ပြည်သူ့လွှတ်တတာ် တ ွေးတောေ်ြွေဲဥြတေေို ပြင်ဆင်သည့်ဥြတေ
(၂၀၁၁ ခုနှစ၊် ပြည်တောင်စလ
ု ွှတ်တတာ် ဥြတေအမှတ် ၈။)
၁၃၇၃ ခုနှစ၊် သီတင်းေျွတ်လပြည့်တေျော် ၆ ေ်
(၂၀၁၁ ခုနှစ၊် တအာေ်တိုဘာလ ၁၈ ေ် )

ပြည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သည် တအာေ်ြါဥြတေေို ပြဋ္ဌာန်း လိုေ်သည်။
၁။

ဤဥြတေေို ပြည်သူ့လွှတ်တတာ်တ ွေးတောေ်ြဲွေဥြတေေို ပြင်ဆင်သည့်ဥြတေဟု တခါ်တွေင်

တစ မည်။
၂။

ပြည်သလ
ူ့ ွှတ်တတာ်တ ွေးတောေ်ြဲဥ
ွေ ြတေတွေင် (ေ)

ြုေ်မ ၇၄၊ ြုေ်မခွေဲ (ေ) ေို တအာေ်ြါအတိုင်း အစားေိုး မည် ''၇၄။

(ေ) တ ွေးတောေ်ြဲခ
ွေ ုံအဖွေဲ့၏ဆုံးပဖတ်ချေေ်

သိ့မ
ု ဟုတ်

အမိန်တ
့ စ်ခုခုေို

မတေျေနြ်သည့် တလျှောေ်ေားသူ သိ့မ
ု ဟုတ် တလျှောေ်ေားခံ သူအပဖစ်
ြါဝင်ခသ
ဲ့ ူသည်

သတ်မှတ်ေားသည့်ောလအတွေင်း

သတ်မှတ်ေား

သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း တော်မ ှင်သို့ အယူခံမှု သိ့ုမဟုတ် ပြင်ဆင်မှု
တလျှောေ်ေားနိုင်သည်။ ပြင်ဆင်မှု တလျှောေ်ေား ာတွေင် ဥြတေတ း ာ
ပြဿနာ တြါ်တြါေ်မှသာ တလျှောေ်ေားခွေင့် ိသ
ှ ည်။''
(ခ)

ြုေ်မ ၈၈ ေို တအာေ်ြါအတိုင်း အစားေိုး မည် ''၈၈။ (ေ) နိုငင
် ံတတာ် သစ္စာတဖာေ်ဖျေေ်ြုန်ေန်မှုပဖင့် ပဖစ်တစ၊ တသေဏ် သိ့မ
ု ဟုတ်
တစ်သေ်တစ်ေျွန်းေဏ်ေိုေ်တသာ ပြစ်မှုပဖင့်ပဖစ်တစ ပြစ်မှုေင် ှား
စီ င်ပခင်းခံ သပဖင့်

လွှတ်တတာ်ေုယ
ိ ်စားလှယ်အပဖစ်

ဆေ်လေ်

ြ်တည် ြိုငခ
် ွေငမ
့် ှိတ ောင်း တော်မ ှင်ေ တ ေညာပခင်းခံ သူသည်
ယင်းသို့ တ ေညာသည့်တန့မှစ၍ တနာင်တွေင်ပြုလုြ်သည့် တ ွေးတောေ်ြဲွေ
မျေားတွေင် လွှတ်တတာ်ေုယ
ိ ်စားလှယ်တလာင်းအပဖစ် ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွေင့်
မ ှိတစ ။
(ခ) အခန်း (၁၃) ြါ

ပြစ်မှုတစ် ြ် ြ်အ

တောင်ေဏ်ေျေခံ သပဖင့်

လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ်တလာင်း သိမ
ု့ ဟုတ် လွှတ်တတာ်ေိုယ်စားလှယ်
အပဖစ် ဆေ်လေ် ြ်တည်ြိုင်ခွေင့် မ ှိတတာ့တ ောင်း တော်မ ှင်ေ
တ ေညာပခင်းခံ သူသည်

ယင်းသိ့ု

တ ေညာသည့်တန့မှစ၍

လေ် ှိ

လွှတ်တတာ်သေ်တမ်းနှင့် တနာေ်လာမည့်လွှတ်တတာ်သေ်တမ်းတစ်ခု

အတွေေေ
် ျေင်းြသည့်တ ွေးတောေ်ြဲမ
ွေ ျေားတွေင် လွှတ်တတာ်ေုယ
ိ ်စားလှယ်
တလာင်းအပဖစ် ြါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွေင်မ
့ ှိတစ ။
(ဂ) ြုေ်မခွေဲ (ေ) နှင့် (ခ) မှအြ လွှတ်တတာ် ေိယ
ု ်စားလှယ်အပဖစ်
တ ွေးတောေ်တင်တပမြှောေ်ခ့ပဲ ခင်းသည် ြျေေ်ပြယ်တ ောင်း ြုေ်မ ၇၄၊
ြုေ်မခွေဲ (ခ) သိ့မ
ု ဟုတ် ြုေ်မ ၇၅၊ ြုေ်မခွေဲ (ခ) အ
နိုငင
် ံတတာ်ပြန်တမ်းတွေင်
လည်းတောင်း၊

တော်မ ှင်ေ

ေုတ်ပြန်တ ေညာပခင်း

သတ်မှတ်ေားသည့်အတိုင်း

ခံ သူသည်

တ ွေးတောေ်ြဲေ
ွေ န
ု ်ေျေ

စ ိတ်စာ င်းတင်သင
ွေ ်း န် ြျေေ်ေွေေ်သပဖင့် အ ည်အချေင်း ြျေေ်ယွေင်း
သည်ဟု

တ ွေးတောေ်ြဲခ
ွေ ုံအဖွေဲ့၏

ဆုံးပဖတ်ခံ ပြီး

တော်မ ှင်ေ

အ ည်အချေင်း ြျေေ်ယွေင်းသူဟု တ ေညာပခင်းခံ တသာ လွှတ်တတာ်
ေိယ
ု ်စားလှယ်
လည်းတောင်း၊

သိ့မ
ု ဟုတ်

တ ွေးတောေ်ြဲွေ

ေိုယ်စားလှယ်သည်

လွှတ်တတာ်ေုယ
ိ ်စားလှယ်အပဖစ်

တင်တပမြှောေ်ခံ ပြီးတနာေ် တည်ဆဥ
ဲ ြတေတစ် ြ် ြ်အ

တ ွေးတောေ်
တောင်ေဏ်

ေျေခံ သပဖင့် လွှတ်တတာ်ေုယ
ိ ်စားလှယ် အပဖစ် ဆေ်လေ် ြ်တည်
ြိုငခ
် ွေင့်

မ ှိတတာ့တ ောင်း

တော်မ ှင်ေ

တ ေညာပခင်းခံ တသာ

လွှတ်တတာ်ေုယ
ိ ်စားလှယ်သည်လည်းတောင်း ယင်းသိ့ု တ ေညာသည့်
တန့မှစ၍

လေ် လ
ှိ ွှတ်တတာ်သေ်တမ်းအတွေင်း

ေျေင်းြသည့်

တ ွေးတောေ်ြဲမ
ွေ ျေားတွေင် လွှတ်တတာ်ေုယ
ိ ်စားလှယ်တလာင်းအပဖစ် ြါဝင်
ယှဉ်ပြိုင်ခွေင့် မ ှိတစ ။''

----------------------------------------------------ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ံတတာ် ဖွေဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတေအ

ေျွန်ုြ် လေ်မတ
ှ ်တ းေိုး

သည်။

(ြု)ံ သိနး် စိန်
နိုငင
် ံတတာ်သမ္မတ
ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ံတတာ်

