ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ

၂၀၁၁ ခနှစ် ၊ အာက်တိဘာလ ၁၈ ရက် န ့အထိ
ြပင်ဆင်ထားသည့်အတိင်း ြပန်လည်ပနှိပ်သည်

၂၀၁၄ ခနှစ် ၊ ဇူလိင်လ ၂၅ ရက် ။

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ

၂၀၁၄ ခနှစ် ၊ ဇူလိင်လ၂၅ ရက် ။

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ
အမှာစာ
ဤြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒကိ

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာ

နိင်င တာ်ဖဲွ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၃ အရ နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်
ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီက ၈.၃.၂၀၁၀ ရက် န ့တွင် ဥပ ဒအမှတ် (၃/၂၀၁၀) ြဖင့်
ထတ်ြပန် ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။
ယင်းဥပ ဒကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ၁၈.၁၀.၂၀၁၁ ရက် န ့တွင်
ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၈ ြဖင့် “ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ
ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ” ထတ်ြပန်ြပ ာန်းခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် (၈) ြဖင့်

အာက်ပါပဒ်မများကိ ြပင်ဆင်/ြဖည့်စွက်

ြပ ာန်း ပးခဲ့ပါသည်(က) ပဒ်မ ၇၄ ၊ ပဒ်မခွဲ (က)
( ခ ) ပဒ်မ ၈၈။
ဥပ ဒအသးြပုသူများအ နြဖင့်
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က

လ့လာဖတ်ရလွယ်ကူ စြခင်းအလိ ့ငှာ

၁၈.၁၀.၂၀၁၁

ရက် န ့အထိ

ြပင်ဆင်ထားသည့်

အတိင်း ထပ်မပနှိပ်ထတ် ဝြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်

ြပည်သူ ့လွတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ
မာ တိ ကာ
အမှတစ
် ဉ်
၁။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အခန်း ( ၁ )
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်

၂။

အခန်း ( ၂ )
ြပည်သူ ့လွတ် တာ်ဖွဲ ့စည်းြခင်း

၃။

၅

အခန်း ( ၄ )
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ

၅။

၅

အခန်း ( ၃ )
မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ြခင်း

၄။

၁

၇

အခန်း ( ၅ )
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်ရှိသူများနှင့်

၈

ဆက်လက်ရပ်တည်ပိင်ခွင့်မရှိသူများ
၆။

အခန်း ( ၆ )
မဲစာရင်းြပုစြခင်း

၇။

၁၄

အခန်း ( ၇ )
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်

၁၇

စာရင်းတင်သွင်းြခင်း၊ ကညာြခင်းနှင့်
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ခန် ့ထားြခင်း
၈။

အခန်း ( ၈ )
တပ်မ တာ်သား လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား

၂၀

မာ တိ ကာ
အမှတစ
် ဉ်
၉။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အခန်း ( ၉ )
ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း

၁ဝ။

အခန်း ( ၁ဝ )
ဆန္ဒမဲ ရတွက်ြခင်းနှင့် အတည်ြပု ကညာြခင်း

၁၁။

၃၂

အခန်း ( ၁၄ )
တရားမဲ့ ြပုကျင့်မများ

၁၅။

၃၁

အခန်း ( ၁၃ )
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ြပစ်မများနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ

၁၄။

၂၉

အခန်း ( ၁၂ )
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတ်များ

၁၃။

၂၇

အခန်း ( ၁၁ )
ကာ်မရှင်၏ လပ်ပိင်ခွင့်များ

၁၂။

၂၁

၃၇

အခန်း ( ၁၅ )
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍

၄၀

ကန် ့ကွက်ချက်များကိ အဆးအြဖတ် ပးြခင်း
၁၆။

အခန်း ( ၁၆ )
အ ထွ ထွ

၄၇

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ုိ း ရး ကာင်စီ
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ
(နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီဥပ ဒအမှတ်၊ ၃ /၂ဝ၁ဝ)
၁၃၇၁ ခနှစ်၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၉ ရက်
( ၂ဝ၁ဝ ြပည့်နှစ်၊ မတ် လ ၈ ရက် )
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှငဖ
့် ွ ဖ
့ ုိ း ရး ကာင်စသ
ီ ည် လွတလ
် ပ်၍
တရားမ တ သာ

ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲ

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များကိ

ကျင်းပ၍

ရွး ကာက်တင် ြမာက်နိင်ရန်

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၄၃ နှင့်
အညီ အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပ ဒကိ

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒဟ

ခ တွင် စ

ရမည်။
၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း

အဓိပ္ပာယ် သက် ရာက် စရမည် (က) ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ

ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာ

နိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခဥပ ဒကိ ဆိသည်။
( ခ ) လတ် တာ် ဆိသည်မှာ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိဆိသည်။
( ဂ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ြပည်သူ ့
လတ် တာ်သိ ့ ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသူကိ လည်း ကာင်း၊
တပ်မ တာ်ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်က

ဖွဲ ့စည်းပ

အ ြခခ
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ဥပ ဒနှင့်အညီ
တပ်မ တာ်သား

အမည်စာရင်းတင်သွင်းထား သာ
ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ်ကိ

လည်း ကာင်း ဆိသည်။
(ဃ)

ရွး ကာက်ပွဲ ဆိသည်မှာ ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲကိ

ဆိသည်။
( င ) မဲဆန္ဒနယ် ဆိသည်မှာ ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်ကိဆိသည်။
( စ ) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ဆိသည်မှာ လက်ရှိ

တိင်းအသီးသီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် အသီးသီးကိ ဆိသည်။
(ဆ)

ကာ်မရှင် ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ကိ
ဆိသည်။

(ဇ)

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဆိသည်မှာ

ကာ်မရှင်က ဖွဲ ့စည်းထား သာ

အာက်ပါတိ ့ကိ ဆိသည်(၁)

နြပည် တာ် ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲ၊

(၂) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊
(၃) ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း

သိ ့မဟတ်

ကိယ်ပိင်

အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊
(၄) ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊
(၅)

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊

(၆) ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ။
( စ ျ ) သာသနာ့ဝန်ထမ်း ဆိသည်မှာ အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များကိ ဆိသည်-
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(၁) ဗဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လ င်
သာသနာ့ဝန်ကိ ထမ်းရွက်

ဗဒ္ဓဘာသာ

န သာ ရဟန်း၊ သာမ ဏ၊

ဖိးသူ တာ်၊ မယ်သီလ၊
ရှင်းလင်းချက်။

သာသနာ့ဝန်ထမ်းဟ

ဆိရာတွင်

သာသနာ ရးဆိင်ရာရဟန်း သိ ့မဟတ်
သာသနာ့ဝန်ထမ်းအြဖစ်

ခတ္တ ခယူ

ထားသူများနှင့်လည်း

သက်ဆိင်

စရမည်။
(၂) ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လ င်
သာသနာ့ဝန်ကိ

ထမ်း ဆာင်ရန်

ခရစ်ယာန်
အဓိကအားြဖင့်

မိမိကိယ်ကိ ဆက်ကပ် ပီး သာ ပဂ္ဂိုလ်ဟ သက်ဆိင်ရာ
ခရစ်ယာန်အသင်း တာ် ကီးများ

(Churches)

က

အသိအမှတ်ြပု၍ သိက္ခာ ပးထားြခင်းခရ သာ သိ ့မဟတ်
တာဝန် ပးထားြခင်းခရ သာ

ပဂ္ဂိုလ်များနှင့်

မိမိတိ ့

ကိးကွယ်ရာ ဘာသာအရ ဂိဏ်းချုပ်၏ အပ်ချုပ်ြခင်းကိ
ဆန္ဒအ လျာက်

လက်ခ၍

ဘာသာ ရး

စည်းမျဉ်း

သိ ့မဟတ် အဓိ ာန်ြပုချက်ြဖင့် စည်းရးထား သာ ပဂ္ဂိုလ်
တစ်စတွင်

သိ ့မဟတ်

အဖွဲ ့အစည်းတွင်

ပါဝင် သာ

ပဂ္ဂိုလ်များ၊
(၃) ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လ င်

စယာစီ၊

မဟန် ့

သိ ့မဟတ် ဟိန္ဒူ ဘန်း တာ် ကီးများ။
(ည) မဲစာရင်း

ဆိသည်မှာ

သတ်မှတ်ထား သာ

ရွး ကာက်ပွဲကိစ္စအလိ ့ငှာ

မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ၏ စာရင်းကိ ဆိသည်။

ြပုစထားသည့်
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(ဋ)

ထာင်ဒဏ်ကျခ နရသူ

ဆိသည်မှာ

တရားရးတစ်ခခ၏

စီရင်ချက်အရ

ထာင်ဒဏ်ကျခ နရသူကိ

ယင်းစကားရပ်တွင်

သက်ဆိင်ရာ

စီရင်ချက်ကိမ ကျနပ်၍
လ ာက်ထား သာ

ဆိသည်။

တရားရး၏

ထာင်ဒဏ်

သိ ့မဟတ်

ြပင်ဆင်မ

အယူခမ
ထာင်ဒဏ်ကျခ

နရဆဲြဖစ်သူလည်း

ပါဝင်သည်။
( ဌ ) မဲရအဖွဲ ့ ဆိသည်မှာ မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်အတွင်းရှိ မဲရတစ်ရ၌
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စ ပါင်းတာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရန်
သက်ဆင်
ိ ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ
တာဝန် ပးအပ်ထား သာ
အဖွဲ ့ကိဆိသည်။
( ဍ ) မဲရမှူး

ဆိသည်မှာ

မဲရအဖွဲ ့အား

ကီး ကပ် သာပဂ္ဂိုလ်ကိ

ဆိသည်။
(ဎ)

ရွး ကာက်မဆိင်ရာ အခွင့်အ ရး ဆိသည်မှာ ရွး ကာက်ပွဲတွင်
လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ် ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်နိင် သာ
အခွင့်အ ရး၊ ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း မြပုဘဲ နနိင် သာအခွင့်အ ရး၊
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း စာရင်းမှ နတ်ထွက်နိင် သာ
အခွင့်အ ရး၊

ရွး ကာက်ပွဲတွင်

မဲ ပးနိင် သာအခွင့်အ ရး

သိ ့မဟတ် မဲ ပးြခင်းမြပုဘဲ နနိင် သာ အခွင့်အ ရးကိဆိသည်။
(ဏ) တရားမဲ့ြပုကျင့်မ

ဆိသည်မှာ

ဤဥပ ဒအခန်း

(၁၄)

တွင်

ဖာ်ြပထား သာ ြပုကျင့်မ တစ်ခခကိ ဆိသည်။
(တ) နည်းဥပ ဒများ

ဆိသည်မှာ

နည်းဥပ ဒများကိဆိ သည်။

ဤဥပ ဒအရ

ထတ်ြပန် သာ
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အခန်း (၂ )
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဖွဲ ့စည်းြခင်း
၃။

လတ် တာ်ကိ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်ဦး ရအများဆး ၄၄ဝ ဦးြဖင့်

အာက်ပါအတိင်း ဖွဲ ့စည်းရမည် (က) မို ့နယ်ကိအ ြခခ၍လည်း ကာင်း၊
လည်း ကာင်း၊
ဖွဲ ့စည်းသည့်

မို ့နယ်

၃၃ဝ

မို ့နယ်ကိ

လူဦး ရကိ

အ ြခခ၍

ထက်ပိမိလာပါက

အသစ်

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းြဖစ် သာ

မို ့နယ်တစ်ခခနှင့် ပူး ပါင်း၍လည်း ကာင်း ဤဥပ ဒနှင့်အညီ
မဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတ်၍

ရွး ကာက်တင် ြမာက်သည့် ၃၃ဝ ဦး

ထက်မပိ သာ လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်များ၊
( ခ ) တပ်မ တာ်ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်က ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့်
အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် ၁၁ဝ ဦးထက် မပိ သာ
တပ်မ တာ်သား လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်များ။

အခန်း (၃)
မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ြခင်း
၄။

ကာ်မရှင်သည် လတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်များကိ သတ်မှတ်ရာတွင် (က) တိင်း ဒသ ကီး
နယ် ြမများ

သိ ့မဟတ်
အပါအဝင်

ြပည်နယ်များနှင့်

ြပည် ထာင်စ

ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလးတွင်

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ် ၃၃ဝ ထက်ပိမိ၍ သတ်မှတ်ြခင်း မြပုရ။
( ခ ) မဲဆန္ဒနယ်အ ရအတွက် ၃၃ဝ ထက် ကျာ်လွန်ြခင်းမရှိ သးပါက
တစ် မို ့နယ်လ င် အနည်းဆး မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ် သတ်မတ
ှ ်
ပးရမည်။
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( ဂ ) လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ် အ ရအတွက်သည် ၃၃ဝ မြပည့်မီပါက
လိအပ် န သး သာ မဲဆန္ဒနယ်အ ရအတွက်ကိ ြပည် ထာင်စ
တစ်ဝန်းလးရှိ မို ့နယ်များ၏ လူဦး ရ အများအနည်းအလိက်
တန်းစီဇယားြပုစ၍

လူဦး ရ

အများဆး

မို ့နယ်မှစ ပီး

တစ် မို ့နယ်လ င် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်စီကိ လိအပ် န သး သာ
မဲဆန္ဒနယ်

အ ရအတွက်

ြပည့်သည်အထိ

ထပ် ဆာင်း

သတ်မှတ် ပးရမည်။
(ဃ) မို ့နယ်အသစ်များ

ဖွဲ ့စည်းြခင်း ကာင့်

အ ရအတွက်သည်

၃၃ဝ

စစ ပါင်း မို ့နယ်

ထက် ကျာ်လွန်ပါက

မဲဆန္ဒနယ်

သတ်မှတ်ြခင်းကိ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် (၁)

မို ့နယ်တစ်ခအား

နှစ်ပိင်းခွဲြခား၍

မို ့နယ်အသစ်

ဖွဲ ့စည်းြခင်းြဖစ်လ င် ယင်း မို ့နယ်အသစ်ကိ မူလ မို ့နယ်၏
မဲဆန္ဒနယ်အြဖစ် ပူး ပါင်း သတ်မှတ်ြခင်း၊
(၂) တစ်ခထက်ပိ သာ
ထတ်နတ်၍

မို ့နယ်များမှ
မို ့နယ်အသစ်

ယင်း မို ့နယ်များအနက်
လူဦး ရ

နယ် ြမများကိ
ဖွဲ ့စည်းြခင်းြဖစ်လ င်

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းရှိ ပီး

အနည်းဆးရှိသည့်

မို ့နယ်နှင့်ပူး ပါင်း၍

မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခ အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်း။
( င ) လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်

တစ်နယ်အတွင်း

ကျ ရာက်သည့်

နယ် ြမတစ်ခခကိ ြပည် ထာင်စ နယ် ြမအြဖစ် သတ်မှတ်ပါက
ယင်းနယ် ြမသည်

မူလသတ်မှတ်ထား သာ

လတ် တာ်

မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း၌သာ ပါဝင်သည်ဟ မှတ်ယူ ရမည်။
၅။

(က) ကာ်မရှင်ကသတ်မှတ် သာ

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်သည်

လတ် တာ်သက်တမ်းတစ်ခ အတွက်သာ အတည်ြဖစ်သည်။
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(ခ)

ကာ်မရှင်က

ပမှန်သက်တမ်းတစ်ရပ်အတွက်

မဲဆန္ဒနယ်များ

သတ်မှတ် ပီးမှ မို ့နယ်အသစ် ဖွဲ ့စည်းခဲ့လ င် ယင်း မို ့နယ်သည်
ထိပမှန် သက်တမ်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် သက်ဆိင်ရာ
မဲဆန္ဒနယ် ြမတွင် ပါဝင်သည်ဟ မှတ်ယူ ရမည်။
( ဂ ) လတ် တာ်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ
မဲဆန္ဒနယ် များကိ

နာက်သက်တမ်းတစ်ခအတွက်

ကာ်မရှင်က အနည်းဆး ရက် ပါင်း

၆ဝ

ကိုတင်၍ သတ်မှတ် ပးရမည်။
အခန်း (၄)
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ
၆။

အာက်ပါအရည်အချင်းများနှင့်

ြပည့်စသူများသည်

အမျိုးသား၊

အမျိုးသမီးမ ရွး၊ ဘာသာမ ရွး ရွး ကာက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသည် (က) ရွး ကာက်ပွဲ စတင်ကျင်းပသည့် န ့တွင် အသက် ၁၈ နှစ်
ြပည့် ပီး

ဤဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်

မဆန် ့ကျင် သာ

နိင်ငသား၊ ဧည့်နိင်ငသား၊ နိင်ငသား ြပုခွင့်ရသူ သိ ့မဟတ်
ယာယီသက် သခလက်မှတ် ကိင် ဆာင်ထားသူ၊
( ခ ) သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်၏ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်သူ။
၇။

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များသည်

ရွး ကာက်ပွဲတွင်

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်

မရှိ စရ (က) သာသနာ့ဝန်ထမ်း၊
(ခ)

ထာင်ဒဏ်ကျခ နရသူ၊

( ဂ ) စိတ် ပါ့သွပ် နသည်ဟ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒက ြပ ာန်းထားသည့်
အတိင်း သတ်မှတ်ြခင်းခရသူ၊
(ဃ) လူမွဲအြဖစ်
မရ သးသူ၊

ဆးြဖတ် ကညာခထားရြခင်းမှ

လွတ် ြမာက်ခွင့်
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(င)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒအရ တားြမစ်ြခင်း
ခရသူ၊

( စ ) နိင်ငြခားသား သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားအြဖစ်ခယူထားသူ။
အခန်း ( ၅ )
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်ရှိသူများနှင့်
ဆက်လက်ရပ်တည်ပိင်ခွင့်မရှိသူများ
၈။

အာက်ပါအရည်အချင်းများနှင့်

အမျိုးသား၊

အမျိုးသမီး

မ ရွး၊

ြပည့်စ သာ

နိင်ငသားများသည်

ဘာသာမ ရွး

ရွး ကာက်ပွဲတွင်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်ရှိသည် (က) ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခနိင် ရးအတွက်

အမည်စာရင်း

တင်သွင်းလွာ တင်သွင်းချိန်တွင် (၁) အသက် ၂၅ နှစ် ြပည့် ပီး ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များနှင့်
မဆန် ့ကျင်သူ၊
(၂) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
ခရသည့်

အချိန်နှင့်

ြမန်မာနိင်င တာ်တွင်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်

တစ်ဆက်တည်း
အနည်းဆး

၁ဝ

ြပည် ထာင်စ
နှစ်

အ ြခချ

နထိင်ခဲ့သူ၊
ခင်းချက်။

နိင်င တာ်၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

နိင်ငြခားသိ ့

တရားဝင်သွား ရာက်သည့်

ကာလများ

ကိလည်း

နိင်င တာ်တွင်

အ ြခချ

ကာလအြဖစ်

ထည့်သွင်း

နထိင်ခဲ့သည့်
ရတွက် ရမည်။
(၃) မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်သူ။

( ခ ) နိင်ငသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွးဖွား သာ နိင်ငသားြဖစ်သူ၊
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( ဂ ) ဤဥပ ဒတွင်

သတ်မှတ်ထားသည့်

အရည်အချင်းများနှင့်

ြပည့်စသူ။
၉။

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်

အြဖစ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊

နိင်င ရးပါတီတစ်ခခကိ

တစ်သီးပဂ္ဂလ
ကိယ်စားြပု၍ြဖစ် စ

ရွး ကာက်ပွဲတွင် ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
၁ဝ။

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များသည် ရွး ကာက်ပွဲတွင် ရွး ကာက်တင် ြမာက်

ခပိင်ခွင့် မရှိ စရ(က) ထာင်ဒဏ်ကျခ နရသူ၊
( ခ ) ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ အာဏာမတည်မီကြဖစ် စ ၊ အာဏာ
တည် ပီးမှြဖစ် စ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

အရည်အချင်း

ပျက်ယွင်း စ သာ ြပစ်မြဖင့် ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခရြခင်း ကာင့်
သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာတရားမဲ့ြပုကျင့်မ

ြခင်း ကာင့် သိ ့မဟတ်

ကျူးလွန်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ဥပ ဒနှင့်အညီ

ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း ကာင့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
အြဖစ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်

သက်ဆိင်ရာက

သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလ

မရှိ ကာင်း
ကန်ဆးြခင်း

မရှိ သးသူ၊
( ဂ ) စိတ် ပါ့သွပ်သည်ဟ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒက ြပ ာန်းထားသည့်
အတိင်း သတ်မှတ်ြခင်း ခရသူ၊
(ဃ) လူမွဲအြဖစ်

သက်ဆိင်ရာတရားရး၏

ကညာခထားရြခင်းမှ

လွတ် ြမာက်ခွင့် မရ သးသူ၊
(င)

မွးဖွားစဉ်က နိင်ငသားမြဖစ် သး သာ မိဘတစ်ပါးပါးမှြဖစ် စ၊
နှစ်ပါးလးမှ ြဖစ် စ မွးဖွားသည့် နိင်ငသား၊
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( စ ) နိင်ငြခားအစိးရ၏
နိင်ငြခား

ကျးဇူးသစ္စာကိ ခယူ စာင့် ရှာက်ရိ သသူ၊

အစိးရ၏

သဇာခယူသူ၊

နိင်ငြခားအစိးရ၏

လက် အာက်ခြဖစ်သူ သိ ့မဟတ် တိင်းတစ်ပါး၏ နိင်ငသား
ြဖစ်သူ၊
(ဆ) နိင်ငြခားအစိးရ၏
တိင်းတစ်ပါး၏

လက် အာက်ခြဖစ်သူ သာ်လည်း ကာင်း၊
နိင်ငသား သာ်လည်း ကာင်း

အခွင့်အ ရးများ

သိ ့မဟတ်

ကျးဇူး

ခစားရ သာ
ခစားခွင့်များကိ

ခစားနိင်ခွင့်ရှိသူ၊
( ဇ ) နိင်ငြခားတိင်းြပည်တစ်ခခ၏ အစိးရ သိ ့မဟတ် ဘာသာ ရး
အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် အြခားအဖွဲ ့အစည်း တစ်ခခ သိ ့မဟတ်
ပဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးထမှ

ငွ ကး၊

ြမ၊ အိမ်၊ အ ဆာက်အအ၊

ယာဉ်၊ ပစ္စညး် စသည်တိ ့ကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက် သာ
နည်းြဖင့် ြဖစ် စ အ ထာက်အပ့ ရယူသးစွဲသူ သိ ့မဟတ် ယင်းသိ ့
အ ထာက်အပ့ရယူသးစွဲသည့် အဖွဲ ့အစည်းဝင်ြဖစ်သူ၊
( စ ျ ) နိင်င ရးကိစ္စအတွက် ဘာသာ ရးကိ အ ကာင်းြပ၍ ဆန္ဒမဲ
ပးရန် သာ်လည်း ကာင်း၊
ြပာဆိြခင်း၊

ဆန္ဒမဲမ ပးရန် သာ်လည်း ကာင်း

ဟာ ြပာြခင်း၊

ယင်းသိ ့ြပုလပ်ရန်

ကညာချက်ထတ်ြပန်ြခင်းနှင့်

အား ပးလ ့ ဆာ်ြခင်းြပုသူ

သိ ့မဟတ်

ယင်းသိ ့ ြပုလပ်သည့် အဖွဲ ့အစည်းဝင်ြဖစ်သူ၊
(ည) သာသနာ့ဝန်ထမ်း၊
( ဋ ) နိင်င့ဝန်ထမ်း၊
ခင်းချက်။

ယင်းစကားရပ်သည်
ဖွဲ ့စည်း သာ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

လတ် တာ်များတွင်

ရွးချယ်

ခန် ့အပ်ြခင်း ခရသည့် တပ်မ တာ်သား လတ် တာ်
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ကိယ်စားလှယ်များနှင့်လည်း ကာင်း၊
များရှိ အဖွဲ ့အစည်းများတွင်
ခရသည့်

လတ် တာ်

ရွးချယ်ခန် ့အပ်ြခင်း

နိင်င့ဝန်ထမ်းများနှင့်လည်း ကာင်း

မသက်ဆိင် စရ။
( ဌ ) နိင်င တာ်ပိင်

ငွ ကး၊

ြမ၊ အိမ်၊ အ ဆာက်အအ၊ ယာဉ်၊

ပစ္စည်းစသည်တိ ့ကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက် သာနည်းြဖင့်
ြဖစ် စ

ရယူသးစွဲသူ

သိ ့မဟတ်

ယင်းသိ ့

ရယူသးစွဲသည့်

အဖွဲ ့အစည်းဝင်ြဖစ်သူ၊
ခင်းချက်။

(၁) နိင်င တာ်ပိင် ငွ ကးဟူ သာ စကားရပ်တင
ွ ်
အ ငိမ်းစား လစာ၊ စရိတ၊်

ငွ ကး သာ်

လည်း ကာင်း၊ နိင်င တာ်အကျိုး အတွက်
ဆာင်ရွက်သြဖင့် နိင်င တာ်က တရားဝင်
ထာက်ပ့

ချီးြမင့်ထား သာလစာ၊

စရိတ၊်

ငွ ကး သာ်လည်း ကာင်း မပါဝင်၊
(၂) နိင်င တာ်ပိင် ြမ၊
ယာဉ်၊

ပစ္စည်း

အိမ်၊

အ ဆာက်အအ၊

ဟူ သာ

ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

စကားရပ်တွင်

သာ်လည်း ကာင်း၊

တာဝန်အရ သာ်လည်း ကာင်း နိင်င တာ်က
သးစွဲခွင့်ြပုထား သာ သိ ့မဟတ် နိင်င တာ်
ထမှ အခ ကး ငွြဖင့် ငှားရမ်း သးစွဲ သာ
နိင်င တာ်ပိင် ြမ၊ အိမ်၊ အ ဆာက် အအနှင့်
အခန်းများ၊

အြခားအ ဆာက်အအနှင့်

အခန်းများ၊ နိင်င တာ်ပိင် လယာဉ်၊ ရထား၊
သ ဘာ၊
မပါဝင်။

မာ် တာ်ယာဉ်၊ ပစ္စည်းစသည်တိ ့
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( ဍ ) ဧည့်နိင်ငသား၊ နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူ၊ နိင်ငြခားသား သိ ့မဟတ်
နိင်ငြခားသားအြဖစ် ခယူထားသူ၊
( ဎ ) တည်ဆဲဥပ ဒ

တစ်ရပ်ရပ်အရ

ကညာြခင်းခထားရ သာ

မတရားအသင်းအြဖစ်

အဖွဲ ့အစည်း၊

အ ကမ်းဖက်

လပ်ရပ်များကိ ကျူးလွန်သည်ဟ နိင်င တာ်က သတ်မှတ် သာ
အဖွဲ ့အစည်းနှင့်

ပဂ္ဂိုလ်များ၊

နိင်င တာ်အား

လက်နက်ကိင်

ဆန် ့ကျင် န သာ သာင်းကျန်းသူ အဖွဲ ့အစည်းများ သိ ့မဟတ်
ယင်းအဖွဲ ့ အစည်းဝင်များနှင့် ဆက်သွယ် ကာင်း ခိင်လ သာ
အ ထာက်အထား ရှိသူ။
၁၁။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

အာက်ပါအချက်

တစ်ခခနှင့်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ ပီး နာက်

ငိစွန်းလ င်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

ဆက်လက်ရပ်တည်ပိင်ခွင့် မရှိ စရ (က) သာသနာ့ဝန်ထမ်းအြဖစ်သိ ့ အ မဲတမ်းကူး ြပာင်းသွားြခင်း၊
( ခ ) စိတ် ပါ့သွပ်သည်ဟ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒက ြပ ာန်းထားသည့်
အတိင်း သတ်မှတ်ခရြခင်း၊
( ဂ ) လူမွဲအြဖစ် သက်ဆိင်ရာ တရားရး၏ ကညာခရြခင်း၊
(ဃ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ ပီး

နာက် တည်ဆဲ ဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ထာင်ဒဏ်ကျခရြခင်း၊
( င ) သက်ဆိင်ရာဥပ ဒအရ

နိင်ငသားအြဖစ်မှ

ရပ်စဲသွား ကာင်း

သတ်မှတ်ခရြခင်း၊
(စ)

မွးဖွားစဉ်က

မိဘတစ်ပါးပါးြဖစ် စ၊

နှစ်ပါးလးြဖစ် စ

နိင်ငသား မဟတ် ကာင်း သက်ဆိင်ရာ၏ သတ်မှတ်ခရြခင်း၊
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(ဆ) နိင်ငြခားအစိးရ၏ ကျးဇူးသစ္စာကိ
နိင်ငြခား

အစိးရ၏

လက် အာက်ခြဖစ်သူ

ခယူ စာင့် ရှာက်ရိ သသူ၊

သဇာခယူသူ၊

နိင်ငြခားအစိးရ၏

သိ ့မဟတ်

တိင်းတစ်ပါး၏

နိင်ငသားြဖစ်သူဟ ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ခရြခင်း၊
( ဇ ) နိင်ငြခားအစိးရ၏
တိင်းတစ်ပါး၏
အခွင့်အ ရးများ

လက် အာက်ခြဖစ်သူ သာ်လည်း ကာင်း၊
နိင်ငသား သာ်လည်း ကာင်း
သိ ့မဟတ်

ကျးဇူး

ခစားရ သာ
ခစားခွင့်များကိ

ခစားနိင်ခွင့်ရှိသူဟ ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ် ခရြခင်း၊
( စ ျ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ

ကာ်မရှင်က နတ်ထွက်ခွင့်

ြပုြခင်း၊
(ည) တည်ဆဲဥပ ဒ

တစ်ရပ်ရပ်အရ

မတရားအသင်းအြဖစ်

ကညာြခင်း ခရ သာ အဖွဲ ့အစည်း၊ အ ကမ်းဖက်လပ်ရပ်များကိ
ကျူးလွန်သည်ဟ နိင်င တာ်က သတ်မှတ် သာ အဖွဲ ့အစည်းနှင့်
ပဂ္ဂိုလ်များ၊ နိင်င တာ်အား လက်နက်ကိင် ဆန် ့ကျင် န သာ
သာင်းကျန်းသူအဖွဲ ့အစည်းများ
အစည်းဝင်များနှင့်
အ ထာက်အထား

သိ ့မဟတ်

ဆက်သွယ် ကာင်း
ရှိသည်ဟ

သက်ဆိင်ရာ

ယင်းအဖွဲ ့
ခိင်လ သာ
တရားရး၏

ဆးြဖတ်ခရြခင်း၊
( ဋ ) ပဒ်မ ၁ဝ၊ ပဒ်မခွဲ(ဇ)၊(စျ) သိ ့မဟတ် (ဌ) ပါ ပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ်
အဖွဲ ့အစည်းဝင်

ြဖစ် ကာင်း

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့၏

ဆးြဖတ်ခရြခင်း၊
( ဌ ) ပဒ်မ ၁ဝ၊ ပဒ်မခွဲ(ဋ)ပါ နိင်င့ဝန်ထမ်းြဖစ် ကာင်း သက်ဆိင်ရာ
ဝန်ထမ်း အဖွဲ ့အစည်း အ ကီးအမှူးက အ ကာင်း ကားခရြခင်း။
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၁၂။

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသူတစ်ဦးသည် ပဒ်မ ၈နှင့် ပဒ်မ ၁ဝ ပါ

ြပ ာန်းချက်

တစ်ရပ်ရပ်နှင့်

ငိစွန်း ကာင်း

ကာ်မရှင်သည် ယင်းတိင် ကားချက်ကိ
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

တိင် ကားချက်ကိ

ရရှိလ င်

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့ဖွဲ ့၍ စစ် ဆး ပီး

ဆက်လက်ရပ်တည်ပိင်ခွင့်

ရှိ

မရှိ

ဆးြဖတ် စနိင်သည်။

အခန်း(၆)
မဲစာရင်းြပုစြခင်း
၁၃။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များကိ

မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးအတွက်
သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ရန်

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ၏

မဲစာရင်းများကိ

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများနှင့်

ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့က ြပုစရမည်။
၁၄။

(က) ဤဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်

နိင်ငသား၊ဧည့်နိင်ငသား၊

နိင်ငသား

မဆန် ့ကျင် သာ
ြပုခွင့်ရသူနှင့်

ယာယီ

သက် သခလက်မှတ် ကိင် ဆာင်ထားသူတိင်းသည် မဲဆန္ဒနယ်
တစ်နယ်တွင်

နထိင်သူလည်းြဖစ်၍

ရွး ကာက်ပွဲ

စတင်

ကျင်းပသည့် န ့တွင် အသက် ၁၈ နှစ် ြပည့်သူလည်းြဖစ်လ င်
ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက

သက်ဆိင်ရာ မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။
( ခ ) တပ်မ တာ်သားများ၊

နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ န သာ

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်၏

သအဖွဲ ့ဝင်များနှင့်

အိမ် ထာင်စဝင်များ၊ သရးအဖွဲ ့ဝင်များနှင့် အိမ် ထာင်စဝင်များ၊
ပညာ တာ်သင်များနှင့်
အဖွဲ ့ဝင်များနှင့်

အိမ် ထာင်စဝင်များ၊

အိမ် ထာင်စဝင်များ၊

ကိယ်စားလှယ်

ြပည် ထာင်စအစိးရ၏
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ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

နိင်ငြပင်ပတွင်

အိမ် ထာင်စဝင်များကိ

ရာက်ရှိ နသူများနှင့်

ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း သက်ဆိင်ရာ
မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။
၁၅။

(က) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်၏
နိင်ငသား၊

မဲစာရင်းတွင်

ဧည့်နိင်ငသား၊

ယာယီသက် သခလက်မှတ်

အမည်ပါဝင် သာ
နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူနှင့်

ကိင် ဆာင်ထားသူတိင်းသည်

ယင်းမဲဆန္ဒနယ်တွင်သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့် ရှိသည်။
( ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်
မဲစာရင်းမှ

အြခားမဲဆန္ဒနယ်

မဲဆန္ဒနယ်

တစ်နယ်၏

တစ်နယ်၏

မဲစာရင်းသိ ့

ခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက်ြဖင့်
သတ်မှတ်သည့်အတိင်း

အမည် ြပာင်း ရွ လိ
့ လ င်

သက်ဆိင်ရာ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

လ ာက်ထားနိင်သည်။
( ဂ ) မဲဆန္ဒနယ်များရှိ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆိ သက်ဆိင်ရာ
မဲဆန္ဒနယ်၏

မဲစာရင်းတစ်ခမှအပ

အြခားမဲဆန္ဒနယ်၏

မဲစာရင်းများ၌ တစ်ချိန်တည်းတွင် အမည်စာရင်း ပါဝင်ြခင်း
မရှိ စရ။
၁၆။

သက်ဆိင်ရာ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ၏

အမည်

စာရင်းကိ

မဲဆန္ဒနယ်အလိက်
ရွး ကာက်ပွဲမတိင်မီ

သတ်မှတ်ထားသည့် အတိင်း ကိုတင် ကညာရမည်။
၁၇။

(က) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်
မိမိ၏အမည်
သိ ့မဟတ်

ပါဝင်ြခင်း

ကျးရွာအပ်စ

သက်ဆိင်ရာ

မရှိလ င်

မဲစာရင်းတွင်

သက်ဆိင်ရာ

ရပ်ကွက်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ မိမိ၏ အမည်ကိ

ထည့်သွင်း ပးရန်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း

တာင်းဆိလာကိ

တင်သွင်း နိင်သည်။
( ခ ) သက်ဆိင်ရာ

ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲက အမည်စာရင်း ထည့်သွင်း ပးြခင်းမရှိခဲ့လ င် သတ်မှတ်
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ထားသည့်အတိင်း မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အယူခခွင့်ရှိသည်။
ယင်း ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် ပဒ်မ ၅၃ ပါ
ြပ ာန်းချက်မှတစ်ပါး အ ပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။
၁၈။

(က) ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ တစ်ခ၏

မဲစာရင်းတွင်

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်မရှိသူ တစ်ဦး၏ အမည်ပါဝင် န ကာင်း ယင်း
မဲစာရင်း၌ပါဝင်သူတစ်ဦးက
ရပ်ကွက်

ကန် ့ကွက်လိလ င်

သိ ့မဟတ်

သက်ဆိင်ရာ

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း ကန် ့ကွက်လွာတင်သွင်း နိင်သည်။
( ခ ) သက်ဆိင်ရာ

ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲက ယင်းအမည်ကိ မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ပးြခင်းမရှိခဲ့လ င်
သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း

မို ့နယ် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

အယူခခွင့်ရှိသည်။ ယင်း ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏ ဆးြဖတ်ချက်သည်
ပဒ်မ ၅၃ ပါ ြပ ာန်းချက်မှ တစ်ပါးအ ပီးအြပတ် ြဖစ် စရမည်။
( ဂ ) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၌
မဲစာရင်းတွင်

အမည်

အယူခမမ ပီးြပတ် သး သာ်လည်း
ပါရှိ ပီးြဖစ် သာသူအား

တားြမစ်ခွင့် မရှိ စရ။ ယင်းအခွင့်အ ရးအရ

မဲမ ပးရဟ

ပး ပီး ြဖစ် သာ

ဆန္ဒမဲသည်လည်း တရားဝင်ြဖစ် စရမည်။
၁၉။

ကာ်မရှင်နှင့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအသီးသီးတိ ့သည် မဲစာရင်းြပုစရာတွင-်
(က) မဲစာရင်းတွင်
တွ ရှ့ ိလ င်

ပါဝင်ခွင့်ရှိလျက်နှင့်
ထိအမည်များကိ

ပါဝင်ြခင်းမရှိ ကာင်း

နာက်ဆက်တွဲမဲစာရင်းတွင်

ထည့်သွင်းရမည်။
( ခ ) မဲစာရင်းတွင်

ပါဝင်ခွင့်မရှိဘဲ

ပါဝင် ကာင်း

တွ ရှ့ လ
ိ င်

ထိအမည်များကိ မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရမည်။
၂ဝ။

မဲစာရင်းများကိ

သတ်မှတ်ထား သာ

ဦးစီးဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်း

သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်က သတ်မှတ် ထားသည့်အတိင်း ထိန်းသိမ်းရမည်။
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၂၁။

လတ် တာ်သက်တမ်း

အ ကာင်းတစ်စတစ်ရာ ကာင့်

တစ်ခအတွင်း

မဲဆန္ဒနယ်

ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပွဲ

မူလမဲစာရင်းကိအ ြခခ၍ ကညာြခင်း၊

ြဖည့်စွက်ြခင်း၊

တစ်နယ်၌

ကျင်းပရန်ရှိလ င်
နတ်ပယ်ြခင်းနှင့်

ြပင်ဆင်ြခင်းတိ ့ကိ ပဒ်မ ၁၄၊ ပဒ်မ ၁၅ နှင့် ပဒ်မ ၁၆ တိ ့တွင် ြပ ာန်းထားသည့်
အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၇)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း၊
ကညာြခင်းနှင့် ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယ်ခန် ့ထားြခင်း
၂၂။

ရွး ကာက်ပွဲတွင် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ် ဝင် ရာက်

ယှဉ် ပိုင်လိသူတစ်ဦးသည်

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊

သက်ဆိင်ရာ

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ၊ ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း
အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကိ တင်သွင်းရမည်။
၂၃။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းတစ်ဦးသည်

မဲဆန္ဒနယ်

တစ်နယ်

ထက်ပိ၍ တစ် ပိုင်တည်း အမည် စာရင်းတင်သွင်းခွင့် မရှိ စရ။
၂၄။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

ထားသူ၏

အမည်စာရင်း

အမည်စာရင်း

တင်သွင်းလာသည်

တင်သွင်း

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ညီညွတ်မရှိ မရှိ ၊ လက်ခရန်သင့် မသင့်ကိ သတ်မတ
ှ ် ထားသည့်အတိင်း
နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊

သက်ဆိင်ရာ

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက စိစစ်ရမည်။

သိ ့မဟတ်
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၂၅။

ပဒ်မ ၂၄ အရ

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ

တိင်း ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ်
ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက စိစစ်သည့် အချိန်တွင် (က) သက်ဆိင်ရာ
အမည်စာရင်း

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်
တင်သွင်းထားသူသည်

မိမိတင်ြပလိ သာ

အ ထာက်အထားများကိ တင်ြပခွင့် ရှိသည်။
( ခ ) သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားသူသည်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်

ခပိင်ခွင့် မရှိ ကာင်း သိ ့မဟတ် ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်
အရည်အချင်းများနှင့်

ြပည့်စြခင်း

ထိကိယ်စားလှယ် လာင်း

မရှိ ကာင်းကိ

ရွး ကာက်ခမည့်

မဲဆန္ဒနယ်မှ

ယှဉ် ပိုင် ရွး ကာက်ခသည့် ကိယ်စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးဦးက
လ လာက် သာ အ ထာက်အထားများ တင်ြပ၍ သတ်မှတ်
ထားသည့် အတိင်း ကန် ့ကွက်နိင်သည်။
၂၆။
အဖွဲ ့ခွဲ

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊
၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ပဒ်မ

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း ကာ်မရှင်

ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
၂၄

အရ

သိ ့မဟတ်

စိစစ် ပီး နာက်

ခရိင်

အာက်ပါ

အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည် (က) သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ် အမည်
စာရင်းတင်သွင်းထားသူသည်
ညီညွတ်ပါက

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်ရှိသူ
ကညာြခင်း၊

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
ြဖစ် ကာင်း

သတ်မတ
ှ ်
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( ခ ) သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသူသည်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ညီညွတ်ြခင်းမရှိပါက လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အြဖစ်
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်မရှိသူြဖစ် ကာင်း

သတ်မှတ်

ကညာြခင်း။
၂၇။

(က) ပဒ်မ

၂၆

အရ

ချမှတ် သာအမိန် ့ကိ

မ ကျနပ်သူသည်

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း အယူခခွင့် ရှိသည်။
( ခ ) သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲ၏ အဆးအြဖတ်သည် ပဒ်မ ၅၃ ပါ

ြပ ာန်းချက်မှ

တစ်ပါး အ ပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။
၂၈။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

ထားသူတစ်ဦးသည်

မိမိ၏

အမည်

အမည်စာရင်း

တင်သွင်း

စာရင်းတင်သွင်းလာကိ

သတ်မတ
ှ ်

ထားသည့်အတိင်း ရပ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။
၂၉။

ရွး ကာက်ပွဲအတွက်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း မိမိကိယ်ကိ
ြဖစ် စ၊ အြခားသူတစ်ဦးကိြဖစ် စ မိမိ၏ ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
ခန် ့ထားရမည်။
၃ဝ။

(က) ဤဥပ ဒအရ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့် အရည်အချင်းနှင့်

ရွး ကာက်

ြပည့်စသူကိသာလ င်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ခန် ့ထား ရမည်။

ယင်းသိ ့

ခန် ့ထားရာတွင် ထိသူ၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ခန် ့ထားရမည်။
( ခ ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ

ခန် ့ထားသည့်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်

နတ်ထွက်လ င်ြဖစ် စ၊

ကွယ်လွန်လ င်ြဖစ် စ၊

ရွး ကာက်ပွဲ

ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ

ရပ်သိမ်းခရလ င်ြဖစ် စ

လတ် တာ်
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ကိယ်စားလှယ် လာင်းသည်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

အြခားသူ တစ်ဦးအား ခန် ့ထားနိင်သည်။

အခန်း (၈)
တပ်မ တာ်သားလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ
၃၁။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

အရည်အချင်းများနှင့်
မဆန် ့ကျင် သာ

ြပည့်စ ပီး

တပ်မ တာ်သား

သတ်မှတ်ထားသည့်
ဦးစီးချုပ်က

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်
ဤဥပ ဒပါ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

အ ရအတွက်အတိင်း
ကာ်မရှင်သိ ့

ြပ ာန်းချက်များနှင့်
စာရင်းကိ

တပ်မ တာ်ကာကွယ် ရး

ပးပိ ့လာသည့်အခါ

ကာ်မရှင်က

ယင်းအမည်စာရင်းကိ စိစစ်၍ အများြပည်သူ သိရှိနိင်ရန် ကညာရမည်။
၃၂။

တပ်မ တာ်ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်က

အမည်စာရင်းတင်သွင်းထား

သာ တပ်မ တာ်သား လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပ ဒပါ
ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငိစွန်း န ကာင်း စိစစ် တွ ရှ့ ိလ င် ကာ်မရှင်သည်
ထိလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အစား

အြခားတပ်မ တာ်သား

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦး၏အမည်စာရင်းကိ အစားထိး ပးပိ ့ရန် တပ်မ တာ်
ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်နှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၃။

တပ်မ တာ်ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်သည်

မိမိအမည်စာရင်းတင်သွင်း

ထား သာ တပ်မ တာ်သား လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးကိ အစားထိး
ြပာင်းလဲလိ ကာင်း

ကာ်မရှင်သိ ့ အ ကာင်း ကား သည့်အခါ အစားထိး

ြပာင်းလဲလိသည့် တပ်မ တာ်သားလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းကိ
အများြပည်သူသိရှိနိင်ရန်
ြပာင်းလဲြခင်းခရ သာ

ကညာရမည်။
မူလ

ထိသိ ့

ကညာသည့် န ့မှစ၍

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်သည်

ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ရပ်စဲ ပီးြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။

လတ် တာ်
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အခန်း (၉)
ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း
၃၄။

ကာ်မရှင်သည် (က) ရွး ကာက်ပွဲများကိ

ြဖစ်နိင်သ ရွ ့

တစ် န ့တည်းတွင်

တစ် ပိုင်နက် ကျင်းပရမည်။
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲများကိ

ြဖစ်နိင်သ ရွ ့

အများြပည်သူတိ ့၏

အလပ်ပိတ်ရက်တွင် ကျင်းပ ရမည်။
(ဂ)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့် န ့ရက်ကိ

ကိုတင်၍

သတ်မှတ်

ကညာရမည်။
၃၅။

အခန်း (၈) ပါ

ကိယ်စားလှယ်များကိ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များမှအပ လတ် တာ်

သက်ဆိင်ရာ

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများက

မဲဆန္ဒနယ်များတွင်

လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒမဲြဖင့်

နထိင် က သာ

တိက်ရိက် ရွး ကာက်

တင် ြမာက်ရမည်။
၃၆။

ကာ်မရှင်သည် (က) ရပ်ကက
ွ န
် င
ှ ့် ကျးရွာအပ်စအလိက်ထားရှမ
ိ ည့် မဲရအ ရအတွကက
် ိ
ဆန္ဒမဲ

ပးပိင်ခွင့် ရှိသူဦး ရနှင့်

သင့် လျာ်သလိ

ဒသအ ြခအ နကိ မူတည်၍

သတ်မှတ်နိင်သည်

သိ ့မဟတ်

သက်ဆိင်ရာ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်သိ ့လည်း တာဝန် ပးအပ် နိင်သည်။
( ခ ) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများအား

မဲရ နရာများ

သတ်မှတ်ရန်

တာဝန် ပးအပ် နိင်သည်။
၃၇။

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည် ယင်းသိ ့ မဲရများသတ်မှတ်ရာတွင်

လတ် တာ်တစ်ရပ်တည်း
အတွက်ပါ

အတွက်သာ

ရွး ကာက်ပွဲများကိ

မဟတ်ဘဲ

အြခားလတ် တာ်များ

တစ် ပိုင်နက်

ကျင်းပသြဖင့်

22
တစ်ချိန်တည်းတွင်

ဆန္ဒမဲ ပးရန်

ရှိပါက

သတ်မှတ်ထား သာမဲရများကိ

လတ် တာ်

တစ်ရပ်စအ
ီ တွက်

ကာ်မရှင်၏ညန် ကားချက်နှင့်အညီ

မဲရတစ်ရတည်းတွင် အခန်းများခွဲ၍ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့်

ဆာက်လပ် စြခင်း

ြပုနိင်သည်။
၃၈။

မဲရများကိ

လာ ရာက်

ဆာက်လပ်ရာတွင်

အလွယ်တကူ

နရာများ၌

ဆာက်လပ် ပီး

ဆန္ဒမဲ ပးနိင် သာ

လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒမဲ ပးမကိ
ထားရှရ
ိ မည်။

အများြပည်သူတိ ့

မထိခိက် စ ရးအတွက်

မဲရများတည်ရှိသည့် နရာကိ

လြခုမရှိ စရန်

အများြပည်သူတိ ့

စီစဉ်

သိရှိ စရန်

ကိုတင် ကညာရမည်။
၃၉။

သက်ဆိင်ရာ

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးရှိ

မဲရများကိ ကီး ကပ် ကွပ်ကဲရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း မဲရအဖွဲ ့များကိ
ဖွဲ ့စည်းရမည်။ ယင်းသိ ့ ဖွဲ ့စည်းရာတွင် (က) နိင်င့ဝန်ထမ်းများထဲမှ

သင့် လျာ်သူများကိ

မဲရမှူးများအြဖစ်

ခန် ့အပ်ရမည်။
( ခ ) မဲရအဖွဲ ့များကိ

ဒသခအများြပည်သူတိ ့၏
မဲစာရင်းတစ်ခခတွင်

နိင်င့ဝန်ထမ်းများနှင့်

ြဖစ်နိင်သ ရွ ့

ယ ကည် လးစားြခင်းခရ ပီး

ပါရှိ သာ

နိင်ငသား၊

ဧည့်နိင်ငသား

သိ ့မဟတ် နိင်ငသား ြပုခွင့်ရသူများြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့်
အတိင်း ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ရမည်။
( ဂ ) မဲရမှူးနှင့်

မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ၏

တာဝန်နှင့်

လပ်ပိင်ခွင့်များကိ

ဤဥပ ဒ ၊ နည်းဥပ ဒများ နှင့်အညီ သတ်မှတ် ပးရမည်။
၄ဝ။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

ကျင်းပသည့် န ့တွင်
မဲရအသီးသီး၌

အသီးသီးသည်

မိမိ ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခမည့်

မိမိကိယ်စား ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ရွး ကာက်ပွဲ

မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းရှိ

မဲရကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့်
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အကူကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီတိ ့ကိ

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း

ခန် ့ထား

နိင်သည်။ ယင်းမဲရကိယ်စားလှယ်နှင့် အကူကိယ်စားလှယ်တိ ့သည် မဲစာရင်း
တစ်ခခတွင် ပါရှိ ပီး ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ ြဖစ် စရမည်။
၄၁။

(က) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခမည့်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွက်

တစ်ဦးတည်းသာရှိလ င်

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပြခင်း မြပု တာ့ဘဲ

ထိပဂ္ဂုိ လ်အား လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယြ် ဖစ် ကာင်း သက်ဆင်
ိ ရာ
တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက

ကညာရမည်။
( ခ ) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်
တစ်ဦးထက်

ပိ၍ရှိခဲ့လ င်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
မဲပးနှင့်

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ

နည်းဥပ ဒများြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိင်း ြပုလပ်စီစဉ်၍
ဆန္ဒမဲ ပး စရမည်။
၄၂။

(က) ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့တွင် မဲရများကိ နနက် ၆ နာရီမှ
ည န

၄

နာရီအထိ

ဖွင့်လှစ်ထားရမည်။

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူအားလး ဆန္ဒမဲ

သိ ့ရာတွင်

ပး ပီးပါက မဲရများကိ

ည န ၄ နာရီထက် စာ၍ ပိတ်နိင်သည်။
( ခ ) မဲရကိ ည န ၄နာရီတိတိအချိန်တွင် ပိတ်သည့်အခါ မဲရမပိတ်မီ
ထိမဲရပရိဝဏ် အတွငး် ၌ ဆန္ဒမဲ ပးရန် ရာက်ရှိ နသူများအနက်
ဆန္ဒမဲမ ပးရ သးသူများရှိပါက ယင်းတိ ့ကိ စာရင်း ကာက်ယူ၍
ထိစာရင်းတွင် ပါသူများကိသာလ င် ဆန္ဒမဲ ပးချိန် ကျာ်လွန် ပီး
ြဖစ် စကာမူ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့် ြပုရမည်။
၄၃။

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးသူများမှအပ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်

ရှိသူများသည်

သက်ဆိင်ရာ

မဲရအသီးသီး၌

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ
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ကိယ်တိင်လာ ရာက်ထတ်ယူ ပီး လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒြပု၍ သက်ဆိင်ရာ မဲပးအတွင်းသိ ့
ကိယ်တိင်ထည့်ရမည်။

မည်သူမ

ကိယ်စားလှယ် စလတ်၍

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

မြပုရ။
၄၄။

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်

ရွး ကာက်ပွဲတစ်ခတွင်

လတ် တာ်သိ ့ ရွး ကာက်ခ သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအနက်
မိမိဆန္ဒြပုလိ သာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

တစ်ဦးအတွက်

ဆန္ဒမဲတစ်မဲသာ ပးခွင့်ရှိသည်။ တစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်မရှိ စရ။
၄၅။

(က) သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပသိ ့ ရာက် န သာ တပ်မ တာ်သား
များ၊ ကျာင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများ၊ အချုပ်ခ နရသူများ
နှင့် ဆးရသိ ့ တက် ရာက် ကသ နသူများသည် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ
လက်မှတ်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ရန်
သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက စီစဉ် ပးရမည်။
( ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည်
န ့တွင်

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့်

မိမိအမည် စာရင်းပါရှိ သာ မဲဆန္ဒနယ်မှ ကျာ်လွန်၍

ခရီး ဝးသွားလာရန်ရှိလ င် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲ
ပးနိင်ရန် သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက စီစဉ် ပးရမည်။
( ဂ ) မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းရှိ န သာ်လည်း

အာက်ပါအ ကာင်း

တစ်ခခ ကာင့် မဲရသိ ့ ကိယ်တိင်လာ ရာက် ဆန္ဒမဲမ ပးနိင်သူ
များသည်

ဆန္ဒမဲ ပးလိလ င်

ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ရန်
ရပ်ကွက်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မှတ်ြဖင့်

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း

သက်ဆိင်ရာ

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

စီစဉ် ပးရမည် (၁)

အနာ ကီး ရာဂါစွဲကပ် နြခင်း၊

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက
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(၂)

ရာဂါ ဝဒနာြပင်းထန်စွာခစား နရြခင်း၊

(၃)

အသက်အရွယ် ကီးရင့် နြခင်း၊

(၄)

သားဖွား နြခင်း၊

(၅)

ရဲအချုပ်စခန်း

သိ ့မဟတ်

အကျဉ်းစခန်းတွင်

အချုပ်ခ နရြခင်း၊
(၆)

ဆးရ၌

အတွငး် လူနာအြဖစ်

ဆးဝါးကသမ

ခယူ နရြခင်း၊
(၇)

နိင်င့ဝန်ထမ်း

သိ ့မဟတ်

တပ်မ တာ်သား

သိ ့မဟတ်

ရဲတပ်ဖဲွ ့ဝင်တစ်ဦးသည် မဲစာရင်းပါရှရ
ိ ာ ဒသမှ ကျာ်လန
ွ ၍
်
ယာယီတာဝန် သွား ရာက် ထမ်း ဆာင်ရြခင်း။
(ဃ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

သိ ့မဟတ်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွင်

မိမိကိယ်တိင် ရးသွင်းရန် အခက်အခဲရှိသူများအတွက် ဆန္ဒြပုရ
မည့်နည်းလမ်းကိ နည်းဥပ ဒများြဖင့် သတ်မှတ် ပးရမည်။
၄၆။

ပဒ်မ ၄၅ ၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၇)ပါ

မဲဆန္ဒရှင်များမှအပ အြခား ဒသရှိ စီမကိန်းများ၊ စက်မလက်မလပ်ငန်းများ၊
စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများနှင့် အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ခခတွင်
သွား ရာက်အလပ်လပ်ကိင်လျက်ရှိ က သာ

မဲဆန္ဒနယ်

ြပင်ပ ရာက်

နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းများအပါအဝင် အြခားမဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားနှင့် အ ကာင်းအမျိုးမျိုး ကာင့်
မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပသိ ့

ရာက်ရှိ န က သာ

မဲဆန္ဒရှင်များ၏

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်

ရရှိ စ ရးအတွက် (က) ယင်းတိ ့သည်
အသီးသီးတွင်

အ မဲတမ်း နရပ်ရှိမဲစာရင်းြဖင့်
ရွး ကာက်ခမည့်

ထိမဲဆန္ဒနယ်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
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လာင်းများကိ မဲ ပးလိပါက

အာက်ပါအတိင်း

ဆာင်ရွက်

ရမည် (၁)

မိမိတိ ့၏အ မဲတမ်း နရပ်သိ ့သွား ရာက် ပီး ရွး ကာက်ပွဲ
ကျင်းပသည့် န ့ မတိင်မီ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ရပ်ကွက်
သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၌

ကိုတင်

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း၊
(၂)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့၌ မိမိ၏အ မဲတမ်း နရပ်ရှိ
သတ်မှတ်ထားသည့် မဲရတွင် ကိယ်တိင် သွား ရာက်
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း။

( ခ ) ယင်းတိ ့သည်

မိမိတိ ့၏

အ မဲတမ်း နရပ်သိ ့ သွား ရာက် ပီး

မဲ ပးလိြခင်းမရှိပါက

မိမိတိ ့ ရာက်ရှိ န သာမဲဆန္ဒနယ်တွင်

ရွး ကာက်ခ သာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများကိ

ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ခွင့်ရရှိ စရန်
ထည့်သွင်းြခင်း၊
မဲရတွင်

ယင်းတိ ့အတွက်

မဲစာရင်း

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း၊
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့်

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းတိ ့ကိ

သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
၄၇။

(က) ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့်အချိန်၌
န သာ

နိင်ငြပင်ပတွင်

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်၏

ရာက်ရှိ

သအဖွဲ ့ဝင်များနှင့်

အိမ် ထာင်စဝင်များ၊ သရးအဖွဲ ့ဝင်များနှင့် အိမ် ထာင်စဝင်များ၊
ပညာ တာ်သင်များနှင့်

အိမ် ထာင်စဝင်များ၊

ကိယ်စားလှယ်

အဖွဲ ့ဝင်များနှင့် အိမ် ထာင်စဝင်များ၊ ြပည် ထာင်စ အစိးရ၏
ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

နိင်ငြပင်ပတွင်

အိမ် ထာင်စဝင်များက

သက်ဆိင်ရာ

ရာက်ရှိ နသူများနှင့်
မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်

ကိုတင်၍ ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ရန် ကာ်မရှင်က စီစဉ် ပးရမည်။

27
( ခ ) နိင်ငြပင်ပတွင်
ကိုတင်၍

ရာက်ရှိ န သာ

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများက

ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက်

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီး

ဌာနက တာဝန်ယူ ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။

အခန်း (၁ဝ)
ဆန္ဒမဲ ရတွက်ြခင်းနှင့် အတည်ြပု ကညာြခင်း
၄၈။

(က) ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် မိမိနှင့်
သက်ဆိင် သာ မဲရအသီးသီးအတွက် ပဒ်မ ၄၅၊ ပဒ်မခွဲ(ခ)၊
(ဂ)နှင့်

ပဒ်မ

၄၆

တိ ့အရ

ဆန္ဒြပု

ထား သာ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့် ဆန္ဒြပုခဲ့ သာ မဲဆန္ဒရှင် အမည်
စာရင်းတိ ့ကိ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့တွင်

မဲရမဖွငမ
့် ီ

သက်ဆိင်ရာ မဲရမှူး၏ လက်ဝယ်သိ ့ အ ရာက် ပးပိ ့ရမည်။
( ခ ) သက်ဆိင်ရာမဲရအလိက်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း ပီးြပတ်လ င် ပီးြပတ်ချင်း
မဲရမှူး

ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊

မဲရအဖွဲ ့ဝင်က

ြဖစ် စ

ကိယ်စားလှယ်များနှင့်
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ

ယင်းက

မဲရတွင်ပင်

တာဝန် ပးအပ် သာ
မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ၊

အများြပည်သူတိ ့၏

မဲရ

ရှ ့ မှာက်၌

ရတွက်ရမည်။

ဆန္ဒမဲများ

ရတွက်ရာတွင် ခိင်လ သာဆန္ဒမဲနှင့် မခိင်လ သာဆန္ဒမဲများကိ
နည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ ခွဲြခား၍

ရတွက်ရမည်။ မဲရမှူးသည်

ရတွက်ရရှိ သာ ဆန္ဒမဲအ ရအတွက်ကိ သတ်မှတ်သည့်အတိင်း
ဆန္ဒမဲစာရင်းဇယားများ
ကျးရွာအပ်စ

ြပုစ ပီး

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

ရပ်ကွက်
ပးပိ ့ရမည်။

တစ် စာင်ကိ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။

သိ ့မဟတ်
မိတ္တူ
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( ဂ ) ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

မိမိနယ် ြမ

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

အတွင်းရှိ

မဲရမှူးများက

ဆန္ဒမဲစာရင်းဇယားများကိ

ြပုစထား သာ

သတ်မှတ်ထားသည့်

အတိင်း

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အချိန်မီ ရာက်ရှိ စရန်

အြမန်ဆး

ပးပိ ့ ရး အတွက် လိအပ်သလိ ကီး ကပ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည်

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့

ည န ၄ နာရီ မတိင်မီ မိမိလက်ဝယ်သိ ့ ရာက်ရှိ န သာ ပဒ်မ
၄၅၊ ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပဒ်မ ၄၇ တိ ့အရ ဆန္ဒြပုထားသည့်
ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ
လာင်းများ

လတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ယင်းတိ ့၏

ကိယ်စားလှယ်များနှင့်
ရတွက် ပီး

ကိယ်စားလှယ်
ရွး ကာက်ပွဲ

အများြပည်သူတိ ့၏ ရှ ့ မှာက်၌

သက်ဆိင်ရာဆန္ဒမဲ

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း

စာရင်းဇယားများကိ

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်စီ

အတွက် ပါင်းရး စစည်းရမည်။
၄၉။

(က) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခမည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
တစ်ဦးထက်ပိ၍ရှိခဲ့လ င်

ယင်းလတ် တာ်

လာင်းအသီးသီးရရှိသည့်
ကညာရမည်။

ကိယ်စားလှယ်

ခိင်လ သာဆန္ဒမဲအ ရအတွက်ကိ
ခိင်လ သာဆန္ဒမဲအများဆးရရှိသူကိ

ရွး ကာက်တင် ြမာက် ခရသူအြဖစ် သတ်မှတ် ကညာနိင်ရန်
လည်း ကာင်း၊
အ ရအတွက်

အများဆးရရှိသည့်
တူညီ နလ င်

ရွး ကာက်ပွဲ

ကျင်းပနိင် ရးအတွက်လည်း ကာင်း
သိ ့မဟတ်
မိတ္တူကိ

ြပည်နယ်

ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ
ထပ်မ

တိင်း ဒသ ကီး

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အြမန်တင်ြပရမည်။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊

သက်ဆိင်ရာ
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ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
အပ်ချုပ်ခွင့်ရ

၊

ကိယ်ပိင်

ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
( ခ ) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ပဒ်မခွဲ
(က)

နှင့်အညီ

ပးပိ ့သည့်စာရင်းများအရ

ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

ရွး ကာက်

လတ် တာ်

တင် ြမာက်

ခရ သာ

ပဂ္ဂိုလ်၏အမည်ကိ ကညာရမည်။
( ဂ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းတစ်ဦးထက်ပိ၍ ယှဉ် ပိုင် သာ
ရွး ကာက်ပွဲ၌

အများဆး

ရရှိသည့်

ခိင်လ သာ

ဆန္ဒမဲ

အ ရအတွက် တူညီ န ကာင်း ပဒ်မခွဲ (က) အရ တင်ြပချက်ကိ
တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက စိစစ် ပီး
မိမိ၏

သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ

တင်ြပရမည်။

ရွး ကာက်ပွဲ ထပ်မကျင်းပ ပးရန်

ညန် ကားလ င်
ဤဥပ ဒနှင့်အညီ
ယင်းသိ ့

ကာ်မရှင်သိ ့

ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်တိ ့သည်

ရွး ကာက်ပွဲကိ ထပ်မကျင်းပ

ထပ်မကျင်းပ သာ

ကာ်မရှင်က

ရွး ကာက်ပွဲ၌

ပးရမည်။
ထိဆန္ဒမဲ

တူညီ နသူများ သာလ င် ယှဉ် ပိုင် ရွး ကာက်ခပိင်ခွင့် ရှိသည်။

အခန်း(၁၁)
ကာ်မရှင်၏လပ်ပိင်ခွင့်များ
၅ဝ။

ကာ်မရှင်သည် (က) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်တစ်ခခ ကာင့်
မကျင်းပနိင် သာ

မဲဆန္ဒနယ်များတွင်

ရွး ကာက်ပွဲ
ယင်း ဘးအန္တရာယ်

ကင်းရှင်း ပီးသည်အထိ ရွး ကာက်ပွဲကိ ရ ဆိ
့ င်းနိင်သည်။
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( ခ ) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်၌

ရွး ကာက်ပွဲ

ကျင်းပ ရးအတွက်

မဲစာရင်းြပုစရန် သာ်လည်း ကာင်း၊
လည်း ကာင်း

ဆန္ဒမဲ ပးရန် သာ်

လြခုမအ ြခအ နမရှိလ င်

ယင်းမဲဆန္ဒနယ်

အတွက် ရွး ကာက်ပွဲကိ ရ ဆိ
့ င်းနိင်သည်။
( ဂ ) လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်ပါဝင် သာ အချို ့ ဒသများ၌
ရွး ကာက်ပွဲ များကျင်းပရန် အ ြခအ နရှိ ပီး အချို ့ ဒသများ၌
ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရန် အ ြခအ န မရှိလ င်
ကျင်းပရန်

အ ြခအ နရှိ သာ

ဒသများ၌

ကျင်းပရန် သာ်လည်း ကာင်း၊
အ ြခအ နမရှိ သာ
နရာများသိ ့

ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရန်

ဒသများ၌

မြပုရန် သာ်လည်း ကာင်း၊

ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း

မဲရများကိ

လြခုမရှိ သာ

ြပာင်း ရ ကျင်
့
းပရန် သာ်လည်း ကာင်း

ဆးြဖတ်နိင်သည်။ သိ ့ရာတွင် မဲစာရင်းအရ မဲဆန္ဒရှင် အားလး၏
၅၁

ရာခိင်နန်းက

ဆန္ဒမဲ ပး ပီးြဖစ်လ င်

ရွး ကာက်ပွဲအြဖစ်
တရားမ တ သာ

သတ်မှတ်
ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှင်ကယူဆလ င်

ထ ြမာက် သာ

နိင်သည်။

လွတ်လပ်၍

ကျင်းပရန်

မြဖစ်နိင်ဟ

ယင်းမဲဆန္ဒနယ်

တစ်နယ်လး၏

ရွး ကာက်ပွဲကိ ရွ ဆိ
့ င်း နိင်သည်။
၅၁။

ရွး ကာက်ပွဲများ

နရာများသိ ့

ြပာင်း ရ ့

ရ ဆိ
့ င်းြခင်း၊
ကျင်းပြခင်းနှင့်

မဲရများကိ

လြခုမရှိ သာ

စပ်လျဉ်းသည့်

လပ်ပိင်ခွင့်ကိ

ကာ်မရှင်က ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအသီးသီးသိ ့ သင့် လျာ်သလိ လွဲအပ်နိင်သည်။
၅၂။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

တစ်ဦးသာရှိသည့်

မဲဆန္ဒနယ်

တစ်နယ်တွင် ရွး ကာက် ပွဲမကျင်းပမီ ယင်းလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ကွယ်လွန်လ င်ြဖစ် စ၊

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်

မရှိ ကာင်း
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တွ ရှ့ ိလ င်ြဖစ် စ ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွက်
စပ်လျဉ်း၍

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ ရး

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း

နှင့်

တင်သွင်းသည့်

အဆင့်မှစ၍ ြပန်လည် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၃။

ရွး ကာက်ပွဲကိစ္စအတွက် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအသီးသီး၏ ရွး ကာက်ပွဲ

ဆိင်ရာ

ဆာင်ရွက်ချက်၊ ဆးြဖတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍

မိမိ၏ဆန္ဒအ လျာက်

သက်ဆိင်ရာ

အမတွဲ၊

တာင်းယူ ကည့်ရ၍

လိအပ်သလိ

အဆးအြဖတ်

ကာ်မရှင်သည်

စာရွက်စာတမ်းများကိ
ချမှတ်နိင်သည်။

ယင်းဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ် ြဖစ် စရမည်။
၅၄။

ကာ်မရှင်သည်

လွတ်လပ်၍

တရားမ တ သာ

ရွး ကာက်ပွဲကိ

အာင်ြမင်စွာ ကျင်းပနိင် ရးအတွက် လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။

အခန်း (၁၂)
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတ်များ
၅၅။

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်သည် သက်ဆိင်ရာ ရွး ကာက်ပွဲအတွက်

ရွး ကာက်ပွဲ
စနစ်တကျ

ဆိင်ရာ

ကန်ကျစရိတ်များကိ

ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

သတ်မှတ်ထားသည့်
သက်ဆိင်ရာ

နည်းလမ်းနှင့်အညီ

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း
ယင်းကန်ကျစရိတ်စာရင်းကိ

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ်

၊

အဖွဲ ့ခွဲ၊
ကိယ်ပိင်

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့

တင်ြပရမည်။
၅၆။

ရွး ကာက်ပွဲအတွက် သးစွဲခွင့်ရှိသည့် အများဆးကန်ကျစရိတ်သည်

လည်း ကာင်း၊
အတွက်

ရွး ကာက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

အခ ကး ငွြဖင့်

ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့်

လူဦး ရ

သိ ့မဟတ်

ပစ္စည်းအ ရအတွက်သည်လည်း ကာင်း သတ်မှတ်သည့် အတိင်းြဖစ်သည်။
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အခန်း (၁၃)
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာြပစ်မများနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၅၇။

မည်သူမဆိ

ပးပိင်ခွင့်နှင့်

ရွး ကာက်ပွဲများတွင်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်တိ ့ကိ

မြပုနိင် စရန်

အ ကမ်းဖက်ြခင်း၊

လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း၊
ြပုလပ် ကာင်း
မပိ သာ

ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏

ခိမ်း ြခာက်ြခင်း၊

လာဘ် ပးြခင်း

ကျင့်သးြခင်း

မ လျာ် သဇာသးြခင်း၊

သိ ့မဟတ်

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င်

ဆန္ဒမဲ

လာဘ်ယူြခင်းကိ

ထိသူအား

တစ်နှစ်ထက်

ထာင်ဒဏ် ြဖစ် စ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိ သာ

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
၅၈။

မည်သူမဆိ

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ

ကျူးလွန် ကာင်း

သိ ့မဟတ် ကျူးလွန်ရန် အား ပးကူညီ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခရလ င်
ထိသူအား

တစ်နှစ်ထက်မပိ သာ

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊

ကျပ်တစ်သိန်းထက်

မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည် မတရားသြဖင့်

(က) ရွး ကာက်မဆိင်ရာအခွင့်အ ရးကိ

ရရှိ စရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ ယင်းအခွင့်အ ရးကိ ရရှိခဲ့ြခင်း
အတွက်

ကျးဇူးတ ့ြပန်သည့် အ နြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း

ပစ္စည်း၊

အစားအ သာက်၊

ြပာင်း ရ မ့

သိ ့မဟတ်

ရာထူး၊

အလပ်အကိင်

အြခားအခွင့်အ ရး

ငွ၊
နရာ

တစ်ခခကိ

အသးြပုလျက် လာဘ် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် လာဘ်ယူြခင်း၊
(ခ)

ရွး ကာက်မဆိင်ရာ အခွင့်အ ရးကိ လွတ်လပ်စွာ မကျင့်သး
နိင် စရန် လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးဦးကိ သာ်
လည်း ကာင်း၊

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ

လည်း ကာင်း ခိမ်း ြခာက်ြခင်း၊

တစ်ဦးဦးကိ သာ်
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( ဂ ) လူမျိုး ရးကိြဖစ် စ၊
ဆန္ဒမဲ ပးရန်

ဘာသာ ရးကိြဖစ် စ

သာ်လည်း ကာင်း၊

လည်း ကာင်း

ြပာဆိြခင်း၊

ထတ်ြပန်ြခင်း

သိ ့မဟတ်

အ ကာင်းြပ၍

ဆန္ဒမဲမ ပးရန် သာ်

ဟာ ြပာြခင်း၊

ကညာချက်

ယင်းသိ ့ြပုလပ်ရန်

အား ပး

လ ့ ဆာ်ြခင်း၊
(ဃ) ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

ပျက်ြပား စရန်ြဖစ် စ၊

ရွး ကာက်ပွဲ

ပျက်ြပား စရန်ြဖစ် စ၊ စည်း ဝး ဟာ ြပာြခင်း၊ လ ့ ဆာ်ြခင်း၊
ရးသားြခင်း၊ ြဖန် ့ချိြခင်း၊ ပိစတာများ အသးြပုြခင်း သိ ့မဟတ်
အြခားနည်းြဖင့်အားထတ် ကိုးပမ်းြခင်း။
၅၉။

မည်သူမဆိ

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ

ကျူးလွန် ကာင်း

သိ ့မဟတ် ကျူးလွန်ရန် အား ပးကူညီ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င်
ထိသူအား တစ်နှစ်ထက်မပိ သာ

ထာင်ဒဏ် ြဖစ် စ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်

မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည် (က) ကာ်မရှင်နှင့်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများက

ထတ်ြပန်ထား သာ

စာရင်း၊ အ ကာင်း ကားစာ သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

အြခားစာရွက်စာတမ်းများကိ

တမင် ကရွယ်ချက်ြဖင့်

ဖျက်ဆီးြခင်း သိ ့မဟတ် ဖတ်ရ၍ မရ စရန် ြပုလပ်ြခင်း၊
( ခ ) မဲစာရင်းကိ သာ်လည်း ကာင်း၊
ကိုတင်ဆန္ဒမဲ
ပးပိ ့ရာတွင်

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

သိ ့မဟတ်

လက်မှတ်ကိ သာ်လည်း ကာင်း၊

ယင်းတိ ့ကိ

အသးြပု သာစာအိတ်

သာ်လည်း ကာင်း
သိ ့မဟတ်

တမင်

ယင်းတိ ့တွင်

မရ စရန် ြပုလပ်ြခင်း၊

သိ ့မဟတ်

ကရွယ်ချက်ြဖင့်

အထပ်ကိ

ဖျက်ဆီးြခင်း

ရးသွင်းထားချက်များကိ

ဖတ်ရ၍
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( ဂ ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

သိ ့မဟတ်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိ

မသမာ သာနည်းြဖင့် အြခားသူတစ်ဦးအား ပးြခင်း၊
(ဃ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်မှအပ အြခားပစ္စည်းတစ်ခခကိ မဲပးအတွင်းသိ ့
ထည့်သွင်းြခင်း၊
( င ) အသးြပုဆဲြဖစ် သာ မဲပးကိ အခွင့်အာဏာမရရှိဘဲ ဖွင့်လှစ်ြခင်း
သိ ့မဟတ် ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိ ့မဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိ
ဖျက်ဆီးြခင်း၊
(စ)

ရွး ကာက်ပွဲတစ်ခခတွင် လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်ထက်
ပိ သာ မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း၊

(ဆ)

ရွး ကာက်ပွဲတစ်ခခတွင်

မိမိဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိ သာ

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် တစ် ကိမ်ထက်ပိ၍ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း၊
( ဇ ) သူတစ်ပါးအ ယာင် ဆာင်၍
ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

လက်မှတ်ကိ

သိ ့မဟတ်

လာ ရာက် တာင်းဆိြခင်း

သိ ့မဟတ် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း၊
( စ ျ ) ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ နစဉ်

မဲရအတွင်းသိ ့

ဝင်ခွင့်မရှိဘဲ

ဝင် ရာက်ြခင်း၊
(ည) အတြပုလပ်ထား သာ

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တစ်ခခကိြဖစ် စ၊

အများကိြဖစ် စ မဲပး အတွင်းသိ ့ ထည့်သွင်းြခင်း။
၆ဝ။

မည်သူမဆိ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့တွင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ

တစ်ဦးဦးအား ဆန္ဒမဲ
နှာင့်ယှက်ရန်

ပးြခင်း မြပုနိင် စရန် နှာင့်ယှက် ကာင်း သိ ့မဟတ်

အား ပးကူညီ ကာင်း

ထိသူအား တစ်နှစ် ထက်မပိ သာ

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င်

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ကျပ်တစ်သိန်း ထက်

မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
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၆၁။

မည်သူမဆိ

ရွး ကာက်ပွဲ ကျင်းပသည့် န ့တွင် မဲရအတွင်း၌ြဖစ် စ၊

မဲရမှ ကိက် ၅ဝဝ အကွာ အတွင်း၌ြဖစ် စ

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ

ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်း ခရလ င် ထိသူအား တစ်နှစ်
ထက်မပိ သာ

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊

ကျပ်တစ်သိန်း

ထက်မပိ သာ

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည် (က) မဲဆွယ်ြခင်း၊
( ခ ) မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးဦးအား
တစ်ဦးဦးကိ

ဆန္ဒမဲ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ပးရန်

တာင်းဆိြခင်း

သိ ့မဟတ်

ဆန္ဒမဲမ ပးရန် တိက်တွန်း သွး ဆာင်ြခင်း၊
(ဂ)

ရွး ကာက်ပွဲ၌ ဆန္ဒမဲ ပးရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ ဆန္ဒမဲမ ပးဘဲ
နရန် သာ်လည်း ကာင်း တိက်တွန်း သွး ဆာင်ြခင်း။
ရှင်းလင်းချက်။

ဤပဒ်မပါကိစ္စအလိ ့ငှာ အြခား နရာများတွင်
ရွး ကာက်ပွဲနှင့် သက်ဆိင်သည့်

ကာ်ြငာ၊

စာရွက်စာတမ်း စသည်တိ ့ ကပ်ထားြခင်းနှင့်
ချိတ်ဆွဲထားြခင်းတိ ့ မပါဝင်။
၆၂။

မည်သူမဆိ

လာ ရာက်သူများ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့တွင်
စိတ် ငိုြငင် စရန်

မဲရမှူးနှင့် မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ ဝတ္တ ရား

သိ ့မဟတ်

မဲရအတွင်း၌ြဖစ် စ၊ မဲရမှ ကိက်

အသချဲ ့စက်

အစရှိ သာ

တန်ဆာပလာ

သးစွဲြခင်း၊

အြပုအမူကိ

ြပုလပ် ကာင်း

တစ်နှစ်ထက်မပိ သာ

မဲရတွင်တာဝန်ကျ သာ

ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ

ြဖစ် စရန်

ဆန္ဒမဲ ပးရန်
အ နှာင့်အယှက်

၅ဝဝ အတွင်း၌ြဖစ် စ

အသကိကျယ် အာင်ြပုလပ်သည့်
အာ်ဟစ်ြခင်း
ြပစ်မထင်ရှား

ထာင်ဒဏ်

ြဖစ် စ၊

အစရှိ သာ

ကိရိယာ

စည်းကမ်းမဲ့သည့်

စီရင်ြခင်းခရလ င်

ထိသူအား

ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိ သာ

ငွဒဏ် ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
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၆၃။

မည်သူမဆိ

မဲရတွင်

ဆန္ဒမဲ ပးရန်

သတ်မှတ်ထား သာ

အချိန်နာရီအတွင်း မဲရ၌ မဖွယ်မရာ သာအမကိြပုြခင်း သိ ့မဟတ် မဲရမှူးက
မိမိ၏တာဝန်ဝတ္တ ရားအရ ပးသည့်အမိန် ့ကိ
သိ ့မဟတ်

မဲရမှူး၏

တာဝန်ကျ

အခွင့်အာဏာရ

ရဲတပ်ဖွဲ ့ဝင်

မဲရမှဖယ်ရှားခရ ပီး နာက်

မနာခြခင်း ကာင့်

မဲရအဖွဲ ့ဝင်

တစ်ဦး၏

မဲရမှူး
အမိန် ့အရ

သိ ့မဟတ်

အြခားလြခု ရးတာဝန်ရှိသူက

မဲရမှူး၏

ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ

မဲရသိ ့

ြပန်ဝင်လာ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား တစ်နှစ်ထက်
မပိ သာ

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊

ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိ သာ

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
၆၄။

မည်သူမဆိ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ြပစ်မများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

လိမ်လည်စွပ်စွဲ တိင်တန်း ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား
သးနှစ်ထက်မပိ သာ

ထာင်ဒဏ်

ြဖစ် စ၊

ကျပ်သးသိန်းထက်မပိ သာ

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။
၆၅။

(က) ဤအခန်းပါ

ြပစ်မများကိ

ရဲအ ရးယူပိင်ခွင့်ရှိ သာ

ြပစ်မများအြဖစ် သတ်မတ
ှ ် သည်။
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ြပစ်မများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ
မဲဆန္ဒနယ်တွင်

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦးကြဖစ် စ၊

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲ

ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးကြဖစ် စ၊ မဲဆန္ဒနယ်အတွက် တာဝန်ယူ
ဆာင်ရွက်ရ သာ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ်

မဲရအဖွဲ ့

တစ်ခခတွင် ပါဝင် သာ အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးဦးကြဖစ် စ သက် သ
အ ထာက်အထား
သာ်လည်း ကာင်း၊

ခိင်လစွာြဖင့်

ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်ပွဲ

မကျင်းပမီ

ကျင်းပ နစဉ် သာ်

လည်း ကာင်း၊ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ သာ န ့မှ ၁၅ ရက် အတွင်း
သာ်လည်း ကာင်း
နိင်သည်။

ဥပ ဒနှင့်အညီ

တိင်တန်း လ ာက်ထား
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အခန်း (၁၄)
တရားမဲ့ြပုကျင့်မများ
၆၆။

အာက်ပါတိ ့သည် တရားမဲ့ြပုကျင့်မများြဖစ်သည် (က) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းကြဖစ် စ၊
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်က

ြဖစ် စ၊

ယင်း၏
ယင်းတိ ့တစ်ဦးဦး၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အြခားသူတစ်ဦးဦးကြဖစ် စ (၁)

လာဘ် ပး လာဘ်ယူမ ြပုလပ်ြခင်း၊

(၂)

ရွး ကာက်မဆိင်ရာ

အခွင့်အ ရးကိ

အ နှာင့်အယှက်

ြပုလပ်ြခင်း၊
(၃)

သူတစ်ပါး အ ယာင် ဆာင်ြခင်း၊

(၄)

မဟတ်မမှန် ြပာဆိ ကညာြခင်း၊

(၅)

မဟတ်မမှန်ဝန်ခလက်မှတ် ရးထိးြခင်း။

( ခ ) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်အတွင်း
ပိ၍

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

ရွး ကာက်ပွဲတွင် တစ် ကိမထ
် က်
သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲများကိ

တစ်ချိန်တည်း ကျင်းပစဉ် တစ်နယ်ထက်ပိ သာ မဲဆန္ဒနယ်များ
အတွက်

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းြဖင့်

မိမိလိလား သာ

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းအား အကျိုးရှိ စြခင်း၊
( ဂ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်က
ရွး ကာက်ပွဲ

ကိယ်စားလှယ်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ
သတ်မှတ်ချက်နှင့်
ကျခသးစွဲြခင်း
သ ဘာတူညီြခင်း၊

သာ်လည်း ကာင်း၊

က သာ်လည်း ကာင်း

ကန်ကျစရိတ်နှင့်
မညီညွတ် သာ

သိ ့မဟတ်

ယင်း၏

ယင်းသိ ့

စပ်လျဉ်း၍
အသးစရိတ်များ
ကျခသးစွဲရန်
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(ဃ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ
ရွး ကာက်ပွဲ

ကန်ကျစရိတ် ငွစာရင်းများကိ

ကိယ်စားလှယ်က

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း

ရးမှတ်ထားရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊
( င ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်၏

ယင်း၏

တိက်တွန်းချက်ြဖင့် သာ်

လည်း ကာင်း၊ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း (၁) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်
သိ ့မဟတ်

မပါဝင်ဘဲ

ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ
ြဖင့်ြဖစ် စ၊

နရန်

ပါဝင်ရန်

သိ ့မဟတ်

နတ်ထွက်ရန်

လတ် တာ်
ရည်ရွယ်ချက်

ကျးဇူးတ ့ြပန်ချက်ြဖင့်ြဖစ် စ

တစ် ယာက် သာသူက

တစ်ဦး

လာဘ်လာဘလက်ခြခင်း

သိ ့မဟတ် လာဘ်လာဘလက်ခရန် သ ဘာတူြခင်း၊
(၂) ဆန္ဒမဲ ပးရန် သိ ့မဟတ် ဆန္ဒမဲမ ပးဘဲ နရန် မဲဆန္ဒရှင်
တစ်ဦးဦးကိ

သွး ဆာင်ရန်ြဖစ် စ၊

အားထတ်ရန်ြဖစ် စ

သွး ဆာင်လိသြဖင့်

တစ်ဦးတစ် ယာက် သာသူက

မိမိအတွက် သိ ့မဟတ် သူတစ်ပါးအတွက် လာဘ်လာဘ
လက်ခရန် သ ဘာတူြခင်း။
( စ ) မမှန်မကန်ြပုလပ်ထား သာ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာကန်ကျစရိတ်

ငွစာရင်းကိ တင်ြပြခင်း သိ ့မဟတ် ထိကဲ့သိ ့
ဆိင်ရာကန်ကျစရိတ်
သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲ

ငွစာရင်းကိ မှန်ကန်သည်ဟ ဝန်ခြခင်း

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း

တင်သွင်းရန်

ပျက်ကွက်ြခင်း၊
(ဆ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ယင်း၏

မဟတ် သာ

သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယ်မဟတ် သာ အြခားသူ
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တစ်ဦးဦးက

ယင်းလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း၏

ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
တင် ြမာက်ခရ စရန်ြဖစ် စ၊
အတွက်

ရွး ကာက်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ ရး

အား ပးလိ သာ ကာင့်ြဖစ် စ

အစည်းအ ဝး

ကျင်းပ၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ ဝငှ၍ သာ်
လည်း ကာင်း၊ အြခား တစ်နည်းနည်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း
ငွအကန် အကျခြခင်း သိ ့မဟတ် ကန်ကျရန် ခွင့်ြပုြခင်း၊
( ဇ ) ပနှိပ်သူ၊

ထတ် ဝသူတိ ့၏

အမည် နရပ်

မပါရှိ သာ

ရွး ကာက်ပွဲနှင့် သက်ဆိင် သည့် ကာ်ြငာ၊ စာရွက်စာတမ်း၊
ပိစတာ စသည်တိ ့ကိ ြဖန် ့ချိထတ် ဝြခင်းြဖင့် မိမိ လိလား သာ
လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ် လာင်းအား အကျိုးရှိ စြခင်း၊
( စ ျ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်၏
လည်း ကာင်း၊
မဲဆန္ဒရှင်က

တိက်တွန်းချက်ြဖင့် သာ်

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်
ဆန္ဒမဲ ပးချိန်တွင်

ယင်း၏

သာ်လည်း

မိမိ၏

ကာင်း

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိ

မဲရမှအြခားသိ ့ ယူ ဆာင်သွားြခင်း၊
(ည) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ရွး ကာက်ပွဲ

သိ ့မဟတ်

ကိယ်စားလှယ်ကြဖစ် စ၊

ယင်း၏

ယင်းတိ ့တစ်ဦးဦး၏

သ ဘာတူညီချက်အရ အြခားသူ တစ်ဦးကြဖစ် စ လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်းတစ်ဦး ရွး ကာက်တင် ြမာက်
အတွက်

အကူအညီကိ

ဝန်ထမ်း

တစ်ဦးဦးထမှ

ခရ ရး
ရယူြခင်း၊

ရယူရန်အား ပး ကူညီြခင်း သိ ့မဟတ် ရယူရန်အားထတ်ြခင်း၊
( ဋ ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းတစ်ဦး
ခရ ရး

အတွက်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်

ဘာသာ ရးအထိမ်းအမှတ်များကိ
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ရွး ကာက်ပွဲတွင် အသးြပုြခင်း သိ ့မဟတ် လူမျိုးကိြဖစ် စ၊
ကိးကွယ်ရာဘာသာကိြဖစ် စ

အ ကာင်းြပုမဲ ပး ကရန်

သိ ့မဟတ် မဲမ ပးဘဲ န ကရန် အစီအစဉ်ြပုလျက်လ ့ ဆာ်ြခင်း၊
( ဌ ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းတစ်ဦး
ခရ ရးအတွက်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်

ပါတီတစ်ခခကိြဖစ် စ၊

ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိ

ြဖစ် စ အ ကမ်းဖက်ြခင်း၊ မမှန်မကန် စွပ်စွဲြခင်း၊ ရးသားြခင်း၊
အများြပည်သူ ဆူပူမြဖစ် အာင်ဖန်တီးြခင်း။

အခန်း (၁၅)
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကန် ့ကွက်ချက်များကိ
အဆးအြဖတ် ပးြခင်း
၆၇။

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရြခင်းကိ

ထား သာ အခ ကး ငွ

ကန် ့ကွက်လိပါက

သတ်မှတ်

ပးသွင်း၍ ဤအခန်းရှိ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ

တင်သွင်း သာ ရွး ကာက်ပွဲ ကန် ့ကွက်လာြဖင့် ကန် ့ကွက်ရမည်။
၆၈။

(က) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
ခရသူအား

ကန် ့ကွက် သာ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်
ကန် ့ကွက်လာကိ

ယှဉ် ပိုင်

အ ရွးခ သာ မည်သည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းက
မဆိ သိ ့မဟတ် မည်သည့် မဲဆန္ဒရှင်ကမဆိ ပဒ်မ ၅၃ အရ
ကာ်မရှင်က

ဆးြဖတ် ပီးသည့်

ရွး ကာက်ပွဲ

နှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြပချက်များကိ

ဖာ်ြပ ပီး

ကိစ္စရပ်များမှအပ
ဆီ လျာ် သာ

ယင်း

အ ကာင်း

ကာ်မရှင်သိ ့ သတ်မှတ်ထားသည့်

အတိင်း တင်သွင်း လ ာက်ထားနိင်သည်။
( ခ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းတစ်ဦးသည် မိမိ၏ ကန် ့ကွက်
လာတွင်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

ရွး ကာက်
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တင် ြမာက်ခရသူအား
မဲအများဆးရ၍

ကန် ့ကွက်ရာ၌

မိမိ

သာလ င်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသူြဖစ်သည်ဟ

ကညာ စရန် တာင်းဆိလိပါက အာက်ပါ အ ကာင်းြပချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကိ အ ြခခရမည် (၁)

လ ာက်ထားသူသာလ င်

ခိင်လ သာ

မဲအများဆး

ရသည်မှာ အမှန် ြဖစ်သည် ဟူ သာ အ ကာင်းြပချက်၊
(၂)

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ရွး ကာက်တင် ြမာက်
ခရသူ ရရှိ သာ မဲများတွင် တရားမဲ့ြပုကျင့်မ ကာင့်
ရရှိ သာ မဲများ မပါရှိခဲ့ သာ်

လ ာက်ထားသူသည်သာ

ခိင်လ သာ

ရရှိနိင်သည်

မဲအများဆးကိ

ဟူ သာ

အ ကာင်းြပချက်။
၆၉။

(က) ကာ်မရှင်သည်

ရွး ကာက်ပွဲကန် ့ကွက်လာများကိ စစ် ဆးရန်

အာက်ပါ ရွး ကာက်ပွဲ ခအဖွဲ ့များကိ ဖွဲ ့စည်းနိင်သည် (၁)

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးက
ကျန် ကာ်မရှင်

ဥက္က အြဖစ် ဆာင်ရွက် ပီး

အဖွဲ ့ဝင်နှစ်ဦး

ပါဝင် သာ

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့၊
(၂)

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးက ဥက္က အြဖစ်

ဆာင်ရွက် ပီး

ဥပ ဒက မ်းကျင် သာ သင့် လျာ်သည့် နိင်ငသားနှစ်ဦး
ပါဝင် သာ ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့။
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့ဝင်များသည် မည်သည့် နိင်င ရးပါတီဝင်မ
မြဖစ် စရ။

(ဂ)

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်မဟတ် သာ

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့ဝင်များ

အတွက် ချီးြမင့် ငွကိ ကာ်မရှင်က သတ်မှတ် ပးရမည်။
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(ဃ)

ရွး ကာက်ပွဲ

ကန် ့ကွက်လွာနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့်

အ ရးယူ

ဆာင်ရွက်ရန်ရှိ သာကိစ္စအားလးကိ ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့များက
စီမ ဆာင်ရွက်ရမည်။
( င ) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်
စပ်လျဉ်း၍

ကျင်းပ သာ

ရွး ကာက်ပွဲနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲကန် ့ကွက်လာ

တစ် စာင်ထက်ပိ ပီး

တင်သွင်းလ င်

ကာ်မရှင်သည် ထိကန် ့ကွက်လွာ အားလးကိ

ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွက် ဖွဲ ့စည်းထား သာ ရွး ကာက်ပွဲ ခအဖွဲ ့
တစ်ဖွဲ ့တည်းသိ ့သာ

လွဲအပ်ရမည်။

ထိကန် ့ကွက်လာများကိခွဲ၍

ထိခအဖွဲ ့

ြဖစ် စ၊

သည်

ပါင်း၍ြဖစ် စ

မိမိတိ ့သ ဘာအတိင်း စစမ်း စစ် ဆးနိင်သည်။
( စ ) ခန် ့ထား ပီးြဖစ် သာ
ခအဖွဲ ့ဝင်အြဖစ်ြဖင့်

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့ဝင်

တစ်ဦးသည်

မ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ သာ်

သိ ့မဟတ်

စစမ်းစစ် ဆး နခိက်တွင် ဆက်လက် မ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ သာ်
ကာ်မရှင်သည်
ခန် ့ထားရမည်။

အဖွဲ ့ဝင်သစ်တစ်ဦးကိ
ြပန်လည်ဖွဲ ့စည်း သာ

စစမ်းစစ် ဆးဆဲြဖစ် သာ

အစားထိး
ထိခအဖွဲ ့သည်

ကန် ့ကွက်လွာကိ

အသစ်ြပန်လည်

စစ် ဆးလိက စစ် ဆးနိင်သည်။
၇ဝ။

ရွး ကာက်ပွဲ

ကန် ့ကွက်လာများကိ

စိစစ် ကားနာရာတွင်

ရွး ကာက်ပွဲ ခအဖွဲ ့သည် လိအပ်ပါက ရှ ့ နချုပ်ကိ ရး တာ် သဟာယအြဖစ်
ဖိတ် ကား၍ ဥပ ဒအ ကဉာဏ်များ

တာင်းခနိင်သည်။

ရှ ့ နချုပ်သည် မိမိ

ကိယ်တိင် ခအဖွဲ ့သိ ့ မလာ ရာက်နိင်ပါက မိမိကိယ်စား

ဆာင်ရွက် စရန်

ရှ ့ နချုပ်ရးမှ သင့် လျာ် သာ ဥပ ဒအရာရှိအဆင့် (၁)

အာက်မနိမ့်သည့်

ပဂ္ဂိုလ်အား ခအဖွဲ ့သိ ့ စလတ် ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။

43
၇၁။

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသူ

တစ်ရပ်ရပ်နှင့်

ငိစွန်း ကာင်း

ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

တစ်ဦးသည်
တွ ရှ့ ိလ င်

အာက်ပါအချက်

ယင်းအား

လတ် တာ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခဲ့ြခင်းသည် ပျက်ြပယ် ကာင်း

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့က ဆးြဖတ်နိင်သည် (က) ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်သည်
တရားမဲ့ြပုကျင့်

မများြဖင့်

မဲအများဆးကိ

လည်း ကာင်း၊ ထိနည်းြဖင့်ပင်
လည်း ကာင်း၊

ရယူခဲ့သည်ဟ

သွး ဆာင်၍ ရယူခဲ့သည်ဟ

ရွး ကာက်ပွဲအနိင်အရးသည်

တရားမဲ့

ြပုကျင့်မများ ကာင့်သာ ြဖစ်ရသည်ဟ လည်း ကာင်း ပ လွင်
ထင်ရှားြခင်း၊
(ခ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်၏

အကျိုးငှာ တရားမဲ့ ြပုကျင့်မတစ်ခခကိ ြပု ကာင်း

ပ လွင်

ထင်ရှားြခင်း၊
( ဂ ) လွတ်လပ်၍

တရားမ တ သာ

ရွး ကာက်ပွဲမဟတ် ကာင်း

ပ လွင် ထင်ရှားြခင်း၊
(ဃ) လာဘ် ပးလာဘ်ယူမြပုြခင်း၊ ရွး ကာက်မဆိင်ရာ အခွင့်အ ရး
များကိ
ရှိ သာ
ယင်းသိ ့

နှာင့်ယှက် ြခင်းတိ ့ ကာင့် လွတ်လပ်စွာ မဲ ပးနိင်ခွင့်
ရွး ကာက်ပွဲမဟတ် ကာင်း
ြပုလပ်မများ ကာင့်

ပ လွင်ထင်ရှားြခင်း၊
ရွး ကာက်တင် ြမာက်

ခရ ကာင်း ပ လွင်ထင်ရှားြခင်း၊
( င ) ပဒ်မ ၁ဝ၊ ပဒ်မခွဲ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (စျ) သိ ့မဟတ် (ဌ)ပါ ပဂ္ဂိုလ်
သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း တစ်ရပ်၏ အဖွဲ ့အစည်းဝင်ြဖစ် ကာင်း
ပ လွင်ထင်ရှားြခင်း။
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၇၂။

(က) ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့သည် ကန် ့ကွက်ချက်များကိစစ် ဆး ပီး သာ
အခါ လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ရွး ကာက်တင် ြမာက်
ခထားရသူကိြဖစ် စ၊
မိမိကိသာ

ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်

ထိက် ကာင်း

ကန် ့ကွက်လာတင်၍
ခရသူအြဖစ်

လ ာက်ထားသူကိြဖစ် စ

ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

ကညာ
လတ် တာ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခထားရသူ

ြဖစ်သည် မြဖစ်သည်ကိ ကာ်မရှင်သိ ့ အစီရင်ခရမည်။
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့ဝင်အားလးသည်
ပါရှိ သာ

အစီရင်ခစာကိ

မိမိတိ ့၏

ဆးြဖတ်ချက်

လက်မှတ် ရးထိး၍ ကာ်မရှင်သိ ့

ဆာလျင်စွာ တင်သွင်းရမည်။
၇၃။

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်သည်

ယင်း၏ ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယ်မဟတ် သာ အြခားပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏
ပ ယာဂ ကာင့်

တရားမဲ့ြပုကျင့်မတစ်ခခ

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့က
ပ ပါက် ကာင်း

အစီရင်ခရာတွင်

အြပစ်ရှိသည်ဟ

အာက်ပါအ ကာင်း

ထင်ြမင်ယူဆပါက

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခဲ့ြခင်းသည်

အတွက်

တစ်ရပ်ရပ်

ထိလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အား

မပျက်ြပယ်ဟ

ကာ်မရှင်က

ဆးြဖတ်

နိင်သည် (က) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းနှင့်
ကိယ်စားလှယ်တိ ့၏

ယင်း၏ ရွး ကာက်ပွဲ

သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ

ကျူးလွန်

ခဲ့ သာ တရားမဲ့ြပုကျင့်မြဖစ်ြခင်း၊
( ခ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းနှင့်
ကိယ်စားလှယ်တိ ့သည်
ြပုကျင့်မများကိ
ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း၊

ယင်း၏

ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရာတွင် တရားမဲ့

မြပု စရန်

တတ်အားသ ရွ ့

တားဆီး
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( ဂ ) တရားမဲ့ြပုကျင့်မများသည်

ရွး ကာက်ပွဲကိ

ထိခိက်ြခင်း

မရှိ သာ သးနပ်အရာ မ ရာက်သည့် ြပုကျင့်မြဖစ်ြခင်း၊
(ဃ)

ရွး ကာက်ပွဲသည်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းနှင့်

ယင်း၏ ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယ်များ၏ တရားမဲ့ြပုကျင့်မ
ကင်းရှင်းသည်ဟ ပ ပါက်ြခင်း။
၇၄။

*(က) ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက် သိ ့မဟတ် အမိန် ့တစ်ခခကိ
မ ကျနပ်သည့်

လ ာက်ထားသူ သိ ့မဟတ်

အြဖစ်ပါဝင်ခဲ့သူသည်

သတ်မတ
ှ ်

ထားသည့်ကာလအတွင်း

သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိင်း
သိ ့မဟတ်

ြပင်ဆင်မ

လ ာက်ထားရာတွင်

လ ာက်ထားခရသူ

ကာ်မရှင်သိ ့ အယူခမ

လ ာက်ထားနိင်သည်။
ဥပ ဒ ရးရာ

ြပင်ဆင်မ

ြပဿနာ ပ ပါက်မှသာ

လ ာက်ထားခွင့် ရှိသည်။
( ခ ) ပဒ်မခွဲ

(က)အရ

လ ာက်ထားရန်

ကာလအတွင်း

ကာ်မရှင်သိ ့

ကာ်မရှင်သည်

သတ်မှတ်ထားသည့်
လ ာက်ထားမမရှိလ င်

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ်

ခအဖွဲ ့များ၏

ဆးြဖတ်ချက်များကိ

ရွး ကာက်ပွဲ

နိင်င တာ်ြပန်တမ်းတွင်

ထတ်ြပန် ကညာရမည်။
၇၅။

(က) ပဒ်မ

၇၄

အရ

ကာ်မရှင်သည်

လ ာက်ထားချက်ကိ

လ ာက်ထားသူနှင့်

လက်ခရရှိပါက

လ ာက်ထားခရသူအား

ြဖစ် စ၊ ယင်းတိ ့၏ ရှ ့ န သိ ့မဟတ် ကိယ်စားလှယ်အားြဖစ် စ
လိအပ်သလိ ကားနာ ပီး အာက်ပါ ဆးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ
ချမှတ်နိင်သည် -

* ၂၀၁၁ ခနှစ်၊

(၁)

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ အတည်ြပုြခင်း၊

(၂)

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း။

အာက်တိဘာလ ၁၈ ရက် န ့တွင် ြပင်ဆင်ထားသည့်အတိင်း အစားထိးထားပါသည်။
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( ခ ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ

ကာ်မရှင်၏

ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီး

အြပတ် ြဖစ်သည်။ယင်းဆးြဖတ်ချက်ကိ နိင်င တာ်ြပန်တမ်းတွင်
ထတ်ြပန် ကညာရမည်။
၇၆။

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့ဝင်များသည်

ရွး ကာက်ပွဲကန် ့ကွက်လာနှင့်

အစီရင်ခစာတင်ြပရာ၌ြဖစ် စ၊

စပ်လျဉ်း သာ

အြခားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဆာင်ရွက်ရာ၌ြဖစ် စ သ ဘာထား ကွဲလွဲလ င် အများစ၏ သ ဘာထား
ဆန္ဒအတိင်းဆးြဖတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ သ ဘာထားကွဲလွဲသည့် အဖွဲ ့ဝင် ရှိလ င်
ယင်း၏ အ ကာင်းြပချက် အကျဉ်းချုပ်ကိ ထိအစီရင်ခစာတွင် ထည့်သွင်း
ဖာ်ြပ၍ လက်မှတ် ရးထိးခွင့်ရှိသည်။
၇၇။

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့သည်

အမစစ် ဆးြခင်းကိစ္စနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

တရားမကျင့်ထးဥပ ဒ အရ တရားရးသိ ့ အပ်နှင်းထား သာ အာဏာများကိ
ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ ထိ ့ြပင် အ ရးပါ သာ သက် သခချက်များကိ
ထွက်ဆိနိင်မည်ဟ ယူဆ သာ မည်သည့်ပဂ္ဂိုလ်ကိမဆိ မိမိတိ ့၏ သ ဘာ
အတိင်း ဆင့်ဆိ၍ စစ် ဆးနိင်သည်။
၇၈။

ရွး ကာက်ပွဲ

စစ် ဆးရာတွင်

ခအဖွဲ ့သည်

သက် သခ

ရွး ကာက်ပွဲကန် ့ကွက်မများကိ

ဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များကိ

ကျင့်သး

ဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။
၇၉။

မည်သည့်စာချုပ်စာတမ်းကိမ

ြပည့်စစွာ

ကပ်ထားြခင်း

မရှိ သာ

သတ်မှတ်သည့်အတိင်း တဆိပ် ခါင်း
အ ကာင်း ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း၊

မှတ်ပတင်ြခင်းမြပု သာ အ ကာင်း ကာင့်

သာ်လည်း ကာင်း သက် သခ

အြဖစ်ြဖင့် လက်မခဘဲမ နရ။
၈ဝ။

စစမ်းစစ် ဆးရာတွင်

ပ ထွက်လျက်ရှိသည့်

ြငင်းချက်များနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ မး သာ မးခွန်းများကိ သက် သက ြဖဆိရမည်။ သိ ့ရာတွင် -
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(က) ရွး ကာက်ပွဲ၌

မည်သူ ့အား

ဆန္ဒမဲ ပးခဲ့သည်ကိ

ထတ် ဖာ် ြပာ စြခင်း မြပုရ။
(ခ)

မးခွန်းတစ်ရပ်ကိ မြဖစ်မ န ြဖဆိရြခင်း ကာင့် ထိ ြဖဆိသူ
အား

ြဖဆိချက်ကိ

အ ကာင်းြပု၍

မသားသက် သ

ထွက်ဆိသည်ဟ တရားစွဲဆိ သာ ြပစ်မမှအပ အြခား မည်သည့်
ြပစ်မတွင်မ ထိ ြဖဆိချက်ကိ သက် သခအြဖစ် အသးမြပုရ။
၈၁။

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့သိ ့ လ ာက်ထားသူ သိ ့မဟတ် လ ာက်ထားခရသူ

ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ ယင်းတိ ့ ကိယ်စား

ဆာင်ရွက်ရန် ခန် ့ထား သာ

သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့

ကိယ်စားလှယ်ြဖစ် စ

လာ ရာက် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။

သိ ့ရာတွင်

ရှ ့ မှာက်သိ ့

လ ာက်ထားသူ

လ ာက်ထားခရသူ ကိယ်တိင်လာ ရာက်ရမည်ဟ

ရှ ့ န

သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲ ခအဖွဲ ့က

ညန် ကား သည့်အခါ ယင်းတိ ့ ကိယ်တိင်လာ ရာက်ရမည်။

အခန်း(၁၆)
အ ထွ ထွ
၈၂။

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်

သက်ဆိင်သည့်

အပါအဝင်

တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ

ရွး ကာက်ပွဲနှင့်

ထမ်း ဆာင် သာ

ပဂ္ဂိုလ်သည်

အာက်ပါအချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက် ရမည် (က) ရွး ကာက်ပွဲနှင့်

သက်ဆိင် သာ

စာရင်းဇယားများနှင့်

မှတ်တမ်းများကိ တိကျစွာ ြပုစထိန်းသိမ်းြခင်း၊
( ခ ) လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ကူညီ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊
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(ဂ)

ကာ်မရှင်က ထတ်ြပန်ခွင့်ြပု သာ စာရင်းအချက်အလက်များမှ
တစ်ပါး

အြခားကိစ္စများနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ပါက် ကားြခင်း

မရှိ စရန် စာင့်ထိန်းြခင်း၊
(ဃ)

ရွး ကာက်ပွဲတွင် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးဦး
အတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ မည်သည့်လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းအတွက်မ မဲမဆွယ်ရြခင်း၊ ဘက်မလိက်
ရြခင်း။
၈၃။

ဤဥပ ဒတွင်

ြပ ာန်းထားသည့်

ြပစ်မတစ်ခခကိ

တစ်ဦး

တစ် ယာက် သာသူက ကျူးလွန် ကာင်း သိ ့မဟတ် ကျူးလွန်ဆဲြဖစ် ကာင်း
တွ ရှ့ ိလ င် မဲရမှူးသည် ထိသူကိ ဖမ်းဆီးရန် တာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ ့ဝင် သိ ့မဟတ်
အြခားလြခု ရးတာဝန်ရှိသူအား ညွန် ကားနိင်သည်။
၈၄။

ကာ်မရှင်နှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည်

လိအပ် သာ

ထမှ သာ်လည်း ကာင်း၊

အကူအညီများကိ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ ရးနှင့်

အစိးရဌာန၊

အြခားအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

အဖွဲ ့အစည်းများ

ပဂ္ဂိုလ်များထမှ သာ်

လည်း ကာင်း ရယူ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၈၅။

ကာ်မရှင်နှင့်

လည်း ကာင်း၊

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများတွင်
ရွး ကာက်ပွဲ

အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် သာ်

တာဝန်များကိ

ထမ်း ဆာင် သာ

ဝန်ထမ်းအြဖစ် သာ်လည်း ကာင်း ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းသည် နိင်င တာ်၏
တာဝန်ကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်းြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
၈၆။

ကာ်မရှင်၊

ဤဥပ ဒပါ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်နှင့်

ြပ ာန်းချက်များအရ

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့တိ ့၏

ဆာင်ရွက်ချက်

ဆးြဖတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့် တရားရးတွင်မ
မရှိ စရ။

သိ ့မဟတ်
စစ် ဆးပိင်ခွင့်

49
၈၇။

တရားဝင်အပ်နှင်းထား သာ

မိမိတာဝန်ကိ

သ ဘာရိးြဖင့်

ကာ်မရှင်နှင့်

လပ်ပိင်ခွင့်အရ
စွမ်း ဆာင်နိင်သမ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်များ၊

ယင်းတိ ့၏ အဖွဲ ့ဝင်များ၊
မဲရမှူးအပါအဝင်

ထမ်း ဆာင် သာ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့နှင့်
မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ၏

တရားမ ကာင်းအရြဖစ် စ၊

ဥပ ဒနှင့်အညီ
အဆင့ဆ
် င်န
့ င
ှ ့်

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့ဝင်များ၊
လပ် ဆာင်ချက်များအတွက်

ြပစ်မ ကာင်းအရြဖစ် စ

တရားစွဲဆိြခင်း

မခထိက် စရ။
* ၈၈။

(က) နိင်င တာ်သစ္စာ ဖာက်ဖျက်ပန်ကန်မြဖင့်ြဖစ် စ၊

သဒဏ်

သိ ့မဟတ် တစ်သက် တစ်က န်းဒဏ်ထိက် သာ ြပစ်မြဖင့်ြဖစ် စ
ြပစ်မထင်ရှား

စီရင်ြခင်းခရသြဖင့်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

အြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ပိင်ခွင့် မရှိ ကာင်း
ကညာြခင်းခရသူသည်
နာင်တွင်

ကာ်မရှင်က

ယင်းသိ ့ ကညာသည့်

ြပုလပ်သည့် ရွး ကာက်ပွဲများတွင်

န ့မှစ၍
လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်း အြဖစ် ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ခွင့် မရှိ စရ။
( ခ ) အခန်း (၁၃) ပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်အရ ထာင်ဒဏ်ကျခရသြဖင့်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

သိ ့မဟတ်

ဆက်လက်

လတ် တာ်
ရပ်တည်ပိင်ခွင့်

မရှိ တာ့ ကာင်း ကာ်မရှင်က ကညာြခင်းခရသူသည် ယင်းသိ ့
ကညာသည့် န ့မှစ၍
နာက်လာမည့်
ကျင်းပသည့်

လက်ရှိလတ် တာ်သက်တမ်းနှင့်

လတ် တာ်သက်တမ်း

တစ်ခအတွက်

ရွး ကာက်ပွဲများတွင် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

လာင်းအြဖစ် ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ခွင့် မရှိ စရ။

* ၂၀၁၁ ခနှစ်၊

အာက်တိဘာလ ၁၈ ရက် န ့တွင် ြပင်ဆင်ထားသည့်အတိင်း အစားထိးထားပါသည်။
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*( ဂ ) ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) မှအပ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
ရွး ကာက် တင် ြမာက်ခဲ့ြခင်းသည် ပျက်ြပယ် ကာင်း ပဒ်မ
၇၄၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၇၅၊ ပဒ်မခွဲ (ခ)အရ
ကာ်မရှင်က နိင်င တာ်ြပန်တမ်းတွင် ထတ်ြပန်
ခရသူသည်လည်း ကာင်း၊

ကညာြခင်း

သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း

ရွး ကာက်ပွဲ ကန်ကျစရိတ်စာရင်း တင်သွင်းရန် ပျက်ကက
ွ ်
သြဖင့် အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသည်ဟ
ဆးြဖတ်ခရ ပီး

ကာ်မရှင်က

ကညာြခင်းခရ သာ

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့၏

အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူဟ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်သည်လည်း ကာင်း၊
ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
တည်ဆဲဥပ ဒ

လတ် တာ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ ပီး နာက်

တစ်ရပ်ရပ်အရ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
မရှိ တာ့ ကာင်း

သိ ့မဟတ်

ထာင်ဒဏ်ကျခရသြဖင့်
ဆက်လက်ရပ်တည်ပိင်ခွင့်

ကာ်မရှင်က

ကညာြခင်း

ခရ သာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်သည်လည်း ကာင်း
ကညာသည့်
ကျင်းပသည့်

ယင်းသိ ့

န ့မှစ၍ လက်ရှိ လွတ် တာ် သက်တမ်းအတွင်း
ရွး ကာက်ပွဲများတွင် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

လာင်းအြဖစ် ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ခွင့် မရှိ စရ ။
၈၉။

လတ် တာ်တွင် တစ်စတစ်ရာ သာ အ ကာင်း ကာင့် လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် နရာ

လစ်လပ်ခဲ့လ င်

ဥပ ဒနှင့်အညီ

အစားထိး

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ရမည်။
၉ဝ။

ကာ်မရှင်သည် ဤဥပ ဒပါ ြပဋာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက် ရာတွင် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့နှင့် ညွန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။

* ၂၀၁၁ ခနှစ်၊
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၉၁။

(က) ြပည်သူ ့လွတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲ

ဥပ ဒ

(နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်

ပိြပားမ တည် ဆာက် ရး အဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ်၊ ၁၄/၈၉) ကိ ဤ
ဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည်။
( ခ ) ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည့် ဥပ ဒအရ ကျင်းပခဲ့ သာ
ပါတီစဒီမိက ရစီ
အ ြခခဥပ ဒနှင့်
ယင်း ရွး ကာက်ပွဲ

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲသည်
လိက် လျာညီ ထွ

ဖွဲ ့စည်းပ

မရှိ တာ့သည့်အတွက်

ရလဒ်များသည်

အလိအ လျာက်

ပျက်ြပယ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။

(သန်း ရ)
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္က
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီ

