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ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒ 

အမှာစာ 

 

ဤြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒကုိ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်  ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ  ၃၉၈၊ 

ပုဒ်မခွဲ (က)နှင့် ပုဒ်မ ၄၀၃ တို့နှင့်အညီ ၁၉. ၃. ၂၀၁၂ ရက်ေန့တွင ်ဥပေဒအမှတ ်

(၃ /၂၀၁၂) ြဖင့် ထုတ်ြပန်ြပဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ 

ယင်းဥပေဒကို  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က  ေအာက်ပါအတိုင်း  အစားထိုး၊  

ြဖည့်စွက်၊ ေြပာင်းလဲသတ်မှတ် ြပဋ္ဌာန်းေပးခဲ့ပါသည် - 

(က)  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒကုိ  ပထမအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပေဒ  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ ၁၄. ၇.  ၂၀၁၅ ရက်စဲွပါ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၄၀)  ြဖင့် ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ)၊  

ပုဒ်မခွဲငယ်  (၂)အား အမှတ်စဉ်  (၁)ေြပာင်းြခင်း၊  ပုဒ်မ  ၂၊  ပုဒ်မခွဲ  (ဇ)၊ 

ပုဒ်မခဲွငယ် (၁)တွင်ပါရိှေသာ စကားရပ်အား အစားထုိးြခင်း၊ အခန်း(၄)၏ 

ေနာက်တွင်  အခန်း  (၅)၊  (၆)၊  (၇)တို့ြဖည့်စွက်ြခင်း၊  အခန်း(၅)အား 

အခန်း  (၈)  အြဖစ်  ေြပာင်းလဲြခင်း၊  ပုဒ်မ  ၁၂ကို  ပုဒ်မ  ၂၁ အြဖစ် 

ေြပာင်းြခင်း၊ ပုဒ်မ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ နှင့်၂၀ တို့ကို ပုဒ်မ 

၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ နှင့်၂၉ တို့အြဖစ် အမှတ်စဉ်ေြပာင်းြခင်း။ 

( ခ)  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒကုိ  ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပေဒ  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ ၂၈. ၂. ၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်(၂)  ြဖင့် အခန်း(၄) နှင့် အခန်း (၆) 

ေခါင ်းစဉ်ပါ  စကားရပ်များကိ ုအစားထိ ု း ြခင်း ၊  ပ ုဒ ်မ  ၂၁  ကိ ု  

ြပင်ဆင်ြခင်း။  



ဥပေဒအသုံးြပုသူများအေနြဖင့်  ေလ့လာဖတ်ရလွယ်ကူေစြခင်း  အလို့ငှာ 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ၂၈. ၂. ၂၀၁၇ ရက်ေန့အထိ ြပင်ဆင်ထားသည့်အတုိင်း 

ထပ်မံပုံနှိပ်ထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် 



ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒ 

မာတိကာ 

အမှတ်စဉ်  အေကာင်းအရာ  စာမျက်နှာ 

၁။  နိဒါန်း  ၁ 
၂။  အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက် 
 
၁ 

၃။  အခန်း (၂) 
ဖွဲ့ စည်းြခင်း၊ ခန ့်အပ်တာဝန်ေပးြခင်းနှင့် 
အရည်အချင်းများ 

 
၄ 

၄။  အခန်း (၃) 
ေကာ်မရှင်၏ ရာထူးသက်တမ်း၊ ရာထူးမှ 
နုတ်ထွက်ြခင်း၊ စွပ်စွဲြပစ်တင်ြခင်းနှင့် 
လစ်လပ်ရာထူးေနရာတွင် ြဖည့်စွက်ခန ့်ထားြခင်း 

 
၆ 

၅။  အခန်း (၄) 
ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

 
၇ 

၆။  အခန်း (၅) 
ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့ စည်းြခင်း၊ 
ခန ့်အပ်တာဝန်ေပးြခင်းနှင့် အရည်အချင်းများ 

 
၉ 

၇။  အခန်း (၆) 
ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်၏ 
တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

 
၁၁ 

၈။  အခန်း (၇) 
ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်၏ 
သက်တမ်း 

 
၁၃ 

၉။  အခန်း (၈) 
အေထွေထွ 

 
၁၃ 

 
       



   

 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒ 

(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၃။) 

၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် 

(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်) 

 

နိဒါန်း 

  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်၏  နုိင်ငံသားတုိင်းသည်  လတ်ေတာ် 

များသ့ုိ  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခွင့်နှင့်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်တို့ကို 

ကျင့်သုံးကရာတွင်  ကီးကပ်ေပးရန်နှင့်  နိုင်ငံေရးပါတီများကိုလည်း  ကီးကပ် 

ေပးနိုင်ရန်  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်တစ်ရပ်  ဖွဲ့ စည်းနိုင်ေရးနှင့် 

တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ  သတ်မှတ်နိုင်ေရးတို့အတွက်  ြပည်ေထာင်စု 

လတ်ေတာ်သည်  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်  ဖွဲ့ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၃၉၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မ ၄၀၃ တို့နှင့်အညီ ေအာက်ပါ ဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်း 

လုိက်သည်။ 

 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။  ဤဥပေဒကုိ  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒ  ဟု  ေခါတွင်ေစ 

ရမည်။ 

၂။  ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ  ေအာက်ပါစကားရပ်များသည်  ေဖာ်ြပပါအတိုင်း 

အဓိပ္ပာယ ်သက်ေရာက်ေစရမည် - 
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(က)  ဖွ ဲ ့စည်းပု ံအေြခခံဥပေဒ  ဆိ ုသည်မှာ  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ 

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒကို ဆိုသည်။ 

( ခ)  လတ်ေတာ် ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါတို့ကို ဆိုသည် - 

  (၁)  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်၊  

  (၂)  အမျ ို းသားလတ်ေတာ်၊  

  (၃)  တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သို့မဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်။ 

( ဂ)  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်  ဆိုသည်မှာ  လတ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်သို့ 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသည့်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကို 

လည်းေကာင်း၊  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ်က  ဥပေဒနှင့်အညီ 

အမည်စာရင်း  တင်သွင်းေသာ  တပ်မေတာ်သား  လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းေကာင်း ဆိုသည်။ 

(ဃ)  ေရွးေကာက်ပွဲ  ဆိုသည်မှာ  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲ၊ 

အမျ ို းသားလတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲနှင့်  တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် 

သို ့မဟုတ်  ြပည်နယ်လတ်ေတာ်  ေရွးေကာက်ပွဲတို ့ကို  ဆိုသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင်  သက်ဆိုင်ရာ  လတ်ေတာ်  ပုံမှန်သက်တမ်း 

အတွင်း  အေကာင်းအမျ ို းမျ ို းေကာင့်  လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ေကာ်မရှင်က အခါအားေလျာ်စွာ   သတ်မှတ် 

ကျင်းပသည့် ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပွဲလည်း ပါဝင်သည်။ 

( င)  မဲဆန္ဒနယ်  ဆိုသည်မှာ  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ရန်  ဥပေဒနှင့်အညီ  ေကာ်မရှင်က 

သတ်မှတ်ေသာ  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်၊  အမျ ိုးသားလတ်ေတာ် 

မဲဆန္ဒနယ်၊ တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် 

မဲဆန္ဒနယ်ကုိ ဆုိသည်။ 
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(၁)  ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

( စ)  မဲစာရင်း  ဆိုသည်မှာ  မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်  ြပုစုထားေသာ 

ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသူများ၏ စာရင်းကို ဆိုသည်။ 

(ဆ)  ေကာ်မရှင်  ဆိုသည်မှာ  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများကို  ကီးကပ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ 

နိုင်ငံေရးပါတီများကို  ကီးကပ်နိုင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း 

ဤဥပေဒနှင့်အညီ  ဖွဲ့စည်းေသာ  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်ကို ဆိုသည်။ 

( ဇ)  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွအဆင့်ဆင့် ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါတို့ကို ဆိုသည် - 

  “ (၁)  တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊  

  (၂)  ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊”  

(၃)  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း  သို့မဟုတ်  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ 

ေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 

(၄)  ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 

(၅)  မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 

(၆)  ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ။ 

(ဈ)  နိုင်ငံေရးပါတီ  ဆိုသည်မှာ  နိုင်ငံေရးပါတီများ  မှတ်ပုံတင်ြခင်း 

ဥပေဒနှင့်အညီ  မှတ်ပုံတင်ထားေသာ  နိုင်ငံေရးအဖွဲ့အစည်းကို 

ဆိုသည်။ 

(ည)  ေရွးေကာက်ပဲွခံုအဖဲွ့ ဆုိသည်မှာ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းဆုိင်ရာ 

အြငင်းပွားမကုိလည်းေကာင်း၊  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိင်း  သ့ုိမဟုတ် 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ  ဦးစီးအဖွဲ့ ဝင်  ေရွးချယ်ခန ့်ထားြခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍  ကန့်ကွက်ချက်ကိုလည်းေကာင်း  ကားနာစစ်ေဆးရန် 

ေကာ်မရှင်က ဤဥပေဒနှင့်အညီဖွဲ့ စည်းေသာ အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။ 

(၁) 
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      အခန်း (၂) 

ဖဲွ့စည်းြခင်း၊ ခန့်အပ်တာဝန်ေပးြခင်းနှင့် အရည်အချင်းများ  

ဖဲွ့စည်းြခင်းနှင့် ခန့်အပ်တာဝန်ေပးြခင်း 

၃။  နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည်  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် တစ်ရပ်ကိ ု

ဖဲွ့စည်းရမည်။ ယင်းသ့ုိ ဖဲွ့စည်းရာတွင် ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ 

နှင့်အညီ ေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံး ငါးဦးကို ခန့်အပ် 

တာဝန်ေပးနုိင်သည်။ 

၄။  ေကာ်မရှင်  ဥက္ကဋ္ဌ  သို ့မဟုတ်  အဖွဲ့ဝင်သည်  နိုင်ငံ ့ဝန်ထမ်းြဖစ်လင် 

ေကာ်မရှင်  ဥက္ကဋ္ဌ  သို့မဟုတ်  အဖွဲ့ ဝင်အြဖစ်  ခန ့်အပ်တာဝန်ေပးြခင်းခံရသည့် 

ေန့မှစ၍ တည်ဆဲ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

အြဖစ်မှ အငိမ်းစားယူပီး ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

အရည်အချင်းများ 

၅။  ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ ဝင်သည် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် 

ြပည့်စုံရမည် - 

  (က)  အသက် ၅၀ နှစ် ြပည့်ပီးသူများ ြဖစ်ရမည်။ 

( ခ)  အသက်ကန့်သတ်ချက်မှအပ ြပည်သူ့လတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များ 

အတွက်  သတ်မှတ်ထားသည့်  အရည်အချင်းများနှင့်  ြပည့်စုံသူ 

ြဖစ်ရမည်။ 

( ဂ)  (၁)  ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချုပ်  သို ့မဟုတ်  ြပည်ေထာင်စု 

တရားလတ်ေတာ်ချု ပ် တရားသူကီးအြဖစ်ြဖစ်ေစ၊ တုိင်းေဒသကီး 

သို ့မဟုတ်  ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ် တရားသူကီးအြဖစ် 

ြဖစ်ေစ၊  အလားတူ  ရာထူးတာဝန်  တစ်ခုခုတွင်ြဖစ်ေစ 

အနည်းဆုံး ငါးနှစ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူြဖစရ်မည် သိ့ုမဟုတ်၊  
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  (၂)  တိုင်းေဒသကီး  သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်အဆင့်ထက်မနိမ့်ေသာ 

တရားေရးအရာရှိ  သို ့မဟုတ်  ဥပေဒအရာရှိရာထူးတွင် 

အနည်းဆုံး  ၁၀  နှစ်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူ  ြဖစ်ရမည် 

သို့မဟုတ်၊ 

  (၃)  တရားလတ်ေတာ်ေရှ ့ေနအြဖစ်  အနည်းဆု ံ း  ၂၀  နှစ ်  

အမလိုက်ပါ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူြဖစ်ရမည် သို့မဟုတ်၊ 

  (၄)  ထင်ေပါေကျာ်ကားသည့်  ဂုဏ်သတင်းရှိေသာ  ပုဂ္ဂလ်အြဖစ် 

နိုင်ငံေတာ် သမ္မတက ယူဆသူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ)  သိက္ခာသမာဓိနှင့် ြပည့်စုံပီး အေတွ့အက ံုရင့်ကျက်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

( င)  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်  ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက် 

ခံပိုင်ခွင့ ်မရှိေစေသာ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်  ငိစွန်းြခင်း  မရှိသူ 

ြဖစ်ရမည်။ 

( စ)  နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများအေပါ သစ္စာရှိသူြဖစ်ရမည်။ 

(ဆ)  နိုင်ငံေရးပါတီဝင် မဟုတ်သူြဖစ်ရမည်။ 

( ဇ)  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သူြဖစ်ရမည်။ 

(ဈ)  လစာ၊  စရိတ်၊  ေကးေငွရေသာ  အြခားမည်သည့်  ရာထူးကိုမ 

လက်ခံြခင်းမြပုသူ ြဖစ်ရမည်။ 
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အခန်း (၃) 

ေကာ်မရှင်၏ ရာထူးသက်တမ်း၊ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ြခင်း၊ 

စွပ်စဲွြပစ်တင်ြခင်းနှင့် 

လစ်လပ်ရာထူးေနရာတွင် ြဖည့်စွက်ခန့်ထားြခင်း 

ရာထူးသက်တမ်း 

၆။  ဖွဲ့စည်းထားေသာ  ေကာ်မရှင်၏  ရာထူးသက်တမ်းသည်  နိုင်ငံေတာ် 

သမ္မတ၏  ရာထူးသက်တမ်းအတိုင်းြဖစ်သည်။ သို့ရာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပးီ 

ြဖစ်ေသာ်လည်း  လက်ရှိတာဝန်  ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ  ေကာ်မရှင်သည် 

ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ  နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက    ေကာ်မရှင်အသစ်တစ်ရပ် 

ဖွဲ့စည်းပီးသည့်အချနိ်အထိ  မိမိ၏  လုပ်ငန်းတာဝန်များကို  ဆက်လက် 

ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

ရာထူးမှနုတ်ထွက်ြခင်း 

၇။  (က)  ေကာ်မရ ှင ်ဥက္ကဋ္ဌသည်  ရာထူးတာဝန်  ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်  

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်  မိမိသေဘာဆန္ဒအေလျာက်  ရာထူးမှ 

နုတ်ထွက်လိုလင်  ထိုသို့နုတ်ထွက်လိုေကာင်း  နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ 

စာြဖင့်တင်ြပပီး နုတ်ထွက်နိုင်သည်။ 

  (ခ)  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦးဦးသည် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အတိုင်း ရာထူးမှ 

နုတ်ထွက်လိုလင် ထိုသို ့နုတ်ထွက်လိုေကာင်း ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှ 

တစ်ဆင့်  နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ  စာြဖင့်တင်ြပပီး  ရာထူးမှ  နုတ်ထွက် 

နိုင်သည်။ 

စွပ်စဲွြပစ်တင်ြခင်း 

၈။  နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည် ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦးဦးအား 

ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံ  ဥပေဒ  ပုဒ်မ  ၄၀၀၊  ပုဒ်မခွဲ  (က)  ပါ အေကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် 
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စွပ်စွဲြပစ်တင်လိုပါက  ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ  ပုဒ်မ  ၄၀၀၊  ပုဒ်မခွဲ  (ခ)ပါ 

ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

လစ်လပ်ရာထူးေနရာြဖည့်စွက်ခန့်ထားြခင်း 

၉။  ရာထူးမှနုတ်ထွက်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊  တာဝန်မှ  ရပ်စဲခံရြခင်းေကာင့် 

ြဖစ်ေစ၊ ကွယ်လွန်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားအေကာင်း တစ်ခုခုေကာင့ြ်ဖစ်ေစ 

ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ ဝင်ေနရာ လစ်လပ်လင် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည် 

ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ်  အဖွဲ့ ဝင်အသစ်  ခန ့်အပ်တာဝန်ေပးနိုင်သည်။  ထုိသို့ 

အသစ်ခန့ ်အပ်  တာဝန်ေပးြခင်းခ ံရသည့ ်   ေကာ်မရှင ်ဥက္ကဋ္ဌ  သိ ု ့မဟုတ် 

အဖွဲ့ဝင်၏  ရာထူးသက်တမ်းသည်  ေကာ်မရှင်၏ကျန်ရှိသည့်  သက်တမ်း 

အတွက်သာ ြဖစ်ေစရမည်။ 

 

အခန်း (၄) 

“ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ” 

ေကာ်မရှင်၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၁၀။  ေကာ်မရှင်၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

  (က) လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပြခင်း၊  

  ( ခ)  လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲများကို ကးီကပ်ြခင်းနှင့် ကီးကပ်ေစြခင်း၊ 

  ( ဂ)  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲအဆင့်ဆင့်ကို  ဖွဲ့စည်းြခင်း၊  ဖွဲ့စည်းေစြခင်း၊ 

ကီးကပ်ြခင်းနှင့် ကီးကပ်ေစြခင်း၊ 

  (ဃ)  မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

  ( င)  မဲစာရင်းများြပုစုြခင်း၊ ြပုစုေစြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်ေစြခင်း၊ 

(၂) 

(၂)  ဒုတိယအကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
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  ( စ)  သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နယ်ေြမလံု ခုံေရး 

အေြခအေနအရေသာ်လည်းေကာင်း လွတ်လပ်ပီး တရားမတေသာ 

ေရွးေကာက်ပွ ဲ   ကျင်းပနိ ုင ် ြခင်းမရှ ိသည့ ်  မဲဆန္ဒနယ်များ၏ 

ေရွးေကာက်ပွဲများကို ေရ့ဆိုင်းြခင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

  (ဆ)  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် အသိအမှတ်ြပုလာ ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

  ( ဇ)  ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ  အြငင်းပွားမကို  စစ်ေဆးနိုင်ေရးအတွက် 

ဥပေဒနှင့်အညီ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့ များ ဖွဲ့ စည်းြခင်း၊  

  (ဈ)  ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၇၆၊ ပုဒ်မခဲွ (ဇ)အရ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရ 

တုိင်းဦးစီးအဖဲွ့ သ့ုိမဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ ဦးစီးအဖဲွ့တွင် 

အဖဲွ့ဝင်အြဖစ် ေရွးချယ်ခန့်ထားရာ၌ ယင်းသ့ုိ ေရွးချယ်ခန့်ထားသည့် 

ပုဂ္ုိဂ လ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ချက်များရိှပါက ယင်းကန့်ကွက်ချက် 

များကို  စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ေပးနိုင်ေရးအတွက်  ေရွးေကာက်ပွဲ 

ခုံအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းြခင်း၊ 

  (ည)  ဖွဲ့ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ  ပုဒ်မ  ၃၉၆၊  ပုဒ်မခွဲ  (က)  နင့်ှ  (ခ)တို့အရ 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို တာဝန်မှ  ြပန်လည်ရုပ်သိမ်း 

လိုေကာင်း  သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်၏  မူလမဲဆန္ဒရှင်များအနက် 

အနည်းဆုံး  တစ်ရာခိုင်နန်းတို့က  ေကာ်မရှင်သို့  တင်ြပလာလင် 

ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၉၆၊ ပုဒ်မခဲွ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) တ့ုိနှင့်အညီ 

စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

  ( ဋ)  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲအဆင့်ဆင့်အတွက်  ရန်ပုံေငွ  ခွဲေဝချထားြခင်း၊ 

အသုံးစရိတ်များကို ကီးကပ်ြခင်းနှင့် ကီးကပ်ေစြခင်း၊ 

  ( ဌ)  နိုင်ငံေရးပါတီများ  မှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒနှင့်အညီ  နိုင်ငံေရးပါတီ 

များကို မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်းနှင့် ကီးကပ်ေစြခင်း၊  
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  (ဍ)  ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေပးအပ်ေသာတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ြခင်း။ 

၁၁။  ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ေကာ်မရှင်၏  ဆုံးြဖတ်ချက်နှင့် 

ေဆာင်ရွက်ချက်များသည် အပီးအြပတ်ြဖစ်ေစရမည် - 

  (က)  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊  

  ( ခ)  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့များ၏  ဆုံးြဖတ်ချက်များ၊  အမိန့်များနှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် အယူခံမများနှင့် ြပင်ဆင်မများ၊ 

  ( ဂ)  နိုင်ငံေရးပါတီဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်ေသာ ကိစ္စရပ်များ။ 

 

အခန်း (၅) 

ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွအဆင့်ဆင့်ဖဲွ့စည်းြခင်း၊ 

ခန့်အပ်တာဝန်ေပးြခင်းနှင့် အရည်အချင်းများ 

၁၂။  ေကာ်မရှင်သည်  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်  ဥပေဒ  ပုဒ်မ  ၁၀၊ 

ပုဒ်မခွဲ (ဂ)ပါ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ ေအာက်ပါေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ်

အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့ စည်းရမည် - 

  (က)  တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 

  ( ခ)  ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊  

  ( ဂ)  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း  သို့မဟုတ်  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ 

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ 

  (ဃ)  ခရိုင်ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 

  ( င)  မို ့နယ်ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ။ 

၁၃။  တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေရွးေကာက်ပွဲ  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခဲွသည် 

ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ထားသည့်  မူဝါဒနှင့်အညီ  မိမိတို့၏ တိုင်းေဒသကီး 

“ (၁) 

(၁)  ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
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သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်အတွင်းရှိ  ရပ်ကွက် သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စုေရွးေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများကို ဖွဲ့ စည်းရမည်။  

၁၄။  ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)အရ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်ကို 

ဖွဲ့ စည်းရာတွင်  အများယုံကည်ေလးစားြခင်းခံရသူ  ပုဂ္ဂလ်အနည်းဆုံး  ၃  ဦးြဖင့် 

ဖွဲ့ စည်းရမည်။  ယင်းအဖွဲ့ ဝင်များထဲမှတစ်ဦးကို  ဥက္ကဋ္ဌ  အြဖစ်  တာဝန်ေပးအပ် 

ရမည်။  သက်ဆိုင်ရာ  ေရွးေကာက်ပွဲအရာရှိကို  အတွင်းေရးမှူ းအြဖစ်  တာဝန ်

ေပးအပ်ရမည်။ လိုအပ်လင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို အဖွဲ့ဝင်များအြဖစ ်ထည့်သွင်း 

ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၁၅။  တိုင်းေဒသကီး  သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွသဲည် 

ပုဒ်မ ၁၃ အရ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ခွဲများကို  ဖွဲ့ စည်းရာတွင်  အများယုံကည်ေလးစားခံရသူပုဂ္ဂလ်  အနည်းဆံုး 

၃  ဦးြဖင့်  ဖွဲ့စည်းရမည်။  ယင်းအဖွဲ့ဝင်များထဲမှ  တစ်ဦးကို  ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် 

တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။  သက်ဆိုင်ရာ  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု 

စာေရးသည်  ယင်းေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏  အတွင်းေရးမှူးအြဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၆။  ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခဲွအဆင့်ဆင့်ရိှ  အများယုံကည်ေလးစားြခင်း 

ခံရေသာ ပုဂ္ဂလ်များသည် ေအာက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် ြပည့်စုံရမည် - 

  (က)  အသက်  ၄၀  နှစ်  ြပည့်ပီးသူ  (ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စ ု

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲ  အဖွဲ့ဝင်များအတွက်  အသက် 

ကန့်သတ်ချက်ကို ေလာ့ေပါ့စဉ်းစားနိုင်သည်။)၊ 

  ( ခ)  နိုင်ငံသားြဖစ်သူ၊ 

  ( ဂ)  သိက္ခာသမာဓိနှင့်ြပည့်စုံပီး အေတွ့အက ံုရင့်ကျက်သူ၊ 

  (ဃ)  နိုင်ငံေတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများအေပါ သစ္စာရှိသူ၊ 
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  ( င)  သက်ဆိုင်ရာေဒသတွင်  အမဲေနထိုင်ပီး  ေဒသခံြပည်သူများက 

ယုံကည်ေလးစားသူ၊ 

  ( စ)  နိုင်ငံေရးပါတီဝင်မဟုတ်သူ၊ 

  (ဆ)  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူ  ြဖစ်ရမည့်အြပင်  မိမိ  တာဝန် 

ကျသည့် ေဒသ/မို ့နယ်အတွင်း ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပို င်မည့် လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း၏  မိသားစုဝင်နှင့် အတူေနေဆွမျ ိုးသားချင်းများ 

မြဖစ်ေစရ၊  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲဝင်  တစ်ဦးဦးသည်  ဤအချက်နှင့် 

ငိစွန်းပါက နုတ်ထွက်ရမည်၊ 

  ( ဇ)  နိုင်ငံေရးြပစ်မြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  အကျင့်စာရိတဆိုင်ရာ 

ြပစ်မြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း  တရားရုံး၏  ြပစ်ဒဏ်စီရင်ချက် 

ကျခံဖူးသူ မြဖစ်ေစရ။ 

၁၇။  ပုဒ်မ ၁၆ ပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ မရှိ စိစစ်ရာတွင် 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥပေဒ  ပုဒ်မ  ၂၂  အရ  သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ 

အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂလ်များထံမှ အကူအညီ ရယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ” 

 

အခန်း(၆) 

“ ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွအဆင့်ဆင့်၏ တာဝန်နှင့်  

လုပ်ပုိင်ခွင့်များ ” 

၁၈။  ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွအဆင့်ဆင့်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

  (က) လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲများကျင်းပြခင်း၊ 

  ( ခ)  လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲများကို ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(၁) “ 
(၂) 

(၁)  ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
(၂)  ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
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  ( ဂ)  သက်ဆိုင်ရာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ အဆင့်ဆင့်ကို ကီးကပ်ြခင်း၊ 

  (ဃ)  မဲစာရင်းများ ြပုစုြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ေကညာြခင်း၊ 

  ( င)  ရရှိသည့် ရန်ပုံေငွများကို စနစ်တကျသုံးစွဲြခင်း၊ သုံးစွဲေစြခင်း၊ 

  ( စ)  နုိင်ငံေရးပါတီများမှတ်ပံုတင်ြခင်း ဥပေဒနှင့်အညီ  နုိင်ငံေရးပါတီများကုိ 

ကီးကပ်ြခင်းနှင့်  ကီးကပ်ေစြခင်း၊ 

  (ဆ)  ေရွးေကာက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ  စာရင်းဇယားများနှင့်  မှတ်တမ်း 

များကို တိကျစွာြပုစု ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

  ( ဇ)  လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒမဲေပးြခင်းကို ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊ 

  (ဈ)  ေကာ်မရှင်က  ထုတ်ြပန်ခွင့်ြပုေသာ  စာရင်းအချက်အလက်များမှ 

တစ်ပါး  အြခားကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ေပါက်ကားြခင်းမရှိေစရန် 

ေစာင့်ထိန်းြခင်း၊ 

  (ည)  ေရွးေကာက်ပွဲတွင်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း  တစ်ဦးဦး 

အတွက်  မှန်မှန်ကန်ကန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  မည်သည့်  လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအတွက်မ မဲမဆွယ်ရြခင်း၊ ဘက်မလုိက်ရြခင်း၊ 

  ( ဋ)  ေကာ်မရှင်ကေပးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ြခင်း။ 

၁၉။  ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်၏ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ ဝငမ်ျားသည် 

ေအာက်ပါတို့ကို လိုက်နာရမည် -  

  (က) လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ 

ညန်ကားချက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

  ( ခ)  မိမိတာဝန်ကိ ု  ဘက်မလိ ုက်ဘဲ  ေြဖာင့ ်မတ်တည်ကည်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ြခင်း၊ 

  ( ဂ)  မိမိ၏တာဝန်၊ သိက္ခာနှင့်အညီ ေြပာဆိုေနထိုင်ကျင့်ကံြခင်း၊  
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  (ဃ)  ေကာ်မရှင်က  ညန်ကား၍  ေဆာင်ရွက်ရသည်မှအပ  ပါတီတွင်း 

ကိစ္စများတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မ မြပုရြခင်း။” 

 

“ အခန်း(၇) 

ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွအဆင့်ဆင့်၏ သက်တမ်း 

၂၀။  ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်ရိှ  ဥက္ကဋ္ဌ  နင့်ှ  အဖဲွ့ဝင်များ၏ 

သက်တမ်းသည်  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏  သက်တမ်းနှင့်အညီ 

ြဖစ်သည်။  သို့ရာတွင်  သက်တမ်းကုန်ဆုံးပီးြဖစ်ေသာ်လည်း  ဖွဲ့ စည်းပုံအေြခခံ 

ဥပေဒအရ  နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက  ေကာ်မရှင်အသစ်တစ်ရပ်  ဖဲွ့စည်းပီးေနာက် 

ယင်းေကာ်မရှင်က  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်ကို  ဖွဲ့ စည်းပီးသည့်အချန်ိအထိ 

မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ရမည်။ ” 

 

“ အခန်း(၈) ” 

အေထွေထွ 

၂၁။  (က)  ေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်၏ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ 

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  ကုန်ကျစရိတ်များကို 

မိမိ၏ဘာေငွမှ  ကျခံသုံးစွဲရန်  နှစ်စဉ်ဘာေငွ  အရအသုံး 

ဥပေဒတွင် ထည့်သွင်းေရးဆွဲရမည်။ 

  (ခ)  ေကာ်မရှင်သည်  နိုင်ငံ ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့်  အဆင့်ဆင့်ေသာ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွဝင်များနှင့်ပတ်သက်၍  ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပရသည့် 

မဲဆန္ဒနယ်ေြမများအတွက် ချးီြမင့်ေငွနှင့်စရိတ်များကုိ ရရိှခံစားနုိင်ရန် 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ နှင့် ညိနင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။” 

(၁) 

“ 

(၁) 

(၂) 

(၁)  ပထမအကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
(၂)  ဒုတိယအကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
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၂၂။  ေကာ်မရှင်သည် ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ  ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပနုိင်ရန်အလ့ုိငှာ 

လိုအပ်မည့်အကူအညီများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂုလမ်ျားထံမှ 

ရယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၂၃။  ေကာ်မရှင်သည်  ေရွးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပမည့်ေန့ရက် သတ်မှတ်ြခင်းကို 

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလ်များနှင့် ညိနင်းေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၂၄။  ယခင်က  တည်ရှိခဲ့ေသာ  ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်နှင့်  ေကာ်မရှင်အဖွ့ဲ ခွဲ 

အဆင့်ဆင့်၏  ေဆာင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများကို  ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ 

ဖွဲ့ စည်းေသာ ေကာ်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်က ဆက်ခံ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၅။  ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် ေရွးေကာက်ပဲွများ ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပနုိင်ေရးအတွက် 

လုိအပ်ပါက ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်ဦးေရကုိ တုိးြမင့်ဖဲွ့စည်းေပးရန်  နုိင်ငံေတာ်သမ္မတ 

ထံသို့ အဆိုြပုတင်ြပနိုင်သည်။ 

၂၆။  ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည်  ေကာ်မရှင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  ရု ံးကိစ္စအဝဝကို 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရန်  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့၏  ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်  ရံုးအဖွဲ့ 

အဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့ စည်းထားရှိရမည်။ 

၂၇။  ေကာ်မရှင်သည်  ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို  အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုိအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း သ့ုိမဟုတ် စည်းကမ်း၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊  အမိန ့်ေကာ်ြငာစာ၊  အမိန ့်နှင့်  ညန်ကားချက်များကို 

ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 

၂၈။  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒ  (နုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာ 

ေရးနှင့်ဖံွ့ဖိုးေရးေကာင်စီ  ဥပေဒအမှတ်၊  ၁/  ၂၀၁၀)  အရ  ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်ေကာြ်ငာစာ၊ အမိန ့်၊ ညန်ကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
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များကို  ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒနှင့်  ဤဥပေဒတို့ပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

မဆန့်ကျင်သေရွ့  ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ 

၂၉။  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒ  (နုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာ 

ေရးနှင့်ဖွံ့ ဖို းေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ်၊  ၁/  ၂၀၁၀)  ကုိ  ဤဥပေဒြဖင့်  ရုပ်သိမ်း 

လိုက်သည်။  

 

         
(ပံု) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 
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