဉ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။ 

၉။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာဥပတေ ပုေ်မ ၁၇ ကုိ တအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုး 

ရမည် - 

“၁၇။ ဥက္က ဋ္ဌနှင့် ေုတိယဥက္က ဋ္ဌတိုသ့ည် တနာက်တစ်ကကိမ် လွှတ်တတာ်သက်တမ်း ပေမပုံမှန် 

အစည်းအတဝး စတင်မကျင်းပမီ အချိန်အေိ ဥက္က ဋ္ဌနှင့် ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ တာဝန်ကို ေမ်းတဆာင် 

ရမည်။”    

၁၀။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာဥပတေ ပုေ်မ ၃၄ ကုိ တအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုး 

ရမည် - 

“၃၄။ (က) လွှတ်တတာ်သက်တမ်း စတင်သည့် တနရ့က်သည် ပပည်သူလ့ွှတ်တတာ် သက်တမ်း 

စတင်သည့် တနရ့က်ပဖစ်သည်။  

 ( ခ ) လွှတ်တတာ်၏ ပေမပုံမှန်အစည်းအတဝးကုိ ယင်းလွှတ်တတာ်၏ သက်တမ်း 

စတင်သည့်တနမ့ှ ခုနစရ်က်အတွင်း ကျင်းပရမည်။” 

၁၁။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာ ဥပတေ ပုေ်မ ၃၈ ကုိ တအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုး 

ရမည် - 

“၃၈။ (က) လွှတ်တတာ်သက်တမ်းတစ်ရပ်၏ ပေမပုံမှန်အစည်းအတဝးသို ့ တက်တရာက် 

လာတသာ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား ပပည်တောင်စုတရွးတကာက်ပွဲ 

တကာ်မရှင်က ေုတ်တပးသည့် အသိအမှတ်ပပုလွှာပဖင့် စိစစ်အတည်ပပုရန် 

လွှတ်တတာ်က လွှတ်တတာ်အခွင့်အတရးတကာ်မတီ မဖဲွစ့ည်းရတသးမီ ဥက္က ဋ္ဌသည်  

လွှတ်တတာ်ကုိယ်စားလှယ်များစိစစ်တရး တကာ်မတီတစ်ရပ်ကုိ သင့်တလျာ်တသာ 

နိုင်ငံသားများပဖင့် ဖွဲ စ့ည်းရမည်။ 

( ခ ) လွှတ်တတာ်အခွင့်အတရးတကာ်မတီ ဖွဲ စ့ည်းပပီးချိန်မှစ၍ ယင်းတကာ်မတီသည် 

လွှတ်တတာ်သက်တမ်းအတွင်း ဆက်လက်ကျင်းပသည့် လွှတ်တတာ်အစည်းအတဝး 

များသို ့ တက်တရာက်လာတသာ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား စိစစ်၍ 

အတည်ပပုရမည်။” 
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၁၂။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာဥပတေ ပုေ်မ ၄၇ နှင့် ပုေ်မ ၄၈ တိုတ့ွင် ပါရိှတသာ 

“အပခားောသာသာသနာကုိ ပုတ်ခတ်တပပာဆုိပခင်း” ဆုိသည့်စကားရပ်များကုိ “ောသာသာသနာကုိ 

ပုတ်ခတ်တပပာဆုိပခင်း” ဆုိသည့် စကားရပ်ပဖင့် အသီးသီးအစားေိုးရမည်။ 

၁၃။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆုိင်ရာဥပတေ ပုေ်မ ၅၀ ၏ တပခဆင်းကုိ တအာက်ပါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည် - 

“၅၀။ ပပည်တောင်စုအဆင့် အဖွဲ အ့စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပပုတသာ အဖွဲ အ့စည်းဝင် 

များသည်-” 

၁၄။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာဥပတေ ပုေ်မ ၆၃ နှင့် ပုေ်မ ၆၆ တိုတ့ွင် ပါရှိတသာ 

“အမျို းသားလွှတ်တတာ်ရံုး” ဆုိသည့်စကားရပ်များကုိ “လွှတ်တတာ်ရံုး” ဆုိသည့်စကားရပ်ပဖင့် အသီးသီး 

အစားေိုးရမည်။ 

 

ပပည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံတတာ် ဖဲွစ့ည်းပံုအတပခခံဥပတေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်တရးေုိးသည်။ 

 

 

 

 

 (ပုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံတတာ်သမ္မတ 

 ပပည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ် 

 


