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ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ 

အမှာစာ 

 

  ဤြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာ 

နုိင်ငံေတာ်ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ  ၄၄၃ အရ  နုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့် 

ဖွံ့ဖိုးေရးေကာင်စီက ၈. ၃. ၂၀၁၀ ရက်ေန့တွင် ဥပေဒအမှတ် (၃ / ၂၀၁၀) ြဖင့် 

ထုတ်ြပန်ြပဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ 

  ယင်းဥပေဒကို  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က  ၁၈.  ၁၀.  ၂၀၁၁  ရက်ေန့တွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၈)  ြဖင့် “ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပဲွ 

ဥပေဒကို  ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ”  ထုတ်ြပန်ြပဋ္ဌာန်းခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။  ြပည်ေထာင်စု 

လတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  (၈)  ြဖင့်  ေအာက်ပါပုဒ်မများကို  ြပင်ဆင်/ြဖည့်စွက် 

ြပဋ္ဌာန်းေပးခဲ့ပါသည် - 

  (က)  ပုဒ်မ ၇၄ ၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ 

  (ခ )   ပုဒ်မ ၈၈။ 

  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒအား  ဒတိုယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပေဒကုိ ၁၇. ၆. ၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၃၂) ြဖင့် 

ေအာက်ပါပုဒ်မများကို အစားထိုးြပင်ဆင်ြပဋ္ဌာန်းေပးခဲ့ပါသည် - 

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

  (ခ )   ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မ ၂၄၊ ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မ ၂၆၊ ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မခဲွ(က)၊ ပုဒ်မ ၅၅၊ 

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



 
 

  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒအား  တတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပေဒကုိ ၁၈. ၁. ၂၀၁၆ ရက်ေန့တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၇) ြဖင့် 

ေအာက်ပါပုဒ်မများကို အစားထိုး ြ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)။ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒအား  စတုတအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပေဒကုိ ၈. ၆. ၂၀၁၆ ရက်ေန့တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၃၀) ြဖင့် 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒပုဒ်မ ၈၉၊ ပုဒ်မခွဲ  (က) ကို အစားထိုး 

ြပင်ဆင်ြပဋ္ဌာန်းေပးခဲ့ပါသည်။ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲ ဥပေဒအား ပမအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပေဒကုိ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒ အမှတ် (၃၆) ြဖင့် 

ေအာက်ပါပုဒ်မများကိုအစားထိုး ြပင်ဆင်ြပဋ္ဌာန်းေပးခဲ့ပါသည် -  

  (က)  ပုဒ်မ ၁၃၊ 

  ( ခ)  ပုဒ်မ ၆၈၊ 

  ( ဂ)  ပုဒ်မ ၈၉။ 

ဥပေဒအသုံးြပုသူများအေနြဖင့်  ေလ့လာဖတ်ရလွယ်ကူေစြခင်း  အလို့ငှာ 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၉ ရက်ေန့အထိ ြပင်ဆင်ထားသည့်အတုိင်း 

ထပ်မံ ပုံနှိပ်ထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် 



ြပည်သူ့လတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ 

 
မာ တိ ကာ 

အမှတ်စဉ်  အေကာင်းအရာ  စာမျက်နှာ 

၁။  အခန်း ( ၁ ) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

 

၁ 

၂။  အခန်း ( ၂ ) 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ဖွဲ့ စည်းြခင်း 

 

၅ 

၃။  အခန်း ( ၃ ) 

မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ြခင်း 

 

၅ 

၄။  အခန်း ( ၄ ) 

ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ 

 

၇ 

၅။  အခန်း ( ၅ ) 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့် 

ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်မရှိသူများ 

 

၈ 

၆။  အခန်း ( ၆ ) 

မဲစာရင်းြပုစုြခင်း 

 

၁၄ 

၇။  အခန်း ( ၇ ) 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်း 

တင်သွင်းြခင်း၊ ေကညာြခင်းနှင့် 

ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်ထားြခင်း 

 

၁၇ 

၈။  အခန်း ( ၈ ) 

တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 

 

၂၀ 



 

မာ တိ ကာ 

အမှတ်စဉ်  အေကာင်းအရာ  စာမျက်နှာ 

၉။  အခန်း ( ၉ ) 

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း 

 

၂၁ 

၁၀။  အခန်း ( ၁ဝ ) 

ဆန္ဒမဲေရတွက်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုေကညာြခင်း 

 

၂၇ 

၁၁။  အခန်း ( ၁၁ ) 

ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

 

၂၉ 

၁၂။  အခန်း ( ၁၂ ) 

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ 

 

၃၁ 

၁၃။  အခန်း ( ၁၃ ) 

ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ြပစ်မများနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ 

 

၃၂ 

၁၄။  အခန်း ( ၁၄ ) 

တရားမဲ့ ြပုကျင့်မများ 

 

၃၇ 

၁၅။  အခန်း ( ၁၅ ) 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ကန့်ကွက်ချက်များကို အဆုံးအြဖတ်ေပးြခင်း 

 

၄၀ 

၁၆။  အခန်း ( ၁၆ ) 

အေထွေထွ 

 

၄၇ 

 



ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

နုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖံွ့ဖိုးေရးေကာင်စီ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ 

(နိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖံွ့ဖို းေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ်၊  ၃ /၂ဝ၁ဝ) 

၁၃၇၁ ခုနှစ်၊  တေပါင်းလြပည့်ေကျာ်  ၉  ရက် 

(  ၂ဝ၁ဝ ြပည့်နှစ်၊  မတ် လ  ၈  ရက်  ) 

  နုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖံွ့ဖိုးေရးေကာင်စီသည်  လွတ်လပ်၍ 

တရားမတေသာ  ပါတီစု ံဒ ီမ ိ ုကေရစီအေထွေထွေရွးေကာက်ပွ ဲ   ကျင်းပ၍ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်နိုင်ရန် 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၄၃ နှင့်အညီ 

ေအာက်ပါဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။  ဤဥပေဒကို  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်  ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ  ဟု  ေခါတွင်ေစ 

ရမည်။ 

၂။  ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း 

အဓိပ္ပာယ ်သက်ေရာက်ေစရမည် - 

  (က)  ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ    ဆိုသည်မှာ  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာ 

နိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့ စည်းပုံ အေြခခံဥပေဒကို ဆိုသည်။ 

  (ခ )   လတ်ေတာ်  ဆိုသည်မှာ ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ကိုဆိုသည်။ 
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  (ဂ )   လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်  ဆိုသည်မှာ  ဤဥပေဒအရ  ြပည်သူ့  

လတ်ေတာ်သို့  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူကိုလည်းေကာင်း၊ 

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချု ပ်က ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒနှင့်အညီ 

အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားေသာ တပ်မေတာ်သား  ြပည်သူ့ 

လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းေကာင်း ဆိုသည်။ 

  (ဃ)  ေရွးေကာက်ပဲွ  ဆိုသည်မှာ  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်  ေရွးေကာက်ပွဲကို 

ဆုိသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင်  လတ်ေတာ်ပံုမှန်  သက်တမ်းအတွင်း 

အေကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးေကာင့်  လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ  မဲဆန္ဒနယ်များ 

အတွက်  ေကာ်မရှင်ကအခါအားေလျာ်စွာ  သတ်မှတ်ကျင်းပသည့် 

ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပွဲလည်းပါဝင်သည်။” 

  (င )   မဲဆန္ဒနယ် ဆိုသည်မှာ ြပည်သူ့လတ်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်ကိုဆိုသည်။ 

  (စ )   တိုင်းေဒသကီး  သို ့မဟုတ်    ြပည်နယ်  ဆိုသည်မှာ  လက်ရှိ 

တိုင်းအသီးသီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အသီးသီးကို ဆိုသည်။ 

  (ဆ)  ေကာ်မရှင်  ဆိုသည်မှာ  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို 

ဆိုသည်။ 

  (ဇ )   ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွ  ဆိုသည်မှာ  ေကာ်မရှင်က  ဖဲွ့စည်းထားေသာ 

ေအာက်ပါတို့ကိုဆိုသည် - 

    “ (၁)  တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 

        (၂)  ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊” 

    (၃)  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း   သို့မဟုတ်   ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် 

ခွင့်ရေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ 

    (၄)  ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 

    (၅)  မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၊ 

(၃) 

(၂) 

(၂)  ဒုတိယအကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
(၃)  တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

“ 
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    (၆)  ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ။ 

  (စ ျ )  သာသနာ့ဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါပုဂ္ဂလ်များကိုဆိုသည် - 

    (၁)  ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင်  ဗုဒ္ဓဘာသာ  သာသနာ့ 

ဝန်ကို  ထမ်းရွက်ေနေသာ  ရဟန်း၊  သာမေဏ၊  ဖိုးသူေတာ်၊ 

မယ်သီလ၊ 

      ရှင်းလင်းချက်။  သာသနာ့ဝန်ထမ်းဟု ဆုိရာတွင် သာသနာ 

ေရးဆိ ုင ်ရာ  ရဟန်း  သိ ု ့မဟုတ် 

သာသနာ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် ေခတခံယူ 

ထားသူများနှင့်လည်း သက်ဆုိင်ေစရမည်။ 

    (၂)  ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင်  ခရစ်ယာန် 

သာသနာ့ဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင်ရန် အဓိကအားြဖင့် မိမိကုိယ်ကုိ 

ဆက်ကပ်ပီးေသာ  ပုဂ္ဂိုလ်ဟု  သက်ဆိုင်ရာ  ခရစ်ယာန် 

အသင်းေတာ်ကီးများ  (Churches)  က  အသိအမှတ်ြပု၍ 

သိက္ခာေပးထားြခင်းခံရေသာ သ့ုိမဟုတ် တာဝန်ေပးထားြခင်း 

ခံရေသာ  ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်  မိမိတို့ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရ 

ဂိုဏ်းချုပ်၏  အုပ်ချုပ်ြခင်းကို  ဆန္ဒအေလျာက်  လက်ခံ၍ 

ဘာသာေရးစည်းမျဉ်း  သို ့မဟုတ်  အဓိဋ္ဌာန်ြပုချက်ြဖင့် 

စည်းရုံးထားေသာ  ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုတွင်  သို ့မဟုတ်  အဖွဲ့ 

အစည်းတွင် ပါဝင်ေသာ ပုဂ္ဂလ်များ၊  

    (၃)  ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင်  စံယာစီ၊  မဟန့် 

သို့မဟုတ် ဟိန္ဒ ဘုန်းေတာ်ကီးများ။ 

  (ည)  မဲစာရင်း  ဆိုသည်မှာ  ေရွးေကာက်ပွဲကိစအလို့ငှာ  သတ်မှတ်ထား 

ေသာ  မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်  ြပုစုထားသည့်  ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိ 

သူများ၏ စာရင်းကို ဆိုသည်။ 
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  (ဋ )   ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူ  ဆုိသည်မှာ  တရားရံုးတစ်ခုခု၏  စီရင်ချက် 

အရ  ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူကို  ဆိုသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် 

သက်ဆိုင်ရာ  တရားရုံး၏  ေထာင်ဒဏ်စီရင်ချက်ကို  မေကျနပ်၍ 

အယူခံမ  သို့မဟုတ်  ြပင်ဆင်မ  ေလာက်ထားေသာ  ေထာင်ဒဏ် 

ကျခံေနရဆဲြဖစ်သူလည်း ပါဝင်သည်။ 

  (ဌ )   မဲရံုအဖဲွ့  ဆိုသည်မှာ  မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်အတွင်းရှိ  မဲရုံတစ်ရုံ၌ 

ဆန္ဒမဲေပးြခင်းနှင့်  စပ်လျဉ်း၍  စုေပါင်းတာဝန်ယူ  ေဆာင်ရွက်ရန် 

သက်ဆုိင်ရာ  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွက တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ 

အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။ 

  (ဍ )   မဲရံုမှူး ဆုိသည်မှာ မဲရံုအဖဲွ့အား ကီးကပ်ေသာပုဂ္ိုဂ လ်ကုိ ဆုိသည်။ 

  (ဎ )   ေရွးေကာက်မဆုိင်ရာအခွင့်အေရး  ဆိုသည်မှာ  ေရွးေကာက်ပွဲတွင် 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်  ပါဝင်ယှဉ်ပို င်နိုင်ေသာ 

အခွင့်အေရး၊ ပါဝင်ယှဉ်ပို င်ြခင်း မြပုဘဲေနနိုင်ေသာ အခွင့်အေရး၊ 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းစာရင်းမှ နုတ်ထွက်နိုင်ေသာ 

အခွင့်အေရး၊ ေရွးေကာက်ပဲွတွင် မဲေပးနုိင်ေသာအခွင့်အေရး သ့ုိမဟုတ် 

မဲေပးြခင်းမြပုဘဲေနနိုင်ေသာအခွင့်အေရးကို ဆိုသည်။ 

  (ဏ) တရားမ့ဲြပုကျင့်မ  ဆိုသည်မှာ  ဤဥပေဒအခန်း  (၁၄)  တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ ြပုကျင့်မ တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။ 

  (တ)  နည်းဥပေဒများ  ဆိုသည်မှာ  ဤဥပေဒအရ  ထုတ်ြပန်ေသာ 

နည်းဥပေဒများကိုဆိုသည်။ 
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အခန်း(၂) 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ဖဲွ့စည်းြခင်း 

၃။  လတ်ေတာ်ကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးေရ အများဆုံး ၄၄ဝ ဦးြဖင့် 

ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့ စည်းရမည် - 

  (က)  မို့နယ်ကုိ အေြခခံ၍လည်းေကာင်း၊ လူဦးေရကုိ အေြခခံ၍လည်းေကာင်း၊ 

မို ့နယ်  ၃၃ဝ ထက်ပိုမိုလာပါက အသစ်ဖွဲ့ စည်းသည့်  မို ့နယ်ကို 

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းြဖစ်ေသာ  မို ့နယ်တစ်ခုခုနှင့်  ပူးေပါင်း၍ 

လည်းေကာင်း ဤဥပေဒနှင့်အညီ မဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတ်၍ ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်သည့်  ၃၃ဝ  ဦး  ထက်မပိ ုေသာ  လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

  (ခ )   တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ်က  ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ 

နှင့်အညီ  အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်  ၁၁ဝ  ဦးထက်  မပိုေသာ 

တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ။ 

 

အခန်း (၃) 

မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ြခင်း 

၄။  ေကာ်မရှင်သည် လတ်ေတာ် မဲဆန္ဒနယ်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် - 

  (က) တိုင်းေဒသကီး  သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်များနှင့်  ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမများ အပါအဝင်  ြပည်ေထာင်စုတစ်ဝန်းလံုးတွင် လတ်ေတာ် 

မဲဆန္ဒနယ် ၃၃ဝ ထက်ပိုမို၍ သတ်မှတ်ြခင်း မြပုရ။ 

  (ခ )   မဲဆန္ဒနယ်အေရအတွက် ၃၃ဝ ထက် ေကျာ်လွန်ြခင်းမရိှေသးပါက 

တစ်မို ့နယ်လင် အနည်းဆုံးမဆဲန္ဒနယတ်စ်နယ ်  သတ်မှတ်ေပး 

ရမည်။ 
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  (ဂ )   လတ်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်  အေရအတွက်သည်  ၃၃ဝ  မြပည့်မီပါက 

လိုအပ်ေနေသးေသာ  မဲဆန္ဒနယ်အေရအတွက်ကို  ြပည်ေထာင်စု 

တစ်ဝန်းလုံးရှိ  မို ့နယ်များ၏  လူဦးေရ  အများအနည်းအလိုက် 

တန်းစ ီဇယားြပုစ ု၍  လူဦးေရအများဆု ံ း  မ ိ ု ့နယ်မ ှစပ ီး 

တစ်မို ့နယ်လင်  မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်စီကို  လိုအပ်ေနေသးေသာ 

မဲဆန္ဒနယ်အေရအတွက်  ြပည့်သည်အထိ  ထပ်ေဆာင်း  သတ်မှတ် 

ေပးရမည်။ 

  (ဃ)  မို့နယ်အသစ်များ  ဖွဲ့စည်းြခင်းေကာင့်  စုစုေပါင်းမို့နယ် 

အေရအတွက်သည်  ၃၃ဝ  ထက်ေကျာ်လွန်ပါက  မဲဆန္ဒနယ် 

သတ်မှတ်ြခင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

    (၁)  မ ိ ု ့နယ်တစ်ခ ုအား န ှစ ်ပ ိ ုင ် းခ ွ ဲ ြခား၍  မ ိ ု ့နယ်အသစ် 

ဖွဲ့ စည်းြခင်းြဖစ်လင် ယင်းမို ့နယ်အသစ်ကို မူလမို ့နယ်၏ 

မဲဆန္ဒနယ်အြဖစ် ပူးေပါင်း သတ်မှတ်ြခင်း။ 

    (၂)  တစ်ခ ုထက်ပိ ုေသာ  မ ိ ု ့နယ်များမ ှ  နယ်ေြမများကိ ု  

ထုတ်န ုတ်၍  မ ိ ု ့နယ်အသစ်  ဖ ွ ဲ ့စည်းြခင်း ြဖစ်လင် 

ယင်းမို့နယ်များအနက် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းရိှပီး လူဦးေရ 

အနည်းဆုံးရှ ိသည့်  မို့နယ်နှင့ ်ပူးေပါင်း၍  မဲဆန္ဒနယ် 

တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်း။ 

  (င )   လတ်ေတာ် မ ဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်အတွင်း ကျေရာက်သည့ ်  

နယ်ေြမတစ်ခုခုကို  ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအြဖစ်  သတ်မှတ်ပါက 

ယင်းနယ်ေြမသည်  မူလသတ်မှတ်ထားေသာ  လတ်ေတာ် 

မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း၌သာ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 
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၅။  (က)  ေကာ်မရှင်က  သတ်မှတ်ေသာ  လတ်ေတာ်  မဲဆန္ဒနယ်သည် 

လတ်ေတာ်သက်တမ်း တစ်ခုအတွက်သာ အတည်ြဖစ်သည်။ 

  (ခ )   ေကာ်မရှင်က  ပုံမှန်သက်တမ်းတစ်ရပ်အတွက်  မဲဆန္ဒနယ်များ 

သတ်မှတ်ပီးမှ  မို ့နယ်အသစ်  ဖဲွ့စည်းခဲ့လင်  ယင်းမို ့နယ်သည် 

ထိုပုံမှန်သက်တမ်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ 

မဲဆန္ဒနယ်ေြမတွင် ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

  (ဂ )   လတ်ေတာ်သက်တမ်းမကုန်ဆံုးမီ ေနာက်သက်တမ်းတစ်ခုအတွက် 

မဲဆန္ဒနယ်များကုိ ေကာ်မရှင်က အနည်းဆံုးရက်ေပါင်း ၆ဝ  ကိုတင်၍ 

သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

 

အခန်း (၄) 

ဆန္ဒမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူများ 

၆။  ေအာက်ပါ  အရည်အချင်းများနှင့်  ြပည့်စု ံသူများသည်  အမျ ို းသား၊ 

အမျ ို းသမီးမေရွး၊ ဘာသာမေရွး ေရွးေကာက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲ ေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည် - 

  (က)  ေရွးေကာက်ပွဲ  စတင်ကျင်းပသည့်ေန့တွင်  အသက်  ၁၈  နှစ် 

ြပည့်ပီး  ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်  မဆန့်ကျင်ေသာ 

နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသား ြပုခွင့်ရသူ၊” 

  (ခ )   သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်၏ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်သူ။ 

၇။  ေအာက်ပါပုဂ္ဂ လ်များသည် ေရွးေကာက်ပဲွတွင် ဆန္ဒမဲေပးပုိင်ခွင့် မရိှေစရ - 

  (က)  သာသနာဝ့န်ထမ်း၊ 

  (ခ )   ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူ၊ 

(၂) 

(၂)  ဒုတိယအကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

“ 
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  (ဂ )   စိတ်ေပါ့သွပ်ေနသည်ဟု သက်ဆိုင်ရာဥပေဒက ြပဋ္ဌာန်းထားသည့် 

အတိုင်း သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ၊ 

  (ဃ) လူမွဲအြဖစ် ဆုံးြဖတ် ေကညာခံထားရြခင်းမှ လွတ်ေြမာက်ခွင့် 

မရေသးသူ၊ 

  (င )   ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းဆုိင်ရာဥပေဒအရ တားြမစ်ြခင်းခံရသူ၊ 

  (စ )   နိုင်ငံြခားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံြခားသားအြဖစ်ခံယူထားသူ။ 

 

အခန်း ( ၅ ) 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပုိင်ခွင့်ရိှသူများနှင့် 

ဆက်လက်ရပ်တည်ပုိင်ခွင့်မရိှသူများ 

၈။  ေအာက်ပါအရည်အချင်းများနှင့ ်  ြပည့်စု ံေသာ  နိုင်ငံသားများသည် 

အမျ ို းသား၊  အမျ ို းသမီးမေရွး၊  ဘာသာမေရွး  ေရွးေကာက်ပွဲတွင်  ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည် - 

  (က)  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံနုိင်ေရးအတွက် အမည်စာရင်း တင်သွင်း 

လာ တင်သွင်းချန်ိတွင် - 

    (၁)  အသက်  ၂၅  နှစ်  ြပည့်ပီး  ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

မဆန့်ကျင်သူ၊ 

    (၂)  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက် 

ခံရသည့်အချနိ်နှင့်  တစ်ဆက်တည်း  ြပည်ေထာင်စု  ြမန်မာ 

နိုင်ငံေတာ်တွင် အနည်းဆုံး ၁ဝ နှစ် အေြခချေနထိုင်ခဲ့သူ၊ 

      ခင်းချက်။  နိုင်ငံေတာ်၏  ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်  နိုင်ငံြခားသို ့ 

တရားဝင် သွားေရာက်သည့် ကာလများကုိလည်း 
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နုိင်ငံေတာ်တွင်  အေြခချေနထုိင်ခ့ဲသည့်  ကာလ 

အြဖစ် ထည့်သွင်းေရတွက်ရမည်။ 

    (၃)  မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်သူ။ 

  (ခ )   နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ ေမွးဖွားေသာ နိုင်ငံသားြဖစ်သူ၊ 

  (ဂ )   ဤဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ြပည့်စံုသူ။ 

၉။  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည် တစ်သီးပုဂ္ဂလ အြဖစ် 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  နိုငငံ်ေရးပါတီတစ်ခခုကုို  ကုိယ်စားြပု၍ြဖစ်ေစ      ေရးွေကာက်ပဲွတွင် 

ဝငေ်ရာက်ယှဉ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၁ဝ။  ေအာက်ပါပုဂ္ဂလ်များသည် ေရွးေကာက်ပွဲတွင် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက ်

ခံပိုင်ခွင့် မရှိေစရ - 

  (က)  ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူ၊ 

  (ခ )   ဖဲွ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ  အာဏာမတည်မီကြဖစ်ေစ၊  အာဏာ 

တည်ပီးမှြဖစ်ေစ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် အရည်အချင်း ပျက်ယွင်း 

ေစေသာ  ြပစ်မြဖင့်  ြပစ်ဒဏ်  ချမှတ်ခံရြခင်းေကာင့်  သို့မဟုတ် 

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာတရားမဲ့ြပုကျင့်မ  ကျူးလွန်ြခင်းေကာင့် 

သို့မဟုတ်  ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ  ဥပေဒနှင့်အညီ  ေဆာင်ရွက်ရန် 

ပျက်ကွက်ြခင်းေကာင့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခံပုိင်ခွင့်မရိှေကာင်း သက်ဆုိင်ရာက သတ်မှတ်ထားသည့် 

ကာလ ကုန်ဆုံးြခင်းမရှိေသးသူ၊  

  (ဂ )   စိတ်ေပါ့သွပ်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာဥပေဒက ြပဋ္ဌာန်းထားသည့် 

အတိုင်း သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူ၊ 

  (ဃ) လူမွဲအြဖစ်  သက်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏  ေကညာခံထားရြခင်းမှ 

လွတ်ေြမာက်ခွင့်မရေသးသူ၊ 
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  (င )   ေမွးဖွားစဉ်က နိုင်ငံသားမြဖစ်ေသးေသာ မိဘတစ်ပါးပါးမှြဖစ်ေစ၊ 

နှစ်ပါးလုံးမှ ြဖစ်ေစ ေမွးဖွားသည့် နိုင်ငံသား၊ 

  (စ )   နိုင်ငံြခားအစိုးရ၏  ေကျးဇူးသစာကို  ခံယူေစာင့်ေရှာက်ရိုေသသူ၊  

နုိင်ငံြခားအစုိးရ၏ သဇာခံယူသူ၊  နုိင်ငံြခားအစုိးရ၏ လက်ေအာက်ခံ 

ြဖစ်သူ သို့မဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားြဖစ်သူ၊ 

  (ဆ)  နိုင်ငံြခားအစိုးရ၏  လက်ေအာက်ခံြဖစ်သူေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တိုင်းတစ်ပါး၏  နိုင်ငံသားေသာ်လည်းေကာင်း  ခံစားရေသာ 

အခွင့်အေရးများ သ့ုိမဟုတ် ေကျးဇူးခံစားခွင့်များကုိ ခံစားနုိင်ခွင့်ရိှသူ၊ 

  (ဇ )   နိုင်ငံြခားတိုင်းြပည်တစ်ခုခု၏  အစိုးရ  သို့မဟုတ်  ဘာသာေရး 

အဖွဲ့အစည်း  သို့မဟုတ်  အြခားအဖွဲ့အစည်း  တစ်ခုခု  သို့မဟုတ် 

ပုဂ္ဂလ်  တစ်ဦးဦးထံမှ  ေငွေကး၊    ေြမ၊  အိမ်၊  အေဆာက်အအုံ၊ 

ယာဉ်၊  ပစည်း  စသည်တို့ကို  တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊  သွယ်ဝိုက်ေသာ 

နည်းြဖင့် ြဖစ်ေစ အေထာက်အပံ့ ရယူသုံးစွဲသူ သို့မဟုတ် ယင်းသို့ 

အေထာက်အပံ့ရယူသုံးစွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းဝင်ြဖစ်သူ၊ 

  (စ ျ )  နိုင်ငံေရးကိစအတွက်  ဘာသာေရးကို  အေကာင်းြပ၍  ဆန္ဒမဲ 

ေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ဆန္ဒမဲမေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း 

ေြပာဆိုြခင်း၊  ေဟာေြပာြခင်း၊  ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ြခင်းနှင့် 

ယင်းသို ့ ြပုလုပ်ရန်  အားေပးလံ ့ေဆာ်ြခင်းြပုသူ  သို ့မဟုတ် 

ယင်းသို့ ြပုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဝင်ြဖစ်သူ၊ 

  (ည)  သာသနာဝ့န်ထမ်း၊ 

  (ဋ )   နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း၊ 

    ခင်းချက်။  ယင်းစကားရပ်သည်  ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ 

ဖဲွ့စည်းေသာလတ်ေတာ်များတွင် ေရွးချယ် ခန့်အပ်ြခင်း 
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ခံရသည့် တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

များှင့်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်များရိှ အဖဲွအစည်း 

များတွင် ေရွးချယ်ခန့်အပ်ြခင်းခံရသည့် ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

များှင့်လည်းေကာင်း မသက်ဆုိင်ေစရ။ 

 (ဌ )  ိုင်ငံေတာ်ပိုင ် ေငေွကး၊ ေြမ၊ အိမ်၊ အေဆာက်အအံု၊ ယာဉ်၊ 

ပစည်းစသည်တုိကို တိုက်ုိက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်ေသာနည်းြဖင့် 

ြဖစ်ေစ ရယူသု ံးစွ ဲသူ သို မဟုတ် ယင်းသိ ု  ရယူသု ံ းစွ ဲသည့် 

အဖွဲအစည်းဝင်ြဖစ်သူ၊ 

  ခင်းချက်။ (၁) ုိင်ငံေတာ်ပုိင်ေငွေကး ဟူေသာ စကားရပ် 

တွင် အငိမ်းစား လစာ၊ စရိတ်၊ ေငွေကးေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်အကျိးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်သြဖင့် ုိင်ငံေတာ်က  တရားဝင် 

ေထာက်ပံ့ချးီြမင့်ထားေသာ လစာ၊ စရိတ်၊ 

ေငေွကး ေသာ်လည်းေကာင်း မပါဝင်၊ 

   (၂) ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ေြမ၊ အိမ်၊ အေဆာက်အအုံ၊ 

ယာဉ်၊ ပစည်း ဟူေသာ စကားရပ်တွင် 

ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တာဝန်အရေသာ်လည်းေကာင်း ုိင်ငံေတာ်က 

သံုးစဲွခွင့်ြပထားေသာ သုိမဟုတ် ုိင်ငံေတာ် 

ထံမှ အခေကးေငြွဖင့် ငှားရမ်း သံုးစဲွေသာ 

ုိင်ငံေတာ်ပုိင်ေြမ၊ အိမ၊် အေဆာကအ်အုံှင့် 

အခန်းများ၊ အြခားအေဆာက်အအု ံ ှင ့ ် 

အခန်းများ၊ ိုင်ငံေတာ်ပိုင် ေလယာဉ်၊ ရထား၊ 
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သေဘင်္ာ၊  ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊  ပစည်းစသည်တို့ 

မပါဝင်။ 

  (ဍ )   ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားြပုခွင့်ရသူ၊ နိုင်ငံြခားသား သို့မဟုတ် 

နိုင်ငံြခားသားအြဖစ် ခံယူထားသူ၊ 

  (ဎ )   တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ  မတရားအသင်းအြဖစ်  ေကညာြခင်း 

ခ ံထားရေသာ  အဖွ ဲ ့အစည်း၊  အကမ်းဖက်လုပ ်ရပ်များကိ ု  

ကျူးလွန်သည်ဟု နိုင်ငံေတာ်က သတ်မှတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းနှင့် 

ပုဂ္ဂိုလ်များ၊  နိုင်ငံေတာ်အား  လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်ေနေသာ 

ေသာင်းကျန်းသူ အဖွဲ့အစည်းများ   သို့မဟုတ် ယင်းအဖွဲ့အစည်း 

ဝင်များနှင့်ဆက်သွယ်ေကာင်း ခုိင်လံုေသာအေထာက်အထားရိှသူ။ 

၁၁။  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရပီးေနာက် 

ေအာက်ပါအချက်တစ်ခုခုနှင့ ်  ငိစွန်းလင်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် 

ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် မရှိေစရ - 

  (က) သာသနာ့ဝန်ထမ်းအြဖစ်သို့ အမဲတမ်းကူးေြပာင်းသွားြခင်း၊ 

  (ခ )   စတ်ိေပါ့သွပ်သည်ဟု  သက်ဆုိင်ရာဥပေဒက  ြပဋ္ဌာန်းထားသည့် 

အတိုင်း သတ်မှတ်ခံရြခင်း၊ 

  (ဂ )   လူမွဲအြဖစ် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ ေကညာခံရြခင်း၊ 

  (ဃ) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရပီး 

ေနာက် တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ေထာင်ဒဏ်ကျခံရြခင်း၊ 

  (င )   သက်ဆိုင်ရာဥပေဒအရ နိုင်ငံသားအြဖစ်မှ  ရပ်စဲသွားေကာင်း 

သတ်မှတ်ခံရြခင်း၊ 

  (စ )   ေမွးဖွားစဉ်က  မိဘတစ်ပါးပါးြဖစ်ေစ၊  နှစ်ပါးလံုးြဖစ်ေစ  နုိင်ငံသား 

မဟုတ်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ၏ သတ်မှတ်ခံရြခင်း၊ 
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  (ဆ)  နိုင်ငံြခားအစိုးရ၏ေကျးဇူးသစာကုိ  ခံယူေစာင့်ေရှာက်ရိုေသသူ၊ 

နုိင်ငံြခားအစုိးရ၏  သဇာခံယူသူ၊  နုိင်ငံြခားအစုိးရ၏ လက်ေအာက်ခံ 

ြဖစ်သူ သ့ုိမဟုတ် တုိင်းတစ်ပါး၏ နုိင်ငံသားြဖစ်သူဟု ေရွးေကာက်ပဲွ 

ခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးြဖတ်ခံရြခင်း၊ 

  (ဇ )   နိုင်ငံြခားအစိုးရ၏  လက်ေအာက်ခံြဖစ်သူေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တိုင်းတစ်ပါး၏  နိုင်ငံသားေသာ်လည်းေကာင်း  ခံစားရေသာ 

အခွင့်အေရးများ သို့မဟုတ်  ေကျးဇူးခစံားခွင့်များကို  ခံစားနိုင်ခွင့် 

ရှိသူဟု ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးြဖတ်ခံရြခင်း၊ 

  (စ ျ )  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ  ေကာ်မရှင်က  နုတ်ထွက်ခွင့် 

ြပုြခင်း၊ 

  (ည)  တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်းအြဖစ် ေကညာြခင်း 

ခံရေသာ  အဖွဲ့အစည်း၊  အကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို  ကျူးလွန် 

သည်ဟု  န ိ ုင ်င ံေတာ်က  သတ်မှတ်ေသာ  အဖွ ဲ ့အစည်းန ှင ် ့  

ပုဂ္ဂိုလ်များ၊  နိုင်ငံေတာ်အား  လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်ေနေသာ 

ေသာင်းကျန်းသူအဖွဲ့အစည်းများ  သို့မဟုတ်  ယင်းအဖွဲ့အစည်း 

ဝင်များနှင့် ဆက်သွယ်ေကာင်း ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား 

ရှိသည်ဟု သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ ဆုံးြဖတ်ခံရြခင်း၊ 

  (ဋ )   ပုဒ်မ  ၁ဝ၊  ပုဒ်မခွဲ(ဇ)၊  (စျ)  သို့မဟုတ်  (ဌ)  ပါ  ပုဂ္ိုဂ လ် သိ့ုမဟုတ် 

အဖွဲ့အစည်းဝင်  ြဖစ်ေကာင်း  ေရးွေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏  ဆုံးြဖတ် 

ခံရြခင်း၊ 

  (ဌ )   ပုဒ်မ  ၁ဝ၊  ပုဒ်မခွဲ(ဋ)ပါ  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ေကာင်း  သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း အကီးအမှူ းက အေကာင်းကားခံရြခင်း။ 

၁၂။  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူတစ်ဦးသည်  ပုဒ်မ  ၈နှင့်  ပုဒ်မ  ၁ဝ  ပါ 

ြပဋ္ဌာန်းချက်  တစ်ရပ်ရပ်နှင့ ်  ငိစွန်းေကာင်း  တိုင်ကားချက်ကို  ရရှ ိလင် 
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ေကာ်မရှင်သည်  ယင်းတုိင်ကားချက်ကုိ  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖွဲ့၍  စစေ်ဆးပီး 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်  ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်  ရှိ  မရှိ  ဆုံးြဖတ် 

ေစနုိင်သည်။ 

 

အခန်း(၆) 

မဲစာရင်းြပုစုြခင်း 

၁၃။  လတ်ေတာ်ကိ ုယ်စားလှယ်များကိ ု  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ရန် 

မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးအတွက်  ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏  မဲစာရင်းများကို 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများနှင့်  ရပ်ကွက်  သ့ုိမဟုတ် 

ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲတ့ုိက  ြပုစုြခင်း၊  ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့်  ြဖည့်စွက်ြခင်း 

တို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။” 

၁၄။    (က) ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်  မဆန့်ကျင်ေသာ  နိုင်ငံသား၊ 

ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့်  နိုင်ငံသားြပုခွင့်ရသူတိုင်းသည်  မဲဆန္ဒနယ် 

တစ်နယ်တွင်  ေနထိုင်သူလည်းြဖစ်၍  ေရွးေကာက်ပွဲ  စတင် 

ကျင်းပသည့်ေန့တွင်  အသက်  ၁၈  နှစ်  ြပည့်သူလည်းြဖစ်လင် 

ရပ်ကွက် သိ ု ့မဟုတ် ေကျးရ ွာအုပ ်စ ု  ေကာ်မရှင ်အဖွ ဲ ့ခ ွ ဲက 

သက်ဆိုင်ရာ မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ေဖာ်ြပရမည်။” 

  (ခ )   တပ်မေတာ်သားများ၊  နိ ုင်ငံြပင်ပတွင်  ေရာက်ရှ ိေနေသာ 

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနုိင်ငံေတာ်၏  သံအဖဲွ့ဝင်များနှင့်  အိမ်ေထာင်စု 

ဝင်များ၊ သံရံုးအဖဲွ့ဝင်များနှင့် အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊ ပညာေတာ်သင် 

များနှင့်  အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊  ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် 

အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏  ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် 

နိုင်ငံြပင်ပတွင်  ေရာက်ရှိေနသူများနှင့်      အိမ်ေထာင်စုဝင်များကို 

ရပ်ကွက်   သ့ုိမဟုတ်   ေကျးရွာအုပ်စု ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွက သတ်မှတ် 

(၂) 

(၅) 

(၂)  ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
(၅)  ပမအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

“ 

“ 
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ထားသည့်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ 

ရမည်။ 

“၁၅။    (က)  မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်၏  မဲစာရင်းတွင်  အမည်ပါဝင်ေသာ  နုိင်ငံသား၊ 

ဧည့်နုိင်ငံသားနှင့်  နုိင်ငံသားြပုခွင့်ရသူတုိင်းသည်  ယင်းမဲဆန္ဒနယ် 

တွင်သာ ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။” 

  (ခ )   ဆန္ဒမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူတစ်ဦးသည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်၏ မဲစာရင်းမှ 

အြခားမဲဆန္ဒနယ်  တစ်နယ်၏  မဲစာရင်းသိ ု ့   ခ ိ ုင ်လု ံေသာ 

အေကာင်းြပချက်ြဖင့်  အမည်ေြပာင်းေရ့လိုလင်  သတ်မှတ်သည့် 

အတိုင်း  သက်ဆိုင်ရာ  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲသို ့  ေလာက်ထား 

နိုင်သည်။ 

  (ဂ )   မဲဆန္ဒနယ်များရှိ  ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ  မည်သူမဆို  သက်ဆိုင်ရာ 

မဲဆန္ဒနယ်၏  မဲစာရင်းတစ်ခုမှအပအြခားမဲဆန္ဒနယ်၏မဲစာရင်း 

များ၌ တစ်ချနိ်တည်းတွင် အမည်စာရင်း ပါဝင်ြခင်း မရှိေစရ။ 

၁၆။  သက်ဆုိင်ရာ  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွသည်  မဲဆန္ဒနယ်အလုိက် ဆန္ဒမဲေပးပုိင်ခွင့် 

ရှ ိသူများ၏  အမည်စာရင်းကို  ေရွးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ  သတ်မှတ်ထားသည့် 

အတိုင်း ကိုတင်ေကညာရမည်။ 

၁၇။  (က) ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့ ်ရှ ိသူတစ်ဦးသည် သက်ဆိုင်ရာ မဲစာရင်းတွင် 

မိမိ၏အမည် ပါဝင်ြခင်းမရှိလင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် 

ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခဲွသို့  မိမိ၏အမည်ကို  ထည့်သွင်း 

ေပးရန်  သတ်မှတ်ထားသည် ့အတိ ုင ်း  ေတာင်းဆိ ုလာကိ ု  

တင်သွင်းနိုင်သည်။ 

  (ခ )   သက်ဆိုင်ရာ  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ခွဲက အမည်စာရင်း ထည့်သွင်းေပးြခင်းမရှိခဲ့လင် သတ်မှတ် 

ထားသည့်အတိုင်း  မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသို့ အယူခံခွင့်ရှိသည်။ 

(၂)  ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

 

(၂) 
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ယင်းေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၏  ဆုံးြဖတ်ချက်သည်  ပုဒ်မ  ၅၃  ပါ 

ြပဋ္ဌာန်းချက်မှတစ်ပါး အပီးအြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။ 

၁၈။  (က)  ရပ်ကွက်    သ့ုိမဟုတ်   ေကျးရွာအုပ်စုတစ်ခု၏    မဲစာရင်းတွင်   ဆန္ဒမဲ 

ေပးပုိင်ခွင့်မရိှသူတစ်ဦး၏ အမည်ပါဝင်ေနေကာင်း ယင်းမဲစာရင်း၌ 

ပါဝင်သူတစ်ဦးက  ကန့်ကွက်လိုလင်  သက်ဆိုင်ရာ  ရပ်ကွက် 

သ့ုိမဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွသ့ုိ  သတ်မှတ်ထားသည့် 

အတိုင်း ကန့်ကွက်လာတင်သွင်းနိုင်သည်။  

  (ခ )   သက်ဆိုင်ရာ  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ခွဲက ယင်းအမည်ကို  မဲစာရင်းမှ  ပယ်ဖျက်ေပးြခင်းမရှိခဲ့လင် 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း မို့နယ်ေကာ်မရှင် အဖဲွ့ခဲွသ့ုိ အယူခံခွင့် 

ရှိသည်။ ယင်းေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် ပုဒ်မ  ၅၃ပါ 

ြပဋ္ဌာန်းချက်မှ တစ်ပါးအပီးအြပတ် ြဖစ်ေစရမည်။ 

  (ဂ )   မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၌ အယူခံမ မပီးြပတ်ေသးေသာ်လည်း 

မဲစာရင်းတွင်  အမည်ပါရှ ိပီးြဖစ်ေသာသူအား  မဲမေပးရဟု 

တားြမစ်ခွင့်  မရှိေစရ။ ယင်းအခွင့်အေရးအရ ေပးပီးြဖစ်ေသာ 

ဆန္ဒမဲသည်လည်း တရားဝင်ြဖစ်ေစရမည်။ 

၁၉။  ေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွအသီးသီးတ့ုိသည် မဲစာရင်းြပုစုရာတွင် - 

  (က)  မဲစာရင်းတွင်  ပါဝင်ခွင့်ရိှလျက်နှင့်  ပါဝင်ြခင်းမရိှေကာင်း  ေတွ့ရိှလင်  

ထိုအမည်များကို  ေနာက်ဆက်တွဲမဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည်။ 

  (ခ )   မဲစာရင်းတွင်  ပါဝင်ခ ွင ့ ်မရှ ိဘဲ ပါဝင်ေကာင်း  ေတွ့ရ ှ ိလင် 

ထိ ုအမည်များကုိ မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရမည်။ 

၂ဝ။  မဲစာရင်းများကို သတ်မှတ်ထားေသာ ဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် 

ပုဂ္ဂလ်က သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ထိန်းသိမ်းရမည်။ 
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(၂) 

၂၁။  လတ်ေတာ်သက်တမ်း တစ်ခုအတွင်း မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်၌ အေကာင်း 

တစ်စံုတစ်ရာေကာင့်  ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပဲွ  ကျင်းပရန်ရိှလင်  မူလမဲစာရင်းကုိ 

အေြခခံ၍ေကညာြခင်း၊  ြဖည့်စွက်ြခင်း၊  နုတ်ပယ်ြခင်းနှင့်  ြပင်ဆင်ြခင်းတို့ကို 

ပုဒ်မ  ၁၄၊  ပုဒ်မ  ၁၅  နှင့်  ပုဒ်မ  ၁၆  တို့တွင်  ြပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုငး် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း (၇) 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း၊ 

ေကညာြခင်းနှင့် ေရွးေကာက်ပဲွ ကုိယ်စားလှယ်ခန့်ထားြခင်း 

၂၂။  ေရွးေကာက်ပွဲတွင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် ဝင်ေရာက် 

ယှဉ်ပိုင်လုိသူတစ်ဦးသည်  “ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွ”၊ 

သက်ဆုိင်ရာ  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိင်းေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွ၊  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ 

ေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ သို့မဟုတ် ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသို့ သတ်မှတ်ထားသည့် 

အတိုင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကို တင်သွင်းရမည်။ 

၂၃။  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးသည်  မဲဆန္ဒနယ်  တစ်နယ် 

ထက်ပို၍ တစ်ပို င်တည်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းခွင့် မရှိေစရ။ 

၂၄။  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်း 

ထားသူ၏ အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်  ညီညွတ်မ 

ရှိ မရှိ၊ လက်ခံရန် သင့် မသင့်ကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း     “ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ”၊ သက်ဆုိင်ရာ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရတုိင်း 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ  သို ့မဟုတ် 

ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲက စိစစ်ရမည်။ 

(၂) 

(၂)  ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
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  (၂) 
၂၅။  ပုဒ်မ  ၂၄  အရ  “ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ”၊ 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင် ့ရတိုင်းေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲ၊  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ သို့မဟုတ် ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲက စိစစ်သည့် အချနိ်တွင် - 

  (က) သက်ဆိုင်ရာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် အမည် 

စာရင်း တင်သွင်းထားသူသည်  မိမိတင်ြပလိုေသာ အေထာက် 

အထားများကို တင်ြပခွင့်ရှိသည်။ 

  (ခ )   သက်ဆိုင်ရာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် အမည် 

စာရင်း  တင်သွင်းထားသူသည်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့် 

မရိှေကာင်း သ့ုိမဟုတ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပုိင်ခွင့် အရည်အချင်း 

များနှင့်  ြပည့်စုံြခင်း  မရှိေကာင်းကို  ထိုကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

ေရွးေကာက်ခံမည့်  မဲဆန္ဒနယ်မှ ယှဉ်ပိုင်ေရွးေကာက်ခံသည့် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း တစ်ဦးဦးက လုံေလာက်ေသာ အေထာက် 

အထားများတင်ြပ၍  သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း  ကန့်ကွက် 

နိုင်သည်။ 

၂၆။  “ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွ”၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ် 

ခွင့်ရတိုင်းေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲ၊  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲ 

သို့မဟုတ် ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသည်  ပုဒ်မ ၂၄ အရ စိစစ်ပီးေနာက ်ေအာက်ပါ 

အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည် - 

  (က) သက်ဆိုင်ရာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် အမည် 

စာရင်းတင်သွင်းထားသူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်  ညီညွတ်ပါက 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက် 

ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ေကညာြခင်း၊ 

  (  ခ )  သက်ဆိုင်ရာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် အမည် 

စာရင်း တင်သွင်းထားသူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ြခင်း 

(၂) 

(၂)  ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
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မရှိပါက  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်  ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိသူြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ေကညာြခင်း။ 

၂၇။  (က)  ပုဒ်မ  ၂၆  အရ  ချမှတ်ေသာအမိန့်ကို  မေကျနပ်သူသည် 

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သို ့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ခွဲသို့ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အယူခံခွင့်ရှိသည်။ 

  (ခ )   သက်ဆိုင်ရာ  တိုင်းေဒသကီး  သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ခွဲ၏ အဆုံးအြဖတ်သည်  ပုဒ်မ  ၅၃  ပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်မှတစ်ပါး 

အပီးအြပတ် ြဖစ်ေစရမည်။ 

၂၈။  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်  အမည်စာရင်း  တင်သွင်း 

ထားသူတစ်ဦးသည်  မိမိ၏  အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကို  သတ်မှတ် 

ထားသည့်အတိုင်း ရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။ 

၂၉။  ေရွးေကာက်ပွ ဲအတွက်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် 

အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသူသည်    သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း  မိမိကုိယ်ကုိ 

ြဖစ်ေစ၊ အြခားသူတစ်ဦးကိုြဖစ်ေစ မိမိ၏ ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် 

ခန့်ထားရမည်။  

၃ဝ။  (က) ဤဥပေဒအရ  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်  အရည်အချင်းနှင့်  ြပည့်စုံသူကိုသာလင် 

ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်  ခန့်ထားရမည်။  ယင်းသို ့ 

ခန့်ထားရာတွင် ထိုသူ၏သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ခန့်ထားရမည်။ 

  (ခ )   ပုဒ်မခွဲ  (က)  အရ  ခန့်ထားသည့်  ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ် 

နုတ်ထွက်လင်ြဖစ်ေစ၊  ကွယ်လွန်လင်ြဖစ်ေစ၊ ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ  ရုပ်သိမ်းခံရလင်ြဖစ်ေစ  လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းသည်  ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် 

အြခားသူတစ်ဦးအား ခန့်ထားနိုင်သည်။ 
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အခန်း (၈) 

တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ 

၃၁။  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့ ် 

အရည်အချင်းများနှင့် ြပည့်စုံပီး ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်ေသာ 

တပ်မေတာ်သား  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းကို  သတ်မှတ်ထားသည့် 

အေရအတွက်အတုိင်း တပ်မေတာ်ကာကွယေ်ရးဦးစီးချုပ်က ေကာ်မရှင်သို့ ေပးပ့ုိ 

လာသည့်အခါ  ေကာ်မရှင်က ယင်းအမည်စာရင်းကို  စိစစ်၍  အများြပည်သူ 

သိရှိနိုင်ရန် ေကညာရမည်။  

၃၂။  တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားေသာ 

တပ်မေတာ်သား  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်  တစ်ဦးဦးသည်  ဤဥပေဒပါ 

ြပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်  ငိစွန်းေနေကာင်း  စိစစ်ေတွ့ ရှိလင်  ေကာ်မရှင်သည် 

ထိုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အစား  အြခားတပ်မေတာ်သား  လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်  တစ်ဦးဦး၏အမည်စာရင်းကုိ  အစားထိုးေပးပို့ရန်  တပ်မေတာ် 

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ်နှင့် ညိနင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၃။  တပ်မေတာက်ာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ်သည်  မိမိအမည်စာရင်းတင်သွင်း 

ထားေသာ  တပ်မေတာ်သား  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးကို  အစားထိုး 

ေြပာင်းလဲလိုေကာင်း  ေကာ်မရှင်သို ့  အေကာင်းကားသည့်အခါ  အစားထိုး 

ေြပာင်းလဲလိုသည့် တပ်မေတာ်သားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကို 

အများြပည်သူသိရှိနိ ုင်ရန်  ေကညာရမည်။  ထိုသို ့  ေကညာသည့်ေန့မှစ၍ 

ေြပာင်းလဲြခင်းခံရေသာ  မူလလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည်  လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ရပ်စဲပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 
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အခန်း (၉) 

ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပြခင်း 

၃၄။  ေကာ်မရှင်သည် - 

  (က)  ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ြဖစ်နုိင်သေရွ့ တစ်ေန့တည်းတွင် တစ်ပိုင်နက်  

ကျင်းပရမည်။ 

  (ခ )   ေရွးေကာက်ပွဲများကို ြဖစ်နိုင်သေရွ့ အများြပည်သူတို့၏ အလုပ် 

ပိတ်ရက်တွင် ကျင်းပရမည်။ 

  (ဂ )   ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပမည့်ေန့ရက်ကုိ ကိုတင်၍ သတ်မှတ်ေကညာ 

ရမည်။ 

၃၅။  အခန်း (၈) ပါ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များမှအပ လတ်ေတာ်ကုိယ်စား 

လှယ်များကို သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ေနထိုင်ကေသာ ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့် 

ရှိသူများက လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒမဲြဖင့် တိုက်ရိုက်ေရွးေကာက် တင်ေြမာက်ရမည်။ 

၃၆။  ေကာ်မရှင်သည် - 

  (က)  ရပ်ကွက်နှင့် ေကျးရွာအုပ်စုအလုိက်ထားရိှမည့် မဲရံုအေရအတွက်ကုိ 

ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ  ဦးေရနှင့်  ေဒသအေြခအေနကို  မူတည်၍ 

သင့်ေလျာ်သလို  သတ်မှတ်နိုင်သည်  သို့မဟုတ်  သက်ဆိုင်ရာ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်သို့လည်း တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။ 

  (ခ )   မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများအား  မဲရုံေနရာများ  သတ်မှတ်ရန် 

တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။  

၃၇။  မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသည်  ယင်းသို့  မဲရုံများသတ်မှတ်ရာတွင် 

လတ်ေတာ်တစ်ရပ်တည်းအတွက်သာ  မဟုတ်ဘဲ  အြခားလတ်ေတာ်များ 

အတွက်ပါ ေရွးေကာက်ပွဲများကို တစ်ပိုင်နက်ကျင်းပသြဖင့် တစ်ချနိ်တည်းတွင် 

ဆန္ဒမဲေပးရန်ရိှပါက  လတ်ေတာ်တစ်ရပ်စီအတွက်  သတ်မှတ်ထားေသာ  မဲရံုများကုိ 
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ေကာ်မရှင်၏    ညန်ကားချက်နှင့်အညီ      မဲရုံတစ်ရုံတည်းတွင်    အခန်းများခွဲ၍ 

သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ေဆာက်လုပ်ေစြခင်း ြပုနိုင်သည်။ 

၃၈။  မဲရုံများကို  ေဆာက်လုပ်ရာတွင်  အများြပည်သူတို ့  အလွယ်တကူ 

လာေရာက်ဆန္ဒမဲေပးနိုင်ေသာ  ေနရာများ၌  ေဆာက်လုပ်ပီး  လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒမဲ 

ေပးမကို  မထိခိုက်ေစေရးအတွက်  လုံ ခ ံုမရှိေစရန်  စီစဉ်ထားရှိရမည်။  မဲရုံများ 

တည်ရှိသည့်ေနရာကို အများြပည်သူတို့ သိရှိေစရန် ကိုတင်ေကညာရမည်။ 

၃၉။  သက်ဆိုင်ရာ  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲသည်  မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးရှိ 

မဲရုံများကို  ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း မဲရုံအဖွဲ့များကို 

ဖွဲ့ စည်းရမည်။ ယင်းသို့ ဖွဲ့ စည်းရာတွင် - 

  (က)  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများထဲမှ သင့်ေလျာ်သူများကို  မဲရုံမှူးများအြဖစ် 

ခန့်အပ်ရမည်။ 

  (ခ )   မဲရုံအဖွဲ့များကို  ြဖစ်နိုင်သေရွ့  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့်  ေဒသခံ 

အများြပည်သူတို ့၏  ယုံကည်ေလးစားြခင်းခံရပီး  မဲစာရင်း 

တစ်ခုခုတွင်ပါရှိေသာ  နိုင်ငံသား၊  ဧည့်နိုင်ငံသား  သို့မဟုတ် 

နိုင်ငံသားြပုခွင့်ရသူများြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း  ဖဲွ့စည်း 

တာဝန် ေပးအပ်ရမည်။ 

  (ဂ )   မဲရုံမှူးနှင့်  မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်  လုပ်ပိုင်ခွင့ ်များကို 

ဤဥပေဒ ၊ နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၄ဝ။  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း  အသီးသီးသည်  ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပသည့်ေန့တွင်  မိမိေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံမည့်  မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းရှိ 

မဲရုံအသီးသီး၌  မိမိကိုယ်စားေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်  မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် 

အကူကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီတ့ုိကုိ သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း ခန့်ထားနုိင်သည်။ 

ယင်းမဲရုံကိုယ်စားလှယ်နှင့်  အကူကိုယ်စားလှယ်တို့သည်  မဲစာရင်း  တစ်ခုခုတွင် 

ပါရှိပီး ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ ြဖစ်ေစရမည်။ 
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၄၁။  (က)  မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံမည့် လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း တစ်ဦးတည်းသာရှိလင်   ယင်းမဲဆန္ဒနယ် 

အတွက်      ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပြခင်း  မြပုေတာ့ဘဲ  ထုိပုဂ္ိုဂ လ်အား 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာ  တုိင်းေဒသကီး 

သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲက ေကညာရမည်။ 

  (ခ )   မဲဆန္ဒနယ်  တစ်နယ်တွင်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

တစ်ဦးထက်ပိ ု၍ရှ ိခ ဲ ့လင် မဲပု ံးန ှင ့ ်  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ ု 

နည်းဥပေဒများြဖင့်  သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း  ြပုလုပ်စီစဉ်၍ 

ဆန္ဒမဲေပးေစရမည်။ 

၄၂။  (က)  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန့တွင်  မဲရုံများကို  နံနက်  ၆  နာရီမှ 

ညေန  ၄  နာရီအထိ  ဖွင့်လှစ်ထားရမည်။  သို့ရာတွင်  ဆန္ဒမဲ 

ေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူအားလံုး ဆန္ဒမဲေပးပီးပါက မဲရံုများကုိ ညေန ၄ နာရီ 

ထက်ေစာ၍ ပိတ်နိုင်သည်။ 

  (ခ )   မဲရုံကို  ညေန  ၄နာရီတိတိအချနိ်တွင်  ပိတ်သည့်အခါ  မဲရုံမပိတ်မီ 

ထိုမဲရုံပရိဝုဏ် အတွင်း၌ ဆန္ဒမဲေပးရန် ေရာက်ရှိေနသူများအနက် 

ဆန္ဒမဲမေပးရေသးသူများရှိပါက ယင်းတို့ကို  စာရင်းေကာက်ယူ၍ 

ထိုစာရင်းတွင်  ပါသူများကိုသာလင်  ဆန္ဒမဲေပးချန်ိေကျာ်လွန်ပီး 

ြဖစ်ေစကာမူ ဆန္ဒမဲေပးခွင့် ြပုရမည်။ 

၄၃။  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့်  ဆန္ဒမဲေပးသူများမှအပ  ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခင့်ွ 

ရ ှ ိသူများသည်  သက်ဆိ ုင ်ရာ  မ ဲရ ု ံအသီးသီး၌  ဆန္ဒမ ဲလက်မှတ်များကိ ု  

ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ထုတ်ယူပီး လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒြပု၍ သက်ဆိုင်ရာ မဲပုံးအတွင်းသို့ 

ကိုယ်တိုင်ထည့်ရမည်။  မည်သူမ  ကုိယ်စားလှယ်ေစလတ်၍  ဆန္ဒမဲေပးြခင်း 

မြပုရ။ 
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၄၄။  ဆန္ဒမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူ တစ်ဦးသည် ေရွးေကာက်ပဲွတစ်ခုတွင် လတ်ေတာ်သ့ုိ 

ေရွးေကာက်ခံေသာ  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယေ်လာင်းများအနက်  မိမိဆန္ဒြပု 

လိုေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးအတွက် ဆန္ဒမဲတစ်မဲသာ 

ေပးခွင့်ရှိသည်။ တစ်ကိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲေပးခွင့်မရှိေစရ။ 

၄၅။  (က) သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပသို့ေရာက်ေနေသာ တပ်မေတာ်သား 

များ၊  ေကျာင်းသားများ၊  သင်တန်းသားများ၊  အချုပ်ခံေနရသူများ 

နှင့်  ေဆးရုံသို့  တက်ေရာက်ကုသေနသူများသည်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ  မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ဆန္ဒမဲေပးနိုင်ရန် 

သက်ဆိုင်ရာ မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲက စီစဉ်ေပးရမည်။ 

  (ခ )   ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့ ်ရှ ိသူတစ်ဦးသည် ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့် 

ေန့တွင်   မိမိအမည်စာရင်းပါရှိေသာ မဲဆန္ဒနယ်မှေကျာ်လွန်၍ 

ခရီးေဝး  သွားလာရန်ရှိလင်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့်  ဆန္ဒမဲ 

ေပးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ  ရပ်ကွက် သို ့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲက စီစဉ်ေပးရမည်။ 

  (ဂ )   မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းရိှေနေသာ်လည်း  ေအာက်ပါအေကာင်း  တစ်ခုခု 

ေကာင့် မဲရုံသို့  ကုိယ်တိုင်လာေရာက် ဆန္ဒမဲမေပးနိုင်သူများသည် 

ဆန္ဒမဲေပးလိုလင်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့်  ဆန္ဒမဲေပးနိုင်ရန် 

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း  သက်ဆိုင်ရာ  ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ် 

ေကျးရွာအုပ်စု ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲက စီစဉ်ေပးရမည် - 

    (၁)  အနာကီးေရာဂါစွဲကပ်ေနြခင်း၊ 

    (၂)  ေရာဂါေဝဒနာြပင်းထန်စွာခံစားေနရြခင်း၊ 

    (၃)  အသက်အရွယ်ကီးရင့်ေနြခင်း၊ 

    (၄)  သားဖွားေနြခင်း၊ 
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    (၅)  ရဲအချုပ်စခန်း  သို့မဟုတ်  အကျဉ်းစခန်းတွင်  အချုပ်ခံေန 

ရြခင်း၊ 

    (၆)  ေဆးရုံ၌  အတွင်းလူနာအြဖစ်  ေဆးဝါးကုသမ  ခံယူေန 

ရြခင်း၊ 

    (၇)  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း  သို့မဟုတ်  တပ်မေတာ်သား  သို့မဟုတ် 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးသည်  မဲစာရင်းပါရိှရာေဒသမှေကျာ်လွန်၍ 

ယာယီတာဝန် သွားေရာက် ထမ်းေဆာင်ရြခင်း။ 

   (ဃ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိ ု ့မဟုတ်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွင ် 

မိမိကိုယ်တိုင်  ေရးသွင်းရန် အခက်အခဲရှိသူများအတွက် ဆန္ဒြပုရ 

မည့်နည်းလမ်းကို နည်းဥပေဒများြဖင့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၄၆။  ပုဒ်မ  ၄၅၊  ပုဒ်မခွဲ  (ခ)  နှင့်  ပုဒ်မခွဲ  (ဂ)၊  ပုဒ်မခွဲငယ်  (၇)ပါ  မဲဆန္ဒရှင် 

များမှအပ အြခားေဒသရှိ  စီမံကိန်းများ၊  စက်မလက်မလုပ်ငန်းများ၊  စိုက်ပျ ို းေရး၊ 

ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းများနှင့်  အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်း  တစ်ခုခုတွင ် သာွးေရာက် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကေသာ  မဲဆန္ဒနယ်  ြပင်ပေရာက်  နုိင်င့ံဝန်ထမ်းများ 

အပါအဝင်  အြခားမဲဆန္ဒရှင်များနှင့်  အေကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးေကာင့်  မဲဆန္ဒနယ် 

ြပင်ပသို့  ေရာက်ရှိေနကေသာ  မဲဆန္ဒရှင်များ၏  ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်  ရရှိေစေရး 

အတွက် - 

  (က) ယင်းတို့သည်  အမဲတမ်းေနရပ်ရှိ  မဲစာရင်းြဖင့်  ထိုမဲဆန္ဒနယ် 

အသီးသီးတွင်  ေရွးေကာက်ခံမည့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

များကို မဲေပးလိုပါက ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

    (၁)  မိမိတို့၏အမဲတမ်းေနရပ်သို့သွားေရာက်ပီး ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပသည့်ေန့မတိုင်မီ  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ရပ်ကွက် 

သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၌  ကိုတင် 

ဆန္ဒမဲေပးြခင်း၊ 
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    (၂)  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန့၌  မိမိ၏အမဲတမ်းေနရပ်ရှိ 

သတ်မှတ်ထားသည့်မဲရု ံတွင်  ကိ ုယ်တိ ုင်သွားေရာက် 

ဆန္ဒမဲေပးြခင်း။ 

  (ခ )   ယင်းတို့သည်  မိမိတို့၏  အမဲတမ်းေနရပ်သို့  သွားေရာက်ပီး 

မဲေပးလိုြခင်း  မရှိပါက  မိမိတို့ေရာက်ရှိေနေသာ  မဲဆန္ဒနယ်တွင် 

ေရွးေကာက်ခံေသာ  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများကို 

ဆန္ဒမဲေပးနိုင်ခွင့်ရရှိေစရန် ယငး်တ့ုိအတွက်  မဲစာရင်း ထည့်သွင်း 

ြခင်း၊  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့်ဆန္ဒမဲေပးြခင်း၊  မဲရုံတွင် ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်ြဖင် ့  ဆန္ဒမဲေပးြခင်းတိ ု ့ကိ ု  သတ်မှတ်ထားသည် ့ 

နည်းလမ်းအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၄၇။  (က)  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်အချနိ်၌  နိုင်ငံြပင်ပတွင်  ေရာက်ရှိ 

ေနေသာ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၏ သံအဖွဲ့ဝင်များနှင့် 

အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊  သံရုံးအဖွဲ့ ဝင်များနှင့်  အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊ 

ပညာေတာ်သင်များနှင့်  အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊  ကိုယ်စားလှယ် 

အဖွဲ့ ဝင်များနှင့်  အိမ်ေထာင်စုဝင်များ၊  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ 

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိုင်ငံြပင်ပတွင် ေရာက်ရှိေနသူများနှင့် အိမ်ေထာင် 

စုဝင်များက  သက်ဆိုင်ရာ  မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်  ကိုတင်၍ 

ဆန္ဒမဲေပးနိုင်ရန် ေကာ်မရှင်က စီစဉ်ေပးရမည်။ 

  (ခ )   နိုင်ငံြပင်ပတွင်  ေရာက်ရှိေနေသာ  ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူများက 

ကိုတင်၍  ဆန္ဒမဲေပးနိ ုင်ေရးအတွက်  နိ ုင်ငံြခားေရးဝန်ကီး 

ဌာနက တာဝန်ယူ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 
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အခန်း (၁ဝ) 

ဆန္ဒမဲေရတွက်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုေကညာြခင်း 

၄၈။  (က)  ရပ်ကွက် သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စုေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသည်  မိမိနှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ  မဲရုံအသီးသီးအတွက်  ပုဒ်မ  ၄၅၊  ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ 

(ဂ)  နှင့်  ပုဒ်မ  ၄၆  တို ့အရ  ဆန္ဒြပုထားေသာ  ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်များနှင့်  ဆန္ဒြပုခဲ့ေသာ  မဲဆန္ဒရှင်  အမည်စာရင်းတို့ကို 

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန့တွင်  မဲရုံမဖွင့်မီ  သက်ဆိုင်ရာ 

မဲရုံမှူ း၏ လက်ဝယ်သို့ အေရာက်ေပးပို့ရမည်။ 

  (ခ )   သက်ဆိုင်ရာမဲရုံအလိုက်ဆန္ဒမဲေပးြခင်း  ပီးြပတ်လင်ပီးြပတ်ချင်း 

မဲရုံမှူး ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းက တာဝန်ေပးအပ်ေသာ  မဲရုံ 

အဖွဲ့ဝင်ကြဖစ်ေစ မဲရုံတွင်ပင် မဲရံုအဖွဲ့ ဝင်များ၊ မဲရုံကိုယ်စားလယ်ှ 

များနှင့် အများြပည်သူတို့၏ ေရှ့ ေမှာက်၌ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို 

ေရတွက်ရမည်။ ဆန္ဒမဲများ ေရတွက်ရာတွင် ခိုင်လုံေသာဆန္ဒမဲနှင့် 

မခိုင်လုံေသာဆန္ဒမဲများကို  နည်းဥပေဒများနှင့်အညီ  ခွဲြခား၍ 

ေရတွက်ရမည်။  မ ဲရ ု ံမ ှ ူ းသည်  ေရတွက်ရရ ှ ိေသာ  ဆန္ဒမ ဲ  

အေရအတွက်ကို သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဆန္ဒမဲစာရင်းဇယားများ 

ြပုစုပီး  ရပ်ကွက်   သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသို့ 

ေပးပို့ရမည်။  မိတူတစ်ေစာင်ကို  မို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲသို ့ 

ေပးပို့ရမည်။ 

  (ဂ )   ရပ်ကွက်  သို့မဟုတ်  ေကျးရွာအုပ်စု  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည် 

မိမိနယ်ေြမအတွင်းရှိ မဲရုံမှူ းများက  ြပုစုထားေသာ ဆန္ဒမဲစာရင်း 

ဇယားများကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း  မို့နယ်ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ခွဲသို့  အချန်ိမီေရာက်ရှိေစရန်  အြမန်ဆုံး  ေပးပို့ေရးအတွက် 

လိုအပ်သလို ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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  (ဃ)  မို ့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများသည်  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန့ 

ညေန  ၄  နာရီ  မတိုင်မီ  မိမိလက်ဝယ်သို့  ေရာက်ရှိေနေသာ  ပုဒ်မ 

၄၅၊  ပုဒ်မခွဲ  (က)  နှင့်  ပုဒ်မ  ၄၇  တို့အရ  ဆန္ဒြပုထားသည့် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

ေလာင်းများ သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏  ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ် 

များနှင့် အများြပည်သူတ့ုိ၏ေရှ့ေမှာက်၌ ေရတွက်ပီး သက်ဆုိင်ရာ 

ဆန္ဒမဲစာရင်းဇယားများကုိ  သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း  လတ်ေတာ် 

မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်စီအတွက် ေပါင်းရုံးစုစည်းရမည်။ 

၄၉။  (က)  မို့ နယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွသည်  မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်  ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခံမည့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း တစ်ဦးထက်ပုိ၍ 

ရှိခဲ ့လင်  ယင်းလတ်ေတာ်  ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအသးီသီး 

ရရှိသည့် ခိုင်လုံေသာ ဆန္ဒမဲအေရအတွက်ကို ေကညာရမည်။ 

ခုိင်လံုေသာ ဆန္ဒမဲအများဆံုးရရိှသူကုိ ေရွးေကာက် တင်ေြမာက်ခံရသူ 

အြဖစ် သတ်မှတ်ေကညာနုိင်ရန်လည်းေကာင်း၊ အများဆံုးရရှိသည့် 

ခိုငလ်ုံေသာဆန္ဒမဲ အေရအတွက် တူညီေနလင်  ေရွးေကာက်ပွဲ 

ထပ်မံကျင်းပ  နိုင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း  တိုင်းေဒသကီး 

သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို ့   အြမန်တင်ြပရမည်။   

မိတူ ကို    “ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွ”၊ 

သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိ ုင်အုပ်ချုပ်ခွင် ့ရတိုင်းေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲ ၊ 

ကိ ုယ်ပိ ုင ်အုပ်ချုပ်ခ ွင ် ့ရေဒသေကာ်မရှင်အဖွ ဲ ့ခ ွ ဲ   သိ ု ့မဟုတ် 

ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲသို့ ေပးပို့ရမည်။ 

  (ခ )   တိုင်းေဒသကီး  သို ့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲသည် 

ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်အညီ ေပးပို ့သည့် စာရင်းများအရ လတ်ေတာ် 

(၂)  

(၂)  ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 
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ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာပုဂ္ိုဂလ ်

၏အမည်ကုိ ေကညာရမည်။ 

  (ဂ )   လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း တစ်ဦးထက်ပုိ၍  ယှဉ်ပိုင်ေသာ 

ေရွးေကာက်ပွ ဲ၌  အများဆု ံးရရှ ိသည် ့  ခ ိ ုင ်လု ံေသာဆန္ဒမဲ 

အေရအတွက် တူညီေနေကာင်း ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တင်ြပချက်ကုိ 

တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲက စိစစ်ပီး 

မိမိ၏  သေဘာထားမှတ်ချက်နှင့ ်အတူ  ေကာ်မရှင်သို ့  တင်ြပ 

ရမည်။  ေရွးေကာက်ပွဲ  ထပ်မံကျင်းပေပးရန်  ေကာ်မရှင်က 

ညန်ကားလင်  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဆင့်ဆင့်တို့သည်  ဤဥပေဒ 

နှင့်အညီ  ေရွးေကာက်ပွဲကို  ထပ်မံကျင်းပေပးရမည်။  ယင်းသို့ 

ထပ်မံကျင်းပေသာ  ေရွးေကာက်ပွဲ၌  ထိုဆန္ဒမဲ  တူညီေနသူများ 

သာလင် ယှဉ်ပို င် ေရွးေကာက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ 

 

                           အခန်း(၁၁) 

ေကာ်မရှင်၏လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၅ဝ။  ေကာ်မရှင်သည် - 

(က) သဘာဝေဘးအန္တရာယ်တစ်ခုခုေကာင့်  ေရွးေကာက်ပွဲ  မကျင်းပ 

နုိင်ေသာ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ယင်းေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းပီးသည် 

အထိ ေရွးေကာက်ပွဲကို ေရ့ဆိုင်းနိုင်သည်။ 

  (ခ )   မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်၌ ေရွးေကာက်ပွဲ ကျင်းပေရးအတွက် မဲစာရင်း 

ြပုစုရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ဆန္ဒမဲေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း 

လံုခုံမအေြခအေနမရိှလင် ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွက် ေရွးေကာက်ပဲွကုိ 

ေရ့ဆိုင်းနိုင်သည်။ 
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  (ဂ )   လတ်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်ပါဝင်ေသာ  အချ ို ့ေဒသများ၌ 

ေရွးေကာက်ပွဲများကျင်းပရန်  အေြခအေနရှိပီး  အချ ို ့ေဒသများ၌ 

ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပရန်   အေြခအေနမရှိလင်  ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပရန်  အေြခအေနရှိေသာေဒသများ၌  ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပရန် အေြခအေန 

မရှိေသာေဒသများ၌ ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း မြပုရန်ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ မဲရံုများကုိ လံု ခုံမရိှေသာ ေနရာများသ့ုိ ေြပာင်းေရ့ 

ကျင်းပရန်ေသာ်လည်းေကာင်း  ဆုံးြဖတ်နိုင်သည်။  သို့ရာတွင် 

မဲစာရင်းအရ မဲဆန္ဒရှင်အားလုံး၏ ၅၁ ရာခိုင်နန်းက ဆန္ဒမဲေပးပီး 

ြဖစ်လင် ထေြမာက်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွအြဖစ် သတ်မှတ်နုိင်သည်။ 

လွတ်လပ်၍တရားမတေသာ ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပရန် မြဖစ်နုိင်ဟု 

ေကာ်မရှင်ကယူဆလင်  ယင်းမဲဆန္ဒနယ်  တစ်နယ်လုံး၏ 

ေရွးေကာက်ပွဲကိုေရ့ဆိုင်းနိုင်သည်။ 

၅၁။  ေရွးေကာက်ပဲွများေရ့ဆုိင်းြခင်း၊  မဲရံုများကုိ  လံု ခုံမရိှေသာ  ေနရာများသ့ုိ 

ေြပာင်းေရ့ကျင်းပြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ေကာ်မရှင်က ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ခွဲအသီးသီးသို့ သင့်ေလျာ်သလို လဲအပ်နိုင်သည်။ 

၅၂။  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း  တစ်ဦးသာရှိသည့်  မဲဆန္ဒနယ် 

တစ်နယ်တွင်  ေရွးေကာက်ပွဲမကျင်းပမီ  ယင်းလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

ကွယ်လွန်လင်ြဖစ်ေစ၊  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်  မရှိေကာင်းေတွ့ ရှိလင် 

ြဖစ်ေစ  ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွက်  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပေရးနှင့်  စပ်လျဉ်း၍ 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း  အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်  အဆင့်မှစ၍ 

ြပန်လည်ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၅၃။  ေရွးေကာက်ပွဲကိစအတွက် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအသီးသီး၏ ေရွးေကာက်ပွဲ 

ဆိုင်ရာ  ေဆာင်ရွက်ချက်၊ ဆုံးြဖတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်သည် 
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(၂) 

မိမိ၏ဆန္ဒအေလျာက်  သက်ဆိုင်ရာအမတွဲ၊  စာရွက်စာတမ်းများကို  ေတာင်းယူ 

ကည့်ရ၍ လိုအပ်သလို အဆုံးအြဖတ် ချမှတ်နုိင်သည်။ ယင်းဆံုးြဖတ်ချက်သည် 

အပီးအြပတ် ြဖစ်ေစရမည်။ 

၅၄။  ေကာ်မရှင်သည် လွတ်လပ်၍ တရားမတေသာ ေရွးေကာက်ပွ ဲကိ ု 

ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပနိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်သလို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

 

              အခန်း (၁၂) 

ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ 

၅၅။  ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည် သက်ဆိုင်ရာ ေရွးေကာက်ပွဲအတွက် 

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ  ကုန်ကျစရိတ်များကို  သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း 

စနစ်တကျ  ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။  ယင်းကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို  သတ်မှတ် 

ထားသည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ   “ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ခွဲ”၊ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ ကိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ  သို့မဟုတ်  ခရိုင်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခွဲသို့  တင်ြပ 

ရမည်။ 

၅၆။  ေရွးေကာက်ပွဲအတွက်  သုံးစွဲခွင့်ရှိသည့်  အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်သည် 

လည်းေကာင်း၊  ေရွးေကာက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

အတွက်  အခေကးေငွြဖင့်  ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့်  လူဦးေရ  သို့မဟုတ်  ပစည်း 

အေရအတွက်သည်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းြဖစ်သည်။ 

 

 

 

 (၂)   ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။  
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အခန်း (၁၃) 

ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာြပစ်မများနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ 

၅၇။  မည်သူမဆုိ ေရွးေကာက်ပဲွများတွင် ပုဂ္ိုဂ လ်တစ်ဦး၏ ဆန္ဒမဲေပးပုိင်ခွင့်နှင့် 

ေရွးေကာက်တင်ေြမ ာက်ခ ံပ ိ ုင ်ခ ွင ် ့တိ ု ့ကိ ု  ကျင ် ့သု ံ း ြခင်း မြပုန ိ ုင ်ေစရန် 

အကမ်းဖက်ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ မေလျာ်သဇာသံုးြခင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း၊ 

လာဘ်ေပးြခင်း သို့မဟုတ် လာဘ်ယူြခင်းကို ြပုလုပ်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင် 

ြခင်းခံရလင် ထုိသူအား တစ်နှစ်ထက်မပုိေသာ  ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်း 

ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၅၈။  မည်သူမဆို   ေအာက်ပါြပုလုပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ေကာင်း 

သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် အားေပးကူညီေကာင်း  ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခရံလင် 

ထုိသူအား  တစ်နှစ်ထက်မပုိေသာ  ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊  ကျပ်တစ်သိန်းထက် 

မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည် - 

  (က)  ေရွးေကာက်မဆိုင်ရာအခွင့်အေရးကို  မတရားသြဖင့်  ရရှိေစရန် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ယင်းအခွင့်အေရးကို  ရရှိခဲ့ြခင်းအတွက် 

ေကျးဇူးတုံ့ြပန်သည့်အေနြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း  ေငွ၊  ပစည်း၊ 

အစားအေသာက်၊  ရာထူး၊  အလုပ်အကိုင်ေနရာ  ေြပာင်းေရ့မ 

သို ့မဟုတ်  အြခားအခွင့ ်အေရး  တစ်ခုခုကို  အသုံးြပုလျက် 

လာဘ်ေပးြခင်း  သို့မဟုတ် လာဘ်ယူြခင်း၊ 

  (ခ )   ေရွးေကာက်မဆိုင်ရာ  အခွင့်အေရးကို  လွတ်လပ်စွာ  မကျင့်သုံး 

နိ ုင်ေစရန်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း  တစ်ဦးဦးကို    

ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ဆန္ဒမဲေပးပိ ုင ်ခွင့ ်ရ ှ ိသူ  တစ်ဦးဦးကိ ု        

ေသာ်လည်းေကာင်း ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ 

  (ဂ )   လူမျ ိုးေရးကုိြဖစ်ေစ၊  ဘာသာေရးကုိြဖစ်ေစ  အေကာင်းြပ၍ ဆန္ဒမဲ 

ေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ဆန္ဒမဲမေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း 
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ေြပာဆိုြခင်း၊  ေဟာေြပာြခင်း၊  ေကညာချက်  ထုတ်ြပန်ြခင်း 

သို့မဟုတ် ယင်းသို့ြပုလုပ်ရန် အားေပးလံ့ေဆာ်ြခင်း၊ 

  (ဃ) ဆန္ဒမဲေပးြခင်း  ပျက်ြပားေစရန်ြဖစ်ေစ၊  ေရွးေကာက်ပွဲ  ပျက်ြပား 

ေစရန်ြဖစ်ေစ၊ စည်းေဝးေဟာေြပာြခင်း၊ လံ့ေဆာ်ြခင်း၊ ေရးသားြခင်း၊ 

ြဖန့်ချြိခင်း၊  ပိုစတာများအသုံးြပုြခင်း  သို့မဟုတ်  အြခားနည်းြဖင့် 

အားထုတ်ကို းပမ်းြခင်း။ 

၅၉။  မည်သူမဆို  ေအာက်ပါြပုလုပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကို  ကျူးလွန်ေကာင်း 

သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် အားေပးကူညီေကာင်း  ြပစ်မထင်ရှား စရီင်ြခင်းခံရလင် 

ထိုသူအား  တစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ  ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊  ကျပ်တစ်သိန်းထက် 

မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည် - 

  (က)  ေကာ်မရှင်နှင့ ်  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွ ဲများက  ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

စာရင်း၊  အေကာင်းကားစာ  သို့မဟုတ်  ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ 

အြခားစာရွက်စာတမ်းများကုိ တမင် ကံရွယ်ချက်ြဖင့် ဖျက်ဆီးြခင်း 

သို့မဟုတ် ဖတ်ရ၍ မရေစရန် ြပုလုပ်ြခင်း၊ 

  (ခ )   မဲစာရင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်  သို့မဟုတ် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊  ယင်းတို ့ကို 

ေပးပို ့ရာတွင်  အသုံးြပုေသာစာအိတ်  သို ့မဟုတ်  အထုပ်ကို 

ေသာ်လည်းေကာင်း  တမင် ကံရွယ်ချက်ြဖင့်  ဖျက်ဆီးြခင်း 

သို ့မဟုတ်  ယင်းတို ့တွင်  ေရးသွင်းထားချက်များကို  ဖတ်ရ၍ 

မရေစရန် ြပုလုပ်ြခင်း၊ 

  (ဂ )   ဆန္ဒမဲလက်မှတ်  သို ့မဟုတ်  ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို 

မသမာေသာနည်းြဖင့် အြခားသူတစ်ဦးအား ေပးြခင်း၊ 

  (ဃ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်မှအပ  အြခားပစည်းတစ်ခုခုကို  မဲပုံးအတွင်းသို့ 

ထည့်သွင်းြခင်း၊ 
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  (င )   အသုံးြပုဆဲြဖစ်ေသာ  မဲပုံးကို  အခွင့်အာဏာမရရှိဘဲ  ဖွင့်လှစ်ြခင်း 

သ့ုိမဟုတ် ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သ့ုိမဟုတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ကုိ 

ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

  (စ )   ေရွးေကာက်ပွဲတစ်ခုခုတွင်  လတ်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်  တစ်နယ်ထက် 

ပိုေသာ မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ဆန္ဒမဲေပးြခင်း၊ 

  (ဆ)  ေရွးေကာက်ပဲွတစ်ခုခုတွင်  မိမိဆန္ဒမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှေသာ လတ်ေတာ် 

မဲဆန္ဒနယ်အတွက် တစ်ကိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲေပးြခင်း၊ 

  (ဇ )   သူတစ်ပါးအေယာင်ေဆာင်၍  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်  သို ့မဟုတ် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိုလာေရာက်ေတာင်းဆိုြခင်း  သို့မဟုတ် 

ဆန္ဒမဲေပးြခင်း၊ 

  (စ ျ )  ေရွးေကာက်ပွ ဲကျင်းပေနစဉ်  မဲရု ံအတွင်းသို ့  ဝင်ခွင့ ်မရှ ိဘဲ 

ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ 

  (ည)  အတုြပုလုပ်ထားေသာ  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်  တစ်ခုခုကိုြဖစ်ေစ၊ 

အများကိုြဖစ်ေစ မဲပုံးအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းြခင်း။ 

၆ဝ။  မည်သူမဆို  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန့တွင်  ဆန္ဒမဲေပးပိုင်ခွင့်ရိှသူ 

တစ်ဦးဦးအား  ဆန္ဒမဲေပးြခင်း  မြပုနိုင်ေစရန်  ေနှာင့်ယှက်ေကာင်း  သို့မဟုတ် 

ေနှာင့ ်ယှက်ရန်  အားေပးကူညီေကာင်း  ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် 

ထိုသူအား တစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ  ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်း ထက် 

မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၆၁။  မည်သူမဆုိ  ေရွးေကာက်ပဲွ  ကျင်းပသည့်ေန့တွင်  မဲရုံအတွင်း၌ြဖစ်ေစ၊ 

မဲရုံမှ  ကိုက်  ၅ဝဝ  အကွာ  အတွင်း၌ြဖစ်ေစ  ေအာက်ပါြပုလုပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ကျူးလွန်ေကာင်း   ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်း ခံရလင်   ထိုသူအား တစ်နှစ်  
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ထက်မပိုေသာ  ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုေသာေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊   

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည် - 

  (က)  မဲဆွယ်ြခင်း၊ 

  (ခ )   မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးဦးအား  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

တစ်ဦးဦးကို  ဆန္ဒမဲေပးရန်  ေတာင်းဆိုြခင်း  သို့မဟုတ်  ဆန္ဒမဲ 

မေပးရန် တိုက်တွန်းေသွးေဆာင်ြခင်း၊ 

  (ဂ )   ေရွးေကာက်ပွဲ၌ ဆန္ဒမဲေပးရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆန္ဒမဲမေပးဘဲ 

ေနရန် ေသာ်လည်းေကာင်း တိုက်တွန်းေသွးေဆာင်ြခင်း။ 

    ရှင်းလင်းချက်။  ဤပုဒ်မပါကိစအလို့ငှာ  အြခားေနရာများတွင် 

ေရွးေကာက်ပွဲနှင့်  သက်ဆိုင်သည့်  ေကာ်ြငာ၊ 

စာရွက်စာတမ်း  စသည်တို့  ကပ်ထားြခင်းနှင့် 

ချတ်ိဆွဲထားြခင်းတို့ မပါဝင်။ 

၆၂။  မည်သူမဆို  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ေန့တွင်  ဆန္ဒမဲေပးရန် 

လာေရာက်သူများ  စိတ်ငို ြငင်ေစရန်  သို့မဟုတ်  မဲရုံတွင်တာဝန်ကျေသာ 

မဲရုံမှူးနှင့်  မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ  ဝတရားေဆာင်ရွက်ြခင်းကို     အေနှာင့်အယှက် 

ြဖစ်ေစရန်      မဲရုံအတွင်း၌ြဖစ်ေစ၊  မဲရုံမှ  ကိုက်    ၅ဝဝ  အတွင်း၌ြဖစ်ေစ 

အသံချဲ့ စက်  အစရှိေသာ  အသံကိုကျယ်ေအာင်ြပုလုပ်သည့်  ကိရိယာတန်ဆာ 

ပလာ  သုံးစွဲြခင်း၊  ေအာ်ဟစ်ြခင်း  အစရှိေသာ  စည်းကမ်းမဲ့သည့်  အြပုအမကူို 

ြပုလုပ်ေကာင်း  ြပစ်မထင်ရှား  စီရင်ြခင်းခံရလင်  ထိုသူအား  တစ်နှစ်ထက် 

မပိုေသာ  ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊  ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုေသာ  ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၆၃။  မည်သူမဆို  မဲရုံတွင်  ဆန္ဒမဲေပးရန်  သတ်မှတ်ထားေသာ  အချနိ်နာရီ 

အတွင်း မဲရုံ၌ မဖွယ်မရာေသာအမကိုြပုြခင်း သို့မဟုတ် မဲရုံမှူ းက မိမိ၏တာဝန် 
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ဝတရားအရေပးသည့်အမိန့်ကို  မနာခံြခင်းေကာင့်  မဲရုံမှူ း  သို့မဟုတ်  မဲရုံမှူ း၏ 

အခွင့်အာဏာရ  မဲရုံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏  အမိန့်အရ  တာဝန်ကျ  ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 

သို့မဟုတ်  အြခားလုံ ခ ံုေရးတာဝန်ရှိသူက  မဲရုံမှဖယ်ရှားခံရပီးေနာက ် မဲရုံမှူ း၏ 

ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ  မဲရုံသို့  ြပနဝ်င်လာေကာင်း  ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် 

ထိုသူအား  တစ်နှစ်ထက်မပုိေသာ  ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊  ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပို 

ေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၆၄။  မည်သူမဆို  ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ  ြပစ်မများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  လိမလ်ည် 

စွပ်စွဲတိုင်တန်းေကာင်း  ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူအား သံုးနှစ်ထက် 

မပိုေသာ  ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊    ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုေသာ  ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၆၅။  (က) ဤအခန်းပါ  ြပစ်မများကို  ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ  ြပစ်မများ 

အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

  (ခ )   ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ  ြပစ်မများနှင့်  စပ်လျဉ်း၍  သက်ဆိုင်ရာ 

မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဆန္ဒမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသူတစ်ဦးဦးကြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း  သို့မဟုတ်  ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ် 

တစ်ဦးဦးကြဖစ်ေစ၊ မဲဆန္ဒနယ်အတွက် တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရေသာ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ  သို့မဟုတ်  မဲရုံအဖွဲ့တစ်ခုခုတွင်  ပါဝင်ေသာ 

အဖွ ဲ ့ဝင်တစ်ဦးဦးကြဖစ်ေစ  သက်ေသအေထာက်အထား 

ခိုင်လုံစွာြဖင့်  ေရွးေကာက်ပွဲ  မကျင်းပမီေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ေရွးေကာက်ပွဲ ကျင်းပေနစဉ်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကျင်းပေသာေန့မှ ၁၅ ရက် အတွင်းေသာ်လည်းေကာင်း ဥပေဒနှင့် 

အညီ တိုင်တန်းေလာက်ထားနိုင်သည်။ 
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အခန်း (၁၄) 

တရားမ့ဲြပုကျင့်မများ 

၆၆။  ေအာက်ပါတို့သည် တရားမဲ့ြပုကျင့်မများြဖစ်သည် - 

  (က) လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းကြဖစ်ေစ၊ ယင်း၏ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကိုယ်စားလှယ်ကြဖစ်ေစ၊  ယင်းတို့တစ်ဦးဦး၏  သေဘာတူညီ 

ချက်ြဖင့် အြခားသူတစ်ဦးဦးကြဖစ်ေစ - 

    (၁)  လာဘ်ေပး လာဘ်ယူမ ြပုလုပ်ြခင်း၊ 

    (၂)  ေရွးေကာက်မဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးကို အေနှာင့်အယှက် 

ြပုလုပ်ြခင်း၊ 

    (၃)  သူတစ်ပါး အေယာင်ေဆာင်ြခင်း၊ 

    (၄)  မဟုတ်မမှန်ေြပာဆိုေကညာြခင်း၊ 

    (၅)  မဟုတ်မမှန်ဝန်ခံလက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း။ 

  (ခ )   မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်အတွင်း  ေရွးေကာက်ပွဲတွင်  တစ်ကိမ်ထက် 

ပုိ၍ ဆန္ဒမဲေပးြခင်း သ့ုိမဟုတ် ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ တစ်ချန်ိတည်း 

ကျင်းပစဉ်  တစ်နယ်ထက်ပိုေသာ  မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်  ဆန္ဒမဲ 

ေပးြခင်းြဖင့်  မိမိလိုလားေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

အား အကျ ို းရှိေစြခင်း၊ 

  (ဂ )   လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က  ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ယင်း၏ 

ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ်က  ေသာ်လည်းေကာင်း  ေရွးေကာက်ပဲွ 

ဆုိင်ရာကုန်ကျစရိတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့် မညီညွတ်ေသာ 

အသုံးစရိတ်များ ကျခံသုံးစွဲြခင်း သို့မဟုတ် ယင်းသို့ ကျခံသုံးစွဲရန် 

သေဘာတူညီြခင်း၊ 
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  (ဃ)  ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ  ကုန်ကျစရိတ်ေငွစာရင်းများကုိ  ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကိုယ်စားလှယ်က  သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း  ေရးမှတ်ထားရန် 

ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

  (င )   လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း သ့ုိမဟုတ် ယင်း၏ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကုိယ်စားလှယ်၏  တုိက်တွန်းချက်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  သေဘာ 

တူညီချက်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း - 

    (၁)  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် ပါဝင်ရန် သ့ုိမဟုတ် 

မပါဝင်ဘဲေနရန်  သို့မဟုတ်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

အြဖစ်မှ  နုတ်ထွက်ရန်  ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  ေကျးဇူး 

တုံ့ြပန်ချက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ  တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသာ  သူက 

လာဘ်လာဘ လက်ခံြခင်း သိ့ုမဟုတ် လာဘ်လာဘလက်ခံ 

ရန် သေဘာတူြခင်း၊ 

    (၂)  ဆန္ဒမဲေပးရန်  သို့မဟုတ်  ဆန္ဒမဲမေပးဘဲေနရန်  မဲဆန္ဒရှင် 

တစ်ဦးဦးကို  ေသွးေဆာင်ရန်ြဖစ်ေစ၊  ေသွးေဆာင်လိုသြဖင့် 

အားထုတ်ရန်ြဖစ်ေစ  တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသာသူက  မိမိ 

အတွက်  သ့ုိမဟုတ်  သတူစ်ပါးအတွက်  လာဘ်လာဘ 

လက်ခံရန် သေဘာတူြခင်း။ 

  (စ )   မမှန်မကန်ြပုလုပ်ထားေသာ  ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ် 

ေငွစာရင်းကို  တင်ြပြခင်း  သို့မဟုတ်  ထုိကဲ့သို့  ေရွးေကာက်ပွဲ 

ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်  ေငွစာရင်းကို  မှန်ကန်သည်ဟု  ဝန်ခံြခင်း 

သ့ုိမဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိင်း တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

  (ဆ)  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းမဟုတ်ေသာ  သို ့မဟုတ် 

ယင်း၏  ေရွးေကာက်ပွဲ  ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ေသာ  အြခားသူ 

တစ်ဦးဦးက ယင်းလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း၏  ခွင့်ြပုချက် 
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မရိှဘဲ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရ 

ေစရန်ြဖစ်ေစ၊   ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေရးအတွက် အားေပး 

လုိေသာေကာင့်ြဖစ်ေစ အစည်းအေဝး ကျင်းပ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

စာရွက်စာတမ်းများ  ေဝငှ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်း 

ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေငွအကုန်အကျခံြခင်း သ့ုိမဟုတ် ကုန်ကျရန် 

ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

  (ဇ )   ပံုနိှပ်သူ၊ ထုတ်ေဝသူတ့ုိ၏ အမည်ေနရပ်မပါရိှေသာ ေရွးေကာက်ပဲွနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့်ေကာ်ြငာ၊  စာရွက်စာတမ်း၊  ပုိစတာ  စသည်တို့ကို 

ြဖန့်ချထုိတ်ေဝြခင်းြဖင့်  မိမိလုိလားေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

ေလာင်းအား အကျ ို းရှိေစြခင်း၊ 

  (စ ျ )  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း  သ့ုိမဟုတ် ယင်း၏ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကိုယ်စားလှယ်၏  တိုက်တွန်းချက်ြဖင့်  ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သေဘာတူညီချက်ြဖင့်  ေသာ်လည်းေကာင်း  မဲဆန္ဒရှင်က  ဆန္ဒမဲ 

ေပးချနိ်တွင်  မိမိ၏ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို  မဲရု ံမှအြခားသို ့ 

ယူေဆာင်သွားြခင်း၊ 

  (ည)  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း သ့ုိမဟုတ် ယင်း၏ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကိုယ်စားလှယ်ကြဖစ်ေစ၊ ယင်းတ့ုိတစ်ဦးဦး၏ သေဘာတူညီချက် 

အရ အြခားသူတစ်ဦးကြဖစ်ေစ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေရးအတွက်  အကူအညီကို  ဝန်ထမ်း 

တစ်ဦးဦးထံမှ  ရယူြခင်း၊  ရယူရန်အားေပး  ကူညီြခင်း  သို့မဟုတ် 

ရယူရန် အားထုတ်ြခင်း၊ 

  (ဋ )   လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက် 

ခံရေရးအတွက် ဘာသာေရးအထိမ်းအမှတ်များကို ေရွးေကာက်ပွဲ 

တွင်  အသုံးြပုြခင်း  သို့မဟုတ်  လူမျ ို းကိုြဖစ်ေစ၊  ကုိးကွယ်ရာ 
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ဘာသာကုိြဖစ်ေစ အေကာင်းြပုမဲေပးကရန် သ့ုိမဟုတ်  မဲမေပးဘဲ 

ေနကရန် အစီအစဉ်ြပုလျက်လံ့ေဆာ်ြခင်း၊ 

  (ဌ )   လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦး  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက် 

ခံရေရးအတွက်  ပါတီတစ်ခုခုကုိြဖစ်ေစ၊  ပုဂ္ိုဂ လ်တစ်ဦးဦးကုိြဖစ်ေစ 

အကမ်းဖက်ြခင်း၊  မမှန်မကန်  စွပ်စွဲြခင်း၊  ေရးသားြခင်း၊ 

အများြပည်သူ ဆူပူမြဖစ်ေအာင် ဖန်တီးြခင်း။ 

 

အခန်း (၁၅) 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  

ကန့်ကွက်ချက်များကုိ အဆံုးအြဖတ်ေပးြခင်း 

၆၇။  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရြခင်းကို  ကန့်ကွက်လိုပါက  သတ်မှတ်ထား 

ေသာ  အခေကးေငွေပးသွင်း၍  ဤအခနး်ရှိ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တင်သွင်း 

ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲ ကန့်ကွက်လာြဖင့် ကန့်ကွက်ရမည်။ 

၆၈။  (က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက် 

ခံရသူအား  ကန့်ကွက်ေသာ  ကန့်ကွက်လာကို  ယှဉ်ပိုင် 

အေရွးခံေသာ  မည်သည့်  လတ်ေတာ်ကုိယစ်ားလှယ်ေလာင်းက 

မဆို   သို့မဟုတ် ယင်းမဲဆန္ဒနယ်တွင် ဆန္ဒမဲေပးခ့ဲသည့် မည်သည့် 

မဲဆန္ဒရှင်ကမဆို  ပုဒ်မ  ၅၃  အရ  ေကာ်မရှင်က  ဆံုးြဖတ်ပီးသည့် 

ကိစရပ်များမှအပ ယင်းေရွးေကာက်ပဲွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆီေလျာ်ေသာ 

အေကာင်းြပချက်များကို  ေဖာ်ြပပီး  ေကာ်မရှင်သို ့  သတ်မှတ် 

ထားသည့်အတိုင်း တင်သွင်းေလာက်ထားနိုင်သည်။ 

  (ခ )  လတ်ေတာ်  ကိ ုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးသည်  မ ိမ ိ၏ 

ကန့်ကွက်လာတွင် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက် 

(၅) 

(၅)  ပမအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

“ 
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တင်ေြမာက်ခံရသူအား ကန့်ကွက်ရာ၌ မိမိသာလင် မဲအများဆုံး 

ရ၍  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူ  ြဖစ်သည်ဟု  ေကညာေစရန် 

ေတာင်းဆိုလိုပါက  ေအာက်ပါအေကာင်းြပချက်  တစ်ရပ်ရပ်ကို 

အေြခခံရမည် - 

    (၁)  ေလာက်ထားသူသာလင်  ခိ ုင်လုံေသာ  မဲအများဆုံး 

ရသည်မှာ   အမှန်ြဖစ်သည်ဟူေသာ   အေကာင်းြပချက်၊ 

    (၂)  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက် 

ခံရသူရရိှေသာမဲများတွင် တရားမ့ဲြပုကျင့်မေကာင့်ရရိှေသာ 

မဲများမပါရှိခဲ့ေသာ် ေလာက်ထားသူသည်သာ ခိုင်လုံေသာ 

မဲအများဆံုးကုိ ရရိှနုိင်သည်ဟူေသာ အေကာင်းြပချက်။” 

၆၉။  (က)  ေကာ်မရှင်သည်  ေရွးေကာက်ပွဲကန့်ကွက်လာများကို  စစ်ေဆးရန် 

ေအာက်ပါ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့ များကို ဖွဲ့ စည်းနိုင်သည် - 

    (၁)  ေကာမ်ရှင်အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးက  ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ပီး 

ကျန်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးပါဝင်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲ 

ခုံအဖွဲ့၊ 

    (၂)  ေကာမ်ရှင်အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးက  ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ်  ေဆာင်ရွက်ပီး 

ဥပေဒကမ်းကျင်ေသာ  သင့်ေလျာ်သည့်  နိုင်ငံသားနှစ်ဦး 

ပါဝင်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့ ။ 

  (ခ )   ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့ ဝင်များသည်  မည်သည့်  နိုင်ငံေရးပါတီဝင်မ 

မြဖစ်ေစရ။ 

  (ဂ )   ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲခု ံအဖွဲ့ဝင်များ 

အတွက် ချးီြမင့်ေငွကို ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 
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  (ဃ)  ေရွးေကာက်ပွဲ  ကန့်ကွက်လွာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်ရန်ရိှေသာ  ကိစအားလံုးကုိ  ေရွးေကာက်ပဲွခံုအဖဲွ့များက  

စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

  (င )   မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်  ကျင်းပေသာ  ေရွးေကာက်ပွ ဲနှင့ ် 

စပ်လျဉ်း၍  ေရွးေကာက်ပွဲကန့်ကွက်လာ  တစ်ေစာင်ထက်ပိုပီး 

တင်သွင်းလင်  ေကာ်မရှင်သည်  ထိုကန့်ကွက်လွာ  အားလုံးကို 

ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွက်  ဖွဲ့ စည်းထားေသာ  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့  

တစ်ဖဲွ့တည်းသ့ုိသာ လဲအပ်ရမည်။  ထုိခံုအဖဲွ့သည် ထုိကန့်ကွက်လာ 

များကို ခွဲ၍ြဖစ်ေစ၊ ေပါင်း၍ြဖစ်ေစ မိမိတို့သေဘာအတိုင်း စုံစမ်း 

စစ်ေဆးနိုင်သည်။ 

  (စ )   ခန့်ထားပီးြဖစ်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွခံုအဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးသည်  ခံုအဖဲွ့ဝင် 

အြဖစ်ြဖင့်  မေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ေသာ်  သို့မဟုတ်  စံုစမ်းစစ်ေဆး 

ေနခိုက်တွင် ဆက်လက် မေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ေသာ် ေကာ်မရှင်သည် 

အဖွဲ့ဝင်သစ်တစ်ဦးကို  အစားထိုးခန့်ထားရမည်။  ြပန်လည် 

ဖွဲ့စည်းေသာ  ထိုခု ံအဖွဲ့သည်  စုံစမ်းစစ်ေဆးဆဲြဖစ်ေသာ 

ကန့်ကွက်လာကို  အသစ်ြပန်လည်  စစ်ေဆးလိုက  စစ်ေဆးနိုင် 

သည်။ 

၇ဝ။  ေရွးေကာက်ပွ ဲ   ကန် ့ကွက်လာများကိ ု   စ ိစစ် ကားနာရာတွင် 

ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့သည်  လိုအပ်ပါက  ေရှ့ ေနချုပ်ကို  ရုံးေတာ်သဟာယအြဖစ် 

ဖိတ်ကား၍  ဥပေဒအကံာဏ်များ  ေတာင်းခံနိုင်သည်။  ေရှ့ေနချုပ်သည် 

မိမိကိုယ်တိုင်  ခုံအဖွဲ့သို့  မလာေရာက်နိုင်ပါက  မိမိကိုယ်စား  ေဆာင်ရွက်ေစရန် 

ေရှ့ေနချုပ်ရုံးမှ သင့်ေလျာ်ေသာ ဥပေဒအရာရှိအဆင့် (၁) ေအာက်မနိမ့်သည့် 

ပုဂ္ဂလ်အား ခုံအဖွဲ့သို့ ေစလတ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 
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၇၁။  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူ  တစ်ဦးသည်  ေအာက်ပါအချက် 

တစ်ရပ်ရပ်နှင့်  ငိစွန်းေကာင်းေတွ့ရှိလင်  ယင်းအား  လတ်ေတာ်ကိုယ်စား 

လှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခ့ဲြခင်းသည် ပျက်ြပယ်ေကာင်း ေရွးေကာက်ပဲွ 

ခုံအဖွဲ့က ဆုံးြဖတ်နိုင်သည် - 

  (က)  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည် 

တရားမဲ ့ ြပုကျင် ့မများြဖင် ့  မဲအများဆုံးကိ ု  ရယူခဲ ့သည်ဟု 

လည်းေကာင်း၊  ထိုနည်းြဖင့်ပင်  ေသွးေဆာင်၍  ရယူခဲ့သည်ဟု 

လည်းေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲ အနိုင်အရံးသည် တရားမဲ့ြပုကျင့်မ 

များေကာင့်သာ ြဖစ်ရသည် ဟုလည်းေကာင်း ေပါလွင်ထင်ရှားြခင်း၊ 

  (ခ )   ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာ  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၏ 

အကျ ို းငှာ တရားမဲ့ြပုကျင့်မတစ်ခုခုကို  ြပုေကာင်း ေပါလွင် 

ထင်ရှားြခင်း၊ 

  (ဂ )   လွတ်လပ်၍ တရားမတေသာ ေရွးေကာက်ပွဲမဟုတ်ေကာင်း 

ေပါလွင်ထင်ရှားြခင်း၊ 

  (ဃ) လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမြပုြခင်း၊ ေရွးေကာက်မဆိုင်ရာ အခွင့်အေရး 

များကို  ေနှာင့်ယှက်ြခင်းတို့ေကာင့်  လွတ်လပ်စွာ  မဲေပးနိုင်ခွင့် 

ရှိေသာ  ေရွးေကာက်ပွဲမဟုတ်ေကာင်း  ေပါလွင်ထင်ရှားြခင်း၊ 

ယင်းသို ့  ြပုလုပ်မများေကာင့်  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက် 

ခံရေကာင်း ေပါလွင်ထင်ရှားြခင်း၊  

  (င )   ပုဒ်မ  ၁ဝ၊  ပုဒ်မခွဲ  (စ)၊  (ဆ)၊  (ဇ)၊  (စျ) သို့မဟုတ်  (ဌ)ပါ  ပုဂ္ဂလ် 

သို့မဟုတ်  အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏  အဖွဲ့အစည်းဝင်ြဖစ်ေကာင်း 

ေပါလွင်ထင်ရှားြခင်း။ 

၇၂။  (က)  ေရွးေကာက်ပွဲခု ံအဖွဲ့သည် ကန့်ကွက်ချက်များကို စစ်ေဆးပီး 

ေသာအခါ  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ်  ေရွးေကာက် 
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တင်ေြမာက်ခံထားရသူကုိြဖစ်ေစ၊ ေရွးေကာက်ပဲွကန့်ကွက်လာတင်၍  

မိမိကိုသာ  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရသူအြဖစ်  ေကညာ 

ထုိက်ေကာင်း  ေလာက်ထားသူကုိြဖစ်ေစ  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံထားရသူ ြဖစ်သည် မြဖစ်သည်ကို 

ေကာ်မရှင်သို့ အစီရင်ခံရမည်။ 

  (ခ )   ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့ ဝင်အားလုံးသည်  မိမိတို့၏  ဆုံးြဖတ်ချက် 

ပါရှ ိေသာ  အစီရင်ခံစာကို လက်မှတ်ေရးထိုး၍ေကာ်မရှင်သို ့ 

ေဆာလျင်စွာ တင်သွင်းရမည်။ 

၇၃။  ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာ  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်သည် 

ယင်း၏  ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယမ်ဟုတ်ေသာ  အြခားပုဂ္ဂလ်တစ်ဦးဦး၏ 

ပေယာဂေကာင့်  တရားမဲ့ြပုကျင့်မ  တစ်ခုခုအတွက်  အြပစ်ရှိသည်ဟု 

ေရွးေကာက်ပွဲခု ံအဖွဲ့က အစီရင်ခံရာတွင်  ေအာက်ပါအေကာင်း တစ်ရပ်ရပ် 

ေပါေပါက်ေကာင်း  ထင်ြမင်ယူဆပါက  ထိုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အား 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခဲ့ြခင်းသည် မပျက်ြပယ်ဟု ေကာ်မရှင်က ဆုံးြဖတ် 

နုိငသ်ည် - 

  (က) လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းနှင့်  ယင်း၏ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကုိယ်စားလှယ်တ့ုိ၏ သေဘာတူခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ  ကျူးလွန်ခ့ဲေသာ 

    တရားမဲ့ြပုကျင့်မြဖစ်ြခင်း၊ 

  (ခ )   လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းနှင့် ယင်း၏ ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကိုယ်စားလှယ်တို့သည်  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပရာတွင်  တရားမဲ့ 

ြပုကျင့်မများကုိ  မြပုေစရန် တတ်အားသေရွ့  တားဆီးေဆာင်ရွက် 

ခဲ့ြခင်း၊ 

  (ဂ )   တရားမဲ့ြပုကျင့်မများသည်  ေရွးေကာက်ပွဲကို  ထိခိုက်ြခင်း 

မရှိေသာ ေသးနုပ်အရာမေရာက်သည့် ြပုကျင့်မြဖစ်ြခင်း၊ 
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  (ဃ)  ေရွးေကာက်ပဲွသည် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းနှင့် ယင်း၏ 

ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ်များ၏  တရားမ့ဲြပုကျင့်မ  ကင်းရှင်း 

သည်ဟု ေပါေပါက်ြခင်း။ 

၇၄။     (က)  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးြဖတ်ချက် သို့မဟုတ် အမိန့်တစ်ခုခုကို 

မေကျနပ်သည့်  ေလာက်ထားသူ  သို့မဟုတ်  ေလာက်ထားခံရသူ 

အြဖစ်ပါဝင်ခ ဲ ့သူသည် သတ်မှတ်ထားသည် ့ကာလအတွင်း 

သတ်မှတ်ထားသည့်  နည်းလမ်းအတိုင်း  ေကာ်မရှင်သို့  အယူခံမ 

သိ ု ့မဟုတ်  ြပင်ဆင်မ  ေလာက်ထားနိ ုင်သည်။  ြပင်ဆင်မ 

ေလာက်ထားရာတွင်  ဥပေဒေရးရာ  ြပဿနာေပါေပါက်မှသာ 

ေလာက်ထားခွင့်ရှိသည်။” 

  (ခ)  ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ေလာက်ထားရန်သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း 

ေကာ်မရှင ်သိ ု ့   ေလာက်ထားမမရှ ိလင်  ေကာ်မရှင ်သည် 

ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့  သို ့မဟုတ်  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့များ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များကို နိုင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းတွင် ထုတ်ြပန် ေကညာ 

ရမည်။ 

၇၅။     (က)  ပုဒ ်မ  ၇၄  အရ  ေလာက်ထားချက်ကိ ု   လက်ခံရရှ ိပါက 

ေကာ်မရှင်သည်  ေလာက်ထားသူနှင့်  ေလာက်ထားခံရသူအား 

ြဖစ်ေစ၊  ယင်းတို့၏ေရှ့ ေန  သို့မဟုတ်  ကိုယ်စားလှယ်အားြဖစ်ေစ 

လိုအပ်သလိုကားနာပီး  ေအာက်ပါ  ဆုံးြဖတ်ချက်  တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ချမှတ်နိုင်သည် - 

    (၁)  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အတည်ြပုြခင်း၊ 

    (၂)  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

(၁)  ပထမအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

(၁) “ 
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  (ခ )   ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေကာ်မရှင်၏ ဆံုးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ် 

ြဖစ်သည်။ ယင်းဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ  နုိင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းတွင် ထုတ်ြပန် 

ေကညာရမည်။ 

၇၆။  ေရွးေကာက်ပွဲခု ံအဖွဲ့ဝင်များသည် အစီရင်ခံစာ တင်ြပရာ၌ြဖစ်ေစ၊ 

ေရွးေကာက်ပွဲကန့်ကွက်လာနှင့ ်  စပ်လျဉ်းေသာ  အြခားကိစတစ်ရပ်ရပ်ကို 

ေဆာင်ရွက်ရာ၌ြဖစ်ေစ  သေဘာထားကွဲလွဲလင်  အများစု၏  သေဘာထား 

ဆန္ဒအတုိင်း  ဆံုးြဖတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။  သေဘာထားကဲွလဲွသည့်  အဖဲွ့ဝင်ရိှလင် 

ယင်း၏အေကာင်းြပချက်အကျဉ်းချုပ်ကုိ  ထုိအစီရင်ခံစာတွင်  ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ၍ 

လက်မှတ်ေရးထိုးခွင့်ရှိသည်။ 

၇၇။  ေရွးေကာက်ပွ ဲခု ံအဖွဲ့သည်  အမစစ်ေဆးြခင်းကိစနှင့ ်  စပ်လျဉ်း၍ 

တရားမကျင့်ထုံးဥပေဒအရ တရားရုံးသို ့ အပ်နှင်းထားေသာ အာဏာများကို 

ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။  ထို့ြပင်  အေရးပါေသာ  သက်ေသခံချက်များကုိ 

ထွက်ဆုိနုိင်မည်ဟု  ယူဆေသာ  မည်သည့်ပုဂ္ိုဂ လ်ကုိမဆုိ  မိမိတ့ုိ၏သေဘာအတုိင်း 

ဆင့်ဆို၍ စစ်ေဆးနိုင်သည်။ 

၇၈။  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့သည်  ေရွးေကာက်ပွဲကန့်ကွက်မများကို  စစ်ေဆး 

ရာတွင် သက်ေသခံဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချကမ်ျားကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည်။ 

၇၉။  မည်သည့်စာချုပ်စာတမ်းကိုမ  သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း  တံဆိပ်ေခါင်း 

ြပည့်စု ံစွာ  ကပ်ထားြခင်းမရှိေသာ  အေကာင်းေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းမြပုေသာ  အေကာင်းေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း  သက်ေသခံ 

အြဖစ်ြဖင့် လက်မခံဘဲမေနရ။ 

၈ဝ။  စု ံစမ်းစစ်ေဆးရာတွင်  ေပါထွက်လျက်ရှ ိသည့်  ြငင်းချက်များနှင့ ် 

စပ်လျဉ်း၍ေမးေသာ ေမးခွန်းများကုိ သက်ေသက ေြဖဆိုရမည်။ သို့ရာတွင် - 

  (က)  ေရွးေကာက်ပွဲ၌  မည်သူ့အား ဆန္ဒမဲေပးခဲ့သည်ကို ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာေစြခင်း မြပုရ။ 
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  (ခ )   ေမးခွန်းတစ်ရပ်ကုိ  မြဖစ်မေနေြဖဆုိရြခင်းေကာင့်  ထုိေြဖဆုိသူအား 

ေြဖဆုိချက်ကုိ အေကာင်းြပု၍  မုသားသက်ေသ  ထွက်ဆုိသည်ဟု 

တရားစွဲဆိုေသာ  ြပစ်မမှအပ  အြခားမည်သည့်ြပစ်မတွင်မ 

ထိုေြဖဆိုချက်ကို သက်ေသခံအြဖစ် အသုံးမြပုရ။ 

၈၁။  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့သို့ေလာက်ထားသူ သို့မဟုတ်  ေလာက်ထားခံရသူ 

ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊  ယင်းတို့  ကုိယ်စားေဆာင်ရွက်ရန်  ခန့်ထားေသာ  ေရှ့ ေန 

သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ေစ ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့  ေရှ့ ေမှာက်သို့ လာေရာက် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ေလာက်ထားသူ သို့မဟုတ် ေလာက်ထားခရံသူ 

ကုိယ်တုိင်လာေရာက်ရမည်ဟု  ေရွးေကာက်ပဲွခံုအဖဲွ့က  ညန်ကားသည့်အခါ 

ယင်းတို့ ကိုယ်တိုင်လာေရာက်ရမည်။ 

 

အခန်း(၁၆) 

အေထွေထွ 

၈၂။  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွအဆင့်ဆင့်အပါအဝင် ေရွးေကာက်ပဲွနှင့် သက်ဆုိင်သည့် 

တာဝန်ဝတရားများကို ထမ်းေဆာင်ေသာ  ပုဂ္ဂလ်သည် ေအာက်ပါအချက်များကို 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် - 

  (က)  ေရွးေကာက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ စာရင်းဇယားများနှင့် မှတ်တမ်း 

များကို တိကျစွာ ြပုစုထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

  ( ခ)  လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒမဲေပးြခင်းကို ကူညီေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ 

  ( ဂ)  ေကာ်မရှင်က  ထုတ်ြပန်ခွင့်ြပုေသာ  စာရင်းအချက်အလက်များမှ 

တစ်ပါး အြခားကိစများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ေပါက်ကားြခင်း မရှိေစရန် 

ေစာင့်ထိန်းြခင်း၊ 
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  (ဃ)  ေရွးေကာက်ပွဲတွင်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း  တစ်ဦးဦး 

အတွက်  မှန်မှန်ကန်ကန်  ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  မည်သည့်လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအတွက်မ  မဲမဆွယ်ရြခင်း၊  ဘက်မလိုက် 

ရြခင်း။ 

၈၃။  ဤဥပေဒတွင်  ြပဋ္ဌာန်းထားသည့်  ြပစ်မတစ်ခုခုကို တစ်ဦး တစ်ေယာက် 

ေသာသူက  ကျူးလွန်ေကာင်း  သို့မဟုတ်  ကျူးလွန်ဆဲြဖစ်ေကာင်း  ေတွ့ ရှိလင် 

မဲရုံမှူ းသည်  ထိုသူကို  ဖမ်းဆီးရန်  တာဝန်ကျ  ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်  သို့မဟုတ ် အြခား 

လုံ ခ ံုေရးတာဝန်ရှိသူအား ညန်ကားနိုင်သည်။ 

၈၄။  ေကာ်မရှင်နှင့်  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများသည်  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပေရးနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍  လိုအပ်ေသာ  အကူအညီများကို  အစိုးရဌာန၊  အဖွဲ့အစည်းများ 

ထံမှေသာ်လည်းေကာင်း၊  အြခားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်  ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှေသာ် 

လည်းေကာင်း ရယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၈၅။  ေကာ်မရှင်နှင့်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွများတွင် အဖဲွ့ဝင်အြဖစ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ေရွးေကာက်ပဲွတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ေသာ ဝန်ထမ်းအြဖစ် ေသာ်လည်းေကာင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည်  နိုင်ငံေတာ်၏  တာဝန်ကို  ထမ်းေဆာင်ြခင်းြဖစသ်ည် 

ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၈၆။  ေကာ်မရှင်၊  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခဲွအဆင့်ဆင့်နှင့်  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့တို့၏ 

ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များအရ    ေဆာင်ရွက်ချက်  သိ့ုမဟုတ်  ဆုံးြဖတ်ချက် 

များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့် တရားရုံးတွင်မ စစ်ေဆးပိုင်ခွင့် မရှိေစရ။ 

၈၇။  တရားဝင်အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့်အရ ဥပေဒနှင့်အညီ မိမိတာဝန်ကုိ 

သေဘာရိုးြဖင့်  စွမ်းေဆာင်နိုင်သမ ထမ်းေဆာင်ေသာ  ေကာ်မရှင်နှင့်  ေကာ်မရှင် 

အဖဲွ့ဝင်များ၊  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွအဆင့်ဆင့်နှင့်  ယင်းတ့ုိ၏အဖဲွ့ဝင်များ၊  ေရွးေကာက်ပဲွ 
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ခုံအဖွဲ့ နှင့်  ေရွးေကာက်ပွဲခုံအဖွဲ့ ဝင်များ၊  မဲရုံမှူ းအပါအဝင်  မဲရုံအဖွဲ့ ဝင်များ၏ 

လုပ်ေဆာင်ချက်များအတွက်  တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊  ြပစ်မေကာင်းအရ 

ြဖစ်ေစ တရားစွဲဆိုြခင်း မခံထိုက်ေစရ။ 

၈၈။  (က)  နိုင်ငံေတာ်  သစာေဖာက်ဖျက်ပုန်ကန်မြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  ေသဒဏ် 

သို့မဟုတ်  တစ်သက်တစ်ကန်းဒဏ်ထိုက်ေသာ  ြပစ်မြဖင့်ြဖစ်ေစ 

ြပစ်မထင်ရှား  စီရင်ြခင်းခံရသြဖင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

အြဖစ်  ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်မရှိေကာင်း  ေကာ်မရှင်က 

ေကညာြခင်းခ ံရသူသည် ယင်းသိ ု ့ေကညာသည် ့ေန့မ ှစ၍ 

ေနာင်တွင်  ြပုလုပ်သည့်ေရွးေကာက်ပဲွများတွင်  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်၊ 

အမျ ို းသားလတ်ေတာ်၊  တိုင်းေဒသကီး  သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်  

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် ပါဝင်ယှဉ်ပိုင်ခွင့် မရိှေစရ။ 

  (ခ )   အခန်း  (၁၃)  ပါ  ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်အရ  ေထာင်ဒဏ်ကျခံရသြဖင့် 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း  သို့မဟုတ်  လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ပုိင်ခွင့်  မရိှေတာ့ေကာင်း 

ေကာ်မရှင်ကေကညာြခင်းခံရသူသည်  ယင်းသို့  ေကညာသည့် 

ေန့မှစ၍  လက်ရှိလတ်ေတာ်သက်တမ်းနှင့်  ေနာက်လာမည့် 

လတ်ေတာ်သက်တမ်းတစ်ခုအတွက် ကျင်းပသည့် ေရွးေကာက်ပွဲ 

များတွင်  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်၊ အမျ ိုးသားလတ်ေတာ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် 

ပါဝင်ယှဉ်ပို င်ခွင့် မရှိေစရ။ 

(ဂ )   ပုဒ်မခွဲ  (က)  နှင့်  (ခ)  မှအပ  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခဲ့ြခင်းသည် ပျက်ြပယ်ေကာင်း ပုဒ်မ ၇၄၊ 

ပုဒ်မခွဲ  (ခ)  သို့မဟုတ်  ပုဒ်မ  ၇၅၊  ပုဒ်မခွဲ  (ခ)အရ  ေကာ်မရှင်က 

နိုင်ငံေတာ်ြပန်တမ်းတွင်  ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း  ခံရသူသည် 

(၃) 

 (၃)  တတိယအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

“ 
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လည်းေကာင်း၊  သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း  ေရွးေကာက်ပွဲ 

ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သြဖင့် အရည်အချင်း 

ပျက်ယွင်းသည်ဟု  ေရွးေကာက်ပွဲခု ံအဖွဲ့၏  ဆုံးြဖတ်ခံရပီး 

ေကာ်မရှင်က အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူဟု ေကညာြခင်းခံရေသာ 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် သ့ုိမဟုတ် ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ် 

သည်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက် 

တင်ေြမာက်ခံရပီးေနာက်  တည်ဆဲဥပေဒ  တစ်ရပ်ရပ်အရ 

ေထာင်ဒဏ်ကျခံရသြဖင့်  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် 

ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့ ်  မရှိေတာ့ေကာင်း  ေကာ်မရှင်က 

ေကညာြခင်းခံရေသာ  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်သည်လည်းေကာင်း 

ယင်းသို့ ေကညာသည့်ေန့မှစ၍ လက်ရှိလတ်ေတာ် သက်တမ်း 

အတွင်းကျင်းပသည့်  ေရွးေကာက်ပဲွများတွင်  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်၊ 

အမျ ို းသားလတ်ေတာ်၊  တိုင်းေဒသကီး  သို ့မဟုတ်  ြပည်နယ် 

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်  ပါဝင်ယှဉ်ပိုင်ခွင် ့ 

မရှိေစရ။”  

၈၉။  (က) လတ်ေတာ်တွင် တစ်စံုတစ်ရာေသာ အေကာင်းေကာင့် လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ  လစ်လပ်ခဲ့လင်  ဥပေဒနှင့်အညီ  အစားထိုး 

ေရွးေကာက် တင်ေြမာက်ရမည်။ 

  ( ခ)  လတ်ေတာ်ပုံမှန်သက်တမ်း၏  ပထမနှစ်နှင့ ်  ပမနှစ်တို ့တွင် 

ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပွဲ ကျင်းပြခင်း မြပုရ။” 

(၅) 

 (၅)  ပမအကိမ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

“ 
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၉ဝ။  ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  လုိအပ်ေသာ  နည်းဥပေဒများ၊  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ 

အမိန့်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်နှင့်ညွန်ကားချက်များကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 

၉၁။  (က)  ြပည်သူ့လွတ်ေတာ်  ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒ  (နိုင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ် 

ပိြပားမတည်ေဆာက်ေရးအဖွ ဲ ့  ဥပေဒအမှတ်၊  ၁၄/၈၉) ကိ ု 

ဤဥပေဒြဖင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

  (ခ )   ဤဥပေဒြဖင့်  ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့်  ဥပေဒအရ  ကျင်းပခဲ့ေသာ 

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွသည်  ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံ 

ဥပေဒန ှင ့ ်  လ ိ ုက ်ေလျာညီေထွ   မရ ှ ိ ေတာ ့သည့ ်အတွက ်  

ယင်းေရွးေကာက်ပွဲရလဒ်များသည် အလိုအေလျာက် ပျက်ြပယ် 

သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။  

 

(သန်းေရ) 

ဗိုလ်ချုပ်မှူ းကီး 

ဥက္ကဋ္ဌ 

နိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖွံ့ ဖို းေရးေကာင်စီ 
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