
 



 

 

 

 

 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)ကုိ ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပေဒကမ်းအတည်ြပုေရး 

ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွဥပေဒ 

 

 

 

 

 

 



 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်)ကုိ ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပေဒကမ်းအတည်ြပေရးြပည်လံုးကတ်ဆခံယူပဲွဥပေဒ 

အမှာစာ  

 

 ဤြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 

(၂၀၀၈ ခုှစ်)ကို ြပငဆ်ငသ်ည့် ဥပေဒကမ်းအတည်ြပေရး ြပည်လံုးကတ် 

ဆခံယူပဲွဥပေဒကုိ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ၁၀. ၂. ၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၂/၂၀၁၅)ြဖင့် ထုတ်ြပန်ြပာန်းခဲ့ 

ပါသည်။ 

 ယင်းဥပေဒကုိ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ၂၅. ၆. ၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၃၆)ြဖင့ ် “ြပည်ေထာင်စုသမတ 

ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုှစ်)ကို ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပေဒကမ်းအတည်ြပေရး ြပည်လံုးကတ်ဆခံယူပဲွဥပေဒကုိ ြပင်ဆငသ်ည့် 

ဥပေဒ” ထုတ်ြပနြ်ပာန်းခ့ဲပီး ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခဲွ (က)ကုိ ြပင်ဆင် / ြဖည့်စွက် 

ြပာန်းခ့ဲပါသည်။ 

 ဥပေဒအသံုးြပသူများအေနြဖင့် ေလ့လာဖတ်လွယ်ကူေစြခင်းအလုိငှာ 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ၂၅. ၆. ၂၀၁၅ ရက်ေန့အထိ ြပင်ဆင်ထားသည့် 

အတုိင်း ပံုိှပ်ထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် 

 



 

 

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)ကုိ 

ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒကမ်းအတည်ြပုေရး ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွဥပေဒ 

မာတိကာ 

အမှတ်စဉ်  အေကာင်းအရာ  စာမျက်နှာ 

၁။  အခန်း(၁) 
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက ်

 
၁ 

၂။  အခန်း (၂) 
ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွကျင်းပြခင်း 

 
၅ 

၃။  အခန်း (၃) 
ေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများ ဖဲွ့စည်းြခင်း 

 
၆ 

၄။  အခန်း (၄)  
ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွကျင်းပေရးေကာ်မရှင်နှင့် 
ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

 
၇ 

၅။  အခန်း (၅)  
မဲစာရင်းများြပုစုြခင်း 

 
၁၃ 

၆။  အခန်း (၆) 
ဆန္ဒမဲေပးြခင်း 

 
၁၉ 

၇။  အခန်း (၇)  
ဆန္ဒမဲေပးြခင်းကိုေရ့ဆုိင်းြခင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းြခင်း 

 
၂၀ 

၈။  အခန်း (၈) 
ဆန္ဒမဲေရတွကြ်ခင်း 

 
၂၃ 

၉။  အခန်း (၉) 
ဆန္ဒမဲများေကညာြခင်း 

 
၂၆ 

၁၀။  အခန်း (၁၀)  
တားြမစ်ချက်နှင့် ြပစ်ဒဏ် 

 
၂၆ 

၁၁။  အခန်း (၁၁) 
ဘာေရးနှင့် ဝန်ထမ်းအကူအညီရယူြခင်း 

 
၂၈ 

၁၂။  အခန်း (၁၂) 
အေထွေထွ 

 
၂၉ 



 

 



 
 

 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)ကုိ 

ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒကမ်း အတည်ြပုေရး ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွဥပေဒ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၂ ။) 

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၇ ရက် 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်) 

  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည်ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။  ဤဥပေဒကုိ  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်  ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ 

(၂၀၀၈ ခုနှစ်) ကုိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒကမ်းအတည်ြပုေရး ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွ 

ဥပေဒ  ဟု ေခါတွင်ေစရမည်။ 

၂။  ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း 

အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် - 

  (က)  ြပည်လု ံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွ ဲ   ဆိ ုသည်မှာ  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ 

ြမန်မာနိ ုင်ငံေတာ် ဖွ ဲ့စည်းပု ံအေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ 

၄၃၆၊  ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် အကျ ံုးဝင်သည့်  ြပဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ြပင်ဆင်သည့်  ဥပေဒကမ်း  အတည်ြပုနိုင်ေရးအတွက် ကျင်းပေသာ 

ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆိုသည်။ 

  ( ခ ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိ ုင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 
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  ( ဂ ) ေကာ်မရှင် ဆိုသည်မှာ  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပေရးအတွက် 

ဤဥပေဒြဖင် ့ တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ြပည်လု ံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွ ဲ 

ကျင်းပေရး ြပည်ေထာင်စုေကာ်မရှင်ကို ဆိုသည်။ 

  (ဃ)  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေကာ်မရှင်က ဖွဲ့စည်း 

တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်ကို ဆိုသည်။ 

  ( င)  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲ   ဆိ ုသည်မှာ 

ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပေရး  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲကို ဆိုသည်။ 

  ( စ ) တိုင်းေဒသကီး  သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ  ဆိုသည်မှာ 

ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပေရး တိုင်းေဒသကီး သို ့မဟုတ် 

ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲကို ဆိုသည်။ 

  (ဆ)  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိင်း  သ့ုိမဟုတ်  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဆိုသည်မှာ ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပေရး 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း  သို့မဟုတ်  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲကို ဆိုသည်။ 

  ( ဇ ) ခရုိင်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွ ဆုိသည်မှာ ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွ ကျင်းပေရး 

ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲကို ဆိုသည်။ 

  ( ဈ)  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲဆိုသည်မှာ  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွ ဲ 

ကျင်းပေရး မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲကို ဆိုသည်။ 

  (ည)  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဆိုသည်မှာ 

ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွကျင်းပေရး ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲကို ဆိုသည်။ 
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  ( ဋ ) နိ ုင ်ငံသား  ဆိ ုသည်မှာ  တည်ဆဲဥပေဒအရ  ြမန်မာနိ ုင ်င ံသား 

ြဖစ်ပီးသူကို ဆိုသည်။ 

  ( ဌ ) သာသနာ့ဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ - 

    (၁)  ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင်  ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာ့ဝန်ကုိ 

ထမ်းရွက်ေနေသာ ရဟန်း၊ သာမေဏ၊ ဖုိးသူေတာ်နှင့် မယ်သီလ 

တို့ကို ဆိုသည်။ 

      ရှင်းလင်းချက် ။  သာသနာ့ဝန်ထမ်း ဟုဆုိရာတွင် သာသနာ့ 

ဝန်ထမ်းအြဖစ်  ေခတခံယူသူများနှင့်လည်း 

ထိ ုသိ ု ့   ခ ံယူထားဆဲကာလအတွက် 

သက်ဆုိင်ေစရမည်။ 

    (၂)  ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင်  ခရစ်ယာန် 

သာသနာ့ဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ရန်  အဓိကအားြဖင့်  မိမိကိုယ်ကို 

ဆက်ကပ်ထားပီးသည့်  ပုဂ္ဂိုလ်ဟု  သက်ဆိုင်ရာ  ခရစ်ယာန် 

အသင်းေတာ်ကီးများ (Churches) က အသိအမှတ်ြပု၍ သိက္ခာေပး 

ထားြခင်းခံရေသာ သို့မဟုတ် တာဝန်ေပးထားြခင်းခံရေသာ 

ပုဂ္ဂလ်ကိုြဖစ်ေစ၊  မိမိတို့ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရ  ဂိုဏ်းချုပ်၏ 

အုပ်ချုပ်ြခင်းကို မိမိဆန္ဒအေလျာက် လက်ခံ၍ ဘာသာေရး 

စည်းမျဉ်းြဖင့် သ့ုိမဟုတ် အဓိဋ္ဌာန်ြပုချက်ြဖင့် စည်းရံုးထားေသာ 

ပုဂ္ိုဂ လ် သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့အစည်းတွင်ပါဝင်ေသာ ပုဂ္ိုဂ လ်ကုိြဖစ်ေစ 

ဆိုသည်။ 

    (၃)  ဟိန္ဒ ဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင် စံယာစီ၊ မဟန့် သ့ုိမဟုတ် 

ဟိန္ဒ ဘုန်းေတာ်ကီးကို ဆိုသည်။ 
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  ( ဍ ) ဆန္ဒခံယူပဲွေဒသ  ဆိုသည်မှာ  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ  ကျင်းပေရး 

အတွက်  ဆန္ဒမဲေပးရန်  ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေပးေသာ  ရပ်ကွက် 

သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုကို ဆိုသည်။ 

  ( ဎ)  မဲစာရင်း ဆိုသည်မှာ ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပေရးအတွက် 

သတ်မှတ်ထားေသာ  ဆန္ဒခံယူပွဲေဒသများတွင်ရှိသည့်  ဆန္ဒမဲေပးခွင့် 

ရှိသူများ၏စာရင်းကို ဆိုသည်။ 

  (ဏ) မဲရံုအဖဲွ့ဆိုသည်မှာ မဲရုံတစ်ရုံ၌ ဆန္ဒမဲေပးြခင်းကို စုေပါင်း တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရ ွက်ေရးအတွက်  သက်ဆိ ုင ်ရာ  ေကာ်မရှင ်အဖွ ဲ ့ခ ွ ဲက 

ခန့်အပ်ထားေသာအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

  (တ)  မဲရံုမှူး ဆုိသည်မှာ သက်ဆုိင်ရာေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွက ခန့်အပ်ထားေသာ 

မဲရုံအဖွဲ့၏ေခါင်းေဆာင်ကို ဆိုသည်။ 

  (ထ)  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်  ဆိုသည်မှာ  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က  ဖဲွ့စည်းပုံ 

အေြခခံဥပေဒြပင်ဆင်ေရး ဆန္ဒခံယူေပးရန် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားေသာ 

ဥပေဒပုဒ်မ  တစ်ခုချင်းအလိုက်  ဤဥပေဒအရ  ေကာ်မရှင်က 

သတ်မှတ်ေပးေသာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

  ( ဒ )  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်  ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ  ေကာ်မရှင်က 

သတ်မှတ်ေပးေသာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

  ( ဓ ) ပယ်မဲ  ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါမဲလက်မှတ်များကိုဆိုသည် - 

    (၁)  သတ်မှတ်ထားသည့်  အမှတ်အသားမပါေသာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် 

သို့မဟုတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ 

    (၂)  ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲ၏ တံဆိပ်မပါရှ ိေသာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် 

သို့မဟုတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ 
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    (၃ )  ဆန္ဒြပုထားြခင်းမရှိေသာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သို့မဟုတ် ကိုတင် 

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ 

    (၄)   ဆန္ဒြပုထားြခင်းမှာ  မေသချာမထင်ရှားေသာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် 

သို့မဟုတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ 

    (၅)   ဆုတ်ဖဲထားသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိ ု ့မဟုတ်  ကိုတင် 

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ 

    (၆)  ေကာ်မရှင် ၊  ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခ ွ ဲ   သိ ု ့မဟုတ်  မဲရု ံအဖွ ဲ ့က 

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်  သို့မဟုတ်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အတု 

ြဖစ်ေကာင်း  စိစစ်ဆုံးြဖတ်သည့်  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်  သို့မဟုတ် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ 

    (၇)   တစ်နည်းနည်းြဖင် ့  ဖျက်ဆီး၍  မဲပု ံးထဲ  ထည့်ထားသည့် 

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ 

    (၈)   ေကာ်မရှင်က ပယ်မဲအြဖစ် သတ်မှတ်ရန် ထုတ်ြပန်ထား 

ေသာဆန္ဒမဲလက်မှတ် သ့ုိမဟုတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်။ 

 

အခန်း(၂) 

ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွကျင်းပြခင်း 

၃။  (က)  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိ ုင်ငံေတာ် ဖွ ဲ့စည်းပု ံအေြခခံဥပေဒ 

(၂၀၀၈ခုနှစ်)ကို  ြပင်ဆင်သည့်  ဥပေဒကမ်း  အတည်ြပုနိုင်ေရး 

အတွက် ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရမည်။ 

  ( ခ )  ေကာ်မရှင်သည်  ြပည်လု ံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွ ဲကိ ု  ြပည်ေထာင်စု 

လတ်ေတာက် သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်း အပီးကျင်းပရမည်။ 



6 
 

 

၄။  (က)  ေကာ်မရှင်သည်  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပမည့်ေန့ရက်ကို 

အနည်းဆံုးရက်ေပါင်း ၃၀ ကိုတင်ေကညာရမည်။ 

  ( ခ )  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့်  ရပ်ကွက် သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသည်  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ  ကျင်းပေရး 

အတွက် မိမိတို့၏ ဆန္ဒခံယူပွဲေဒသအလိုက် ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသူများ၏ 

စာရင်းကို အနည်းဆုံး ၁၅ရက် ကိုတင်ေကညာရမည်။ 

 

အခန်း (၃) 

ေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများဖဲွ့စည်းြခင်း 

၅။  (က)  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည်  နိ ုင ်င ံေတာ်တစ်ဝန်းလု ံးတွင် 

ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွကျင်းပနုိင်ေရးနှင့် ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွများ 

ကျင်းပရာတွင်  ကီးကပ်နုိင်ေရးတ့ုိအတွက်  ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွ 

ကျင်းပေရး ြပည်ေထာင်စုေကာ်မရှင်အြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရန် 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အား တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 

ယင်းသို့  တာဝန်ေပးအပ်ရာတွင်  ေကာ်မရှင်၏  တာဝန်၊  လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ 

ရပုိင်ခွင့်များနှင့် ေဆာင်ရွက်ရမည့် အချန်ိကာလများကုိ သတ်မှတ်ေပး 

ရမည်။ 

  ( ခ )  ပုဒ်မခွဲ  (က)  အရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ  ေကာ်မရှင်သည် 

ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်နုိင်ရန် ြပည်ေထာင်စု 

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးထားသည့် 

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲအဆင့်ဆင့်ကိုြဖစေ်စ၊  ေအာက်ပါ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများကို ဖွဲ့ စည်း၍ြဖစ်ေစ တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည် - 

  (၁)  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမတွင် အဖဲွ့ဝင် ၁၅ ဦး ပါဝင်ေသာ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 
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  (၂)  တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်တစ်ခုလင် အဖွဲ့ ဝင် ၁၅ဦး 

ပါဝင်ေသာ တုိင်းေဒသကီး သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ် ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွ၊ 

  (၃)  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း  သို့မဟုတ်  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ 

ေဒသတစ်ခုလင် အဖွ ဲ ့ဝင်  ၁၅ ဦး ပါဝင်ေသာ ကိ ုယ်ပိ ုင ် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း  သို့မဟုတ်  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊  

  (၄)   ခရိုင်တစ်ခုလင် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦး ပါဝင်ေသာ ခရိုင်ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ခွဲ၊ 

  (၅)   မို့နယ်တစ်ခုလင် အဖွ ဲ ့ဝင် ၁၅ ဦး ပါဝင်ေသာ  မို့နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 

  (၆)  ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုတစ်ခုလင် အဖဲွ့ဝင်  ၅ ဦး မှ 

၂၀  ဦး  အထိ  ပါဝင်ေသာ  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ။ 

 

အခန်း ( ၄) 

ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွကျင်းပေရးေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများ၏  

တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၆။  ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

  (က)  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကို ကျင်းပြခင်း၊ 

  (ခ )   သင့်ေလျာ်ေသာပုဂ္ိုဂ လ်များြဖင့် လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်းအဖဲွ့များ ဖဲွ့စည်း 

တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊ 
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  (ဂ )   ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများကို  ဖွဲ့ စည်းြခင်း၊  လမ်းညန်ြခင်းနှင့်  ကးီကပ် 

ကွပ်ကဲြခင်း၊ 

  (ဃ)  ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွ ကျင်းပေရးအတွက် ဆန္ဒခံယူပဲွေဒသများကုိ 

သတ်မှတ်ေကညာြခင်း၊ 

  ( င)  ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွကျင်းပရန် အချန်ိကာလ သတ်မှတ်ေပးြခင်း၊ 

  ( စ)   ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွ ကျင်းပေရးနှင့်စပ်လျဉ်းေသာ စာရင်းဇယား 

ြပုစုေရးအတွက် လမ်းညန်ြခင်းနှင့် ကီးကပ်ြခင်း၊ 

  (ဆ)  ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွကျင်းပေရးအတွက် ေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ခွဲများက အသုံးြပုမည့် ပုံစံ၊ တံဆိပ်များ၊ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကုိ သတ်မှတ်ေပးြခင်း၊ 

  ( ဇ)  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို  ကိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ၊  ခရိုင် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအသီးသီးသို့  ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

  ( ဈ)  နိ ုင ်ငံြခားရှ ိ ဆန္ဒမဲေပးခွင် ့ရ ှ ိသူများ ဆန္ဒမဲေပးနိ ုင ်ေရးအတွက် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို  နိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် 

သက်ဆုိင်ရာသံရံုးအကီးအမှူး သ့ုိမဟုတ် ေကာင်စစ်ဝန်ရံုးအကီးအမှူး 

ထံသို့ ေပးပို့ြခင်း၊ 

  ( ည) ြပည်လု ံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွ ဲ ကျင်းပပီးသည့်အခါ စာရင်းချုပ်၍ 

ဆန္ဒမဲေပးခွင် ့ရှ ိသူဦးေရ၊  ဆန္ဒမဲေပးသူဦးေရ၊  ေထာက်ခံဆန္ဒမဲ 

ေပးသူဦးေရနှင့ ်  ယင်းတိ ု ့၏  နင်းယှဉ်ချက်ကိ ု  ရာခိ ုင ်နန်းြဖင် ့ 

ေကညာြခင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း၊ 

  ( ဋ)  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွ ဲနှင့ ်စပ်လျဉ်းသည့် အြခားလိုအပ်ေသာ 

ကိစ္စရပ်များကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 
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၇။  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ  နှင့်  တိုင်းေဒသကီး 

သို ့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲတို ့၏ တာဝန်နှင့ ်လုပ်ပိ ုင်ခွင့ ်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

  (က)  ေကာ်မရှင်၏ညန်ကားချက်နှင့်အညီ  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း 

သ့ုိမဟုတ်  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ၊  ခရုိင်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများနှင့် 

မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများကို ဖွဲ့စည်းြခင်း၊ 

  ( ခ)  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ၊ 

ခရိုင်၊  မို့နယ်နှင့်  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ခွ ဲများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို  ကီးကပ်ကွပ်ကဲ 

ြခင်းနှင့် ေပါင်းစပ်ညှိနင်းြခင်း၊  

  ( ဂ)  မိမိ၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေကာ်မရှင်သို့ အစီရင်ခံြခင်း၊ 

  (ဃ)  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲများက  မို့နယ်အလိုက်ေပးပိ ု ့ေသာ 

ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသူများစာရင်းကို ေကာ်မရှင်သို့ ကိုတင်ေပးပို့ြခင်း၊ 

  ( င)  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ  ကျင်းပပီးစီးသည့်အခါ  မို ့နယ်ေကာ်မရှင် 

အဖွ ဲ ့ခွ ဲများက ေပးပိ ု ့ေသာ ဆန္ဒမဲအေရအတွက်ကိ ု စုေပါင်းပီး 

ဆန္ဒမဲေပးခွင် ့ရ ှ ိသူစာရင်း၊  ဆန္ဒမဲေပးသူစာရင်း၊  ေထာက်ခံမဲ၊ 

ကန့်ကွက်မဲနှင့် ပယ်မဲများကိုခွဲြခား၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

စာရင်းြပုစုပီး ေကာ်မရှင်သို့ ေပးပို့ြခင်း။ 

၈။  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသနှင့် 

ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတို့၏  တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ  ေအာက်ပါအတိုင်း 

ြဖစ်သည် - 

  (က)  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများအတွက်လုိအပ်ေသာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို  ေကာ်မရှင်မှ  ေတာင်းခံြခင်းနှင့် 

မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသို့ လုံေလာက်စွာ ခွဲေဝေပးြခင်း၊ 
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  ( ခ )  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့်  ရပ်ကွက် သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများ၏  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို  ကီးကပ် 

ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ေပါင်းစပ်ညှိနင်းြခင်း၊ 

  ( ဂ)  ေကာ်မရှင်၊  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့် 

တိ ုင်းေဒသကီး  သိ ု ့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲတိ ု ့၏ 

ညန်ကားချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၉။  မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲတို့၏  တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ  ေအာက်ပါ 

အတိုင်းြဖစ်သည် - 

  (က)  ေကာ်မရှင်၏ ညန်ကားချက်နှင့်အညီ ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများကို ဖွဲ့ စည်းြခင်း၊ 

  ( ခ ) ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအတွင်းကျင်းပေသာ ြပည်လံုးကတ် 

ဆန္ဒခံယူပွဲကို ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ 

  ( ဂ)  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သက်ဆိုင်ရာ ဆန္ဒခံယူပွဲ 

ေဒသများအလုိက် မဲစာရင်းများကုိ ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်း၊ အတည်ြပုပီးေသာ ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရိှသူ 

စာရင်းကိ ု သက်ဆိ ုင်ရာ တိ ုင်းေဒသကီး သိ ု ့မဟုတ်  ြပည်နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲသို ့ ကိုတငေ်ပးပ့ုိြခင်း၊ 

  (ဃ)  မို့နယ်အတွင်းရှ ိ  ဆန္ဒခံယူပွ ဲေဒသများအတွက်  လိ ုအပ်ေသာ 

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို  ခရိုင်ေကာ်မရှင် 

အဖဲွ့ခဲွမှေတာင်းခံြခင်းနှင့် ဆန္ဒခံယူပဲွေဒသအလုိက် ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် 

ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲများနှင့ ် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ  (ဃ)၊ 

ပုဒ်မခွ ဲငယ်  (၂) ၊  (၃) ၊  (၄) ၊  (၅)နှင့ ်  (၆)  တိ ု ့ပါ  အဖွ ဲ ့များသိ ု ့  

လုံေလာက်စွာ ခွဲေဝေပးြခင်း၊ 



11 
 

 

  ( င)  မို့နယ်အတွင်းရှိ ဆန္ဒခံယူပွဲေဒသများ၌ ဆန္ဒမဲေပးရမည့် ေန့ရက် 

များကို ေကညာြခင်း၊ 

  ( စ)  ရပ်ကွက် သိ ု ့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲများက 

ေပးပို့ေသာ ဆန္ဒမဲအေရအတွက်ကို  စုေပါင်းပီး ဆန္ဒမဲေပးသူစာရင်း၊ 

ေထာက်ခံမဲ၊  ကန့်ကွက်မဲနှင့်  ပယ်မဲများကို  ခွဲြခား၍  စာရင်းြပုစုပးီ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ တိုင်းေဒသကီး 

သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများသို့ အစီရင်ခံြခင်း၊  မိတူ ကုိ 

ေကာ်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာခရိုင် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများသို့ ေပးပို့ြခင်း၊ 

  (ဆ)  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲ၏  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ု 

သက်ဆိုင်ရာ  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင် ့ရတိုင်း  သို ့မဟုတ်  ကိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်ခွင် ့ရေဒသနှင့်  ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲသို ့  အစီရင်ခံြခင်း၊ 

မိတူကို ေကာ်မရှင်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ေကာ်မရှင် 

အဖဲွ့ခဲွနှင့် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ခွဲများသို့ ေပးပို့ြခင်း၊ 

  ( ဇ )  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြခားလိုအပ်ေသာ ကိစ္စရပ် 

များကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၁၀။  ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတို ့၏ တာဝန်နှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

  (က)  ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအတွင်း ကျင်းပေသာ ြပည်လံုးကတ် 

ဆန္ဒခံယူပွဲကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

  ( ခ )  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက်  မဲစာရင်းကုိြပုစုပီး  သက်ဆုိင်ရာ 

မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ အတည်ြပုရန် တင်ြပြခင်းနှင့် အတည်ြပု 

ပီးေသာ မဲစာရင်းကို ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအတွင်း 

ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း၊ 
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  ( ဂ )  မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် 

ေကျးရွာအုပ်စု ဆန္ဒခံယူပွဲေဒသရှိ မဲရုံနယ်ေြမနှင့် တည်ေနရာများကို 

သတ်မှတ်ေကညာြခင်းနှင့ ်  မဲရု ံအဖွဲ့ဝင်များနှင့ ်  မဲရု ံမှူးများကို 

ခန့်ထားြခင်း၊ 

  ခင်းချက် ။  ခန့်ထားေသာမဲရု ံမှူးနှင့ ်  မဲရု ံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် 

ဆန္ဒခံယူပွ ဲ   ကျင်းပေသာေန့ရက်တွင်  အေကာင်း 

တစ်စု ံတစ်ရာေကာင် ့  ေပးအပ်ေသာ  တာဝန်ကိ ု 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း  မြပုနိ ုင်လင်ြဖစ်ေစ၊ လစ်လပ်လင် 

ြဖစ်ေစ  ရပ်ရွာက  ကည်ညိုေလးစားြခင်းခံရသည့် 

သင် ့ေလျာ်ေသာ  နိ ုင ်ငံသားတစ်ဦးဦးကိ ု  အစားထိ ုး 

တာဝန်ေပးအပ်နိ ုင်သည်။  ယင်းသို ့  တာဝန်ေပးအပ် 

ြခင်းကို မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသို့ အစီရင်ခံရမည်။ 

  (ဃ)  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွမှရရိှေသာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်များကို မဲရုံအဖွဲ့ များသို့ လုံေလာက်စွာ ခွဲေဝေပးြခင်း၊ 

  ( င )  မဲပုံးများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ြပုလုပ်ြခင်း၊ 

  ( စ )  မဲရု ံအသီးသီးရှ ိ  မဲပု ံးများကိ ု  ယင်းမဲရု ံ၌ပင်ဖွင် ့ ပီး  ဆန္ဒမဲများ 

ေရတွက်ရာတွင် ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ 

  (ဆ)  ဆန္ဒမဲေပးသူစာရင်း၊ ေထာက်ခံမဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ၊ ပယ်မဲ၊ လက်ခံ 

ရရိှသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကုိ ခဲွြခား၍ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  စာရင်းြပုစုပီး  မို့နယ်ေကာ်မရှင် 

အဖဲွ့ခဲွသ့ုိ ေပးပို့ြခင်း၊ 

  ( ဇ)  မိမိ၏  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို  မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသ့ုိ 

အစီရင်ခံြခင်း၊ 
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  ( ဈ)  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြခားလိုအပ်ေသာ ကိစ္စရပ် 

များကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 

အခန်း ( ၅) 

မဲစာရင်းများြပုစုြခင်း 

၁၁။  (က)  ြပည်လံုးကတ်ဆန္ဒခံယူပဲွကျင်းပသည့်ေန့ရက်တွင်  အသက်  ၁၈  နှစ် 

ြပည့်ပီးြဖစ်သည့်  နိုင်ငံသား၊  ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့်  နိုင်ငံသားြပုခွင့်ရသူ 

တိုင်းသည်  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲတွင်  ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသည်။ 

ယင်းဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရိှသူတုိင်းကုိ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည်။” 

  ( ခ )  ပုဒ်မခဲွ  (က)  ပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်ေသာ  ေအာက်ပါပုဂ္ိုဂ လ် 

များ၏ အမည်များကုိ  မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းနုိင်ခွင့်ရိှသည် - 

  ( ၁ )  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိ ုင ်င ံေတာ်၏ သံတမန်များ၊ 

သံအဖွ ဲ ့ဝင်များ၊ ေကာင်စစ်အဖွ ဲ ့ဝင်များနှင့ ် ယင်းတိ ု ့န ှင့ ် 

အတူေနထိုင်ေသာ မိသားစုဝင်များ၊ 

  ( ၂ )  တပ်တွင်းတွင်ေနထိုင်ေသာ်လည်း  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ 

ကျင်းပသည့်ေန့ရက်တွင် ဆန္ဒခံယူပဲွေဒသ၏ြပင်ပသ့ုိ တာဝန်ြဖင့် 

ေရာက်ရိှေနေသာ တပ်မေတာ် ကည်း၊ ေရ၊ ေလ တပ်ဖဲွ့ဝင်များ၊ 

ယင်းတ့ုိနှင့် လုိက်ပါေနထုိင်ေသာ မိသားစုဝင်များနှင့် မီှခုိသူများ၊ 

  (၃)  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်၏ ြပင်ပ၌ အလုပ်ဝတရား 

ေဆာင်ရွက်ရန် အစိုးရက  ခန့်အပ်ထားြခင်း  ခံရသူများနှင့် 

ယင်းတို့နှင့်အတူ လိုက်ပါေနထိုင်ေသာ မိသားစုဝင်များ၊ 

    (၄)  နိုင်ငံြခားသို့  ေရာက်ရှိေနေသာ  အစိုးရပညာေတာ်သင်များနှင့် 

ယင်းတ့ုိနှင့်အတူ လုိက်ပါေနထုိင်ေသာ မိသားစုဝင်များ၊ 

 (၁) 

(၁) ပထမအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

“ 
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    (၅)   အစိုးရ၏ ခွင် ့ြပုချက်ြဖင် ့ နိ ုင်ငံြခားတွင်ေရာက်ရှ ိေနေသာ 

အြခားပုဂ္ိုဂ လ်များ၊ 

    (၆)   တက္ကသုိလ်၊  ဒီဂရီေကာလိပ်၊  ေကာလိပ်နှင့်  သိပ္ံပ အသီးသီးတွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားများ။ 

    ရှင်းလင်းချက် ။  တက္ကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်နှင့် သိပ္ံပ 

ဆိုသည်မှာ  ေကျာင်းသူ၊  ေကျာင်းသားများ 

ပညာသင်ကားရန် အစုိးရက ဖွင့်လှစ်ထားေသာ 

သ့ုိမဟုတ် အသိအမှတ်ြပုထားေသာ တက္ကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလိပ်၊    ေကာလိပ်နှင့် သိပ္ပံများကို 

ဆိုသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင်  အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ ေကျာင်းများ၊ လူမေရး 

ေကျာင်းများနှင့်  ေဂဟာများ၊  တပ်မေတာ်က 

ဖွင့်လှစ်ေသာ တက္ကသုိလ်များနှင့်  ေကျာင်းများ 

လည်းပါဝင်သည်။ တက္ကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ 

ေကာလိပ်နှင့် သိပ္ပံများတွင် ပညာသင်ကား 

ေနေသာ ေကျာင်းသူ၊ ေကျာင်းသားများအနက် 

သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိ ုလ်၊  ဒီဂရီေကာလိပ်၊ 

ေကာလိပ်နှင့်  သိပ္ံပဖွင့်လှစ်ထားသည့်  ေဒသရိှ 

မ ဲစာရင ် းတ ွင ်   ပ ါရ ှ ိ ေသာ  ေကျာင ် းသ ူ ၊  

ေကျာင ် းသားများမ ှအပ  အြခားေဒသမှ  

လာေရာက ်   ပညာသင ် ကားေနေသာ 

ေကျာင ် းသ ူ ၊   ေကျာင ် းသားမ ျ ာ းသည်  

ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန ် းခ ျက်များန ှင ့ ်အညီ 

ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသည်။ 
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    (၇)  ေဆးရု ံသိ ု ့   တက်ေရာက်ေနေသာ  အတွင်းလူနာများနှင့ ် 

ယင်းတိ ု ့အား  ြပုစုေစာင့ ်ေရှာက်ေနေသာ  တာဝန်ကျ 

ဝန်ထမ်းများ၊ 

    (၈)  အစိုးရဌာန၊  အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏  တာဝန်ေပးချက်အရ 

မိမိတ့ုိ၏ အေြခစုိက်စခန်းမှ ခဲွခွာ၍ အြခားေဒသရိှ လုပ်ငန်းခွင်၌ 

ေရာက်ရိှေနသူများ၊  

    (၉)   ရဲစခန်းများနှင့် အကျဉ်းေထာင်များရိှ အချုပ်သားများ။ 

  (ဂ)  မဲစာရင်းြပုစုရာတွင်  အမဲတမ်းေနထိုင်သည့်  ဆန္ဒခံယူပွဲေဒသမှ 

အြခားဆန္ဒခံယူပွဲ  ေဒသတစ်ခုသို ့  တစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ၊  အဖွဲ့လိုက် 

ြဖစ ်ေစ  ြပည်လု ံ းကတ်ဆန္ဒခ ံယူပ ွ ဲ   ကျင ် းပသည့ ်ေန ့ရက် 

ေကျာ်လွန်သည်အထိ  ယာယီလာေရာက်  အလုပ်လုပ်ကုိင်သူများကုိ  

ေရာက်ရှိေနေသာ ဆန္ဒခံယူပွ ဲေဒသ၏ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း 

နိ ုင ်သည်။ ထိ ုပုဂ္ဂ ိ ုလ်များ၏ အမည်စာရင်းကိ ု  မူလေနထိုင်ရာ 

ဆန္ဒခံယူပွဲေဒသရှိ မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ  မို့နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွသ့ုိ အေကာင်းကားရမည်။ 

  (ဃ)  ေအာက်ပါပုဂ္ိုဂ လ်များကုိ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းြခင်းမြပုရ - 

    (၁)  သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ 

    (၂)  သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒအရ စိတ်ေပါ့သွပ်ေနသည်ဟု သတ်မှတ်ြခင်း 

ခံရသူများ၊ 

    (၃)  ြပစ်မတစ်ခုခုေကာင့ ်  တရားရု ံး၏အမိန့ ် ၊  စီရင်ချက်အရ 

ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူများ၊ 

    (၄)  ြပည်ပသ့ုိ တရားမဝင်ေရာက်ရိှေနသူများ ၊ 

    (၅)  နုိင်ငံြခားသားများ။ 
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၁၂။  (က)  မဲစာရင်းကိ ု  ရပ်ကွက်  သိ ု ့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ခွဲများက  မိမိတို့  ရပ်ကွက် သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စုအလိုက် 

ြပုစုရမည်။ 

  ( ခ)   ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသည် 

မိမိတို့၏ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအတွင်းေနထိုင်ေသာ 

ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသူတိုင်း၏ အမည်ကို 

မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည်။ 

  ( ဂ)  ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မဲစာရင်းြပုစုသည့်အခါ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ  ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမည်ကို  ယင်းတို ့ေနထိုင်ေသာ 

ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုမဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်းြခင်း မြပုရ။ 

အကယ်၍ ယင်းမဲစာရင်းတွင်  ပါရှ ိေနလင် ထိ ုသူ၏အမည်ကို 

မဲစာရင်းမှ ထုတ်ပယ်ရမည်။ 

  (ဃ)  ပုဒ်မ  ၁၁၊  ပုဒ်မခွဲ  (ခ) တွင် အကျုံးဝင်သူများအတွက်  မဲစာရင်း 

ြပုစုရာတွင်  ေကာ်မရှင်က ညန်ကားသည့်အတိုင်း  သင့်ေလျာ်ေသာ 

အဖွဲ့ဝင်အေရအတွက်ြဖင့်  ဖွဲ့စည်းသည့်  ေအာက်ပါအဖွဲ့များက 

ြပုစုရမည် - 

    (၁)   နိုင်ငံြခားတွင် ေရာက်ရှိေနေသာ ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှ ိသူများနှင့် 

ယင်းတိ ု ့န ှင့ ်အတူေနထိုင်ေသာ  မိသားစုဝင်များအတွက် 

သက်ဆုိင်ရာ သံရံုးအကီးအမှ းူနှင့်အဖဲွ့ သ့ုိမဟုတ် ေကာင်စစ်ဝန်ရံုး 

အကီးအမှူ းနှင့်အဖွဲ့၊ 

    (၂)   တပ်တွင်းတွင်  ေနထိုင်ေသာ်လည်း  ြပည်လုံးကတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ 

ကျင်းပသည့်ေန့ရက်တွင် ဆန္ဒခံယူပဲွေဒသ၏ြပင်ပသ့ုိ တာဝန်ြဖင့် 

ေရာက်ရိှေနေသာ တပ်မေတာ် ကည်း၊ ေရ၊ ေလ တပ်ဖဲွ့ဝင်များ၊ 
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ယင်းတ့ုိနှင့် လုိက်ပါေနထုိင်ေသာ မိသားစုဝင်များနှင့် မီှခုိသူများ 

အတွက် သက်ဆုိင်ရာ တပ်မှူးနှင့်အဖဲွ့၊ 

    (၃)  တက္ကသုိလ်၊  ဒီဂရီေကာလိပ်၊  ေကာလိပ်နှင့်  သိပ္ံပအသီးသီးတွင် 

ပညာသင်ကားလျက်ရိှကေသာ ေကျာင်းသူ၊  ေကျာင်းသားများ 

အတွက် တက္ကသုိလ်ြဖစ်လင် သက်ဆုိင်ရာတက္ကသုိလ် ပါေမာက္ခချုပ် 

နှင့ ်အဖွ ဲ ့ ၊  ဒီဂရီေကာလိပ်၊  ေကာလိပ်နှင့ ်  သိပ္ပ ံ  ြဖစ်လင် 

သက်ဆိုင်ရာ  ေကျာင်းအုပ်ကီးနှင့်အဖွဲ့၊  လူမေရးေကျာင်း 

ြဖစ်လင် ယင်းေကျာင်း၏ အကီးအမှူးနှင့်အဖဲွ့၊ ေဂဟာြဖစ်လင် 

ေဂဟာမှူးနှင့်အဖဲွ့၊ 

    (၄)  ေဆးရံုသ့ုိတက်ေရာက်ေနေသာ အတွင်းလူနာများ၊ ယင်းတ့ုိအား 

ြပုစုေစာင့်ေရှာက်သူများနှင့်  တာဝန်ကျေနေသာ  ဝန်ထမ်းများ 

အတွက် ေဆးရံုအုပ်ကီး သ့ုိမဟုတ် တာဝန်ခံပုဂ္ိုဂ လ်နှင့်အဖဲွ့၊ 

    (၅)   အစိုးရဌာန၊  အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏  တာဝန်ေပးချက်အရ 

မိမိတ့ုိ၏ အေြခစုိက်စခန်းမှ ခဲွခွာ၍ အြခားေဒသရိှ လုပ်ငန်းခွင်၌ 

ေရာက်ရှိေနသူများအတွက် ယင်းလုပ်ငန်းခွင် အကီးအမှူး 

နှင့်အဖဲွ့၊ 

    (၆)  ရဲစခန်းရိှ  အချုပ်သားများအတွက်  သက်ဆုိင်ရာ  ရဲစခန်းမှူး 

နှင့်အဖွဲ့၊  အကျဉ်းေထာင်ရှိ  အချုပ်သားများအတွက် 

သက်ဆုိင်ရာ ေထာင်ပုိင်နှင့်အဖဲွ့။ 

  (င)  ပုဒ်မ  ၁၁၊  ပုဒ်မခွ ဲ  (က) အရ ဆန္ဒမဲေပးခွင့ ်ရှ ိသည့် တပ်မေတာ် 

ကည်း၊  ေရ၊  ေလ တပ်ဖွ ဲ ့ဝင်များနှင့ ်  ယင်းတိ ု ့၏  မိသားစုဝင် 

များနှင့ ်  မှ ီခ ိ ုသူများအတွက်  မဲစာရင်းြပုစုရာတွင်  ရပ်ကွက် 

သ့ုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများသည် ေအာက်ပါအတုိင်း 

ေဆာင်ရွက်ရမည် - 
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  (၁)  မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု 

အတွင်း အေြခစုိက်လျက်ရိှသည့် တပ်ရင်း၊ တပ်ဖဲွ့၊ တပ်ဌာနချုပ် 

များ၌  ေနထိုင်ကေသာ  တပ်မေတာ်၊  ကည်း၊  ေရ၊  ေလ 

တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊  ယင်းတို ့မိသားစုဝင်များနှင့်  မှ ီခိ ုသူများ၏ 

အမည်များကိ ု  သက်ဆိ ုင်ရာတပ်မှူး၏  အကူအညီြဖင် ့ 

မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းြခင်း၊ 

  (၂)  သက်ဆုိင်ရာတပ်တွင်း၌မေနဘဲ တပ်၏ြပင်ပ၌ ေနထုိင်ကေသာ 

တပ်မေတာ်  ကည်း၊ ေရ၊ ေလ တပ်ဖဲွ့ဝင်များ၊ ယင်းတ့ုိနှင့်အတူ 

ေနထုိင်ကသည့် မိသားစုဝင်များနှင့်  မီှခုိသူများ၏အမည်များကုိ 

ယင်းတ့ုိေနထုိင်ရာ ဆန္ဒခံယူပဲွေဒသ၏ မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်းြခင်း။ 

၁၃။  (က)  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသည် 

မဲစာရင်းကုိ စစ်ေဆးြခင်း၊ ေကညာြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ြဖည့်စွက်ြခင်း 

တို့ကို ြပုလုပ်ရမည်။ သ့ုိရာတွင် မဲစာရင်းြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွကြ်ခင်း 

တိ ု ့န ှင့ ်စပ်လျဉ်း၍  သက်ဆိုင်ရာ  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲ၏ 

အတည်ြပုချက်ကို ရယူရမည်။ 

  ( ခ )  ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)အရ ဖဲွ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့ များသည် မဲစာရင်း 

စစ်ေဆးြခင်း၊ ေကညာြခင်း၊  ြပင်ဆင်ြခင်း၊  ြဖည် ့စွက်ြခင်းနှင့ ် 

အတည်ြပုြခင်းတို့ကို ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု ေကာ်မရှင ်

အဖွဲ့ ခွဲများကဲ့သို့ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

  ( ဂ ) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားလင်  ပုဒ်မ ၁၂၊  ပုဒ်မခွဲ  (ဃ)၊ 

ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တို ့အရ ဖွဲ့စည်းထားေသာ အဖွဲ့အတွက် 

ေကာ်မရှင်ထံမှလည်းေကာင်း၊  အြခားအဖွဲ့ များအတွက်  ယင်းတို့နှင့် 

သက်ဆိ ုင်ေသာ  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲထံမှလည်းေကာင်း 
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အတည်ြပုချက်ကို  ရယူရမည်။  ေကာ်မရှင်နှင့်  မို့နယ်ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ခွဲများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ် ြဖစ်ေစရမည်။ 

 

အခန်း(၆) 

ဆန္ဒမဲေပးြခင်း 

၁၄။  (က)  ြပည်လုံးကတ် ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် ြပုစုေသာ မဲစာရင်း၌ ပါဝင်သူ 

တိုင်းသည် ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသည်။ 

  ( ခ ) ဆန္ဒမဲေပးခွင် ့ရှ ိသူ တစ်ဦးသည် မိမိ၏အမည်စာရင်း ပါဝင်သည့် 

ဆန္ဒခံယူပွဲေဒသအတွင်းရှိ မဲရုံ၌သာ ဆန္ဒမဲေပးရမည်။   

၁၅။   ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွ ဲကျင်းပမည့် မဲရု ံတိုင်းတွင် ဆန္ဒမဲေပးသူများ 

လွယ်ကူစွာ ဆန္ဒမဲေပးနိုင်ေရးအတွက် အများြမင်သာသည့်ေနရာတွင် သတ်မှတ ်

ထားေသာမဲပုံးကို ထားရှိရမည်။ 

၁၆။  ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည် ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် တစ်ကိမ်သာ 

ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသည်။ 

၁၇။  ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်  မဲရုံမှူ းထံမှေသာ်လည်းေကာင်း၊  မဲရံုမှူးက 

တာဝန်လဲအပ်ထားသူထံမှေသာ်လည်းေကာင်း  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိုရယူ၍ 

မဲရုံအတွင်းရှိ သတ်မှတ်ထားေသာေနရာတွင် လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒြပုပီးေနာက်  မဲပုံး 

အတွင်းသို့  ထည့်ရမည်။  ယင်းသို့ဆန္ဒြပုစဉ်  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တစ်စုံတစ်ရာ 

ပျက်စီးသွားပါက  ပယ်မဲမြဖစ်ေစေရးအတွက်  မဲရုံမှူး  သို ့မဟုတ်  မဲရုံမှူးက 

တာဝန်လဲအပ်ထားသူထံမှ  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အသစ်ကို  ထပ်မံေတာင်းယူ၍ 

ဆန္ဒမဲေပးနိုင်သည်။ 

၁၈။   ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များသည်  သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲေပးနိုင်သည် - 
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  (က)  နိုင်ငံြခားတွင် ေရာက်ရှိေနေသာ ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသူများ၊ 

  ( ခ)  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပသည့်ေန့ရက်တွင် မိမိေနထိုင်ေသာ 

ဆန္ဒခံယူပဲွေဒသ၏ြပင်ပသ့ုိ ခရီးသွားရန်ရိှေသာ ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရိှသူများ၊ 

  ( ဂ)  ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) နင့်ှ(၆) တို့အရ 

ဖွဲ့ စည်းေသာ အဖွဲ့ များက ြပုစုထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ၊ 

  (ဃ) သက်ဆိုင်ရာ  ဆန္ဒခံယူပွဲေဒသအတွင်းရှိေနေသာ်လည်း  ေအာက်ပါ 

အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်  မဲရုံသို ့  ကိုယ်တိုင်လာေရာက်  ဆန္ဒမဲ 

မေပးနိုင်သူများ - 

  (၁)   အနာကီးေရာဂါစွဲကပ်ေနြခင်း၊ 

  (၂)   ေရာဂါေဝဒနာြပင်းထန်စွာ ခံစားေနရြခင်း၊ 

  (၃)  အသက်အရွယ်ကီးရင့်ေနြခင်း၊ 

  (၄)   သားဖွားေနြခင်း၊ 

  (၅)  မသန်စွမ်းသူြဖစ်ြခင်း။ 

၁၉။   ပုဒ်မ  ၁၁၊  ပုဒ်မခွဲ  (ခ)  တွင်  ေဖာ်ြပထားေသာ  ပုဂ္ဂလ်များအတွက်  ဆန္ဒမဲ 

ေပးရန်နည်းလမ်းများမှာ  ဤဥပေဒအရြပဋ္ဌာန်းသည့်  နည်းဥပေဒများတွင် 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ြဖစ်ေစရမည်။ 

 

အခန်း(၇) 

ဆန္ဒမဲေပးြခင်းကုိ ေရ့ဆုိင်းြခင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းြခင်း 

၂၀။  (က) သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊  လုံ ခုံေရးပျက်ြပားသည့် 

အေြခအေနေကာင့်ြဖစ်ေစ၊  အြခားေဘးအန္တရာယ်တစ်ခုခုေကာင့် 

ြဖစ်ေစ လွတ်လပ်၍ တရားမတေသာ ဆန္ဒခံယူပွဲကို တည်ငိမ်စွာ 
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ကျင်းပနိုင်ြခင်းမရှိလင်  သက်ဆိုင်ရာ  မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသည် 

ဆန္ဒခံယူပဲွေဒသတစ်ခုလံုးနှင့်  သက်ဆုိင်ေသာ  မဲရံုအားလံုးကုိြဖစ်ေစ၊ 

မဲရုံအချ ို ့ကိုြဖစ်ေစ၊ မဲရုံတစ်ရုံကိုြဖစ်ေစ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (င) အရ 

သတ်မှတ်ထားေသာ  ကာလအတွင်း  ဆန္ဒမဲေပးနိုင်ေရးအတွက် 

သင့်ေလျာ်သည့်ေန့ရက်သို ့ တစ်ကိမ် ေရ့ဆိုင်းနိုင်သည်။ ထို ့ြပင် 

မဲရုံများကိုလည်း  မိမိသင့်ေလျာ်သည်ဟု  ထင်ြမင်သည့်ေနရာသို့ 

ချက်ချင်း  ေရ ့ေြပာင်းနိ ုင ်သည်။  ယင်းသိ ု ့ေရ ့ဆိ ုင်းြခင်းနှင့ ် 

ေရ့ေြပာင်းြခင်းကို  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း  သို့မဟုတ်  ကုိယ်ပုိင် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့်  ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ 

တင်ြပပီး  မိတူကို  ေကာ်မရှင်၊  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွနှင့် သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများသို့ တင်ြပရမည်။ 

  (ခ)  မဲရု ံတစ်ရု ံရ ု ံတွင် ဆန္ဒမဲေပးရန် သတ်မှတ်ထားေသာေန့ရက်၌ 

ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသူများက ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာ 

ေကာင့် ဆန္ဒမဲေပးြခင်း မြပုလုပ်နိ ုင်လင် မဲရု ံအဖွဲ့သည် ဆန္ဒမဲ 

ေပးြခင်းကို  ေရ့ဆိုင်းေကာင်း  ေကညာရမည်။  ဆန္ဒမဲေပးေနစဉ် 

ေရ ့ဆိ ုင်းရလင်  မဲရု ံအဖွ ဲ ့သည်  ဆန္ဒမဲေပးခွင် ့ရ ှ ိသူ  ငါးဦး၏ 

ေရှ့ေမှာက်တွင်  မဲပံုးများကုိ  လံု ခုံစွာပိတ်ထားပီး  ယင်းြဖစ်စဉ်ကုိ 

သက်ဆုိင်ရာရပ်ကွက်  သ့ုိမဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွသ့ုိ 

ချက်ချင်း  တင်ြပရမည်။  ယင်းေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲသည်  မိမိ၏ 

ေထာက်ခံချက်နှင့်အတူ  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို ့  အစီရင်ခံ 

ရမည်။ 

  (ဂ)  ရပ်ကွက်  သိ ု ့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲသည် 

ေရ့ဆိုင်းလိုက်ေကာင်း ေကညာခဲ့သည့် မဲရု ံတွင် ဆန္ဒမဲေပးရန် 

ကျန်ေနသည့်  ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှ ိသူများ  ဆန္ဒမဲေပးရန်  ေန့ရက်နှင့် 
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ေနရာကို  ပုဒ်မ  ၆၊  ပုဒ်မခွ ဲ  (င)  အရ  သတ်မှတ်ထားေသာ 

ကာလအတွင်းမှ ရက်တစ်ရက်သတ်မှတ်၍ ေကညာေပးရမည်။ 

  (ဃ)  ေရ့ဆိုင်းလိုက်သည့်  ေန့ရက်တွင်  ဆန္ဒမဲေပးရာ၌  မဲပုံးအသစ်ကို 

အသုံးြပုရမည်။ 

၂၁။  (က)  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် ဆန္ဒမဲေပးြခင်းကို ပုဒ်မ၂၀၊ ပုဒ်မခွဲ 

(က)  ပါ  အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်  ဖျက်သိမ်းရန်  အေြခအေန 

ြဖစ်ေပါလာပါက  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ခွဲသည်  ယင်း၏ဆန္ဒခံယူပွဲေဒသအတွင်းရှိ  မဲရုံအချ ို ့ကိုြဖစ်ေစ၊ 

မဲရုံအားလုံးကိုြဖစ်ေစ ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ယင်းသို ့ အေြခအေန 

ြဖစ်ေပါလာပါက ရပ်ကွက် သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင် 

အဖွ ဲ ့ခွ ဲသည်  မိမိ၏ေဆာင်ရွက်ချက်ကိ ု သက်ဆိ ုင်ရာ  မို့နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသို့ ချက်ချင်း တင်ြပရမည်။ 

  ( ခ)  ပုဒ်မခွဲ(က)အရ  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင် 

အဖဲွ့ခဲွ၏တင်ြပချက်ကုိ မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွသည် မိမိ၏သေဘာထား 

မှတ်ချက်နှင့်အတူ  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိင်း  သ့ုိမဟုတ်  ကုိယ်ပုိင် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့် ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ 

အစီရင်ခံပီး  မိတူ ကို  ေကာ်မရှင်၊  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမနှင့် 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး  သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ 

များသို့ ေပးပို့ရမည်။ 

  ( ဂ)   ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် ဆန္ဒမဲေပးြခင်းကို ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မခွဲ 

(က)  ပါ အေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်  ဖျက်သိမ်းရန် အေြခအေန 

ြဖစ်ေပါလာပါက မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခွဲသည် မိမိမို ့နယ်အတွင်းရိှ 

ဆန္ဒခံယူပွဲေဒသတစ်ခုကိုြဖစ်ေစ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ ဆန္ဒခံယူပွဲ 

ေဒသအားလုံး၏  ထက်ဝက်အထိကိုြဖစ်ေစ  ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ 
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အကယ်၍ ဆန္ဒခံယူပဲွေဒသအားလံုး၏ ထက်ဝက်ေကျာ်ကုိ ဖျက်သိမ်းရန် 

အေြခအေနြဖစ်ေပါလာပါက  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည်  မိမိ၏ 

ေထာက်ခံချက်နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း 

သိ ု ့မဟုတ်  ကိ ုယ်ပိ ုင ်အုပ်ချုပ်ခ ွင ် ့ရေဒသ  ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခ ွ ဲ ၊  

ခရ ိ ုင ်ေကာ်မရ ှင ်အဖွ ဲ ့ခ ွ ဲ ၊  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ ီနယ်ေြမနှင ့ ်  

တိ ုင်းေဒသကီး သိ ု ့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲများသိ ု ့  

ချက်ချင်း အစီရင်ခံရမည်။ 

  (ဃ)  ပုဒ်မခဲွ  (ဂ) အရ  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွ၏ ေထာက်ခံတင်ြပချက်ကုိ 

တုိင်းေဒသကီး သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွက အဆံုးအြဖတ် 

ေပးရမည်။  ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်သည်  အပီးအြပတ်  ြဖစ်ေစရမည်။ 

တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည် ထိုသို့ 

ဖျက်သိမ်းရန် ဆံုးြဖတ်ေကာင်းကုိ ေကာ်မရှင်သ့ုိ အစီရင်ခံ၍ သက်ဆုိင်ရာ 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း  သို့မဟုတ်  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲ၊ ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲနှင့ ်  မို့နယ်ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ခွဲများသို့ မိတူ ေပးပို့ရမည်။ 

 

အခန်း ( ၈) 

ဆန္ဒမဲေရတွက်ြခင်း 

၂၂။  (က)  မဲရံုတွင် မဲရံုပိတ်ပီးသည်နှင့် တစ်ပိုင်နက် မဲရံုအဖဲွ့သည် - 

  (၁)  ၁၀ ဦး ေအာက်မနည်းေသာ ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရိှသူတ့ုိ၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် 

မဲပု ံးများကိ ု  စစ်ေဆးပီးေနာက်  ယင်းမဲပု ံးများကိ ုဖွင် ့၍ 

ဆန္ဒမဲများကုိ ေရတွက်ရမည်။ ယင်းသ့ုိေရတွက်ရာ၌ ေထာက်ခံမဲ၊ 

ကန့်ကွက်မဲနှင့် ပယ်မဲများကို ခွဲြခား ေရတွက်ရမည်။ 
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  (၂)  ကျန်ရှိေနေသးေသာ ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသူများထံမှ ဆန္ဒမဲကို ပုဒ်မ 

၂၀၊  ပုဒ်မခွဲ  (ဂ)  အရ  ေရ့ဆိုင်းသတ်မှတ်ေသာ  ေန့ရက်တွင် 

ဆက်လက်  ရယူရမည်။  ထိုဆန္ဒမဲရယူသည့်  မဲရုံပိတ်ပီးမှ 

သာလင် ယင်းမဲရံုမှ ဆန္ဒမဲများကို  ပုဒ်မ  ၂၀၊  ပုဒ်မခွဲ  (ခ)  ပါ 

ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ  လုံ ခုံစွာပိတ်ထားေသာ  မဲပုံးများရှိ 

ဆန္ဒမဲများနှင့်ေပါင်း၍ ေရတွက်ရမည်။ 

  (၃)   ပုဒ်မ  ၂၀၊  ပုဒ်မခဲွ  (ဂ)  အရ  ေရ့ဆိုင်းသတ်မှတ်ေသာ  ေန့ရက် 

တွင်လည်း ဆန္ဒမဲေပးြခင်း မြပုလုပ်နုိင်လင် ပုဒ်မ၂၀၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) 

အရ  လုံ ခုံစွာပိတ်ထားေသာ  မဲပုံးများရှိ  ဆန္ဒမဲများကိုသာ 

ေရတွက်ရမည်။ 

  (၄)   ပုဒ်မခွ ဲငယ် (၁) နှင့ ်အညီ ဆန္ဒမဲများကို ေရတွက်ပီးေသာ 

အခါ မဲစာရင်းပါ ဆန္ဒမဲေပးသူစာရင်း၊ ေထာက်ခံမဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ၊ 

ပယ်မဲ၊  လက်ခံရရှိသည့်  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်  လက်ကျန် 

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တိ ု ့၏  စာရင်းများကိ ု  သီးြခားြပုစုပီး 

ရပ်ကွက်  သ့ုိမဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွသ့ုိ  ေပးပ့ုိ 

ရမည်။ 

  ( ခ)  ရပ်ကွက်  သိ ု ့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲသည် 

ပုဒ်မခွဲ  (က)၊  ပုဒ်မခွဲငယ်  (၄)  အရ  ေပးပို ့သည့်  စာရင်းများကို 

မဲရုံအလိုက်  စုစည်းပီး  စာရင်းချုပ်ြပုစု၍လည်းေကာင်း၊  လက်ခံရရှိ 

ထားေသာ  ကိ ုတင်ဆန္ဒမ ဲလက်မ ှတ်များကိ ုလည်းေကာင်း  

အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ  သက်ဆိုင်ရာ  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ 

ေပးပို့ရမည်။ 
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  ( ဂ)  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့သည် -  

  (၁)  ပုဒ်မခဲွ (ခ)အရ သက်ဆုိင်ရာ ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု 

ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများက  ေပးပ့ုိသည့်  စာရင်းများကုိ  ရပ်ကွက် 

သ့ုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအလုိက် စုစည်း၍ ြပုစုေသာစာရင်း၊  

  (၂)  ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခဲွ (ဃ)၊ ပုဒ်မခဲွငယ် (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)နှင့် (၆)တ့ုိ 

အရ  ဖဲွ့စည်းေသာအဖဲွ့များက  ေပးပ့ုိသည့်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်များနှင့် ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ခွဲများက  ေပးပို့သည့်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကုိ 

ေရတွက်ပီးရရှိသည့်  စာရင်းများကိုလည်းေကာင်း၊  ပုဒ်မခွဲငယ် 

(၁)  ပါ  စာရင်းများကိုလည်းေကာင်း  စုေပါင်းြပုစုထားေသာ 

စာရင်းတို့ကို  အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသို့  ေပးပို့ရမည်။ ယင်းမိတူ ကို ေကာ်မရှင်နှင့် 

သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင ်

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့်  သက်ဆိုင်ရာ  ခရိုင် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများသို့ ေပးပို့ရမည်။ 

  (ဃ) တိ ုင်းေဒသကီး  သိ ု ့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲသည် 

ပုဒ်မခွ ဲ (ဂ) အရ မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲများက ေပးပိ ု ့ေသာ 

မဲစာရင်းများကို စုစည်း၍ ေကာ်မရှင်သို့ ေပးပို့ရမည်။ 

  ( င)  ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွ ဲ (ဃ) ၊ ပုဒ်မခွ ဲငယ် (၁) အရ 

ဖွ ဲ ့စည်းထားေသာအဖွ ဲ ့များက  ေပးပိ ု ့သည့်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်များကို ေထာက်ခံမဲ၊ ကန့်ကွက်မဲနှင့် ပယ်မဲများခွဲြခား၍ 

ေရတွက်ရမည်။ 
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အခန်း(၉) 

ဆန္ဒမဲများ ေကညာြခင်း  

၂၃။  ေကာ်မရှင်သည်  ြပည်လု ံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွ ဲ  ကျင်းပပီးစီးသည့်အခါ 

တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများက ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ 

(ဃ)  အရ  ေပးပို့တင်ြပေသာ  ဆန္ဒမဲစာရင်းများနှင့်  ပုဒ်မ  ၂၂၊  ပုဒ်မခွဲ  (င)  အရ 

ေကာ်မရှင်က  ေရတွက်ရရှိထားေသာ  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်စာရင်းများကို 

တစ်ေပါင်းတည်း  စာရင်းချုပ်၍  ဆန္ဒမဲေပးခွင့်ရှိသူဦးေရ၊  ဆန္ဒမဲေပးသူဦးေရ၊ 

ေထာက်ခံဆန္ဒမဲေပးသူဦးေရနှင့် ယင်းတို ့၏ နင်းယှဉ်ချက်ကို ရာခိုင်နန်းြဖင့် 

ေကညာရမည်။ 

၂၄။   ေကာ်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၂၃ အရ ဆန္ဒမဲရရှ ိမအေြခအေနကို ေကညာ 

ပီးေနာက်  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို့ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရမည်။ ထို့ြပင် 

အစိုးရအဖွဲ့သို့လည်း တင်ြပရမည်။ 

 

အခန်း(၁၀) 

တားြမစ်ချက်နှင့် ြပစ်ဒဏ် 

၂၅။  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သူမ ေအာက်ပါတို့ကို မြပုရ - 

  (က) တစ်ကိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲေပးြခင်း၊ 

  ( ခ)  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်  သို ့မဟုတ်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်  အတုကို 

လက်ဝယ်ထားရိှြခင်း၊ 

  ( ဂ)  ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သ့ုိမဟုတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကုိ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

  (ဃ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို မဲရုံြပင်ပသို့ တမင် ကံရွယ်ချက်ြဖင့် ယူေဆာင် 

သွားြခင်း၊ 
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  ( င)  မဲပုံးကို အခွင့်အာဏာမရှိဘဲဖွင့်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း သို့မဟုတ် အြခား 

တစ်နည်းနည်းြဖင့် ထိခိုက်ေစြခင်း၊ 

  ( စ)  မဲရုံကိုဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

  (ဆ)  ေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများက ထုတ်ြပန်ထားေသာစာရင်း၊ 

အေကာင်းကားစာ သိ ု ့မဟုတ်  အြခားစာရွက်စာတမ်းများကိ ု 

ဖတ်ရ၍ မရေစရန် တမင် ကံရွယ်ချက်ြဖင့်  ြပုလုပ်ြခင်း သို့မဟုတ် 

ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

  ( ဇ)   ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကို  ပျက်ြပားေစရန်  မဲရုံအတွင်း၌  ြဖစ်ေစ၊ 

သတ်မှတ်ထားေသာ  မဲရုံပရိဝုဏ်  အတွင်း၌ြဖစ်ေစ၊  အများြပည်သူ 

တို့နှင့် သက်ဆိုင်ေသာေနရာ၌ြဖစ်ေစ၊  ပုဂ္ဂလိကပိုင်ေနရာ၌ြဖစ်ေစ 

ေဟာေြပာြခင်း၊ စာရွက်စာတမ်းကမ်းလှမ်းြခင်း၊ ပုိစတာများ အသံုးြပ ြုခင်း 

သ့ုိမဟုတ် ဆန္ဒမဲေပးြခင်းကုိ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ေနှာင့်ယှက်ြခင်း။ 

၂၆။  မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၅ ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကာင်း၊ 

ယင်းသို့ေဖာက်ဖျက်ရန်  အားထုတ်ေကာင်း၊  ေဖာက်ဖျက်ရန်  ပူးေပါင်းကံစည်၍ 

ြပစ်မေြမာက်ေသာ  ြပုလုပ်မတစ်ခုခုကို  ြပုလုပ်ေကာင်း သို့မဟုတ်  ေဖာက်ဖျက ်

ရာတွင် အားေပးကူညီေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ သံုးနှစ်ထက် 

မပိုေသာ  ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုေသာ  ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
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အခန်း(၁၁) 

ဘာေရးနှင့် ဝန်ထမ်းအကူအညီရယူြခင်း 

၂၇။  (က)  ေကာ်မရှင်သည် - 

    (၁)  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ  ကျင်းပေရးအတွက်  ခန့်မှန်းေြခ 

ကုန်ကျစရိတ်ကုိ တွက်ချက်ပီး အစုိးရအဖဲွ့သ့ုိ တင်ြပေတာင်းခံ 

သုံးစွဲရမည်။ 

    (၂)  ပုဒ်မခဲွငယ်  (၁)  အရ  ေတာင်းခံရရိှေသာေငွအနက်  ေကာ်မရှင် 

အဖဲွ့ခဲွများသ့ုိ သင့်ေလျာ်သလုိ ခဲွေဝေပးရမည်။ 

  ( ခ)  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများသည် - 

  (၁)  ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ေကာ်မရှင်ထံမှ ခဲွေဝရရိှေသာေငွကုိ ေကာ်မရှင်က 

ညန်ကားသည့်အတိုင်းသုံးစွဲ၍  စာရင်းများကို  စနစ်တကျ 

ထားရှိရမည်။ 

  (၂)  ြပည်လုံးကတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ  ကျင်းပပီးစီးေသာအခါ  ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ခွဲများသည်  မိမိတိ ု ့၏  ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းများကိ ု 

ေကာ်မရှင်သိ ု ့  ေပးပ့ုိရမည်။ 

၂၈။  ေကာမ်ရင်ှသည် ေကာမ်ရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများအတွက် လိုအပ်ေသာ 

ဝန်ထမ်းများနှင့် ပစ္စည်းအကူအညီတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဌာနများနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ညှိနင်းရယူနိုင်သည်။ 
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အခန်း (၁၂) 

အေထွေထွ 

၂၉။  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွအဆင့်ဆင့်တွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူများ၊  ေကာ်မရှင်၏ 

တာဝန်ေပးချက်အရ တာဝန်ထမ်းေဆာင်သူများနှင့ ်  မဲရု ံအဖွဲ့ဝင်များသည် 

ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကို ထမ်းေဆာင်ချနိ်တွင် ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ 

၂၁ အရ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၃၀။  (က)  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွတစ်ခုခုတွင် တစ်စံုတစ်ရာေသာ အေကာင်းေကာင်းေကာင့် 

အဖွဲ့ဝင်ေနရာ လစ်လပ်ခဲ့လင် ေအာက်ပါ ေကာ်မရှင် သို ့မဟုတ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲက အစားထိုးခန့်ထားနိုင်သည် - 

  (၁)  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ  ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခ ွ ဲန ှင ့ ်  

တိုင်းေဒသကီး  သို ့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲ၏ 

အဖွဲ့ ဝင်ေနရာြဖစ်ပါက ေကာ်မရှင်၊ 

  (၂)  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း  သို့မဟုတ်  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ 

ေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊  ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲနှင့်  မ ိ ု ့နယ် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲ၏  အဖွဲ့ဝင်ေနရာြဖစ်ပါက  သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 

  (၃)  ရပ်ကွက်  သို ့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲ၏ 

အဖွ ဲ ့ဝင်ေနရာြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ  မို့နယ်ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ခွဲ။ 

  ( ခ)  ေကာ်မရှင်  သိ ု ့မဟုတ်  ေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခွ ဲတွင်  အဖွ ဲ ့ဝင်ေနရာ 

လစ်လပ်ြခင်းေကာင့် ေကာ်မရှင် သို ့မဟုတ် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲ၏ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များသည် ပျက်ြပယ်ြခင်းမရှိေစရ။ 
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၃၁။  ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည်  လိုအပ်ေသာ  နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းနှင့်  စည်းကမ်းများ၊  အမိန့်ေကာ်ြငာစာ၊  အမိန့် ၊  ညန်ကားချက်များနှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 

 

 

(ပံု) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 
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