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တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် 

ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ 

အမှာစာ 

 

ဤတုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သ့ုိမဟုတ်  ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ဥပေဒကို  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်  ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 

ပုဒ်မ  ၄၄၃  အရ  နိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်    ဖွံ့ဖိုးေရးေကာင်စီက 

၈.  ၃.  ၂၀၁၀  ရက်ေန့တွင်  ဥပေဒအမှတ်  (၅/၂၀၁၀)  ြဖင့် ထုတ်ြပန်ြပဋ္ဌာန်းခဲ့ 

ပါသည်။ 

ယင်းဥပေဒကို  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ၁၈. ၁၀. ၂၀၁၁ ရက်ေန့တွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်(၁၀)ြဖင့် “တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ် 

သို ့မဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို  ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ” 

ထုတ်ြပန်ြပဋ္ဌာန်းခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၁၀) ြဖင့် 

ေအာက်ပါပုဒ်မများကို ြပင်ဆင/်ြဖည့်စွက်ြပဋ္ဌာန်းေပးခဲ့ေကာင်းေတွ့ ရပါသည် - 

(က)  ပုဒ်မ ၇၄ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ 

    (ခ )   ပုဒ်မ ၈၈။ 

  တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်  သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်လတ်ေတာ်  ေရွးေကာက်ပွဲ 

ဥပေဒအား  ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒကို  ၁၇.  ၆.  ၂၀၁၅  ရက်ေန့တွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်  ဥပေဒအမှတ်  (၃၄)  ြဖင့်  ေအာက်ပါပုဒ်မများကို 

အစားထိုးြပင်ဆင် ြပဋ္ဌာန်းေပးခဲ့ပါသည် - 

  (က)  ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ 

  (ခ )   ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)။ 



 
 

  တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်  သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်လတ်ေတာ်  ေရွးေကာက်ပွဲ 

ဥပေဒအား တတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒကို  ၁၈.  ၁.  ၂၀၁၆  ရက်ေန့တွင ်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  (၉)ြဖင့်  ေအာက်ပါပုဒ်မများကုိ  အစားထုိး 

ြပင်ဆင်ြပဋ္ဌာန်းေပးခဲ့ပါသည် - 

  (က)  ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ 

  (ခ )   ပုဒ်မ ၆၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ 

  (ဂ )   ပုဒ်မ ၈၈ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ 

  (ဃ)  ပုဒ်မ ၈၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ)။ 

တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲ 

ဥပေဒအား  စတုတအကိမ်ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒကို  ၈.  ၆.  ၂၀၁၆  ရက်ေန့တွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၃၂)ြဖင့် တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သ့ုိမဟုတ် 

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒပုဒ်မ  ၈၉၊  ပုဒ်မခွဲ  (က)  ကုိ  အစားထိုး 

ြပင်ဆင် ြပဋ္ဌာန်းေပးခဲ့ပါသည်။ 

တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သို့မဟုတ် ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲ 

ဥပေဒအား ပမအကိမ်ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒကို  ၂၄.  ၁၂.  ၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၃၈) ြဖင့် ေအာက်ပါပုဒ်မများကုိ အစားထုိး 

ြပင်ဆင်ြပဋ္ဌာန်းေပးခဲ့ပါသည် -  

  (က)  ပုဒ်မ ၁၃၊ 

  ( ခ)  ပုဒ်မ ၆၈၊ 

  ( ဂ)  ပုဒ်မ ၈၉။ 

    ဥပေဒအသုံးြပုသူများအေနြဖင့်  ေလ့လာဖတ်ရ  လွယ်ကူေစြခင်း  အလို့ငှာ 
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၉ ရက်ေန့အထိ ြပင်ဆင်ထားသည့်အတုိင်း 
ထပ်မံပုံနှိပ်ထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

                 ြပည်ေထာင်စေုရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရငှ ်



 

တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် 

ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ 

မာတိကာ 

အမှတ်စဉ်      အေကာင်းအရာ    စာမျက်နှာ 

  ၁။  အခန်း(၁)           

  အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်           ၁    

  ၂။  အခန်း (၂)            

  တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သို့မဟုတ် ြပည်နယ် 

  လတ်ေတာ် ဖွဲ့ စည်းြခင်း          ၅    

  ၃။  အခန်း (၃)             

  မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ြခင်း          ၆     

  ၄။  အခန်း (၄)           

  ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ          ၇   

  ၅။  အခန်း (၅)           

  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့်        ၈ 

  ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် မရှိသူများ           

  ၆။  အခန်း (၆)           

  မဲစာရင်းြပုစုြခငး်        ၁၄   

  ၇။  အခန်း (၇)           

  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်း        ၁၇ 

  တင်သွင်းြခင်း၊ ေကညာြခင်းနှင့် ေရွးေကာက်ပွဲ 

  ကုိယ်စားလှယ်ခန ့်ထားြခင်း         

  ၈။  အခန်း (၈)           

  တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ        ၂၀ 



         

မာတိကာ 

အမှတ်စဉ်      အေကာင်းအရာ    စာမျက်နှာ 

  ၉။  အခန်း (၉)           

  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း        ၂၁   

၁၀။  အခန်း (၁၀)         

  ဆန္ဒမဲေရတွက်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုေကညာြခင်း        ၂၇ 

၁၁။  အခန်း (၁၁)           

  ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ        ၂၉   

၁၂။  အခန်း (၁၂)           

  ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များ        ၃၁   

၁၃။  အခန်း (၁၃)             

  ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာြပစ်မများနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ        ၃၂ 

၁၄။  အခန်း (၁၄)         

  တရားမဲ့ြပုကျင့်မများ        ၃၇ 

၁၅။  အခန်း (၁၅)            

  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍        ၄၀ 

  ကန့်ကွက်ချက်များကို အဆုံးအြဖတ်ေပးြခင်း       

၁၆။  အခန်း (၁၆) 

  အေထွေထ ွ         ၄၇ 



ြပည်ေထာင်စုြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖံွဖိးေရးေကာင်စီ 

တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သုိမဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ 

(ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံဖိးေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ်၊ ၅ /၂ဝ၁ဝ) 

၁၃၇၁ ခုှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ်  ၉  ရက် 

( ၂ဝ၁ဝ ြပည့်ှစ်၊  မတ် လ  ၈  ရက် ) 

 ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံဖိးေရးေကာင်စီသည ် လွတ်လပ်၍ 

တရားမတေသာ ပါတီစု ံဒ ီမိ ုကေရစီ အေထွေထွေရွးေကာက်ပွ ဲကျင်းပ၍ 

တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သုိမဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များကုိ 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ိုင်ရန ် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ ် ဖဲွစည်းပံု 

အေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၄၃ ှင့်အညီ ေအာက်ပါဥပေဒကုိ ြပာန်းလိုက်သည်။ 

 

အခန်း ( ၁ ) 

အမည်ှင့်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပေဒကုိ တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သုိမဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် 

ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ ဟု ေခတွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း 

အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည ်− 

(က) ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ဆိုသည်။ 

(ခ )  လတ်ေတာ် ဆိုသည်မှာ တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သိုမဟုတ် 

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကို ဆိုသည်။ 
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(၃) 

(ဂ )  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ တုိင်းေဒသကီး 

လတ်ေတာ် သို မဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သို  ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခံရသူကိုလည်းေကာင်း၊ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး 

ဦးစီးချပ်က ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒှင့်အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်း 

ထားေသာ တပ်မေတာ်သား တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သိုမဟုတ် 

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းေကာင်းဆိုသည်။  

        “ (ဃ) ေရွးေကာက်ပွဲ ဆိုသည်မှာ တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သိုမဟုတ် 

ြပည်နယ်လတ်ေတာ ်ေရွးေကာက်ပွဲကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

လတ်ေတာ်ပုံမှန် သက်တမ်းအတွင်း အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် 

လစ်လပ်လျက်ရှ ိေသာ မဲဆနယ်များအတွက် ေကာ်မရှင်က 

အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ကျင်းပသည့် ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပဲွလည်း 

ပါဝင်သည်။” 

(င )  မဲဆနယ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမများမှအပြဖစ်ေသာ 

တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သုိမဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် မဲဆနယ်ကုိ 

ဆိုသည်။ 

(စ )  တိုင်းေဒသကီး  သိုမဟုတ် ြပည်နယ်  ဆိုသည်မှာ လက်ရှိ တိုင်း 

အသီးသီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အသီးသီးကိုဆိုသည်။  

(ဆ) ေကာ်မရှင် ဆုိသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို 

ဆိုသည်။ 

(ဇ )  ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲ  ဆိုသည်မှာ  ေကာ်မရှင်က ဖွဲစည်းထားေသာ 

ေအာက်ပါတုိကုိဆိုသည် − 

        “(၁) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၊ 

         (၂) ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၊” 

(၂) 

(၂) ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
(၃)တတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
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  (၃) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သုိမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၊      

  (၄) ခိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၊ 

  (၅) မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၊ 

  (၆) ရပ်ကွက ်သုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ။ 

(စျ ) သာသနာ့ဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါပုဂိလ်များကို ဆိုသည် − 

  (၁) ဗုဒဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင် ဗုဒဘာသာ သာသနာ့ဝန်ကုိ 

ထမ်းရွက်ေနေသာ ရဟန်း၊ သာမေဏ၊ ဖုိးသူေတာ်၊ မယ်သီလ၊ 

   ရှင်းလင်းချက်။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းဟုဆုိရာတွင် သာသနာ 

ေရးဆိုင်ရာရဟန်း သိုမဟုတ် သာသနာ့ 

ဝန်ထမ်းအြဖစ် ေခတခံယူ ထားသူများ 

ှင့်လည်း သက်ဆုိင်ေစရမည်။ 

  (၂) ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင် ခရစ်ယာန် 

သာသနာ့ဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင်ရန် အဓိကအားြဖင့် မိမိကုိယ်ကုိ 

ဆက်ကပ်ပီးေသာ ပုဂိလ်ဟ ု သက်ဆိုင်ရာခရစ်ယာန်အသင်း 

ေတာ်ကီးများ (Churches) က အသိအမှတ်ြပ၍ သိကာေပး 

ထားြခင်းခံရေသာ သုိမဟုတ် တာဝန်ေပးထားြခင်းခံရေသာ 

ပုဂိလ်များှင့် မိမိတို ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရ ဂိုဏ်းချပ်၏ 

အုပ်ချပ်ြခင်းကို ဆအေလျာက်လက်ခံ၍ ဘာသာေရး 

စည်းမျဉ်း သိုမဟုတ် အဓိာန်ြပချက်ြဖင့် စည်းံုးထားေသာ 

ပုဂိလ်တစ်စုတွင် သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းတွင် ပါဝင်ေသာ 

ပုဂိလ်များ၊  
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  (၃) ဟိဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင် စံယာစီ၊ မဟန့် 

သုိမဟုတ် ဟိ ဘုန်းေတာ်ကီးများ။ 

 (ည) မဲစာရင်း ဆုိသည်မှာ ေရွးေကာက်ပဲွကိစအလုိငှာ သတ်မှတ်ထားေသာ 

မဲဆနယ်များအတွက် ြပစုထားသည့် ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏ 

စာရင်းကိုဆိုသည်။ 

 (ဋ )  ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူ ဆိုသည်မှာ တရားုံးတစ်ခုခု၏ စီရင်ချက ်
အရ ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူကို ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ်
သက်ဆိုင်ရာ တရားုံး၏ ေထာင်ဒဏ်စီရင်ချက်ကို မေကျနပ်၍ 
အယူခံမ သုိမဟုတ် ြပင်ဆင်မေလာက်ထားေသာ ေထာင်ဒဏ်ကျခံ 
ေနရဆဲြဖစ်သူလည်း ပါဝင်သည်။ 

 (ဌ )  မဲုံအဖွဲ ဆိုသည်မှာ မဲဆနယ်တစ်နယ်အတွင်းရှိ မဲုံတစ်ုံ၌ 
ဆမဲေပးြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုေပါင်းတာဝန်ယ ူ ေဆာင်ရွက်ရန ်
သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲက တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ 
အဖွဲကိုဆိုသည်။ 

 (ဍ )  မဲံုမှး  ဆိုသည်မှာ မဲုံအဖွဲအားကီးကပ်ေသာ ပုဂိလ်ကိုဆိုသည်။ 

 (ဎ )  ေရွးေကာက်မဆုိင်ရာအခွင့်အေရး ဆိုသည်မှာ ေရွးေကာက်ပွဲတွင် 
လတ်ေတာ ် ကုိယ်စားလှယေ်လာင်းအြဖစ် ပါဝင်ယှဉ်ပိင်ိုင်ေသာ 
အခွင့်အေရး၊ ပါဝင်ယှဉ်ပိင်ြခင်း မြပဘဲေနိုင်ေသာ အခွင့်အေရး၊ 
လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းစာရင်းမှ ုတ်ထွက်ိုင်ေသာ 
အခွင့်အေရး၊ ေရွးေကာက်ပွဲတွင် မဲေပးိုင်ေသာ အခွင့်အေရး 
သုိမဟုတ် မဲေပးြခင်း မြပဘဲေနိုင်ေသာ အခွင့်အေရးကုိ ဆိုသည်။ 

 (ဏ) တရားမ့ဲြပကျင့်မ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအခန်း (၁၄) တွင ် ေဖာ်ြပ 
ထားေသာ ြပကျင့်မ တစ်ခုခုကို ဆုိသည်။ 
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 (တ) နည်းဥပေဒများ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ေသာ 

နည်းဥပေဒများကို ဆိုသည်။ 

 

အခန်း ( ၂ ) 

တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သုိမဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဖဲွစည်းြခင်း 

၃။ တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ ် သုိမဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကို ေအာက်ပါ 

အတိုင်း  ဖွဲစည်းရမည ်- 

 (က) တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်များတွင် မိနယ်တစ်မိနယ်လင် 

ှစ်ဦးကျစီေရွးေကာက်တင်ေြမာက်သည့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၊  

 (ခ )  တိုင်းေဒသကီးများတွင် ထိုတိုင်းေဒသကီးရရှိပီးေသာ သိုမဟုတ် 

ထိုတိုင်းေဒသကီးအတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရစီရင်စုရရှိပီးေသာ 

တုိင်းရင်းသားလူမျိးများမှအပ ကျန်တုိင်းရင်းသား လူမျိးများအနက် 

ေလျာ်ကန်သင့်ြမတ်ေသာ လူဦးေရြဖစ်သည့် ိုင်ငံေတာ်ရှိ လူဦးေရ 

စုစုေပါင်း၏ သုညဒသမ တစ်ရာခိုင်န်းှင့် အထက်ရှိေကာင်း 

ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေသာ တိုင်းရင်းသားလူမျိးအသီးသီးက 

လူမျိးတစ်မျိးအတွက် တစ်ဦးကျစီ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်သည့် 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊  

 (ဂ )  ြပည်နယ်များတွင ် ထိုြပည်နယ်ရရှိပီးေသာ သိုမဟုတ် ထုိြပည်နယ် 

အတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရစီရင်စု ရရှိပီးေသာ တိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများမှအပ ကျန်တိုင်းရင်းသား လူမျိးများအနက ် ေလျာ်ကန် 

သင့်ြမတ်ေသာလူဦးေရြဖစ်သည့် ိုင်ငံေတာ်ရှိ လူဦးေရ စုစုေပါင်း၏ 

သုညဒသမ တစ်ရာခိုင်န်းှင့် အထက်ရှိေကာင်း ေကာ်မရှင်က 

သတ်မှတ်ေသာ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးအသီးသီးက လူမျိးတစ်မျ ိး 
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အတွက် တစ်ဦးကျစီ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်သည့် လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊  

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ခ) သိုမဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ဂ) တိုအရ 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်သည့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် စုစုေပါင်း၏ 

သုံးပုံတစ်ပုံှင် ့ညီမေသာ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

ဥပေဒှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် တပ်မေတာ်သား 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ။ 

 

အခန်း ( ၃ ) 

မဲဆနယ်များ သတ်မှတ်ြခင်း 

၄။ ေကာ်မရှင်သည် တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သို မဟုတ် ြပည်နယ် 

လတ်ေတာ ်မဲဆနယ်များကို သတ်မှတ်ရာတွင ်− 

 (က) မိနယ်တစ်မိနယ်လင ်မဲဆနယ် ှစ်နယ်စီ သတ်မှတ်ေပးရမည်၊ 

 (ခ )  မိနယ်အတွင်းရှိ မဲဆနယ်တစ်နယ်ှင့် တစ်နယ်၏ လူဦးေရ 

ကွာဟမ မကီးမားေစရ၊ 

 (ဂ )  ရပ်ကွက ် သိုမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုတစ်ခုကို ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာပီး 

မဲဆနယ်များတွင ်ခွဲေဝ ထည့်သွင်းြခင်းမြပရ၊ 

 (ဃ) ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၆၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) 

တုိအရ တိုင်းရင်းသားလူမျိးလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ် ေရွးေကာက ်

တင်ေြမာက်ခွင့်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိး တစ်မျိးစီအတွက် 

မဲဆနယ်သတ်မှတ်ရာတွင ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် 

ြပည်နယ်တစ်ခုလုံးကို မဲဆနယ်တစ်နယ်စီအြဖစ ်သတ်မှတ်ရမည်။ 
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၅။ (က) ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေသာ လတ်ေတာ်မဲဆနယ်သည် 

လတ်ေတာ ်သက်တမ်းတစ်ခု အတွက်သာ အတည်ြဖစ်သည်။ 

 (ခ )  ေကာ်မရှင်က ပုံမှန်သက်တမ်း တစ်ရပ်အတွက် မဲဆနယ်များ 

သတ်မှတ်ပီးမ ှ မိနယ်အသစ်ဖွဲစည်းခဲ့လင ် ယင်းမိနယ်သည် 

ထိုပုံမှန်သက်တမ်းအတွက ်သတ်မှတ်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆ 

နယ်ေြမတွင ်ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 (ဂ )  လတ်ေတာ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမ ီ ေနာက်သက်တမ်းတစ်ခုအတွက ်

မဲဆနယ်များကုိ ေကာ်မရှင်က အနည်းဆံုးရက်ေပါင်း ၆၀ ကိတင်၍ 

သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

 

အခန်း ( ၄ ) 

ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူများ 

၆။ ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့်ြပည့်စုံသူများသည ်အမျိးသား၊ အမျိးသမီး 

မေရွး၊ ဘာသာမေရွး ေရွးေကာက်ပွဲတွင ်ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည် − 

“ (က) ေရွးေကာက်ပွဲ စတင်ကျင်းပသည့်ေန့တွင ် အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီး 

ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင် ့ မဆန့်ကျင်ေသာ ိုင်ငံသား၊ 

ဧည့်ိုင်ငံသားှင့် ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူ၊”  

(ခ )  သက်ဆိုင်ရာ မဲဆနယ်၏ မဲစာရင်းတွင ်ပါဝင်သူ။ 

၇။ ေအာက်ပါပုဂိလ်များသည ်ေရွးေကာက်ပွဲတွင် ဆမဲေပးပိုင်ခွင့် မရှိေစရ − 

 (က) သာသနာ့ဝန်ထမ်း၊ 

 (ခ )  ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူ၊ 

(၂ ) 

(၂) ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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 (ဂ )  စိတ်ေပါ့သွပ်ေနသည်ဟ ု သက်ဆုိင်ရာဥပေဒက ြပာန်းထားသည့် 

အတိုင်း သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ၊ 

 (ဃ) လူမဲွအြဖစ်ဆံုးြဖတ်ေကညာခံထားရြခင်းမှ လွတ်ေြမာက်ခွင့်မရေသးသူ၊ 

 (င )  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒအရတားြမစ်ြခင်းခံရသူ၊ 

 (စ )  ိုင်ငံြခားသား သိုမဟုတ် ိုင်ငံြခားသားအြဖစ်ခံယူထားသူ။ 

 

အခန်း ( ၅ ) 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပုိင်ခွင့်ရိှသူများှင့်  

ဆက်လက်ရပ်တည်ပုိင်ခွင့်မရိှသူများ 

၈။ ေအာက်ပါအရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စံုေသာ ုိင်ငံသားများသည် အမျိးသား၊ 

အမျိးသမီးမေရွး၊ ဘာသာမေရွး ေရွးေကာက်ပွဲတွင် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက် 

ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည် − 

(က) ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံုိင်ေရးအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ 

တင်သွင်းချန်ိတွင ်− 

 (၁) အသက် ၂၅ ှစ်ြပည့်ပီး ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့် 

မဆန့်ကျင်သူ၊ 

 (၂) လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသည့် 

အချနိ်ှင့်တစ်ဆက်တည်း ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ်တွင ်

အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ် အေြခချေနထိုင်ခဲ့သူ၊ 

   ခင်းချက်။ ိုင်ငံေတာ်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ိုင်ငံြခားသို  

တရားဝင်သွားေရာက်သည့် ကာလများကုိလည်း 
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ုိင်ငံေတာ်တွင် အေြခချေနထုိင်ခ့ဲသည့် ကာလ 

အြဖစ် ထည့်သွင်း ေရတွက်ရမည်။ 

  (၃) မဲစာရင်းတွင ်ပါဝင်သူ။ 

 (ခ )  ိုင်ငံသားမိဘှစ်ပါးမ ှေမွးဖွားေသာ ိုင်ငံသားြဖစ်သူ၊ 

 (ဂ )  ဤဥပေဒတွင ်သတ်မှတ်ထားသည့်အရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံသူ။ 

၉။ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင် ့ရှ ိသူ တစ်ဦးသည် တစ်သီးပုဂလ 

အြဖစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ုိင်ငံေရးပါတီတစ်ခုခုကုိ ကုိယ်စားြပ၍ြဖစ်ေစ ေရွးေကာက်ပဲွတွင် 

ဝင်ေရာက် ယှဉ်ပိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၁၀။ ေအာက်ပါပုဂိလ်များသည် ေရွးေကာက်ပဲွတွင် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံ 

ပုိင်ခွင့် မရှိေစရ − 

 (က) ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူ၊ 

 (ခ ) ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ အာဏာမတည်မီကြဖစ်ေစ၊ အာဏာတည်ပီးမှ 

ြဖစ်ေစ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ ်အရည်အချင်းပျက်ယင်ွးေစေသာ 

ြပစ်မြဖင့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရြခင်းေကာင့် သိုမဟုတ် ေရွးေကာက်ပွဲ 

ဆုိင်ရာတရားမ့ဲြပကျင့်မ ကျးလွန်ြခင်းေကာင့် သုိမဟုတ် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ဆိုင်ရာ ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းေကာင့် 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့် 

မရိှေကာင်း သက်ဆုိင်ရာက သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလ ကုန်ဆံုးြခင်း 

မရှိေသးသူ၊ 

 (ဂ )  စိတ်ေပါ့သွပ်သည်ဟု သက်ဆုိင်ရာဥပေဒက ြပာန်းထားသည့်အတုိင်း 

သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ၊ 

 (ဃ) လူမွဲအြဖစ် သက်ဆိုင်ရာတရားုံး၏ ေကညာခံထားရြခင်းမှ 

လွတ်ေြမာက်ခွင့် မရေသးသူ၊ 
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 (င )  ေမွးဖွားစဉ်က ိုင်ငံသား မြဖစ်ေသးေသာ မိဘတစ်ပါးပါးမှြဖစ်ေစ၊ 

ှစ်ပါးလုံးမှြဖစ်ေစ ေမွးဖွားသည့် ိုင်ငံသား၊ 

 (စ )  ိုင်ငံြခားအစိုးရ၏ ေကျးဇူးသစာကို ခံယူေစာင့်ေရှာက်ိုေသသူ၊ 

ုိင်ငံြခားအစုိးရ၏ သဇာခံယူသူ၊ ုိင်ငံြခားအစုိးရ၏ လက်ေအာက်ခံ 

ြဖစ်သ ူသိုမဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး၏ ိုင်ငံသားြဖစ်သူ၊ 

 (ဆ) ိုင်ငံြခားအစိုးရ၏ လက်ေအာက်ခံြဖစ်သူ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တိုင်းတစ်ပါး၏ ိုင်ငံသားေသာ်လည်းေကာင်း ခံစားရေသာ 

အခွင့်အေရးများ သုိမဟုတ် ေကျးဇူးခံစားခွင့်များကုိ ခံစားုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ 

 (ဇ )  ိုင်ငံြခား တိုင်းြပည်တစ်ခုခု၏ အစိုးရ သိုမဟုတ် ဘာသာေရး 

အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ် အြခားအဖွဲအစည်းတစ်ခုခု သိုမဟုတ် 

ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးထံမ ှ ေငွေကး၊  ေြမ၊ အိမ်၊ အေဆာက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ 

ပစည်း စသည်တိုကို တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်ေသာနည်းြဖင့် 

ြဖစ်ေစ အေထာက်အပံ့ရယူသုံးစွဲသ ူ သိုမဟုတ် ယင်းသုိ အေထာက် 

အပံ့ရယူသုံးစွဲသည့် အဖွဲအစည်းဝင်ြဖစ်သူ၊ 

 (ဈ) ိုင်ငံေရးကိစအတွက ်ဘာသာေရးကုိ အေကာင်းြပ၍ ဆမဲေပးရန ်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆမဲမေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း ေြပာဆုိြခင်း၊ 

ေဟာေြပာြခင်း၊ ေကညာချက ်ထုတ်ြပန်ြခင်းှင့် ယင်းသိုြပလုပ်ရန ်

အားေပးလံ့ေဆာ်ြခင်းြပသူ သိုမဟုတ် ယင်းသို ြပလုပ်သည့် 

အဖွဲအစည်းဝင်ြဖစ်သူ၊ 

 (ည) သာသနာ့ဝန်ထမ်း၊ 

 (ဋ )  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း၊ 

  ခင်းချက်။ ယင်းစကားရပ်သည် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ 

ဖွဲစည်းေသာ လတ်ေတာ်များတွင် ေရွးချယ်ခန့် 
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အပ်ြခင်းခံရသည့် တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်များှင့်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ် 

များရှိ အဖွဲအစည်းများတွင ် ေရွးချယ်ခန့်အပ်ြခင်း 

ခံရသည့် ိုင်ငံ ့ဝန်ထမ်းများှင့် လည်းေကာင်း 

မသက်ဆိုင်ေစရ။ 

 (ဌ )  ိုင်ငံေတာ်ပိုင ်ေငွေကး၊ ေြမ၊ အိမ်၊ အေဆာက်အအံု၊ ယာဉ်၊ ပစည်း 

စသည်တိုကို တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်ေသာ နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 

ရယူသုံးစွဲသ ူ သုိမဟုတ် ယင်းသုိ ရယူသုံးစွဲသည့် အဖွဲအစည်းဝင ်

ြဖစ်သူ၊ 

  ခင်းချက်။ (၁) ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ေငွေကးဟူေသာ စကားရပ်တွင် 

အငိမ်းစား လစာ၊ စရိတ်၊ ေငွေကးေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ် အကျိးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်သြဖင့် ိုင်ငံေတာ်က တရားဝင် 

ေထာက်ပံ့ချးီြမင့်ထားေသာ လစာ၊ စရိတ်၊ 

ေငွေကး ေသာ်လည်းေကာင်း မပါဝင်၊ 

    (၂) ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ေြမ၊ အိမ်၊ အေဆာက်အအုံ၊ 

ယာဉ်၊ ပစည်းဟူေသာ  စကားရပ်တွင် ဥပေဒ 

တစ်ရပ်ရပ်အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ တာဝန် 

အရ ေသာ်လည်းေကာင်း ိုင်ငံေတာ်က 

သုံးစွဲခွင့် ြပထားေသာ သုိမဟုတ် ိုင်ငံေတာ ်

ထံမှ အခေကးေငွြဖင့် ငှားရမ်းသုံးစွဲေသာ 

ိုင်ငံေတာ်ပိုင ် ေြမ၊ အိမ်၊ အေဆာက်အအံုှင့် 

အခန်းများ၊ အြခားအေဆာက်အအံုှင့် အခန်းများ၊ 



12 
 

ိုင်ငံေတာ်ပိုင် ေလယာဉ်၊ ရထား၊ သေဘာ၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ပစည်းစသည်တို မပါဝင်။ 

 (ဍ )  ဧည့်ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူ၊ ိုင်ငံြခားသား သိုမဟုတ် 

ိုင်ငံြခားသားအြဖစ ်ခံယူထားသူ၊ 

 (ဎ )  တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်းအြဖစ် ေကညာြခင်း 

ခံထားရေသာ အဖွဲအစည်း၊ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျးလွန ်

သည်ဟု ိုင်ငံေတာ်က သတ်မှတ်ေသာ အဖွဲအစည်းှင့် ပုဂိလ်များ၊ 

ိုင်ငံေတာ်အား လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်ေနေသာ ေသာင်းကျန်းသ ူ

အဖွဲအစည်းများ သုိမဟုတ် ယင်းအဖွဲအစည်းဝင်များှင့် ဆက်သွယ် 

ေကာင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားရှိသူ။ 

၁၁။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရပီးေနာက ်

ေအာက်ပါအချက် တစ်ခုခုှင် ့ငိစွန်းလင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် 

ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် မရှိေစရ − 

 (က) သာသနာ့ဝန်ထမ်းအြဖစ်သို အမဲတမ်းကူးေြပာင်းသွားြခင်း၊ 

 (ခ )  စိတ်ေပါ့သွပ်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာဥပေဒက ြပာန်းထားသည့် 

အတုိင်း သတ်မှတ်ခံရြခင်း၊ 

 (ဂ )  လူမွဲအြဖစ ်သက်ဆိုင်ရာတရားုံး၏ ေကညာခံရြခင်း၊ 

 (ဃ) လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရပီးေနာက် 

တည်ဆဲဥပေဒ  တစ်ရပ်ရပ်အရ ေထာင်ဒဏ်ကျခံရြခင်း၊ 

 (င )  သက်ဆိုင်ရာဥပေဒအရ ိုင်ငံသားအြဖစ်မှ ရပ်စဲသွားေကာင်း 

သတ်မှတ်ခံရြခင်း၊ 

 (စ )  ေမွးဖွားစဉ်က မိဘတစ်ပါးပါးြဖစ်ေစ၊ ှစ်ပါးလုံးြဖစ်ေစ ိုင်ငံသား 

မဟုတ်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ၏ သတ်မှတ်ခံရြခင်း၊ 
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 (ဆ) ိုင်ငံြခားအစိုးရ၏ ေကျးဇူးသစာကို ခံယူေစာင့်ေရှာက်ိုေသသူ၊ 

ုိင်ငံြခားအစုိးရ၏ သဇာခံယူသူ၊ ုိင်ငံြခားအစုိးရ၏ လက်ေအာက်ခံ 

ြဖစ်သ ူ သုိမဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး၏ိုင်ငံသားြဖစ်သူဟု ေရွးေကာက်ပွဲ 

ခုံအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ခံရြခင်း၊ 

 (ဇ )  ိုင်ငံြခားအစိုးရ၏ လက်ေအာက်ခံြဖစ်သူ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တိုင်းတစ်ပါး၏ ိုင်ငံသားေသာ်လည်းေကာင်း ခံစားရေသာ 

အခွင့်အေရးများ သုိမဟုတ် ေကျးဇူးခံစားခွင့်များကို ခံစားိုင်ခွင့် 

ရှိသူဟု ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ခံရြခင်း၊ 

 (ဈ) လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ေကာ်မရှင်က ုတ်ထွက်ခွင့်ြပြခင်း၊ 

 (ည) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်းအြဖစ် ေကညာြခင်း 

ခံရေသာ အဖဲွအစည်း၊ အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကုိ ကျးလွန်သည်ဟု 

ိုင်ငံေတာ်က သတ်မှတ်ေသာ အဖွဲအစည်းှင့် ပုဂိလ်များ၊ 

ိုင်ငံေတာ်အား လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်ေနေသာ ေသာင်းကျန်းသ ူ

အဖွဲအစည်းများ သို မဟုတ် ယင်းအဖွ ဲ အစည်းဝင်များှင် ့ 

ဆက်သွယ်ေကာင်း ခိုင်လုံေသာ အေထာက်အထားရှိသည်ဟု 

သက်ဆိုင်ရာ တရားုံး၏ ဆုံးြဖတ်ခံရြခင်း၊ 

 (ဋ )  ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ)၊ (ဈ) သိုမဟုတ် (ဌ) ပါ ပုဂိလ် သိုမဟုတ် 

အဖဲွအစည်းဝင်ြဖစ်ေကာင်း ေရွးေကာက်ပဲွခံုအဖဲွ၏ ဆံုးြဖတ်ခံရြခင်း၊ 

 (ဌ )  ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဋ) ပါ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း အကီးအမှးက အေကာင်းကားခံရြခင်း။ 

၁၂။ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူတစ်ဦးသည် ပုဒ်မ ၈ှင့် ပုဒ်မ ၁၀ ပါ 

ြပာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ှင့် ငိစွန်းေကာင်း တိုင်ကားချက်ကို ရရှိလင် 

ေကာ်မရှင်သည် ယင်းတိုင်ကားချက်ကို ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲဖွဲ၍ စစ်ေဆးပီး 
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လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ် ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် ရှိ မရှိ ဆုံးြဖတ် 

ေစိုင်သည်။ 

 

အခန်း ( ၆ ) 

မဲစာရင်းြပစုြခင်း 

၁၃။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ရန ် မဲဆနယ် 

အသီးသီးအတွက် ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူများ၏ မဲစာရင်းများကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် 

အတိုင်း မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများှင့် ရပ်ကွက ် သုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စ ု

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲတို က ြပစုြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းှင့ ် ြဖည့်စွက်ြခင်းတို ကို  

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ” 

၁၄။  (က) ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့် မဆန့်ကျင်ေသာ ိုင်ငံသား၊ 

ဧည့်ိုင်ငံသားှင့် ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူတိုင်းသည် မဲဆနယ် 

တစ်နယ်တွင်ေနထုိင်သူလည်းြဖစ်၍ ေရွးေကာက်ပွဲ စတင်ကျင်းပသည့်  

  ေန့တွင ်အသက် ၁၈ ှစ် ြပည့်သူလည်းြဖစ်လင် ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် 

ေကျးရွာအုပ်စု ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွက သက်ဆုိင်ရာမဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း 

ေဖာ်ြပရမည်။” 

 (ခ )  တပ်မေတာ်သားများ၊ ုိင်ငံြပင်ပတွင်ေရာက်ရိှေနေသာ ြပည်ေထာင်စု 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်၏ သံအဖွဲဝင်များှင့် အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊ 

သံုံးအဖွဲဝင်များှင့် အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊ ပညာေတာ်သင်များှင့် 

အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊ ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွဝင်များှင့် အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ိုင်ငံြပင်ပတွင ် ေရာက်ရှိ 

ေနသူများှင့် အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို ရပ်ကွက ် သုိမဟုတ် ေကျးရွာ 

(၂) ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
(၅) ပမအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

(၅) 

(၂ ) 

“ 

“ 
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အုပ်စု ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွက သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း သက်ဆုိင်ရာ 

မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ေဖာ်ြပရမည်။ 

၁၅။  (က) မဲဆနယ်တစ်နယ်၏ မဲစာရင်းတွင ် အမည်ပါဝင်ေသာ ိုင်ငံသား၊ 

ဧည့်ိုင်ငံသားှင့် ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူတိုင်းသည ် ယင်းမဲဆနယ် 

တွင်သာ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။” 

 (ခ )  ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည ် မဲဆနယတ်စ်နယ၏် မဲစာရင်းမ ှ

အြခားမဲဆနယ်တစ်နယ်၏ မဲစာရင်းသို ခိုင်လုံေသာ အေကာင်း 

ြပချက်ြဖင့် အမည်ေြပာင်းေရလုိလင် သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း သက်ဆုိင်ရာ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို ေလာက်ထားုိင်သည်။ 

 (ဂ )  မဲဆနယ်များရှိ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ မည်သူမဆို သက်ဆိုင်ရာ 

မဲဆနယ်၏ မဲစာရင်းတစ်ခုမှအပ အြခားမဲဆနယ်၏ မဲစာရင်းများ၌ 

တစ်ချနိ်တည်းတွင ်အမည်စာရင်း ပါဝင်ြခင်း မရှိေစရ။ 

၁၆။ သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသည ် မဲဆနယ်အလုိက် ဆမဲေပးပိုင်ခွင့် 

ရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကုိ ေရွးေကာက်ပွဲမတိုင်မ ီသတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း 

ကိတင်ေကညာရမည်။ 

၁၇။ (က) ဆမဲေပးပိ ုင်ခွင် ့ရှ ိသူတစ်ဦးသည် သက်ဆိုင်ရာ မဲစာရင်းတွင် 

မိမိ၏အမည ်ပါဝင်ြခင်း မရှိလင ်သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် 

ေကျးရွာအုပ်စု ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲသို  မိမိ၏ အမည်ကို ထည့်သွင်း 

ေပးရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ေတာင်းဆိုလာကို တင်သွင်း 

ုိင်သည်။ 

 (ခ )  သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲက 

အမည်စာရင်း ထည့်သွင်းေပးြခင်းမရှိခဲ့လင ် သတ်မှတ်ထားသည့် 

အတုိင်း မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွသုိ အယူခံခွင့်ရိှသည်။ ယင်းေကာ်မရှင်  

(၂ ) 

(၂) ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

“ 
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  အဖွဲခွဲ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်သည် ပုဒ်မ ၅၃ ပါ ြပာန်းချက ် မှတစ်ပါး 

အပီးအြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။ 

၁၈။ (က) ရပ်ကွက ် သိုမဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စ ုတစ်ခု၏  မဲစာရင်းတွင ် ဆမဲ 

ေပးပိုင်ခွင့်မရှိသူတစ်ဦး၏ အမည်ပါဝင်ေနေကာင်း ယင်းမဲစာရင်း၌ 

ပါဝင်သူတစ်ဦးက ကန့်ကွက်လိုလင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် 

သုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို သတ်မှတ်ထားသည့် 

အတိုင်း ကန့်ကွက်လာတင်သွင်းိုင်သည်။ 

 (ခ )  သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲက 

ယင်းအမည်ကို မဲစာရင်းမ ှ ပယ်ဖျက်ေပးြခင်းမရှိခဲ့လင ် သတ်မှတ် 

ထားသည့်အတုိင်း မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို အယူခံခွင့်ရှိသည်။ 

ယင်းေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် ပုဒ်မ ၅၃ ပါ 

ြပာန်းချက်မှတစ်ပါး အပီးအြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။ 

 (ဂ )  မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၌ အယူခံမ မပီးြပတ်ေသးေသာ်လည်း 

မဲစာရင်းတွင် အမည်ပါရိှပီးြဖစ်ေသာသူအား မဲမေပးရဟု တားြမစ်ခွင့် 

မရှိေစရ။ ယင်းအခွင့်အေရးအရ ေပးပီးြဖစ်ေသာ ဆမဲသည်လည်း 

တရားဝင်ြဖစ်ေစရမည်။ 

၁၉။ ေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ အသီးသီးတိုသည် မဲစာရင်းြပစုရာတွင ်− 

 (က) မဲစာရင်းတွင ် ပါဝင်ခွင့်ရှိလျက်ှင့် ပါဝင်ြခင်းမရှိေကာင်းေတွရှိလင ်

ထိုအမည်များကို ေနာက်ဆက်တဲွ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည်။ 

 (ခ )  မဲစာရင်းတွင ် ပါဝင်ခွင့်မရှိဘ ဲ ပါဝင်ေကာင်း ေတွရှိလင ် ထုိအမည် 

များကို မဲစာရင်းမ ှပယဖ်ျက်ရမည်။ 

၂၀။ မဲစာရင်းများကို သတ်မှတ်ထားေသာ ဦးစီးဌာန၊ အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ် 

ပုဂိလ်က သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း ထိန်းသိမ်းရမည်။ 
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၂၁။ လတ်ေတာသ်က်တမ်းတစ်ခုအတွင်း မဲဆနယ်တစ်နယ်၌ အေကာင်း 

တစ်စံုတစ်ရာေကာင့် ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပဲွ ကျင်းပရန်ရိှလင် မူလမဲစာရင်းကုိ 

အေြခခံ၍ေကညာြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ ုတ်ပယ်ြခင်းှင့် ြပင်ဆင်ြခင်းတိုကို 

ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မ ၁၅ ှင့် ပုဒ်မ ၁၆ တိုတွင် ြပာန်းထားသည့်အတိုင်း 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း ( ၇ ) 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း၊ 

ေကညာြခင်းှင့်ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ်ခန့်ထားြခင်း 

၂၂။ ေရွးေကာက်ပွဲတွင် - 

 (က) ပုဒ်မ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါ  မဲဆနယ်များအတွက်   လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်လိုသူများသည် 

သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချပ်ခွင် ့ရေဒသေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ခွ ဲသိ ု  ြဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

ခိ ုင်ေကာ်မရှင်အဖွ ဲခွ ဲသိ ု  ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း 

အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာကို တင်သွင်းရမည်။  

 (ခ )  ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ  (ဃ)  ပါမဲဆနယ်အတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိး 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ ် ဝင်ေရာက် ယှဉ်ပိင်လိုသ ူ

တစ်ဦးသည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲသို  သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အမည်စာရင်း 

တင်သွင်းလာကို တင်သွင်းရမည်။ 

၂၃။ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးသည် မဲဆနယ်တစ်နယ်ထက်ပုိ၍ 

တစ်ပိင်တည်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းခွင့် မရှိေစရ။ 
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၂၄။ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်း ထားသူ၏ 

အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာသည် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်မ ရှိ မရှိ၊ 

လက်ခံရန် သင့် မသင့်ကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အမည်စာရင်း 

တင်သွင်းလာ လက်ခံထားသည့် ပုဒ်မ ၂၂ ပါ သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ 

အသီးသီးက စိစစ်ရမည်။ 

၂၅။ ပုဒ်မ ၂၄  အရ  သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲအသီးသီးက စိစစ်သည့် 

အချနိ်တွင ်− 

 (က) သက်ဆုိင်ရာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် အမည်စာရင်း 

တင်သွင်းထားသူသည ်မိမိတင်ြပလိုေသာ အေထာက်အထားများကုိ 

တင်ြပခွင့်ရှိသည်။ 

 (ခ )  သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ ်အမည်စာရင်း 

တင်သွင်းထားသူသည် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပုိင်ခွင့် မရိှေကာင်း 

သုိမဟုတ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့် အရည်အချင်းများှင့် 

ြပည့်စုံြခင်းမရှိေကာင်းကို ထုိကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ေရွးေကာက ်

ခံမည့်မဲဆနယ်မှ ယှဉ်ပိင်ေရွးေကာက်ခံသည့် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

တစ်ဦးဦးက လုံေလာက်ေသာ အေထာက်အထားများ တင်ြပ၍ 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း ကန့်ကွက်ိုင်သည်။ 

၂၆။ ပုဒ်မ ၂၂ ပါ သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအသီးသီးသည ်ပုဒ်မ ၂၄ အရ  

စိစစ်ပီးေနာက ်ေအာက်ပါအမိန့်  တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချမှတ်ုိင်သည် − 

 (က) သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ ်အမည်စာရင်း 

တင်သွင်းထားသူသည် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ပါက လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ

ြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ေကညာြခင်း၊ 
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 (ခ) သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ ်အမည်စာရင်း 

တင်သွင်းထားသူသည ် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ြခင်းမရှိပါက 

လတ်ေတာ ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက ်

ခံပိုင်ခွင့်မရှိသူြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ေကညာြခင်း။ 

၂၇။ (က)  ပုဒ်မ ၂၆ အရ ချမှတ်ေသာ အမိန့်ကိုမေကျနပ်လင် ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ 

(က)ပါ မဲဆနယ်များအတွက ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

အမည်စာရင်း တင်သွင်းသူြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး 

သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၄၊ 

ပုဒ်မခွဲ (ဃ)ပါ တိုင်းရင်းသားလူမျိးမဲဆနယ်အတွက ် လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူြဖစ်ပါက ေကာ်မရှင်သုိ 

လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းအယူခံခွင့်ရှိသည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ အယူခံသည့်ကိစများတွင် ေကာ်မရှင်ှင့် သက်ဆုိင်ရာ 

တိုင ်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် ေကာ်မရှင ်အဖွ ဲ ခ ွ ဲ၏ 

အဆံုးအြဖတ်သည် ပုဒ်မ ၅၃ ပါ ြပာန်းချက်မှတစ်ပါး အပီးအြပတ ်

ြဖစ်ေစရမည်။ 

၂၈။ လတ်ေတာ ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသ ူ

တစ်ဦးသည် မိမိ၏ အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း 

ုပ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။ 

၂၉။ ေရွးေကာက်ပဲွအတွက် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် အမည်စာရင်း 

တင်သွင်းထားသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း မိမိကိုယ်ကိုြဖစ်ေစ၊ 

အြခားသူတစ်ဦးကိ ု ြဖစ်ေစ မိမိ၏ ေရွးေကာက်ပွ ဲကိ ုယ်စားလှယ်အြဖစ် 

ခန့်ထားရမည်။ 

၃၀။ (က) ဤဥပေဒအရ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင် ့ အရည်အချင်းှင့် ြပည့်စု ံသူကိုသာလင် 
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ေရွးေကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ခန့်ထားရမည်။ ယင်းသို  

ခန့်ထားရာတွင ်ထိုသူ၏သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ခန့်ထားရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ခန့်ထားသည့် ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ ်

ုတ်ထွက်လင်ြဖစ်ေစ၊ ကွယ်လွန်လင်ြဖစ်ေစ၊ ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ုပ်သိမ်းခံရလင်ြဖစ်ေစ လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းသည် ေရွးေကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် 

အြခားသူတစ်ဦးအား ခန့်ထားိုင်သည်။ 

 

အခန်း ( ၈ ) 

တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ 

၃၁။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက် ခံပိုင်ခွင် ့ 

အရည်အချင်းများှင် ့ ြပည့်စု ံ ပီး ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင် ့ 

မဆန့်ကျင်ေသာ တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းကို 

သတ်မှတ်ထားသည့် အေရအတွက်အတုိင်း တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က 

ေကာ်မရှင်သို ေပးပိုလာသည့်အခါ ေကာ်မရှင်က ယင်းအမည်စာရင်းကို စိစစ်၍ 

အများြပည်သူသိရှိိုင်ရန် ေကညာရမည်။  

၃၂။ တပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားေသာ 

တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ှင် ့ ငိစွန်းေနေကာင်း စိစစ်ေတွရှ ိလင် ေကာ်မရှင်သည် 

ထိုလတ်ေတာ်ကိ ုယ်စားလှယ်အစား အြခားတပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦး၏ အမည်စာရင်းကို အစားထိုးေပးပိုရန် တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ှင့် ညိင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၃၃။ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်သည် မိမိအမည်စာရင်း တင်သွင်း 

ထားေသာ တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးကို အစားထိုး 

ေြပာင်းလဲလုိေကာင်း ေကာ်မရှင်သုိ အေကာင်းကားသည့်အခါ အစားထုိးေြပာင်းလဲ 

လိုသည့် တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်ကိ ုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကိ ု 

အများြပည်သူ သိရှိိ ုင်ရန် ေကညာရမည်။ ထိုသို ေကညာသည့်ေန့မှစ၍ 

ေြပာင်းလဲြခင်းခံရေသာ မူလလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည် လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်မ ှရပ်စဲပီးြဖစ်သည်ဟ ုမှတ်ယူရမည်။ 

 

အခန်း ( ၉ ) 

ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပြခင်း 

၃၄။ ေကာ်မရှင်သည် − 

 (က) ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ြဖစ်ုိင်သေရွ တစ်ေန့တည်းတွင် တစ်ပိင်နက် 

ကျင်းပရမည်။ 

 (ခ )  ေရွးေကာက်ပွဲများကို ြဖစ်ိုင်သေရွ အများြပည်သူတို၏ အလုပ်ပိတ် 

ရက်တွင ်ကျင်းပရမည်။ 

 (ဂ )  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့်ေန့ရက်ကို ကိတင်၍ သတ်မှတ်ေကညာ 

ရမည်။ 

၃၅။ အခန်း(၈)ပါ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များမှအပ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

များကို သက်ဆိုင်ရာမဲဆနယ်များတွင ် ေနထုိင်ကေသာ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ

များက လိဝှက်ဆမဲြဖင့် တိုက်ိုက်ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ရမည်။ 

၃၆။ ေကာ်မရှင်သည် − 

 (က) ရပ်ကွက်ှင့် ေကျးရွာအုပ်စုအလိုက်ထားရှိမည့် မဲုံအေရအတွက်ကို 

ဆမဲေပးပိုင်ခွင် ့ရှ ိသူဦးေရှင့် ေဒသအေြခအေနကို မူတည်၍ 
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သင့်ေလျာ်သလို သတ်မှတ်ိုင်သည် သိုမဟုတ်  သက်ဆိုင်ရာ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်သိုလည်း   တာဝန်ေပးအပ်ုိင်သည်။ 

 (ခ )  မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများအား မဲုံေနရာများ သတ်မှတ်ရန် 

တာဝန်ေပးအပ်ိုင်သည်။  

၃၇။ မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲများသည် ယင်းသို မဲု ံများ သတ်မှတ်ရာတွင် 

လတ်ေတာ်တစ်ရပ်တည်းအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ အြခားလတ်ေတာ်များအတွက်ပါ  

ေရွးေကာက်ပွဲများကို တစ်ပိင်တည်းကျင်းပသြဖင့် တစ်ချနိ်တည်းတွင ် ဆမဲ 

ေပးရန် ရှိပါက လတ်ေတာ်တစ်ရပ်စီအတွက ် သတ်မှတ်ထားေသာ မဲုံများကို 

ေကာ်မရှင်၏ န်ကားချက်ှင့်အညီ မဲုံတစ်ုံတည်းတွင် အခန်းများခွဲ၍ 

သတ်မှတ်ြခင်းှင့် ေဆာက်လုပ်ေစြခင်း ြပိုင်သည်။ 

၃၈။ မဲုံများကို ေဆာက်လုပ်ရာတွင် အများြပည်သူတို  အလွယ်တကူ 

လာေရာက် ဆမဲေပးိုင်ေသာေနရာများ၌ ေဆာက်လုပ်ပီး လိဝှက်ဆမဲ 

ေပးမကို မထိခိုက်ေစေရးအတွက ် လုံ ခံမရှိေစရန် စီစဉ်ထားရှိရမည်။ မဲုံများ 

တည်ရိှသည့်ေနရာကုိ အများြပည်သူတို သိရှိေစရန် ကိတင်ေကညာရမည်။ 

၃၉။ သက်ဆုိင်ရာမိနယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွသည် မဲဆနယ်အသီးသီးရိှ မဲံုများကုိ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန ်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း မဲုံအဖွဲများကို ဖွဲစည်းရမည်။ 

ယငး်သုိ ဖွဲစည်းရာတွင ်− 

 (က) ိုင်ငံ ့ဝန်ထမ်းများထဲမှ သင့်ေလျာ်သူများကို မဲုံမှးများအြဖစ် 

ခန့်အပ်ရမည်။ 

 (ခ )  မဲုံအဖွဲများကို ြဖစ်ိုင်သေရွ ိုင်ငံ ့ဝန်ထမ်းများှင့် ေဒသခံ 

အများြပည်သူတုိ၏ ယံုကည်ေလးစားြခင်းခံရပီး မဲစာရင်းတစ်ခုခုတွင် 

ပါရှိေသာ ိုင်ငံသား၊ ဧည့်ိုင်ငံသား သုိမဟုတ် ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသ ူ

များြဖင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဖွဲစည်းတာဝန ်ေပးအပ်ရမည်။ 
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 (ဂ )  မဲုံမှးှင့် မဲုံအဖွဲဝင်များ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင် ့များကို 

ဤဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အည ီသတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၄၀။ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအသီးသီးသည် ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့် 

ေန့တွင ် မိမိေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံမည့် မဲဆနယ်အတွင်းရှိ မဲုံအသီးသီး၌ 

မိမိကုိယ်စားေဆာင်ရွက်ုိင်ရန် မဲံုကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးှင့် အကူကုိယ်စားလှယ် 

တစ်ဦးစီတုိကုိ သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း ခန့်ထားုိင်သည်။ ယင်းမဲံုကုိယ်စားလှယ်ှင့် 

အကူကုိယ်စားလှယ်တုိသည် မဲစာရင်းတစ်ခုခုတွင်ပါရိှပီး ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူများ 

ြဖစ်ေစရမည်။ 

၄၁။ (က) မဲဆနယ်တစ်နယ်တွင ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံမည့် လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးတည်းသာရိှလင် ယင်းမဲဆနယ်အတွက် 

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းမြပေတာ့ဘ ဲ ထိုပုဂိလ်အား လတ်ေတာ ်

ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ ်

ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲက ေကညာရမည်။ 

 (ခ )  မဲဆနယ် တစ်နယ်တွင်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

တစ်ဦးထက်ပိ ု၍ ရှ ိခဲ ့လင် မဲပု ံးှင် ့ ဆမဲလက်မှတ်များကိ ု 

နည်းဥပေဒများြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ြပလုပ်စီစဉ်၍ 

ဆမဲေပးေစရမည်။ 

၄၂။ (က) ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန့တွင ် မဲုံများကို နံနက် ၆ နာရီမှ 

ညေန ၄ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားရမည်။ သိုရာတွင ်ဆမဲေပးပိုင်ခွင့် 

ရှိသူအားလုံး ဆမဲေပးပီးပါက မဲုံများကို ညေန ၄ နာရ ီ ထက ်

ေစာ၍ ပိတ်ိုင်သည်။ 

 (ခ )  မဲုံကို ညေန ၄ နာရီတိတိအချနိ်တွင ် ပိတ်သည့်အခါ မဲုံမပိတ်မီ 

ထိုမဲုံပရိဝုဏ်အတွင်း၌ ဆမဲေပးရန ် ေရာက်ရှိေနသူများအနက ်

ဆမဲမေပးရေသးသူများရှိပါက ယင်းတိုကို  စာရင်းေကာက်ယူ၍ 
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ထိုစာရင်းတွင် ပါသူများကိုသာလင် ဆမဲေပးချနိ်ေကျာ်လွန်ပီး 

ြဖစ်ေစကာမ ူဆမဲေပးခွင့် ြပရမည်။ 

၄၃။ ကိတင်ဆမဲလက်မှတ်ြဖင့် ဆမဲေပးသူများမှအပ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသ ူ

များသည် သက်ဆိုင်ရာ မဲုံအသီးသီး၌ ဆမဲလက်မှတ်များကို ကိုယ်တိုင် 

လာေရာက်ထုတ်ယူပီး လိဝှက်ဆြပ၍ သက်ဆိုင်ရာမဲပုံးအတွင်းသို ကုိယ်တုိင် 

ထည့်ရမည်။ မည်သူမ ကိုယ်စားလှယ်ေစလတ်၍ ဆမဲေပးြခင်း မြပရ။ 

၄၄။ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည ် ေရွးေကာက်ပွဲတစ်ခုတွင ် လတ်ေတာ်သို 

မိနယ်မဲဆနယ်အလိုက် ေရွးေကာက်ခံေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

ေလာင်းများအနက် မိမိဆြပလိုေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

တစ်ဦးကိ ုလည်းေကာင်း၊ ဥပေဒှင် ့အညီ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးေရးရာ 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခွင့်ရှိလင် ထိုလတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအတွက်လည်းေကာင်း ဆမဲတစ်မဲစီကို ေပးခွင့်ရှိသည်။ 

တစ်ဦးစီအတွက ်တစ်ကိမ်ထက်ပို၍ ဆမဲေပးခွင့် မရှိေစရ။ 

၄၅။ (က) သက်ဆုိင်ရာ မဲဆနယ်ြပင်ပသုိေရာက်ေနေသာ တပ်မေတာ်သားများ၊ 

ေကျာင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများ၊ အချပ်ခံေနရသူများှင့် 

ေဆးံုသုိ တက်ေရာက်ကုသေနသူများသည် ကိတင်ဆမဲလက်မှတ်ြဖင့် 

သက်ဆိုင်ရာ မဲဆနယ်အတွက် ဆမဲေပးိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ 

မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲက စီစဉ်ေပးရမည်။ 

 (ခ )  ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူတစ်ဦးသည် ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့်ေန့တွင် 

မိမိအမည်စာရင်းပါရှိေသာ မဲဆနယ်မှေကျာ်လွန်၍ ခရီးေဝး 

သွားလာရန်ရှိလင ် ကိတင်ဆမဲလက်မှတ်ြဖင့် ဆမဲေပးိုင်ရန် 

သက်ဆုိင်ရာရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲက 

စီစဉ်ေပးရမည်။ 
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 (ဂ )  မဲဆနယ်အတွင်းရိှေနေသာ်လည်း ေအာက်ပါအေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့် 

မဲုံသို  ကိုယ်တိုင်လာေရာက် ဆမဲမေပးိုင်သူများသည် ဆမဲ 

ေပးလိ ုလင် ကိတင်ဆမဲလက်မှတ်ြဖင် ့ ဆမဲေပးိ ုင ်ရန် 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သိုမဟုတ် 

ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲက စီစဉ်ေပးရမည် − 

  (၁) အနာကီးေရာဂါ စွဲကပ်ေနြခင်း၊ 

  (၂) ေရာဂါေဝဒနာြပင်းထန်စွာ ခံစားေနရြခင်း၊ 

  (၃) အသက်အရွယ်ကီးရင့်ေနြခင်း၊ 

  (၄) သားဖွားေနြခင်း၊ 

  (၅) ရဲအချပ်စခန်း သုိမဟုတ် အကျဉ်းစခန်းတွင် အချပ်ခံေနရြခင်း၊ 

  (၆) ေဆးုံ၌ အတွင်းလူနာအြဖစ ်ေဆးဝါးကုသမခံယူေနရြခင်း၊ 

  (၇) ုိင်င့ံဝန်ထမ်း သုိမဟုတ် တပ်မေတာ်သား သုိမဟုတ် ရဲတပ်ဖဲွဝင် 

တစ်ဦးသည် မဲစာရင်းပါရိှရာေဒသမှ ေကျာ်လွန်၍ ယာယီတာဝန် 

သွားေရာက ်ထမ်းေဆာင်ရြခင်း။ 

 (ဃ) ဆမဲလက်မှတ် သုိမဟုတ် ကိတင်ဆမဲလက်မှတ်တွင် မိမိကုိယ်တုိင် 

ေရးသွင်းရန်အခက်အခဲရှိသူများအတွက ် ဆြပရမည့်နည်းလမ်းကို 

နည်းဥပေဒများြဖင့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၄၆။ ပုဒ်မ ၄၅၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ)ှင့် ပုဒ်မခဲွ (ဂ)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၇)ပါ မဲဆရှင်များမှအပ 

အြခားေဒသရှိ စီမံကိန်းများ၊ စက်မလက်မလုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

လုပ်ငန်းများှင့် အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်း တစ်ခုခုတွင် သွားေရာက် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကေသာ မဲဆနယ်ြပင်ပေရာက် ိုင်ငံ ့ဝန်ထမ်းများ 

အပါအဝင် အြခားမဲဆရှင်များှင့် အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် မဲဆနယ်ြပင်ပသုိ 

ေရာက်ရှိေနကေသာ မဲဆရှင်များ၏ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရရှိေစေရးအတွက ်- 
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 (က) ယင်းတို သည် အမဲတမ်းေနရပ်ရှိ မဲစာရင်းြဖင့် ထိုမဲဆနယ် 

အသီးသီးတွင် ေရွးေကာက်ခံမည့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

များကို မဲေပးလိုပါက ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

  (၁) မိမိတို၏ အမဲတမ်းေနရပ်သို သွားေရာက်ပီး ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပသည့်ေန့မတိုင်မီ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ရပ်ကွက် 

သုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၌ ကိတင်ဆမဲ 

ေပးြခင်း၊ 

  (၂) ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန့၌ မိမိ၏ အမဲတမ်းေနရပ်ရှိ 

သတ်မှတ်ထားသည့် မဲုံတွင် ကိုယ်တိုင်သွားေရာက်ဆမဲ 

ေပးြခင်း။ 

 (ခ )  ယင်းတို သည် မိမိတို ၏အမဲတမ်းေနရပ်သို  သွားေရာက်ပီး 

မဲေပးလိုြခင်းမရှိပါက မိမိတို ေရာက်ရှိေနေသာ မဲဆနယ်တွင် 

ေရွးေကာက်ခံေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများကုိ ဆမဲ 

ေပးိုင်ခွင် ့ရရှိေစရန် ယင်းတို အတွက် မဲစာရင်းထည့်သွင်းြခင်း၊ 

ကိတင်ဆမဲလက်မှတ်ြဖင့် ဆမဲေပးြခင်း၊ မဲုံတွင် ဆမဲ 

လက်မှတ်ြဖင့် ဆမဲေပးြခင်းတိုကို သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်း 

အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၄၇။ (က) ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်အချနိ်၌ ိုင်ငံြပင်ပတွင ်ေရာက်ရှိေနေသာ 

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာုိင်ငံေတာ်၏ သံအဖဲွဝင်များှင့် အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊ 

သံုံးအဖွဲဝင်များှင့် အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊ ပညာေတာ်သင်များှင့် 

အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊ ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွဝင်များှင့် အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ိုင်ငံြပင်ပတွင် ေရာက်ရှိ 

ေနသူများှင့် အိမ်ေထာင်စုဝင်များက သက်ဆိုင်ရာမဲဆနယ်များ 

အတွက် ကိတင်၍ ဆမဲေပးိုင်ရန ်ေကာ်မရှင်က စီစဉ်ေပးရမည်။ 
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 (ခ )  ိုင်ငံြပင်ပတွင် ေရာက်ရှိေနေသာ ဆမဲေပးပိုင်ခွင် ့ရှ ိသူများက 

ကိတင်၍ ဆမဲေပးိုင်ေရးအတွက ် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနက 

တာဝန်ယူဆက်သွယေ်ဆာင်ရွက် ေပးရမည်။ 

  

အခန်း ( ၁၀ ) 

ဆမဲေရတွက်ြခင်းှင့် အတည်ြပေကညာြခင်း 

၄၈။ (က) ရပ်ကွက ် သိုမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသည ် မိမိှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ  မဲုံအသီးသီးအတွက ်ပုဒ်မ ၄၅၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ (ဂ)ှင့် 

ပုဒ်မ ၄၆ တုိအရ ဆြပထားေသာ ကိတင်ဆမဲလက်မှတ်များှင့် 

ဆြပခဲ့ေသာ မဲဆရှင်အမည်စာရင်းတို ကို ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပသည့်ေန့တွင ်မဲုံမဖွင့်မ ီသက်ဆိုင်ရာ မဲုံမှး၏လက်ဝယ်သို 

အေရာက် ေပးပိုရမည်။ 

 (ခ )  သက်ဆိုင်ရာ မဲုံအလိုက ် ဆမဲေပးြခင်း ပီးြပတ်လင်ပီးြပတ်ချင်း 

မဲံုမှးကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းကတာဝန်ေပးအပ်ေသာ မဲံုအဖဲွဝင်က 

ြဖစ်ေစ မဲုံတွင်ပင် မဲုံအဖွဲဝင်များ၊ မဲုံကိုယ်စားလှယ်များှင့် 

အများြပည်သူတို၏ ေရှေမှာက်၌ ဆမဲလက်မှတ်များကို ေရတွက် 

ရမည်။ ဆမဲများေရတွက်ရာတွင် ခုိင်လံုေသာဆမဲှင့် မခုိင်လံုေသာ 

ဆမဲများကို နည်းဥပေဒများှင့်အညီ ခွဲြခား၍ ေရတွက်ရမည်။ 

မဲံုမှးသည် ေရတွက်ရရိှေသာ ဆမဲအေရအတွက်ကုိ သတ်မှတ်သည့် 

အတိုင်း ဆမဲစာရင်းဇယားများြပစုပီး ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် 

ေကျးရွာအုပ်စ ုေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို ေပးပိုရမည်။ မိတတစ်ေစာင်ကို 

မိနယ် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို ေပးပိုရမည်။ 

 (ဂ )  ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွသည် မိမိနယ်ေြမ 

အတွင်းရှိ မဲုံမှးများက ြပစုထားေသာ ဆမဲစာရင်း ဇယားများကုိ 
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သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို အချနိ်မီ 

ေရာက်ရှိေစရန် အြမန်ဆုံးေပးပိုေရးအတွက ် လိုအပ်သလို ကီးကပ ်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဃ) မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများသည ် ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန့ 

ညေန ၄ နာရီ မတိုင်မ ီမိမိလက်ဝယ်သို ေရာက်ရှိေနေသာ ပုဒ်မ ၄၅၊ 

ပုဒ်မခွဲ (က) ှင် ့ပုဒ်မ ၄၇ တုိအရ ဆြပထားသည့် ကိတင်ဆမ ဲ

လက်မှတ်များကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ သုိမဟုတ် 

ယင်းတုိ၏ ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ်များှင့် အများြပည်သူတုိ၏ 

ေရှေမှာက်၌ ေရတွက်ပီး သက်ဆုိင်ရာဆမဲ စာရင်းဇယားများကို 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း လတ်ေတာ်မဲဆနယ်တစ်နယ်စီအတွက် 

ေပါင်းုံးစုစည်းရမည်။ 

၄၉။ (က) မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသည ်မဲဆနယ်တစ်နယ်တွင ်ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခံမည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း တစ်ဦးထက ်

ပုိ၍ရိှခ့ဲလင် ယင်းလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအသီးသီးရရိှသည့် 

ခိုင်လုံေသာ ဆမဲအေရအတွက်ကို ေကညာရမည်။ ခိုင်လုံေသာ 

ဆမဲအများဆုံး ရရှိသူကို ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူအြဖစ် 

သတ်မှတ် ေကညာိုင်ရန်လည်းေကာင်း၊ အများဆုံးရရှိသည့် 

ခိုင်လုံေသာ ဆမဲအေရအတွက် တူညီေနလင ်ေရွးေကာက်ပဲွ ထပ်မံ 

ကျင်းပိုင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း  တိုင်းေဒသကီး   သိုမဟုတ် 

ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွသုိ အြမန်တင်ြပရမည်။  မိတကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်းေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ သုိမဟုတ် ခိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို ေပးပိုရမည်။ 
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 (ခ )  တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွသည် ပုဒ်မခဲွ(က) 

ှင့်အညီ ေပးပုိသည့်စာရင်းများအရ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာပုဂိလ်၏အမည်ကုိ ေကညာရမည်။ 

 (ဂ )  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးထက်ပို၍ ယှဉ်ပိင်ေသာ 

ေရွးေကာက်ပဲွ၌ အများဆံုးရရိှသည့် ခုိင်လံုေသာ ဆမဲအေရအတွက် 

တူညီေနေကာင်း ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တင်ြပချက်ကို တိုင်းေဒသကီး 

သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွက စိစစ်ပီး မိမိ၏ သေဘာထား 

မှတ်ချက်ှင့်အတ ူေကာ်မရှင်သို တင်ြပရမည်။ ေရွးေကာက်ပွဲ ထပ်မ ံ

ကျင်းပေပးရန် ေကာ်မရှင်က န်ကားလင် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွ ဲ 

အဆင့်ဆင့်တုိသည် ဤဥပေဒှင့်အညီ ေရွးေကာက်ပွဲကို ထပ်မ ံ

ကျင်းပေပးရမည်။ ယင်းသို ထပ်မံကျင်းပေသာ ေရွးေကာက်ပွဲ၌ 

ထိုဆမဲတူညီေနသူများသာလင် ယှဉ်ပိင်ေရွးေကာက်ခံပိုင်ခွင့ ် 

ရှိသည်။ 

 

အခန်း ( ၁၁ ) 

ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၅ဝ။ ေကာ်မရှင်သည် − 

 (က) သဘာဝေဘးအရာယ်တစ်ခုခုေကာင့် ေရွးေကာက်ပဲွမကျင်းပုိင်ေသာ 

မဲဆနယ်များတွင် ယင်းေဘးအရာယ်  ကင်းရှင်းပီးသည်အထိ 

ေရွးေကာက်ပွဲကို ေရဆိုင်းိုင်သည်။ 

 (ခ )  မဲဆနယ်တစ်နယ်၌ ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပေရးအတွက ် မဲစာရင်း 

ြပစုရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆမဲေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း 
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လံုခံမအေြခအေနမရိှလင် ယင်းမဲဆနယ်အတွက် ေရွးေကာက်ပဲွကုိ 

ေရဆိုင်းိုင်သည်။ 

 (ဂ )  လတ်ေတာ်မဲဆနယ်တစ်နယ်တွင ် ပါဝင်ေသာ အချိေဒသများ၌ 

ေရွးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပရန ် အေြခအေနရှိပီး အချိေဒသများ၌ 

ေရွးေကာက်ပွဲ ကျင်းပရန် အေြခအေနမရှိလင ် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကျင်းပရန် အေြခအေနရိှေသာ ေဒသများ၌ ေရွးေကာက်ပဲွ ကျင်းပရန် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပရန ် အေြခအေနမရှိေသာ 

ေဒသများ၌ ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းမြပရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

မဲုံများကို လုံ ခံမရှိေသာ ေနရာများသုိေြပာင်းေရ ကျင်းပရန်ေသာ ်

လည်းေကာင်း ဆုံးြဖတ်ိုင်သည်။ သိုရာတွင် မဲစာရင်းအရ မဲဆရှင် 

အားလံုး၏ ၅၁ ရာခုိင်န်းက ဆမဲေပးပီးြဖစ်လင် ထေြမာက်ေသာ 

ေရွးေကာက်ပဲွအြဖစ် သတ်မှတ်ုိင်သည်။ လွတ်လပ်၍ တရားမတေသာ 

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပရန် မြဖစ်ိုင်ဟု ေကာ်မရှင်က ယူဆလင် 

ယင်းမဲဆနယ် တစ်နယ်လံုး၏ ေရွးေကာက်ပဲွကုိ ေရဆုိင်းုိင်သည်။ 

၅၁။ ေရွးေကာက်ပွဲများ ေရဆိုင်းြခင်း၊ မဲုံများကို လုံ ခံမရှိေသာ ေနရာများသို 

ေြပာင်းေရ ကျင်းပြခင်းှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့ ်ကို ေကာ်မရှင်က 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအသီးသီးသို သင့်ေလျာ်သလုိ လဲအပ်ိုင်သည်။ 

၅၂။ လတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးသာရိှသည့် မဲဆနယ်တစ်နယ်တွင် 

ေရွးေကာက်ပဲွမကျင်းပမီ ယင်းလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ကွယ်လွန်လင် 

ြဖစ်ေစ၊ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိေကာင်း ေတွရှိလင်ြဖစ်ေစ 

ယင်းမဲဆနယ်အတွက် ေရွးေကာက်ပဲွ ကျင်းပေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ လတ်ေတာ ်

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် အဆင့်မှစ၍ ြပန်လည ်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၅၃။ ေရွးေကာက်ပွဲ ကိစအတွက ် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအသီးသီး၏ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ဆိုင်ရာေဆာင်ရွက်ချက်၊ ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ 

ဆအေလျာက် သက်ဆိုင်ရာအမတွဲ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို ေတာင်းယူ 

ကည့်၍ လိုအပ်သလိုအဆုံးအြဖတ်ချမှတ်ိုင်သည်။ ယင်းဆံုးြဖတ်ချက်သည် 

အပီးအြပတ ်ြဖစ်ေစရမည်။ 

၅၄။ ေကာ်မရှင်သည် လွတ်လပ်၍ တရားမတေသာ ေရွးေကာက်ပွဲကို 

ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပိုင်ေရးအတွက ်လိုအပ်သလို ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ 

 

အခန်း ( ၁၂ ) 

ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ 

၅၅။ ေရွးေကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်သည ် သက်ဆိုင်ရာ ေရွးေကာက်ပွဲအတွက ်

ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကုိ သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း စနစ်တကျ 

ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ ယင်းကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို သတ်မှတ်ထားသည့် 

နည်းလမ်းှင့ ်အညီ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်းေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၊ ကိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ   သိုမဟုတ်  ခိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲသို  

တင်ြပရမည်။ 

၅၆။ ေရွးေကာက်ပွဲအတွက် သုံးစွဲခွင် ့ရှ ိသည့် အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်သည် 

လည်းေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲှင့်စပ်လျဉ်း၍ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

အတွက် အခေကးေငွြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် လူဦးေရ သိုမဟုတ် ပစည်း 

အေရအတွက်သည်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းြဖစ်သည်။ 

 

 



32 
 

အခန်း ( ၁၃ ) 

ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာြပစ်မများှင့် ြပစ်ဒဏ်များ 

၅၇။ မည်သူမဆို ေရွးေကာက်ပွဲများတွင ် ပုဂိလ်တစ်ဦး၏ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ှင့် 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပုိင်ခွင့်တုိကုိ ကျင့်သံုးြခင်းမြပုိင်ေစရန် အကမ်းဖက်ြခင်း၊ 

ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ မေလျာ်သဇာသံုးြခင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း၊ လာဘ်ေပးြခင်း 

သိုမဟုတ် လာဘ်ယူြခင်းကို ြပလုပ်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် 

ထိုသူအား တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက် 

မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၅၈။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါြပလုပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျးလွန်ေကာင်း သိုမဟုတ ်

ကျးလွန်ရန်အားေပး ကူညီေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင ် ထိုသူအား 

တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ ်

ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည် − 

 (က) ေရွးေကာက်မဆိုင်ရာအခွင့်အေရးကို မတရားသြဖင့် ရရှိေစရန်ေသာ ်

လည်းေကာင်း၊ ယင်းအခွင့်အေရးကို ရရှိခဲ့ြခင်းအတွက် ေကျးဇူး 

တံုြပန်သည့်အေနြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေငွ၊ ပစည်း၊ အစားအေသာက်၊ 

ရာထူး သုိမဟုတ် အလုပ်အကိုင ် ေနရာေြပာင်းေရမ သိုမဟုတ် 

အြခားအခွင့်အေရး တစ်ခုခုကို အသံုးြပလျက် လာဘ်ေပးြခင်း 

သုိမဟုတ် လာဘ်ယူြခင်း၊ 

 (ခ )  ေရွးေကာက်မဆုိင်ရာအခွင့်အေရးကုိ လွတ်လပ်စွာ မကျင့်သံုးုိင်ေစရန် 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း တစ်ဦးဦးကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူတစ်ဦးဦးကုိေသာ်လည်းေကာင်း ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ 

 (ဂ )  လူမျိးေရးကိုြဖစ်ေစ၊ ဘာသာေရးကိုြဖစ်ေစ အေကာင်းြပ၍ ဆမဲ 

ေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆမဲမေပးရန် ေသာ်လည်းေကာင်း 
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ေြပာဆိုြခင်း၊ ေဟာေြပာြခင်း၊ ေကညာချက် ထုတ်ြပန်ြခင်း 

သုိမဟုတ် ယင်းသိုြပလုပ်ရန ်အားေပးလံ့ေဆာ်ြခင်း၊ 

 (ဃ) ဆမဲေပးြခင်း ပျက်ြပားေစရန်ြဖစ်ေစ၊ ေရွးေကာက်ပွဲ ပျက်ြပား 

ေစရန်ြဖစ်ေစ စည်းေဝးေဟာေြပာြခင်း၊ လံ့ေဆာ်ြခင်း၊ ေရးသားြခင်း၊ 

ြဖန့်ချြိခင်း၊ ပိုစတာများအသုံးြပြခင်း သိုမဟုတ် အြခားနည်းြဖင့် 

အားထုတ်ကိးပမ်းြခင်း။ 

၅၉။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါြပလုပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျးလွန်ေကာင်း သိုမဟုတ ်

ကျးလွန်ရန ်အားေပးကူညီေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင ်ထိုသူအား 

တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ ်

ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည် − 

 (က) ေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများက ထုတ်ြပန်ထားေသာစာရင်း၊ 

အေကာင်းကားစာ သိုမဟုတ် ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အြခားစာရွက ်

စာတမ်းများကို တမင် ကံရွယ်ချက်ြဖင့် ဖျက်ဆီးြခင်း သိုမဟုတ် 

ဖတ်၍မရေစရန ်ြပလုပ်ြခင်း၊ 

 (ခ )  မဲစာရင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆမဲလက်မှတ် သိုမဟုတ် 

ကိတင်ဆမဲလက်မှတ်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းတို ကို 

ေပးပိ ု ရာတွင် အသုံးြပေသာစာအိတ် သို မဟုတ် အထုပ်ကို 

ေသာ်လည်းေကာငး် တမင်ကံရွယ်ချက်ြဖင့် ဖျက်ဆီးြခင်း သိုမဟုတ် 

ယင်းတုိတွင် ေရးသွင်းထားချက်များကုိ ဖတ်၍ မရေစရန်ြပလုပ်ြခင်း၊ 

 (ဂ )  ဆမဲလက်မှတ် သို မဟုတ် ကိတင်ဆမဲလက်မှတ်ကိ ု 

မသမာေသာနည်းြဖင့် အြခားသူတစ်ဦးအား ေပးြခင်း၊ 

 (ဃ) ဆမဲလက်မှတ်မှအပ အြခားပစည်းတစ်ခုခုကို မဲပုံးအတွင်းသို  

ထည့်သွင်းြခင်း၊ 
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 (င )  အသုံးြပဆဲြဖစ်ေသာ မဲပုံးကို အခွင့်အာဏာမရရှိဘဲ ဖွင့်လှစ်ြခင်း 

သုိမဟုတ် ဆမဲလက်မှတ် သိုမဟုတ် ကိတင်ဆမဲလက်မှတ်ကုိ 

ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

 (စ )  ေရွးေကာက်ပွဲ တစ်ခုခုတွင ် လတ်ေတာ်မဲဆနယ် တစ်နယ်ထက် 

ပိုေသာ မဲဆနယ်များအတွက ်ဆမဲေပးြခင်း၊ 

 (ဆ) ေရွးေကာက်ပွဲတစ်ခုခုတွင ် မိမိ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိေသာ လတ်ေတာ် 

မဲဆနယ်အတွက် တစ်ကိမ်ထက်ပို၍ ဆမဲေပးြခင်း၊ 

 (ဇ )  သူတစ်ပါးအေယာင်ေဆာင်၍ ဆမဲလက်မှတ် သိုမဟုတ် ကိတင ်

ဆမဲလက်မှတ်ကို လာေရာက်ေတာင်းဆိုြခင်း သိုမဟုတ် ဆမဲ 

ေပးြခင်း၊ 

 (စျ) ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပေနစဉ် မဲံုအတွင်းသုိ ဝင်ခွင့်မရိှဘဲ ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ 

 (ည) အတုြပလုပ်ထားေသာ ဆမဲလက်မှတ်တစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ၊ အများကို 

ြဖစ်ေစ မဲပုံး အတွင်းသို ထည့်သွင်းြခင်း။ 

၆ဝ။ မည်သူမဆို ေရွးေကာက်ပွဲ ကျင်းပသည့်ေန့တွင် ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ 

တစ်ဦးဦးအား ဆမဲေပးြခင်းမြပိုင်ေစရန ် ေှာင့်ယှက်ေကာင်း သုိမဟုတ် 

ေှာင့်ယှက်ရန် အားေပးကူညီေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် 

ထိုသူအား တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက် 

မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၆၁။ မည်သူမဆို ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန့တွင ်မဲုံအတွင်း၌ြဖစ်ေစ၊ မဲုံမ ှ

ကိုက် ၅ဝဝ အကွာ အတွင်း၌ြဖစ်ေစ ေအာက်ပါြပလုပ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား တစ်ှစ်ထက် 

မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည် − 
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 (က) မဲဆွယ်ြခင်း၊ 

 (ခ )  မဲဆရှင်တစ်ဦးဦးအား လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးဦးကုိ 

ဆမဲေပးရန ်ေတာင်းဆိုြခင်း သိုမဟုတ် ဆမဲမေပးရန် တိုက်တွန်း 

ေသွးေဆာင်ြခင်း၊ 

 (ဂ )  ေရွးေကာက်ပွဲ၌ ဆမဲေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆမဲမေပးဘဲ 

ေနရန်ေသာ်လည်းေကာင်း တိုက်တွန်းေသွးေဆာင်ြခင်း။ 

  ရှင်းလင်းချက်။ ဤပုဒ်မပါကိစအလိုငှာ အြခားေနရာများတွင ်

ေရွးေကာက်ပွဲှင့် သက်ဆုိင်သည့် ေကာ်ြငာ၊ 

စာရွက်စာတမ်း စသည်တို ကပ်ထားြခင်း ှင့် 

ချတ်ိဆွဲထားြခင်းတို မပါဝင်။ 

၆၂။ မည်သူမဆုိ ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပသည့်ေန့တွင် ဆမဲေပးရန်လာေရာက်သူများ 

စိတ်ငိြငင်ေစရန ်သုိမဟုတ် မဲုံတွင ်တာဝန်ကျေသာ မဲုံမှးှင့် မဲုံအဖွဲဝင်များ 

ဝတရားေဆာင်ရွက်ြခင်းကို အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစရန် မဲုံအတွင်း၌ြဖစ်ေစ၊ 

မဲုံမ ှ ကိုက ် ၅ဝဝ အတွင်း၌ြဖစ်ေစ အသံချဲစက်အစရှိေသာ အသံကို 

ကျယ်ေအာင်ြပလုပ်သည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာ သုံးစွဲြခင်း၊ ေအာ်ဟစ်ြခင်း 

အစရှိေသာ စည်းကမ်းမ့ဲသည့် အြပအမူကို ြပလုပ်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ကျပ်တစ်သိန်းထက် မပိ ုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လု ံးြဖစ်ေစ 

ချမှတ်ရမည်။ 

၆၃။ မည်သူမဆို မဲုံတွင ် ဆမဲေပးရန် သတ်မှတ်ထားေသာ အချနိ်နာရ ီ

အတွင်း မဲုံ၌ မဖွယ်မရာေသာ အမကိုြပြခင်း သိုမဟုတ် မဲုံမှးက မိမိ၏တာဝန် 

ဝတရားအရေပးသည့် အမိန့်ကို မနာခံြခင်းေကာင့်  မဲုံမှး သိုမဟုတ် မဲုံမှး၏ 

အခွင့်အာဏာရ မဲုံအဖွဲဝင်တစ်ဦး၏အမိန့်အရ တာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲဝင် 

သုိမဟတ်ု အြခားလုံ ခံေရးတာဝန်ရှိသူက မဲုံမှဖယ်ရှားခံရပီးေနာက ် မဲုံမှး၏ 
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ခွင့်ြပချက် မရရှိဘ ဲမဲုံသို ြပန်ဝင်လာေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခံရလင ်

ထိုသူအား တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက် 

မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၆၄။ မည်သူမဆို ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ြပစ်မများှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိမ်လည ်

စွပ်စွဲတိုင်တန်းေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင ်ထိုသူအား သံုးှစ်ထက် 

မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သုံးသိန်းထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၆၅။ (က) ဤအခန်းပါ ြပစ်မများကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ြပစ်မများအြဖစ ်

သတ်မှတ်သည်။ 

 (ခ )  ေရွးေကာက်ပွ ဲဆိ ုင်ရာြပစ်မများှင့ ်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ 

မဲဆနယ်တွင် ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူ တစ်ဦးဦးကြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း သိုမဟုတ် ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ ်

တစ်ဦးဦးကြဖစ်ေစ၊ မဲဆနယ်အတွက် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရေသာ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ သိုမဟုတ် မဲုံအဖွဲတစ်ခုခုတွင ် ပါဝင်ေသာ 

အဖဲွဝင်တစ်ဦးဦးကြဖစ်ေစ သက်ေသအေထာက်အထား ခုိင်လံုစွာြဖင့် 

ေရွးေကာက်ပွဲမကျင်းပမီေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပ 

ေနစဉ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပေသာေန့မှ ၁၅ ရက် 

အတွင်းေသာ်လည်းေကာင်း  ဥပေဒှင့်အည ီတိုင်တန်းေလာက်ထား 

ုိင်သည်။ 
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အခန်း ( ၁၄ ) 

တရားမ့ဲြပကျင့်မများ 

၆၆။ ေအာက်ပါတုိသည် တရားမဲ့ြပကျင့်မများြဖစ်သည ်− 

 (က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းကြဖစ်ေစ၊ ယင်း၏ ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကုိယ်စားလှယ်ကြဖစ်ေစ၊ ယင်းတုိတစ်ဦးဦး၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

အြခားသူတစ်ဦးဦးကြဖစ်ေစ − 

  (၁) လာဘ်ေပး လာဘ်ယူမ ြပလုပ်ြခင်း၊ 

  (၂) ေရွးေကာက်မဆုိင်ရာအခွင့်အေရးကုိ အေှာင့်အယှက်ြပလုပ်ြခင်း၊ 

  (၃) သူတစ်ပါး အေယာင်ေဆာင်ြခင်း၊ 

  (၄) မဟုတ်မမှန်ေြပာဆိုေကညာြခင်း၊ 

  (၅) မဟုတ်မမှန်ဝန်ခံလက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း။ 

 (ခ )  မဲဆနယ်တစ်နယ်အတွင်း ေရွးေကာက်ပွဲတွင ် တစ်ကိမ်ထက်ပုိ၍ 

ဆမဲေပးြခင်း သုိမဟုတ် ေရွးေကာက်ပွဲများကို တစ်ချန်ိတည်း 

ကျင်းပစဉ ် တစ်နယ်ထက်ပိုေသာ မဲဆနယ်များအတွက ် ဆမဲ 

ေပးြခင်းြဖင့် မိမိလုိလားေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအား 

အကျိးရှိေစြခင်း၊ 

 (ဂ )  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်း၏ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကိုယ်စားလှယ်ကေသာ်လည်းေကာင်း ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကုန်ကျ 

စရိတ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်ှင့်မညီွတ်ေသာ အသံုးစရိတ်များ 

ကျခံသုံးစွဲြခင်း သိုမဟုတ် ယင်းသိုကျခံသုံးစွဲရန ်သေဘာတူညီြခင်း၊ 

 (ဃ) ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်ေငွစာရင်းများကို ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကိုယ်စားလှယ်က သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ေရးမှတ်ထားရန် 

ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 
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 (င )  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း သုိမဟုတ် ယင်း၏ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကိုယ်စားလှယ်၏ တိုက်တွန်းချက်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သေဘာ 

တူညီချက်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း − 

  (၁) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ ် ပါဝင်ရန် သုိမဟုတ် 

မပါဝင်ဘဲေနရန် သုိမဟုတ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်မ ှ

ုတ်ထွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေကျးဇူးတံုြပန်ချက်ြဖင့် 

ြဖစ်ေစ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသာသူက လာဘ်လာဘလက်ခံြခင်း 

သုိမဟုတ် လာဘ်လာဘလက်ခံရန် သေဘာတူြခင်း၊ 

  (၂) ဆမဲေပးရန် သိုမဟုတ် ဆမဲမေပးဘဲေနရန် မဲဆရှင် 

တစ်ဦးဦးကုိ ေသွးေဆာင်ရန်ြဖစ်ေစ၊ ေသွးေဆာင်လိုသြဖင့် 

အားထုတ်ရန်ြဖစ်ေစ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသာသူက မိမိအတွက် 

သိုမဟုတ် သူတစ်ပါးအတွက် လာဘ်လာဘ လက်ခံရန် 

သေဘာတူြခင်း။ 

 (စ )  မမှန်မကန်ြပလုပ်ထားေသာ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ ်

ေငွစာရင်းကုိ တင်ြပြခင်း သိုမဟုတ် ထိုကဲ့သို ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ 

ကုန်ကျစရိတ ် ေငွစာရင်းကို မှန်ကန်သည်ဟ ု ဝန်ခံြခင်း သိုမဟုတ် 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း တင်သွင်းရန ်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

 (ဆ) လတ်ေတာကုိ်ယ်စားလှယေ်လာင်းမဟုတ်ေသာ သိုမဟုတ် ယင်း၏ 

ေရွးေကာက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ေသာ အြခားသူတစ်ဦးဦးက 

ယင်းလတ်ေတာ်ကိ ုယ်စားလှယ်ေလာင်း၏ ခွင့ ် ြပချက်မရှ ိဘဲ 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေစရန ်

ြဖစ်ေစ၊ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေရးအတွက် အားေပးလုိေသာေကာင့် 

ြဖစ်ေစ အစည်းအေဝးကျင်းပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ 
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ေဝငှ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

ေငွအကုန်အကျခံြခင်း သုိမဟုတ် ကုန်ကျရန်ခွင့်ြပြခင်း၊ 

 (ဇ )  ပံုိှပ်သူ၊ ထုတ်ေဝသူတုိ၏ အမည်၊ ေနရပ်မပါရိှေသာ ေရွးေကာက်ပဲွှင့် 

သက်ဆုိင်သည့်ေကာ်ြငာ၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ပုိစတာစသည်တုိကုိ ြဖန့်ချ ိ

ထုတ်ေဝြခင်းြဖင့် မိမိလုိလားေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအား  

အကျိးရှိေစြခင်း၊ 

 (စျ) လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း သုိမဟုတ် ယင်း၏ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကိုယ်စားလှယ်၏ တိုက်တွန်းချက်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သေဘာ 

တူညီချက်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း မဲဆရှင်က ဆမဲေပးချန်ိတွင ်

မိမိ၏ဆမဲလက်မှတ်ကို မဲုံမှအြခားသို ယူေဆာင်သွားြခင်း၊ 

 (ည) လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း သုိမဟုတ် ယင်း၏ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကုိယ်စားလှယ်ကြဖစ်ေစ၊ ယင်းတုိတစ်ဦးဦး၏ သေဘာတူညီချက်အရ 

အြခားသူတစ်ဦးကြဖစ်ေစ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေရးအတွက် အကူအညီကုိ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦး 

ထံမှ ရယူြခင်း၊ ရယူရန်အားေပးကူညီြခင်း သုိမဟုတ် ရယူရန် အားထုတ်ြခင်း၊ 

 (ဋ )  လတ်ေတာ ် ကုိယ်စားလှယေ်လာင်းတစ်ဦး ေရွးေကာက်တင်ေြမာက ်

ခံရေရးအတွက် ဘာသာေရးအထိမ်းအမှတ်များကုိ ေရွးေကာက်ပဲွတွင် 

အသုံးြပြခင်း သိုမဟုတ် လူမျိးကိုြဖစ်ေစ၊ ကုိးကွယရ်ာ ဘာသာကို 

ြဖစ်ေစ အေကာင်းြပမဲေပးကရန ် သုိမဟုတ် မဲမေပးဘဲေနကရန ်

အစီအစဉ်ြပလျက ်လံ့ေဆာ်ြခင်း၊ 

 (ဌ )  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေရး 

အတွက် ပါတီတစ်ခုခုကိ ု ြဖစ်ေစ၊ ပုဂ ိ လ်တစ်ဦးဦးကိ ု ြဖစ်ေစ 

အကမ်းဖက်ြခင်း၊ မမှန်မကန်စွပ်စဲွြခင်း၊ ေရးသားြခင်း၊ အများြပည်သူ 

ဆူပူမြဖစ်ေအာင်ဖန်တီးြခင်း။ 
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(၅) 

အခန်း ( ၁၅ ) 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကန့်ကွက်ချက်များကုိ 

အဆံုးအြဖတ်ေပးြခင်း 

၆၇။ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရြခင်းကုိ ကန့်ကွက်လုိပါက သတ်မှတ်ထားေသာ 

အခေကးေငွေပးသွင်း၍ ဤအခန်းရိှ ြပာန်းချက်များှင့်အည ီ တင်သွင်းေသာ 

ေရွးေကာက်ပွဲ ကန့်ကွက်လာြဖင့် ကန့်ကွက်ရမည်။ 

၆၈။ (က) လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူအား 

ကန့်ကွက်ေသာ  ကန့်ကွက်လာကို ယှဉ်ပိင်အေရွးခံေသာ မည်သည့် 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းကမဆို သို မဟုတ် ယင်း 

မဲဆနယ်တွင ်ဆမဲေပးခ့ဲသည့် မည်သည့်မဲဆရှင်ကမဆုိ  ပုဒ်မ ၅၃ 

အရ ေကာ်မရှင်က ဆုံးြဖတ်ပီးသည့် ကိစရပ်များမှအပ ယင်း 

ေရွးေကာက်ပဲွှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆီေလျာ်ေသာ အေကာင်းြပချက်များကို 

ေဖာ်ြပပီး ေကာ်မရှင်သို သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း တင်သွင်း 

ေလာက်ထားုိင်သည်။ 

 (ခ )  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးသည် မိမိ၏ ကန့်ကွက်လာတွင် 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူအား 

ကန့်ကွက်ရာ၌ မိမိသာလင် မဲအများဆုံးရ၍ ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခံရသူြဖစ်သည်ဟ ု ေကညာေစရန ် ေတာင်းဆိုလိုပါက 

ေအာက်ပါအေကာင်းြပချက ်တစ်ရပ်ရပ်ကို အေြခခံရမည ်− 

  (၁) ေလာက်ထားသူသာလင ် ခိုင်လုံေသာ မဲအများဆုံးရသည်မှာ 

အမှန်ြဖစ်သည် ဟူေသာ အေကာင်းြပချက်၊ 

  (၂) လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူ 

ရရှိေသာ မဲများတွင် တရားမဲ့ြပကျင့်မေကာင့် ရရှိေသာမဲများ 

 (၅) ပမအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

“ 
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မပါရှ ိခ ဲ ့ေသာ် ေလာက်ထားသူသည်သာ ခိ ုင်လု ံေသာ 

မဲအများဆုံးကို ရရှိိုင်သည်ဟူေသာ အေကာင်းြပချက်။” 

၆၉။ (က) ေကာ်မရှင်သည် ေရွးေကာက်ပွဲကန့်ကွက်လာများကို စစ်ေဆးရန် 

ေအာက်ပါ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲများကို ဖဲွစည်းုိင်သည် − 

  (၁) ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်တစ်ဦးက ဥကအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ပီး 

ကျန်ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်ှစ်ဦးပါဝင်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ၊ 

  (၂) ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်တစ်ဦးက ဥကအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ပီး 

ဥပေဒကမ်းကျင်ေသာ သင့်ေလျာ်သည့် ိုင်ငံသားှစ်ဦး 

ပါဝင်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ။ 

 (ခ )  ေရွးေကာက်ပွဲခု ံအဖွဲဝင်များသည် မည်သည့် ိုင်ငံေရးပါတီဝင်မ 

မြဖစ်ေစရ။ 

 (ဂ )  ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် မဟုတ်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွခံုအဖဲွဝင်များအတွက် 

ချးီြမင့်ေငွကို ေကာ်မရှင်က  သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

 (ဃ) ေရွးေကာက်ပဲွကန့်ကွက်လာှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန် 

ရှိေသာကိစအားလုံးကို ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲများက စီမံေဆာင်ရွက ်

ရမည်။ 

 (င )  မဲဆနယ်တစ်နယ်တွင ်ကျင်းပေသာ ေရွးေကာက်ပွဲှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေရွးေကာက်ပွဲကန့်ကွက်လာ တစ်ေစာင်ထက်ပိုပီး တင်သွင်းလင် 

ေကာ်မရှင်သည် ထိုကန့်ကွက်လာအားလုံးကို ယင်းမဲဆနယ် 

အတွက် ဖွဲစည်းထားေသာ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ တစ်ဖွဲတည်းသိုသာ 

လဲအပ်ရမည်။ ထိုခုံအဖွဲသည ် ထိုကန့်ကွက်လာများကိုခွဲ၍ြဖစ်ေစ၊ 

ေပါင်း၍ြဖစ်ေစ မိမိတိုသေဘာအတိုင်း စုံစမ်းစစ်ေဆးိုင်သည်။ 
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 (စ )  ခန့်ထားပီးြဖစ်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲဝင ်တစ်ဦးသည် ခုံအဖွဲဝင ်

အြဖစ်ြဖင့် မေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ ့ေသာ် သိုမဟုတ် စုံစမ်းစစ်ေဆး 

ေနခိုက်တွင ် ဆက်လက် မေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ေသာ ် ေကာ်မရှင်သည ်

အဖဲွဝင်သစ်တစ်ဦးကုိ အစားထုိးခန့်ထားရမည်။ ြပန်လည်ဖဲွစည်းေသာ 

ထိုခုံအဖွဲသည ်စုံစမ်းစစ်ေဆးဆဲြဖစ်ေသာ ကန့်ကွက်လာကို အသစ ်

ြပန်လည်စစ်ေဆးလိုက စစ်ေဆးိုင်သည်။ 

၇ဝ။ ေရွးေကာက်ပွဲ ကန့်ကွက်လာများကုိ စိစစ်ကားနာရာတွင် ေရွးေကာက်ပွဲ 

ခုံအဖွဲသည ် လုိအပ်ပါက ေရှေနချပ်ကို ံုးေတာ်သဟာယအြဖစ် ဖိတ်ကား၍ 

ဥပေဒအကံာဏ်များ ေတာင်းခံိုင်သည်။ ေရှေနချပ်သည ် မိမိကုိယ်တုိင် 

ခုံအဖွဲသို မလာေရာက်ိုင်ပါက မိမိကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်ေစရန် ေရှေနချပ်ုံးမ ှ

သင့်ေလျာ်ေသာ ဥပေဒအရာရှိအဆင့် (၁) ေအာက် မနိမ့်သည့် ပုဂိလ်အား 

ခုံအဖွဲသို ေစလတ်ေဆာင်ရွက်ေစိုင်သည်။ 

၇၁။ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူတစ်ဦးသည် ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ှင့် 

ငိစွန်းေကာင်းေတွရှိလင် ယင်းအား လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခဲ့ြခင်းသည ် ပျက်ြပယ်ေကာင်း ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲက 

ဆံုးြဖတ်ုိင်သည် − 

 (က) ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည ်

တရားမ့ဲြပကျင့်မများြဖင့် မဲအများဆံုးကုိ ရယူခ့ဲသည်ဟုလည်းေကာင်း၊ 

ထိုနည်းြဖင့်ပင် ေသွးေဆာင်၍ ရယူခဲ့သည်ဟုလည်းေကာင်း၊ 

ေရွးေကာက်ပွဲ အိုင ် အံးသည ် တရားမဲ့ြပကျင့်မများေကာင့်သာ 

ြဖစ်ရသည်ဟုလည်းေကာင်း ေပလွင်ထင်ရှားြခင်း၊ 

 (ခ )  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၏ 

အကျိးငှာ တရားမ့ဲြပကျင့်မတစ်ခုခုကုိ ြပေကာင်းေပလွင်ထင်ရှားြခင်း၊ 
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 (ဂ )  လွတ်လပ်၍တရားမတေသာ ေရွးေကာက်ပွဲမဟုတ်ေကာင်းေပလွင ်

ထင်ရှားြခင်း၊ 

 (ဃ) လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမြပြခင်း၊ ေရွးေကာက်မဆိုင်ရာ အခွင့်အေရး 

များကို ေှာင့်ယှက်ြခင်းတိုေကာင့် လွတ်လပ်စွာ မဲေပးိုင်ခွင့်ရှိေသာ 

ေရွးေကာက်ပွ ဲမဟုတ်ေကာင်း ေပလွင်ထင်ရှားြခင်း၊ ယင်းသို  

ြပလုပ်မများေကာင့် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေကာင်း ေပလင်ွ 

ထင်ရှားြခင်း၊ 

 (င )  ပုဒ်မ ၁ဝ၊ ပုဒ်မခွဲ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (စျ) သိုမဟုတ် (ဌ)ပါ ပုဂိလ ်

သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်၏ အဖွဲအစည်းဝင်ြဖစ်ေကာင်း 

ေပလွင်ထင်ရှားြခင်း။ 

၇၂။ (က) ေရွးေကာက်ပဲွခံုအဖဲွသည် ကန့်ကွက်ချက်များကုိ စစ်ေဆးပီးေသာအခါ 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံထားရသူကုိ 

ြဖစ်ေစ၊ ေရွးေကာက်ပွဲကန့်ကွက်လာတင်၍ မိမိကိုသာ ေရွးေကာက ်

တင်ေြမာက်ခံရသူအြဖစ ်ေကညာထိုက်ေကာင်း ေလာက်ထားသူကုိ 

ြဖစ်ေစ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက ်

ခံထားရသူြဖစ်သည် မြဖစ်သည်ကို ေကာ်မရှင်သုိအစီရင်ခံရမည်။ 

 (ခ )  ေရွးေကာက်ပွဲ ခုံအဖွဲဝင်အားလုံးသည်  မိမိတို ၏  ဆုံးြဖတ်ချက် 

ပါရှိေသာ အစီရင်ခံစာကို လက်မှတ်ေရးထိုး၍ ေကာ်မရှင်သို  

ေဆာလျင်စွာ တင်သွင်းရမည်။ 

၇၃။ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်သည် ယင်း၏ 

ေရွးေကာက်ပွ ဲ ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ေသာ အြခားပုဂ ိ လ်တစ်ဦးဦး၏ 

ပေယာဂေကာင့ ် တရားမဲ ့ ြပကျင် ့မ တစ်ခုခုအတွက် အြပစ်ရှ ိသည်ဟု 

ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲက အစီရင်ခံရာတွင် ေအာက်ပါအေကာင်း တစ်ရပ်ရပ် 
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ေပေပါက်ေကာင်း ထင်ြမင်ယူဆပါက ထိုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အား 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခ့ဲြခင်းသည် မပျက်ြပယ်ဟု ေကာ်မရှင်က ဆံုးြဖတ်ုိင်သည် − 

 (က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှင့် ယင်း၏ ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကုိယ်စားလှယ်တုိ၏ သေဘာတူခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ကျးလွန်ခ့ဲေသာ 

တရားမဲ့ြပကျင့်မြဖစ်ြခင်း၊ 

 (ခ )  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှင့် ယင်း၏ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကိုယ်စားလှယ်တို သည် ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပရာတွင် တရားမဲ့ 

ြပကျင့်မများကုိမြပေစရန် တတ်အားသေရွတားဆီး ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း၊ 

 (ဂ )  တရားမဲ့ြပကျင့်မများသည် ေရွးေကာက်ပွဲကို ထိခိုက်ြခင်းမရှိေသာ 

ေသးုပ်အရာမေရာက်သည့် ြပကျင့်မြဖစ်ြခင်း၊ 

 (ဃ) ေရွးေကာက်ပွဲသည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းှင့် ယင်း၏ 

ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ်များ၏ တရားမ့ဲြပကျင့်မ ကင်းရှင်းသည်ဟု 

ေပေပါက်ြခင်း။ 

၇၄။ (က) ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက် သုိမဟုတ် အမိန့်တစ်ခုခုကို 

မေကျနပ်သည့် ေလာက်ထားသူ သိုမဟုတ် ေလာက်ထားခံရသူ 

အြဖစ်ပါဝင်ခ့ဲသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း သတ်မှတ် 

ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ေကာ်မရှင်သို  အယူခံမ သိုမဟုတ် 

ြပင်ဆင်မ ေလာက်ထားိုင်သည်။ ြပင်ဆင်မ ေလာက်ထားရာတွင် 

ဥပေဒေရးရာ ြပဿနာေပေပါက်မှသာ ေလာက်ထားခွင့်ရှိသည်။” 

 (ခ )  ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ေလာက်ထားရန်သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း 

ေကာ်မရှင်သုိ ေလာက်ထားမမရိှလင် ေကာ်မရှင်သည် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ခုံအဖွဲ သုိမဟုတ် ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များကို 

ိုင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းတွင ်ထုတ်ြပန်ေကညာရမည်။ 

(၁) 

  (၁) ပထမအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

“ 
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၇၅။ (က) ပုဒ်မ ၇၄ အရ ေလာက်ထားချက်ကုိ လက်ခံရရိှပါက ေကာ်မရှင်သည် 

ေလာက်ထားသူှင့် ေလာက်ထားခံရသူအားြဖစ်ေစ၊ ယင်းတို၏ 

ေရှေန သို မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အားြဖစ်ေစ လိုအပ်သလို 

ကားနာပီး ေအာက်ပါဆံုးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချမှတ်ုိင်သည် - 

  (၁) ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အတည်ြပြခင်း၊ 

  (၂) ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

         (ခ )  ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေကာ်မရှင်၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည ် အပီးအြပတ ်

ြဖစ်သည်။ ယင်းဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ ိုင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းတွင ်ထုတ်ြပန် 

ေကညာရမည်။ 

၇၆။ ေရွးေကာက်ပွဲခု ံအဖွဲဝင်များသည် အစီရင်ခံစာ တင်ြပရာ၌ြဖစ်ေစ၊ 

ေရွးေကာက်ပွ ဲကန့်ကွက်လာှင့ ်စပ်လျဉ်းေသာ အြခားကိစတစ်ရပ်ရပ်ကို 

ေဆာင်ရွက်ရာ၌ြဖစ်ေစ သေဘာထားကွဲလွ ဲလင် အများစု၏သေဘာထား 

ဆအတိုင်း ဆံုးြဖတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ သေဘာထားကဲွလဲွသည့် အဖွဲဝင်ရှိလင ်

ယင်း၏အေကာင်းြပချက်အကျဉ်းချပ်ကို ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်း 

ေဖာ်ြပ၍ လက်မှတ်ေရးထိုးခွင့်ရှိသည်။ 

၇၇။ ေရွးေကာက်ပွ ဲခ ု ံအဖွ ဲ သည် အမစစ်ေဆးြခင်းကိစ  ှင ့ ်စပ ်လျဉ ်း၍ 

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအရ တရားုံးသို အပ်ှင်းထားေသာ အာဏာများကို 

ကျင့်သံုး ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုြပင ် အေရးပါေသာ သက်ေသခံချက်များကို 

ထွက်ဆုိုိင်မည်ဟုယူဆေသာ မည်သည့်ပုဂိလ်ကုိမဆုိ မိမိတုိ၏ သေဘာအတုိင်း 

ဆင့်ဆုိ၍ စစ်ေဆးုိင်သည်။ 

၇၈။ ေရွးေကာက်ပဲွခံုအဖဲွသည် ေရွးေကာက်ပဲွကန့်ကွက်မများကုိ စစ်ေဆးရာတွင်   

သက်ေသခံဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှ ိသည်။ 
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၇၉။ မည်သည့်စာချပ်စာတမ်းကိုမ သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း တံဆိပ်ေခါင်း 

ြပည့်စု ံစွာကပ်ထားြခင်းမရှိေသာ အေကာင်းေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းမြပေသာအေကာင်းေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း သက်ေသခံ 

အြဖစ်ြဖင့် လက်မခံဘဲမေနရ။ 

၈ဝ။ စုံစမ်းစစ်ေဆးရာတွင ် ေပထွက်လျက်ရိှသည့် ြငင်းချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ေမးေသာေမးခွန်းများကို သက်ေသက ေြဖဆိုရမည်။ သိုရာတွင် - 

 (က) ေရွးေကာက်ပွဲ၌ မည်သူ့အား ဆမဲေပးခဲ့သည်ကို ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာေစြခင်း မြပရ။ 

 (ခ )  ေမးခွန်းတစ်ရပ်ကို မြဖစ်မေန ေြဖဆိုရြခင်းေကာင့် ထိုေြဖဆိုသူအား 

ေြဖဆိုချက်ကို အေကာင်းြပ၍ မုသားသက်ေသ ထွက်ဆိုသည်ဟ ု

တရားစွဲဆိုေသာ ြပစ်မမှအပ အြခားမည်သည့် ြပစ်မတွင်မ 

ထိုေြဖဆိုချက်ကို သက်ေသခံအြဖစ် အသုံးမြပရ။ 

၈၁။ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲသို ေလာက်ထားသ ူ သုိမဟုတ် ေလာက်ထားခံရသ ူ

ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းတို  ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ရန် ခန့်ထားေသာ ေရှေန 

သုိမဟတ်ု ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲေရှေမှာက်သို လာေရာက် 

ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ သိုရာတွင ်ေလာက်ထားသ ူသိုမဟုတ် ေလာက်ထားခံရသူ 

ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ရမည်ဟု ေရွးေကာက်ပွဲခု ံအဖွဲက န်ကားသည့်အခါ 

ယင်းတိုကိုယ်တိုင် လာေရာက်ရမည်။ 
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အခန်း ( ၁၆ ) 

အေထွေထွ 

၈၂။ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်အပါအဝင ် ေရွးေကာက်ပွဲှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

တာဝန်ဝတရားများကို ထမ်းေဆာင်ေသာ ပုဂိလ်သည ်ေအာက်ပါအချက်များကို 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည ်-  

 (က) ေရွးေကာက်ပဲွှင့် သက်ဆုိင်ေသာ စာရင်းဇယားများှင့်မှတ်တမ်းများကုိ 

တိကျစွာ ြပစုထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

 (ခ )  လိဝှက်ဆမဲေပးြခင်းကို ကူညီေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ 

 (ဂ )  ေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်ခွင့်ြပေသာ စာရင်းအချက်အလက်များမှ 

တစ်ပါး အြခားကိစများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေပါက်ကားြခင်းမရှိေစရန ်

ေစာင့်ထိန်းြခင်း၊ 

 (ဃ) ေရွးေကာက်ပွဲတွင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း တစ်ဦးဦး 

အတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ မည်သည့်လတ်ေတာ ်

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအတွက်မ မဲမဆွယ်ရြခင်း၊ ဘက်မလုိက်ရြခင်း။ 

၈၃။ ဤဥပေဒတွင် ြပာန်းထားသည့် ြပစ်မတစ်ခုခုကုိ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသာ 

သူက ကျးလွန်ေကာင်း သိုမဟုတ် ကျးလွန်ဆဲ ြဖစ်ေကာင်းေတွရှိလင် 

မဲံုမှးသည် ထုိသူကုိဖမ်းဆီးရန် တာဝန်ကျရဲတပ်ဖဲွဝင် သုိမဟုတ် အြခားလံုခံေရး 

တာဝန်ရှိသူအား န်ကားိုင်သည်။ 

၈၄။ ေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများသည ် ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပေရးှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ေသာအကူအညီများကို အစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများထံမှ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားအဖဲွအစည်းများှင့် ပုဂိလ်များထံမှေသာ်လည်းေကာင်း 

ရယူေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ 
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(၃) 

၈၅။ ေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများတွင် အဖဲွဝင်အြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ေရွးေကာက်ပဲွတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ေသာ ဝန်ထမ်းအြဖစ်ေသာ်လည်းေကာင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် ုိင်ငံေတာ်၏တာဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ 

၈၆။ ေကာ်မရှင်၊ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲအဆင့်ဆင့်ှင့် ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲတို၏ 

ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များအရ ေဆာင်ရွက်ချက်  သိုမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက် 

များှင့်စပ်လျဉ်း၍  မည်သည့်တရားုံးတွင်မ စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်မရှိေစရ။ 

၈၇။ တရားဝင်အပ်ှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ဥပေဒှင့်အည ီမိမိတာဝန်ကုိ 

သေဘာိုးြဖင့် စွမ်းေဆာင်ိုင်သမထမ်းေဆာင်ေသာ ေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မရှင် 

အဖဲွဝင်များ၊ ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွအဆင့်ဆင့်ှင့် ယင်းတုိ၏ အဖဲွဝင်များ၊ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ခုံအဖွဲှင့် ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲဝင်များ၊ မဲုံမှးအပါအဝင ် မဲုံအဖွဲဝင်များ၏ 

လုပ်ေဆာင်ချက်များအတွက် တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မေကာင်းအရ 

ြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိုြခင်း မခံထိုက်ေစရ။ 

၈၈။ (က) ိုင်ငံေတာ်သစာေဖာက်ဖျက် ပုန်ကန်မြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေသဒဏ် 
သိုမဟုတ် တစ်သက်တစ်ကန်းဒဏ်ထိုက်ေသာ ြပစ်မြဖင့်ြဖစ်ေစ 
ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရသြဖင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ်
ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် မရှိေကာင်း ေကာ်မရှင်က ေကညာြခင်း 
ခံရသူသည် ယင်းသိုေကညာသည့်ေန့မှစ၍ ေနာင်တွင်ြပလုပ်သည့် 
ေရွးေကာက်ပွဲများတွင ် ြပည်သူ့လတ်ေတာ်၊ အမျိးသားလတ်ေတာ်၊ 
တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း  
အြဖစ် ပါဝင်ယှဉ်ပိင်ခွင့် မရှိေစရ။   

(ခ) အခန်း (၁၃) ပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်အရ ေထာင်ဒဏ်ကျခံရသြဖင့် 
လတ်ေတာ်ကိ ုယ်စားလှယ်ေလာင်း သို မဟုတ် လတ်ေတာ် 
ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ပုိင်ခွင့် မရိှေတာ့ေကာင်း 

(၃) တတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

“ 
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ေကာ်မရှင်ကေကညာြခင်းခံရသူသည် ယင်းသိ ု ေကညာသည့် 
ေန့မှစ၍ လက်ရှ ိလတ်ေတာ်သက်တမ်းှင့ ် ေနာက်လာမည့် 
လတ်ေတာ်သက်တမ်းတစ်ခုအတွက် ကျင်းပသည့် ေရွးေကာက်ပွဲ 
များတွင ် ြပည်သူ့လတ်ေတာ်၊ အမျိးသားလတ်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
သိုမဟုတ် ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း အြဖစ် 
ပါဝင်ယှဉ်ပိင်ခွင့် မရှိေစရ။ 

 (ဂ) ပုဒ်မခဲွ (က) ှင့် (ခ) မှအပ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက် 
တင်ေြမာက်ခဲ့ြခင်းသည ် ပျက်ြပယ်ေကာင်း ပုဒ်မ ၇၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) 
သုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၇၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ ေကာ်မရှင်က ိုင်ငံေတာ် 
ြပန်တမ်းတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းခံရသူသည်လည်းေကာင်း၊ 
သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ေရွးေကာက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း 
တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သြဖင့် အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသည်ဟု 
ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ခံရပီး ေကာ်မရှင်က အရည်အချင်း 
ပျက်ယွင်းသူဟ ု ေကညာြခင်းခံရေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 
သိုမဟုတ် ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည်လည်းေကာင်း၊ 
လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရပီးေနာက် 
တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေထာင်ဒဏ်ကျခံရသြဖင့် လတ်ေတာ ်
ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ် ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်မရှိေတာ့ေကာင်း 
ေကာ်မရှင်က ေကညာြခင်းခံရေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်သည် 
လည်းေကာင်း ယင်းသိုေကညာသည့်ေန့မှစ၍ လက်ရိှလတ်ေတာ် 
သက်တမ်းအတွင်း ကျင်းပသည် ့ ေရွးေကာက်ပွ ဲများတွင ် 
ြပည်သူ့လတ်ေတာ်၊ အမျ ိးသားလတ်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး 
သုိမဟုတ် ြပည်နယ ်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ ်ပါဝင ်
ယှဉ်ပိင်ခွင့် မရှိေစရ ။ ” 
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၈၉။ (က) လတ်ေတာ်တွင် တစ်စုံတစ်ရာေသာ အေကာင်းေကာင့် လတ်ေတာ ်

ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ လစ်လပ်ခဲ့လင် ဥပေဒှင့်အညီ အစားထိုး 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ရမည်။ 

 ( ခ) လတ်ေတာ်ပု ံမ ှန်သက်တမ်း၏ ပထမှစ်ှင့ ် ပမှစ်တိ ု တွင် 

ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပွဲ ကျင်းပြခင်း မြပရ။” 

၉ဝ။ ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ 

အမိန ့်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့်ှင့် န်ကားချက်များကို ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 

 

 

 
( သန်းေရ ) 

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 
ဥက 

ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံဖိးေရးေကာင်စ ီ

  (၅) ပမအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

(၅) “ 
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