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၅

ဥပေဒမူေဘာင္၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား

၆

ကိယ
ု ္စားျပဳမႏႈ စနစ္

၇

သမၼတေရြးေကာက္ျခင္း

၉

မြဲဆႏၵရွင္ စာရင္းသြင္းျခင္း

၁၀

ထိခက
ို ္လယ
ြ အ
္ ုပ္စုမ်ား

၁၂

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား

၁၄

မြဲဆယ
ြ ္စည္း႐ုံးုးံ ေရး အသုံးစရိတ္မ်ား

၁၈

ကိယ
ု ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း

၁၉

မြဲဆယ
ြ ္စည္း႐ုံးုးံ ျခင္း

၂၃

ႀကဳိတင္မေ
ြဲ ပးျခင္း

၂၅

မြဲေပးျခင္း၊ မြဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

၂၈

စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

၃၄

ေရြးေကာက္ပြြဲအျငင္းပြားမႏႈ ေျဖရွင္းျခင္း

၃၇

3

အတိုေကာက္အသုံးအႏႏႈန္းမ်ား

Amyotha Hluttaw Election Law
ELECT LAW A.H 1
Amyotha Hluttaw Election By Law
BY.L A.H
Pyithu Hluttaw Election Law
ELECT LAW P.H
Pyuthu Hluttaw Election By-Law
BY L. P.H
Amyotha and Pyithu Hluttaw Election Laws
ELECT LAWS
Amyotha and Pyithu Hluttaw Election By-Laws
(including amendment through UEC Order (3/2014)
ELECT BY-LAWS
State and Regions Election Law
S/R ELEC LAW
Campaign Directive
CD
Code of Conduct for Domestic Observers (UEC Notification 02/2015)
DO COC
Code of Conduct for International Observers (UEC Notification 02/2015)
IO COC
Procedures for Accreditation of International Election Observers (UEC Notification 04/2015) IO PROC
Procedures for Accreditation of Domestic Election Observers (UEC Notification 06/2015)
DO PROC
Code of Conduct for Political Parties and Candidates
PP COC
Constitution (2008)
CONST.
Political Parties Registration Law
PARTIES LAW
Political Parties Registration Bylaw
PARTIES BY-LAWS
Presidential Election Law
PRES ELECT LAW
Presidential Election By-Law
PRES ELECT BY-LAW
Pyithu Hluttaw Election Law
ELECT LAW P.H
Region/ State Hluttaw Election law
ELECT LAW R/S
The Union Election Commission Law
UEC LAW
UEC Announcement on the Right to Broadcast (52/2015)
UEC (52/2015)
UEC Announcement on Issuing Voter Identification Slip
UEC 22/10/2015
UEC Announcement Working Guidelines for Nay Pi Taw Sub-commission,
UEC (4/165)
District Sub-commission, Self-administered Zone Sub-Commission
WG District
UEC Notification on the Formation of Electoral Dispute Resolution
Committees NO 34/SA MA See (1) (10)/ KA Ma Ya
UEC EDR
Working Guidelines for State or Region Sub-Commission
WG S/R
Working Guidelines for Township Sub-Commission
WG TWSH
Working Guidelines for the Presiding Officer, Deputy Presiding Officer
WG Polling
and Polling Station Members
Station Officer.
Working guidelines for Ward/Village Sub-Commission
WG W/V

1 For most of the sections, the Amothya and Pyithu Hluttaw are identic. In this document, the term ELEC LAWS is used when the provisions in Amyotha and
Pyithu Hluttaw laws are equal.

4

မိတ္ဆက္
ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ တြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွတ္ပုံတင္ျခင္းမွသည္ ေရြးေကာက္ပြြဲ အျငင္းပြားမႏႈ
ေျဖရွင္းေရးအထိ အပုိင္းမ်ားစြာပါဝင္သည္။ ယင္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျခင္းေတာင္းထြဲက ခ်ည္ခင္မ်ားလုိ
အျပန္အလွန္ယွက္ႏြယ္ေနတက္သည္။ ယင္းျခင္းေတာင္းထြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပလ
ြြဲ ုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု
လက္စြစ
ြဲ ာအုပ္ကို မိမိတုိ႔ ျပင္ဆင္ရျခင္းမွာ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ေသာ့ခ်က္က်ေသာ မ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ ျပဌာန္း
ခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္႐ုံးႏႈသူမ်ားရွာေဖြျခင္းႏွင့္ နားလည္ျခင္းတုိ႔တြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြျြဲ ဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ကုိ
တိက်စြာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ကိုေလ့လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္တုိင္းျပည္တြင္မဆုိ ထုိအတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ျပဌာန္းထားသည္ကို သိရွိျခင္းျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပတ
ြြဲ စ္ရပ္၏
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပဆ
ြြဲ ုိင္ရာ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ား နားလည္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္
ပုိမိေ
ု ကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာျဖင့္ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ စည္း႐ုံးုံးလႏႈံ႔ေဆာ္မႏႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္
မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ ျပည္တြင္းကၽြမ္းက်င္သူေလးဦးက စုစည္းထားသည့္ ယခုလက္စသ
ြြဲ ည္ မြဲဆယ
ြ ္စည္း႐ုံးုံးေရး
ရန္ပုံေငြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ာ၊ မြဲဆႏၵရွင္စာရွင္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ မြဲေပးမႏႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းစသည္တုိ႔
အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပႏ
ြြဲ ွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမ်ားစြာကို ျပည့္ျပည့္ဝဝထည့္သြင္းေပးထားသည့္တုိင္ ဖတ္႐ုံးႏႈသူမ်ားအေနျဖင့္
ယင္းဥပေဒမ်ား စုစည္းျခင္းႏွင့္အနက္ေကာက္ျခင္းတုိ႔တြင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္
ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

အားေကာင္းေမာင္းသန္ဒီမိက
ု ေရစီတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္

တစ္ခုတည္းေသာ

နည္းလမ္းမွာ

ရွင္းလင္းနားလည္ၿပီး

ျဖစ္ကာ ေလးစားလုိက္နာၾကသည့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ ခုိင္မာေသာအင္စတီက် းရွင္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ဖြ႕ံ ၿဖဳိး
လာေစရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း DRI က ယုံၾကည္ပါသည္။
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ဥပေဒမူေဘာင္၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား
ဖြ႕ြဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွသည္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

သုိ႔မဟုတ္

က်င့္ဝတ္မ်ားအထိ

ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ို မည္သုိ႔က်င္းပမည္ဆုိၿပီး ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ရွိၾကသည္။ ဥပေဒ
စကားအရေျပာရလွ်င္ ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားအတုိင္း ထက္ေအာက္ပုံစံ တစ္ရပ္အျဖစ္ရွိ
ေနၾကသည္။ ယင္းဥပေဒအားလုံး၏ ရင္းျမစ္မွာ ဖြ႕ြဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပလ
ြြဲ ုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
ကုိယ္စားျပဳမႏႈနစ္မ်ားအတြက ေယဘုယ်အေျခခံမူမ်ားကို ျပဌာန္းထားသည္။ ထုိမွ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ပိင
ု ္ခြင္အ
့ ေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ မြဲဆႏၵနယ္ေျမ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႏႈတိ႔ႏ
ု ွင္ပ
့ တ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပျခင္းတုိ႔ကြဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ မ်က္ႏွာစာမ်ားကိုိ
ျပဌာန္းထားသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပုိၿပီးအေသးစိတ္က်ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႏႈဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစာမ်ားကို ဖြ႕ြဲ စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္မႏႈျဖစ္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား (ဥပမာ- ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားႏွင့္ မြဲ႐ုံးဝ
ုံ န္ထမ္းမ်ားအတြက္
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ သုိ႔မဟုတ္ မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးေရးအတြက္ မူေဘာင္မ်ားကြဲ့သို႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား) ထုတ္ျပန္ပိင
ု ္ခြင္ရ
့ ွိသည္။

၂ဝဝ၈
ဖြ႕ြဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

သမၼတ
ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒ

အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဥ
ြဲ ပေဒ*

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္ပြဥ
ြဲ ပေဒ

ေရြးေကာက္္ပြဥ
ြဲ ပေဒ

အျခားဆက္စပ္သည့္

UEC ဥပေဒ

ဥပေဒမ်ား:
ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႏႈ ဥပေဒ၊
မီဒီယာ ဥပေဒမ်ား၊
ရာဇဝတ္မႏႈ ဥပေဒ

UEC ဥပေဒတြင္
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
စည္းကမ္းမ်ားကုိ

သမၼတေရြးေကာက္ပြြဲ
နည္းဥပေဒ

အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြန
ြဲ ည္းဥပေဒ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္္ပြန
ြဲ ည္းဥပေဒ

ထုတ္ျပန္ရန္ UEC

ေရြးေကာက္ပြြဲ

ကို အခြင့္အာဏာ

နည္းဥပေဒ

အပ္ႏွင္းထားသည္
ဆက္စပ္သည့္
ဥပေဒမ်ား
နည္းဥပေဒမ်ား
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ
UEC
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္းမ်ား

ေၾကညာခ်က္မ်ား

က်င့္၀တ္
* Political Parties drafted and signed a voluntary Code of Conduct for Political

UEC

Parties and Candidates

လက္စြြဲစာအုပ္မ်ား
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ကုိယ္စားျပဳမႏႈ စနစ္
က- ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အဖြ႕ြဲ အစည္းသံုးခုအတြက္ ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ ်ား က်င္းပ

ဥပေဒမူေဘာင္- ဖြ႕ြဲ စည္းပံု

သည္။ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ- ၁ဝ၉၊ ၁၄၁၊

တို႕ျဖစ္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္ မြဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုထက္ပို၍

၁၆၁၊ ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒမ်ား

ေရြးေကာက္ခံပိုငခ
္ ြင္မ
့ ရွိပါ။ မြဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုတင
ြ ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးတည္းသာ

ပုဒ္မ- ၂၃

ဝင္ေရာက္ယွဥျ္ ပိဳင္ပါက ထိုေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြြဲ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ခ- လႊတ္ေတာ္မ်ား၏

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တင
ြ ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၄ဝ ဦး ျဖင့္ ဖြ႕ြဲ စည္းထားျပီး ၃၃ဝ ဦးသည္

ဖြ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ပုံ

ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လူဦးေရေပၚ၍ အေျခခံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ပုဂိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ က်န္

ဖြ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ-

၁၁ဝ မွာ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း

၁ဝ၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁

ခန္႔အပ္ထားေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦးတို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
လႊတ္ေတာ္ကို ဖြ႕ြဲ စည္းရာတြင္ တစ္ျမိဳ႕နယ္လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးက်စီျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္လည္ေကာင္း၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္
ကို္ယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း သံုးပံု တစ္ပံုႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္
လည္းေကာင္း ဖြ႕ြဲ စည္းထားသည္။

ဂ- မြဲဆႏၵနယ္မ်ား

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မြဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ကို အေျခခံ၍ သတ္မွတ္။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၄၊ ၅၊

မြဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုသတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး တစ္ခုလွ်င္ မြဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာကို

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြြဲ

အေျချပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ တစ္ျမိဳ႕နယ္လွ်င္ မြဲဆႏၵနယ္ တစ္နယ္ႏႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၃၊ ျပည္နယ္/

အကယ္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးတစ္ခုတင
ြ ္ ျမိဳ႕နယ္ ၁၂ ျမိဳ႕နယ္ထက္ ပိုခြဲ့ပါက ခရိုငမ
္ ်ားေပၚ

တုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြြဲ

တြင္ အေျချပဳ၍ သတ္မွတ္သည္။

ဥပေဒပုဒ္မ ၄
ဃ- မြဲေပးျခင္း

ရပ္ကက
ြ ္ႏွင့္ေက်းရြာ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြြဲ မတိုင္မီ ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္ ၾကိဳတင္၍

နည္းနာမ်ားဥပေဒမူေဘာင္-

မြဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ေၾကညာရမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြြဲ

ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စေ
ု ရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္းေၾကညာခြဲ့လွ်င္

ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ- ၃၊ ၁ဝ၊ ၁၁-

ျဖစ္ႏုိင္သမွွ် ဥပေဒတြငျ္ ပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ- ၃၄ -၃၇။
ျပည္ေထာင္စုေရြး
ေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၃

ပဋိပကၡ သုိ႔မဟုတ္/ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကင္းလြတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း
လႊတ္ေတာ္အားလံုးအတြက္ ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ို တျပိဳင္တည္း က်င္းပရမည္။ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္
ကုယ
ိ ္စားလွယ္မ်ား ႏုတ္ထြက္သာြ းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရုတ္တရက္ကြယ္လန
ြ ္လွ်င္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ အေရအခ်င္းမျပည့္မီလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လစ္လပ္သြားေသာ ေနရာမ်ားတြင္
အစားထိုးရန္အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ ်ားက်င္းပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို သီးျခား
သို႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွပ
ိ ါ။

င- ေရြးေကာက္ပစ
ြြဲ နစ္

ေရြးေကာက္ပြြဲ စနစ္ကို ဖြ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္း ထားျခင္းမရွိပါ။ မြဲဆႏၵနယ္

ဖြ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ

တစ္နယ္တြင္ မြဲအမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ အႏိုင္ရရွိသူ ျဖစ္သည္ဟု

ပုဒ္မ- ၁ဝ၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊

ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြြဲ
ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၇၂၊
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ ပုဒ္မ- ၄၈
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စ- သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သမၼတကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ (က)

ဥပေဒမူေဘာင္- ဖြ႕ြဲ စည္းပုံ

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္သူ တစ္ဦး၊ (ခ)ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၄၊

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္သူတစ္ဦး၊ (ဂ) လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

သမၼတေရြးေကာက္ျခင္းဥပေဒ-

က အဆုိျပဳထားသည့္ တပ္မေတာ္သား ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္သူတစ္ဦးစသည့္ သုံးဦး

၄၊ ၅၊ သမၼတ ေရြးေကာက္ျခင္း

အနက္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ အဖြ႕ြဲ အသီးသီးက ဒုသမၼတ တစ္ဦးစီးေရြးခ်ယ္ရမည္။

နည္းဥပေဒ- အခန္း ၂၊ ၄

(ထုိသူသည္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး ဖြ႕ြဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉
တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင္က
့ ုိက္ညီရမည္။) ထုိေနာက္ သမၼတေရြးခ်ယ္
တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြ႕ြဲ က သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး က်န္ႏွစ္ဦးသည္ ဒုသမၼတမ်ားျဖစ္လာၾကမည္ျဖစ္
သည္။ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားသည္ လစ္လပ္သြားမည္
ျဖစ္ၿပီး ယင္းသက္တမ္းအတြင္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြကျ္ ခင္းမျပဳရေပ။
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သမၼတေရြးေကာက္ျခင္း
သမၼတ။

သုံးဦးအနက္မွာမြဲအမ်ားဆုံးရေသာသ*ူ

သမၼတေလာင္းသုံးဦးေရြးေကာက္ျခင္းကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔ျဖင့္ဖ႔ြြဲစည္းထားေသာ

သမၼတေလာင္း ၁

သမၼတ ေလာင္း ၂

သမၼတ ေလာင္း

သမၼတ ေလာင္း

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသားလႊတ ္ေတာ္

သမၼတ ေလာင္း ၃

သမၼေလာင္း

ေရြးေကာက္ခံျပည္သ ူ႔လႊတ ္ေတာ္
လႊတ ္ေတာ္ကုိယ ္စားလွယ ္

ကုိယ္စားလွယ ္

တပ္မေတာ္သားကုိစားလွယ ္
၁၆၆ ဦးကေရြးခ်ယ္

တုိက္႐ုံးိက
ု ္ေရြးေကာက္ျခင္းမဟုတ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည္။

ေရြးေကာက္ျခင္းကုိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကစီမံခန္ခြသ
ြဲ ည္။

ဒုတိယသမၼတမ်ား ။ တစ္ျခားသမၼတေလာင္းႏွစ္ဦး

၃၃ဝ ဦးက ေရြးခ်ယ္

၁၆၂ ဦးက ေရြးခ်ယ္

အမ်ိဳးသားလႊတ ္ေတာ္က ုိယ္စားလွယ ္မ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ

ကုိအေထြေထြေရြးေကာက္ပတ
ြြဲ ြင္မြဲဆႏၵရွင္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြတ
ြဲ ြင္မြဲဆ ႏၵရွင္

မ်ားကေရြးခ်ယ္တ င္ေျမႇာက္သ ည္။

မ်ားကေရြးခ်ယ္တ င္ေျမႇာက္သ ည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကတပ္မေတာ္မ်
သားကုိယ ္စားလွယ္မ်ားကုိအမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြ က္
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္

တုိက္႐ုံးုိက္ေရြးေကာက္ပြြဲ
ေရြးေကာက္ပြြဲစီမံခန္႔ခြဲြမႏႈျပည္ေထာင္စုေရြးေကာကပြေ
ြဲ ကာ္မရွင္

* မြဲရလဒ္တူေနပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက မြဲေရတြက္မႏႈကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္မည္။ မြဲအမ်ားဆုံးအႏုိင္ရသည့္ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးဦးထြက္ေပၚမလာပါ
က မြဲေပးေရြးခ်ယ္မႏႈကို ျပန္လည္လ ုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုသ ုံးစုံမွ သမၼတ ေလာင္းတစ္ဦးဦးကုိ ျပန္လ ည္ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္သ ည္။
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မြဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း
က- မြဲေပးပုိင္ခြင္ရ
့ ွိသူမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေရြးေကာက္ပြြဲ စတင္က်င္းပသည့္ေန႕ရက္၌ အသက္၁၈ ႏွစ္ျပည့္၍ ဥပေဒအရ

ဥပေဒမူေဘာင္ - ဖြ႕ြဲ စည္းပံု

အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူ မဟုတ္သည့္အျပင္ ဆႏၵမြဲေပးပိင
ု ္ခြင္ရ
့ ွိေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဥပေဒအရ

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ- ၃၆၉

ဆႏၵမြဲ ေပးခြင္ရ
့ ွိသူတိုင္းသည္ ဆႏၵမြဲေပးပိုငခ
္ ြင္ရ
့ ွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ခၽြင္းခ်က္မ်ားရွိသည္။

(က)၊၃၉၁၊ ၃၉၂

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂိဳလ္မ်ားသည္ ဆႏၵမြဲေပးပိင
ု ္ခြင့္ မရွိေစရ

ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒမ်ား ၆၊ ၇



သာသနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား



ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား



စိတ္ေပါ့သပ
ြ ္ေနသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ျခင္း
ခံရသူမ်ား



လူမြအ
ြဲ ျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ ေၾကညာျခင္း ခံထားရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ မရေသးသူမ်ား



ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ တားျမစ္ခရ
ံ သူမ်ား

ခ- မြဲစာရင္းသြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

ဆႏၵမြဲ ေပးပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိသူမ်ား၏ မြဲစာရင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြြဲ

ဥပေဒမူေဘာင္ -

မ်ားႏွင့္ ရပ္ကက
ြ ္ သို႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာက္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ ို႕က ျပဳစုရမည္။ တပ္မေတာ္

ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒမ်ား- ၆၊ ၁၃၊ ၁၄၊ သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ သံအဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားႏွင့္
၁၅၊ နည္းဥပေဒမ်ား- ၉၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၊ ပညာေတာ္သင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေရာက္ရေ
ွိ နသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားကို ရပ္ကက
ြ ္ သို႕မဟုတ္

ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာမြဲစာရင္း၌ ထည့္သင
ြ ္း
ေဖာ္ျပရမည္။ မြဲစာရင္းတြင္ မပါဝင္သူမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႕အမည္မ်ားအား မြဲစာရင္းတြင္ ထည့္သင
ြ ္း
ႏုိရန္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားေပးသည္။ သို႔ေသာ္ မြဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မြဲစာရင္းတြင္ ထည့္သင
ြ ္းရန္
အတြက္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကက
ြ ္/ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္ခြမ
ြဲ ်ား
တြင္ မြဲဆႏၵရွင္အမည္ ထည့္သင
ြ ္းျခင္း ပံုစံ(၃) ႏွင့္ အမွားျပင္ဆင္ျခင္း ပံုစံ(၄-ဂ) သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္
ျခင္း ပုံစံ (၄-က) မ်ား ေတာင္းယူျဖည့္စြက္၍ တင္သင
ြ ္းရမည္။ ၄င္းပံုစမ
ံ ်ားကို မြဲစာရင္းထုတ္ျပန္
ေၾကညာျပီးသည့္ ေန႔မွစ၍ ခုနစ္ရက္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ သို႕မဟုတ္ ရပ္ကက
ြ /္ ေက်းရြာ
အုပ္စု ေကာ္မရွင္ခမ
ြြဲ ်ားသို႔ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ တင္သင
ြ ္းရမည္။ ရပ္/ေက်း
ေကာ္မရွင္က ၇ ရက္အတြင္းဆုံးျဖတ္ ေပးရမည္။ မြဲစာရင္းတြင္ပါရွေ
ိ သာ အျခားသူ၏ အမည္မ်ား
ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ကန္႔ကက
ြ ္ႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒတြင္ပါရွိသည္။
မသန္စြမ္းသူတစ္ဦး သို႕မဟုတ္ မြဲစာရင္းကို မည္ကြဲ့သို႕ ေတာင္းဆိုျဖည့္စြက္ရမည္၊ ျပင္ဆင္ရမည္
သို႕မဟုတ္ ကန္႕ကြက္ရမည္ကို မသိေသာ ပုဂိဳလ္ တစ္ဦးဦးကို ရပ္ကက
ြ ္ သို႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု
ေကာ္မရွငခ
္ ြြဲ အဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးဦးမွ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကက
ြ ္ သိမ
ု႔ ဟုတ္ ေက်းရြာ
အုပ္စု ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြ၏
ြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္လွ်င္ သံုးရက္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္
ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ို႕ အယူခံႏိုင္သည္။

10

ဂ- ပြင့္လင္းျမင္သာမႏႈႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ည္ မြဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ဆႏၵမြဲေပးပိင
ု ္ခြင္ရ
့ ွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္း

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ကို ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ တိုင္မီ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း ၾကိဳတင္ေၾကညာရမည္။ မြဲဆႏၵရွင္မ်ား

ဥပေဒမူေဘာင္ -

သည္ မြဲစာရင္းတြင္ ၄င္းတိအ
ု႔ မည္မ်ား ထည့္သင
ြ ္းျခင္း ႏွင့္ အမွားျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ေတာင္းဆို

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒမ်ား
ပုဒ္မ- ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၁။
နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ- ၁၆၊ ၁၇
ယူအီးစီ (၂၂/၂၀၁၅)

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ထို႕ျပင္ မြဲစာရင္းတြင္ ဆႏၵမြဲေပးပိင
ု ္ခြင့္ မရွိသူ တစ္ဦး၏ အမည္ပါဝင္
ေနေၾကာင္း ယင္းမြဲစာရင္း၌ ပါဝင္သူတစ္ဦးက ကန္႕ကြက္လိုလ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကက
ြ ္
သိမ
ု႔ ဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ႕ို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ကန္႕ကြက္လႊာ
တင္သင
ြ ္းႏိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကက
ြ ္ သို႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ ယင္း
အမည္ကို မြဲစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း မရွိခြဲ့လွ်င္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္
အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ို႕ အယူခံခြင့္ရွိသည္။ ယင္းေကာ္မရွင္အဖြြဲ႕ခြ၏
ြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ပုဒ္မ ၅၃ ပါ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မွ တပါး အျပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြြဲ အသီးသီးတို႕သည္
မြဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ (က) မြဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ခြင္ရ
့ ွိလွ်က္ႏွင့္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလွ်င္
ထိုအမည္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြြဲ မြဲစာရင္းတြင္ ထည့္သင
ြ ္းရမည္။ (ခ) မြဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ခြင္မ
့ ရွိဘြဲ
ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလွ်င္ ထိုအမည္မ်ားကို မြဲစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း
တစ္ခုအတြင္း မြဲဆႏၵနယ္ တစ္နယ္၌ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြြဲ
က်င္းပရန္ ရွိလွ်င္ မူလမြဲစာရင္းကို အေျခခံ၍ ေၾကညာျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္း ႏွင့္
ျပင္ဆင္ျခင္းတို႕ကို ပုဒ္မ ၁၄၊ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ တို႕တြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ထုိ႔ေနာက္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ ရပ္ကက
ြ ္/ေက်းရြာအုပ္စု၊ မြဲ႐ုံးုံနံပါတ္၊ မြဲစာရင္းနံပါတ္၊ အမည္၊ က်ား/မ၊ ေမြး
သကၠရာဇ္၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္၊ အဖအမည္၊ အမိအမည္ႏွင့္ လိပ္စာတုိ႔ပါ၀င္သည့္ မြဲစလစ္ကို ယူအီးစီ
ကထုတ္ေပးသည္။ စလစ္ကို မြဲဆႏၵရွင္မ်ားက မြဲေပးသည့္ေန႔တင
ြ ္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း မြဲစာရင္း
တြင္ မပါ၀င္သည့္ မြဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္မူ မည္သိ႔မ
ု ွ အက်ဳိးမျဖစ္ေပ။

ဃ - မြဲဆႏၵရွင္စာရင္းသြင္းမႏႈႏွင့္

အကယ္၍ ဆႏၵမြဲေပးပိုငခ
္ ြင့္ ရွိသူ တစ္ဦးသည္ သက္ဆိုင္ရာ မြဲစာရင္းတြင္ မိမိ၏အမည္ပါဝင္ျခင္း

ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားမႏႈမ်ားႏွင့္

မရွိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကက
ြ ္ သိမ
ု႔ ဟုတ္ ေက်းရြာ ေကာ္မရွင္ခသ
ြြဲ ို႔ မိမိ၏ အမည္ကို ထည့္သင
ြ ္း

အယူခံမႏႈမ်ား

ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေတာင္းဆိုလႊာကို မြဲစာရင္း ေၾကညာျပီး ၁၄ ရက္အတြင္း

ဥပေဒမူေဘာင္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒမ်ား
ပုဒ္မ- ၁၆၊ ၁၇၊
နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ- ၁၁၊ ၁၂

တင္သင
ြ ္းႏိုင္သည္။ ရပ္ကက
ြ ္ သိမ
ု႔ ဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ည္ ေတာင္းဆိုလႊာကို
လက္ခံလွ်င္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ ျငင္းပယ္လွ်င္ျဖစ္ေစ ယင္းသို႔လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတာင္းဆိုလႊာ တင္သင
ြ ္းသူထံသို႕ ေတာင္းဆိုလႊာ တင္သင
ြ ္းသည့္ေန႔မွ ခုနစ္ရက္
အတြင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပိ႕ု ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကက
ြ ္ သိမ
ု႔ ဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု
ေကာ္မရွငခ
္ ၏
ြြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္လွ်င္ နည္းဥပေဒ (ခ) အရ ေပးပို႔သည့္ အေၾကာင္းၾကား
စာကို လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ စ၍ သံုးရက္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ႔ို
အယူခံႏိုင္သည္။ မြဲစာရင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ၏
ြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရယူရန္ အယူခံ
တင္သင
ြ ္ျခင္းသည္ အခမြဲ့ ျဖစ္သည္။
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ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား
ဥပေဒမူေဘာင္ -

ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာ

၂ဝဝ၈ဖြ႕ြဲ စည္းအေျခခံဥပေဒ နိဒါန္း၊

ထြက္ေျပးရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိ

ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-

သည္။ ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႏႈ မရွိေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ားကို

၂၂၊ အခန္း (၈) ပုဒ္မ၃၄၈၊ ၃၄၇၊ ၃၅ဝ၊ ၄၅၆၊

အေျခခံမမ
ႏႈ ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒမွအပ
ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအား ခြျြဲ ခားဆက္ဆံျခင္း ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အျခားျပဆိုထား
ေသာ ဥပေဒမ်ား မရွိပါ။ ေရြးေကာက္ပြဥ
ြဲ ပေဒမူေဘာင္တင
ြ ္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား ႏိုင္ငံေရး
အရ ပါဝင္မႏႈကို ျမႇင္တ
့ င္ေပးသည့္ သို႕မဟုတ္ ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႏႈ မရွိသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
မပါရွိပါ။

က- အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဥပေဒမူေဘာင္- အမ်ိဳးသမီးအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႏႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္(စီေဒါ) ကို
အခန္း(၁ဝ)

၁၉၉၇ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခြဲ့ျပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ြဲ ဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာခြဲ့သည္။ စီေဒါ စာခ်ဳပ္ -

ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ ပုဒ္မ။

အပိုဒ္- ၇ တြင္ စာခ်ဳပ္ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတင
ြ ္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဘဝနယ္ပယ္တြင္

။၅၁(ခ)၊ CEDAW အပုိဒ္ ၇ (၁၉၉၇
တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျြဲ ခားမႏႈ ပေပ်ာက္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္
(က) ေရြးေကာက္ပြြဲ ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြမ
ြဲ ်ားတြင္ ဆႏၵမြဲေပးပိင
ု ္ခြင္ရ
့ ေ
ွိ ရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေရြး
ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခင
ြ ့္ ရရွိေရး၊ (ခ) အစိုးရ
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ခ်င္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ေရး၊ အစိုးရ
႒ာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေရးႏွင့္ အစိုးရ႒ာန အဆင့္တိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းတာဝန္
အားလံုး ေဆာင္ရြက္ေရး၊ (ဂ) အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတင
ြ ္း ျပည္သူလူထုႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အသင္းအဖြ႕ြဲ မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး စသည့္ အခြင္အ
့ ေရးမ်ား
အတြက္ အာမခံခ်က္ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႏႈအား ရွင္းလင္းစြာ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း တန္းတူ
ညီမွ် ႏႈ အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ေစ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ အနည္းဆံုးအခ်ဳိးက်
ပါဝင္မႏႈအတြက္ အာမခံေသာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွပ
ိ ါ။
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ခ- မသန္စြမ္းသူမ်ား ဥပေဒမူေဘာင္- ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (CRPD) အဖြ႕ြဲ ဝင္
ဖြ႕ြဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒမ
္ ၁ဝ၊
ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ ၂၊ ၁၈၊
ပုဒ္မ ၄၂-ခ၊ CRPD ၂၉ (၂ဝ၁၁
တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး)

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငျံ ဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၁ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခြဲ့သည္။ CRPD ပုဒ္မ ၂၉ အရ မသန္စြမ္းသူ
မ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားမြဲေပးျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံျခင္း အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
အပါအဝင္ အျခားသူမ်ားႏွင္တ
့ န္းတူ တုိက္႐ုံးုိက္ သုမ
ိ႔ ဟုတ္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႏႈစ
သည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ျပည့္ျပည့္
ဝဝပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္က (၁) မြဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားႏွင့္

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို မသန္စြမ္းသူမ်ားသင့္ေလ်ာ္စြာ အလြယ္တကူအသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး အလြယ္အတူ
ြြဲ ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခယ
ံ ူပြမ
ြဲ ်ားတြင္ အၾကပ္ကုိင္
ဆုိင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ျပည္ေထာင္စု လက္လွမ္းမီသုံးျပဳႏုိင္ ေစရန္၊ (၂) ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိငႏ
္ ုိင္
လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၀) ပုဒမ
္ - ျခိမ္းေျခာက္မႏႈကင္းကင္းျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာမြဲေပး ႏုိင္ေစရန္၊ ေရြးေကာက္ပဝ
၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁ (က)

ေစရန္၊ အစုိးရဌာနအဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးတြင္ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ ရာထူးရယူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ရႏုိင္သေလာက္ အကူအညီမ်ားႏွင့္ နည္း
ပညာသစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးရန္၊ (၃) မြဲေပးသူ
မ်ားအေနျဖင့္ မသန္ စြမ္းသူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကို အာမခံၿပီး လုိအပ္လာလွ်င္
၄င္းတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႏႈျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ေရြး ခ်ယ္မႏႈအား တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မြဲေပးေစျခင္းျဖင့္ အကူ
အညီေပးရန္တုိ႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ မသန္စမ
ြ ္းသူမ်ား
အေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္တန္းတူ ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႏႈမရွိဘြဲ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကို
တက္တက္ ၾကြၾကြဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေအာင္
တုိက္တန
ြ ္းအားေပးရမည္ျဖစ္သည္။
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ
အမွတ္ ၃၀) ကို ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ျပဌာန္းခြဲၿ့ ပီး ယင္းဥပေဒတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားမြဲေပးခြင့ႏ
္ ွင့္
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥၿ္ ပဳိင္ခြင့ပ
္ ါရွိသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ မြဲေပး
ပုိင္ခြင့ႏ
္ ွင့္ ေမြးရာပါအခြင့အ
္ ေရးျဖစ္ေသာ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ကုိေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရန္ ယူအီးစီက
လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းထားသည္။
ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ကုယ
ိ ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သင
ြ ္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား၌ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ပ
့ တ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ မသန္စြမ္း မြဲဆႏၵရွင္မ်ား
အတြက္ ဆႏၵမြဲေပးႏိုင္ရန္ ကူညီေပးရမည္ဟုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ မသန္စြမ္း မြဲဆႏၵရွင္မ်ား
အား ဆႏၵမြဲေပးရာတြင္ ကူညီႏိုင္ရန္ အကူအညီကို ရယူ၍ ဆႏၵမြဲေပးႏိုင္သည္။ မသန္စြမ္း မြဲဆႏၵ
ရွင္မ်ားသည္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးျခင္းကို လည္း ဤကြဲ့သို႕ အကူအညီရယူ၍ ဆႏၵမြဲေပးႏိုင္သည္။

ဂ-လူနည္းစုမ်ား ဥပေဒမူေဘာင္-

အခြင့္အေရး အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ အာမခံထားသည္။ ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္

ဖြ႕ြဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-

လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား

၃၅၄(ဂ)၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး

၏လူဦးေရသည္ သက္ဆိုင္ရာမြဲဆႏၵနယ္၏ (ဝ.၁ %) ရွိလွ်င္ ယင္းတို႕၏ ကိုယ္စားလွယ္ သိမ
ု႔ ဟုတ္

ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ- ပုဒ္မ ၃

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီး အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင္ရ
့ ွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တင
ြ ္ ဤကြဲ့သို႔
ေသာ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ ဥပမာ - တိုင္းရင္းသား
မ်ား တြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။
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ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
က- ပါတီထူေထာင္ခြင့္

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတင
ြ ္ အဖြ႕ြဲ ဝင္ျဖစ္္ခြင႔သ
္ ည္ မူအားျဖင္႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္အျဖစ္ ႏွင္႔/သုိ႔မဟုတ္

ဥပေဒမူေဘာင္- အေျခခံဥပေဒပုဒမ
္

ႏုိင္ငံေရးပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ားကုိ ဆုိင္းငံ႔ထားရန္လုိအပ္ေသာ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားမွ

၃၅၄၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၊

လြြဲ၍ ႏုိင္ငံသားအားလံုးသုိ႔ ေပးအပ္ထားေသာ အခြင္႔အေရးျဖစ္သည္။

၁ဝ

ျမန္မာႏုိင္ငံတင
ြ ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလံုးသည္ မွတ္ပံုတင္ထားရွိရန္ လိုအပ္ျပီး မွတ္ပုတ
ံ င္မထားေသာ
ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔အ
ြဲ စည္းမွန္သမွ်ကို တားျမစ္ထားသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂိဳလ္မ်ားမွလြဲြ၍ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အထက္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားတြင္သာ
ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုကို မွတ္ပုတ
ံ င္ႏုိင္ေသာ အခြင႔အ
္ ေရးရွိသည္။ (ပါတီဝင္ျဖစ္ရန္အတြက္
အနိမ္႔ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည္႔ရမည္ျဖစ္သည္)။


သာသနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ား



ႏုိင္င႔ဝ
ံ န္ထမ္းမ်ား



ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား (ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား)



ႏုိင္ငံေတာ္အားလက္နက္စြြဲကုိင္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေနေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား၊



အၾကမ္းဖက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား၊ တရားမဝင္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားႏွင႔္ ဆက္သယ
ြ ္သူ သုိ႔မဟုတ္



ယင္းအဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား၏ အဖြ႕ြဲ ဝင္ျဖစ္သူ



မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင္႔ စိတ္ကုိေျပာင္းလြဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ
ျပစ္မႏႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင႔္



ျငိစြန္းေနသူ



ႏိုင္ငံႏွစ္ခုတင
ြ ္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယထ
ူ ားသူမ်ား



ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား

ခ- ပါတီတစ္ခုထူေထာင္ရန္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ “ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညတ
ြ ္မႏႈမျပိဳကြြဲေရး၊

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဥပေဒမူေဘာင္-

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ႔ခိုင္ျမြဲေရး” တို႔ကုိ ဦးတည္ခ်က္ထားရွိရမည္။ ယင္းတုိ႔သည္

ဖြ႕ြဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ-

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင္႔သိရိုေသ၍ “စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည္႔ဝေသာ” ဒီမုိကေရစီ

ပုဒ္မ ၄ဝ၄၊ ၄ဝ၅၊

စနစ္ကို လက္ခံက်င္႔သံုးရမည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒ- ပုဒ္မ ၆
ဂ- ပါတီဝင္မ်ားအတြက္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္ မျဖစ္ေစရ။•


ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စရ
ု ာထူးဝန္အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ား



သမၼတ ႏွင္႔ ဒုသမၼတမ်ား

ဥပေဒမူေဘာင္- အေျခခံဥပေဒပုဒမ
္



ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား ႏွင္႔ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား

၂၆၊ ၆၄၊ ၂၃၂၊ ၂၃၄၊ ၂၃၇၊ ၂၃၉၊



ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင္႔ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၂၄၂၊ ၂၄၄၊ ၂၄၆၊ ၂၈၅၊ ၃ဝဝ၊ ၃ဝ၁၊



စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္



ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒



ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသၾကီး တရားသူၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တုိင္းေဒသၾကီးတရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊



အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးမ်ားမွ တရားသူၾကီးမ်ား



ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္

၃ဝ၉၊ ၃၁ဝ၊ ၃၃ဝ၊ ၃၃၃၊ ၃၉၈။
ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒပုဒ္မ ၂၁

အထက္ပါ ပုဂိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတင
ြ ္သာ မွတ္ပံုတင္ထားေသာအဖြ႕ြဲ ဝင္
ျဖစ္ႏုိင္သည္။
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ဃ- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
မွတ္ပုံတင္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္ (UEC) သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ မွတ္ပုတ
ံ င္ေပးရန္
လုပ္ပုိင္ခြင႔ရ
္ ွိသည္႔ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း ျဖစ္သည္။ UEC သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ မွတ္ပုတ
ံ င္ေပးရန္၊
မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆုိင္းငံ႔ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ရန္ တာဝန္ဝတၱရားရွေ
ိ သာ

ဥပေဒမူေဘာင္-

တစ္ခုတည္းေသာအဖြ႕ြဲ အစည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အယူခံဝင္ခြင႔မ
္ ရွိေစဘြဲ

ဖြ႕ြဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ-

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ယင္းပါတီကုိ

ပုဒ္မ ၄ဝ၅၊

စတင္တည္ေထာင္သူမ်ားအနက္မွ အနည္းဆံုး ၁၅ ဦးက ေထာက္ခံျပီး ယင္းတို႔အနက္မွ ခန္႔အပ္

ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒပုဒ္မ- ၃၊ ၅၊ ၆၊

ထားေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ပါတီဒုတိယေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ပါရွိရမည္။

၈၊
ႏုိင္ငံေရးပါတီနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ- ၇

ပါတီမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ပုံစံ (က)ႏွင့အ
္ တူ










မွတ္ပံုတင္ထားျပီးေသာ အျခားပါတီတစ္ခု၏ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္တို႔မွ ကြြဲျပားျခားနား
ေသာ ပါတီအမည္၊ အလံ ႏွင္႔ တံဆိပ္ (ဘာသာသာသနာႏွင႔္ ယွက္ႏြယ္ေသာ၊
ျပည္ေထာင္စုမွခထ
ြြဲ က
ြ ္ျခင္းႏွင္႔ စပ္ဆုိင္ေသာ အမည္၊ အမွတ္အသား၊ သေကၤတမ်ားကုိ
ေရွာင္ရာွ း၍)
ႏုိင္ငံေရးဝါဒသေဘာတရားႏွင္႔ လုပ္ငန္းစဥ္
ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင္႔ ဖြ႕ြဲ စည္းပံု
ပါတီတည္ေထာင္သူမ်ား၏ ပုဂိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကဒ္ျပား
အမွတ္
ဝါဒသေဘာတရားေရးရာႏွင႔္ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္ကုိ ေစာင္႔ထိန္း
လုိက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္
ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း ပါတီဝင္ဦးေရ ၁ဝဝဝ ကုိ စည္းရံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္
(တုိင္းေဒသၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းသာ စည္းရံုးမည္႔ ပါတီျဖစ္ပါက
ပါတီဝင္ဦးေရ၅ဝဝ)
ေကာ္မရွငမ
္ ွသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္ႏွင္႔ အညီ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ၃ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္ကုိ ပံုစံ
(င)ႏွင႔အ
္ တူ ေပးအပ္ရန္

ယခင္ကျပဌာန္းခြဲ႔ေသာ ဥပေဒမ်ားအရ မွတ္ပုတ
ံ င္ထားျပီးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပန္လည္
ေလွ်ာက္ထားရန္ႏွင႔္ ဥပေဒအသစ္ႏွင႔္ ညီညတ
ြ ္မႏႈရွိေစရန္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ ခြင႔ျ္ ပဳထားသည္။
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င- ပါတီမွတ္ပုံပယ္ဖ်က္ျခင္း

ေလ်ွာက္လႊြာကို စိစစ္ျပီးေနာက္ အကယ္၍ မွတ္ပုတ
ံ င္ျခင္းကုိ လက္ခံလ်င္ ပံုစံ (ခ) ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊

သုိ႔မဟုတ္

မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ျငင္းပယ္လ်င္ ပံုစံ (ဂ) ျဖင္႔လည္းေကာင္း ေကာ္မရွင္သည္အေၾကာင္းျပန္ၾကားရမည္။

ပါတီဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ျငိစြန္းပါက အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမ်ား၊ ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ျငင္းပယ္

အေျခခံအခ်က္မ်ား

သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္လိမ္႔မည္။


ႏုိင္ငံေတာ္အားလက္နက္ကုိင္ဆန္႔က်င္ေသာအဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္အဖြ႕ြဲ
အစည္းမ်ား၊ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကျငာထားျခင္း ခံရေသာအဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားတြင္

ဥပေဒမူေဘာင္ အေျခခံဥပေဒပုဒမ
္
၄ဝ၂၊ ၄ဝ၇၊ ၄ဝ၈၊

တုိက္ရိုက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္၍ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း။


•

ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္တစ္ခုခု၏ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အဖြ႕ြဲ အစည္း

သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ ပုဂိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ အေထာက္အပံ႔ကုိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဥပေဒပုဒမ
္

တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ရယူျခင္း။

၇၊ ၁ဝ၊ ၁၂၊



ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနည္းဥပေဒပုဒမ
္

ႏုိင္ငံေတာ္ထံမွ အရင္းအျမစ္မ်ား အလြသ
ြဲ ုံးျခင္း/ တရားမဝင္အသုံးျပဳျခင္း



၁၄၊ ၁၅

ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးကိစၥအတြက္ အလြသ
ြဲ ံုးစားျပဳျခင္း။



တည္ဆြဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကျငာခံထားရေသာ
အဖြ႕ြဲ အစည္းျဖစ္ျခင္း။



အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ ်ား တြင္ အနည္းဆံုး
မြဲဆႏၵနယ္သံုးနယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မႏႈ မျပဳႏုိင္ျခင္း။



ဥပေဒႏွင္႔ကုိက္ညီျခင္းမရွိေသာ ပုဂိဳလ္မ်ားကို ပါတီဝင္စာရင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမျပဳဘြဲ



ထိန္ခ်န္ထားရွိျခင္း။ ပါတီတစ္ခုသည္ အကယ္၍ အနည္းဆံုး မြဲဆႏၵနယ္သံုးခုတြင္
ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ုိယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မျပဳႏုိင္လ်င္ ယင္းပါတီ၏
မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္။

စ- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီဝင္စာရင္းမ်ားကုိ UEC သုိ႔ တင္ျပရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ေငြစာရင္းရွင္း

လုိက္နာရန္အခ်က္မ်ား

တမ္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ မ်ား၊ အလွ ေငြမ်ားႏွင႔္ ပါတီပုိင္စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားမွ
အျမတ္ေငြမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခတ
ံ င္ျပျခင္း ပါဝင္သည္။ UEC သည္ မည္သည္႔အခ်ိန္တင
ြ ္ မဆို

ဥပေဒမူေဘာင္ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊
၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၄။

ပါတီတစ္ခု၏စာရင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးပုိင္ခြင႔ရ
္ ွိသည္။ ယင္းသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြ႔အ
ြဲ စည္း
မ်ားထံမွ အကူအညီကုိ ရယူႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုတ
ံ င္ျခင္းဥပေဒႏွင္႔ ညီညတ
ြ ္ေစရန္
အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ရန္ ေကာ္မရွင္အဆင္႔အသီးသီးတြင္ အခြင႔ႏ
္ ွင္႔ တာဝန္ရွိ
သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနည္းဥပေဒပုဒမ
္

အထူးအားျဖင္႔ ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေလးစားလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႏႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည္႔ရန္

၁၈။ ျပည္နယ္/

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအဆင္႔ ေကာ္မရွင္ခမ
ြြဲ ်ားကုိ UEC က တာဝန္ေပးႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္

တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္

ပါတီတစ္ခုသည္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင႔အ
္ ညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ ၃၉-၄၁

မရွိကုိ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးပုိင္ခြင႔္ UEC တြင္ ရွိသည္။ ပါတီ၏ အတြင္းေရးကိစၥမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍
တုိင္ၾကားလာပါက UEC သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႏႈျပဳႏုိင္သည္။ လုိအပ္လ်င္ ဥပေဒႏွင႔အ
္ ညီလုိက္နာ
ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ထားရွိျခင္းကုိ
ရုတ္သိမ္းျခင္းမ်ားအတြက္ UEC ၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ အျပီးသတ္ျဖစ္ျပီး အယူခံဝင္ပုိင္ခြင႔မ
္ ရွိေပ။
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ဆ- ႏုိင္ငံေရးးပါတီမ်ား၏

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကုိ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးျပီးေနာက္

ဘ႑ာေရး

သုံးလ အတြင္း ျပီးျပတ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ အကယ္၍ လုိအပ္လာခြဲ႔လ်င္

ဥပေဒမူေဘာင္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဥပေဒ အခန္း
(၄)၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနည္းဥပေဒ
၁၉-၂၃

(ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို တုိင္ၾကားမႏႈရွိလာေသာအခါ) အဆုိပါ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား
ကုိ စစ္ေဆးရန္ UEC တြင္ အခြင္႔ရသ
ွိ ည္ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးရန္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ေကာ္မရွင္ခြြဲ
ကုိ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။
ပါတီႏွစ္စဥ္စာရင္းစာအုပမ
္ ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ရမည္• ပါတီ ပုိင္ဆုိင္ေသာ၊ ဝယ္ယူထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္
ပစၥည္းမ်ားစာရင္း
• ပါတီဝင္မ်ားထံမွ ေကာက္ယူရရွိေသာ ပါတီဝင္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကးမ်ား စာရင္း
• ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ပါတီသုိ႔ထည္႔ဝင္လွ ဒါန္းသည္႔ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္
ပစၥည္းမ်ားစာရင္း
• ျမန္မာႏုိင္ငံတင
ြ ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ကုမၸဏီအစုအဖြ႕ြဲ မ်ားက
ပါတီသုိ႔ထည္႔ဝင္ လွ ဒါန္းေသာ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းစာရင္း
• ႏုိင္ငံေရးပါတီ ပုိင္ဆုိင္ေသာ၊ ဝယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ား
• ပါတီ၏လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြအ
ြဲ သံုးစရိတ္မ်ား
• ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ သံုးစရိတ္မ်ားအပါအဝင္ပါတီ၏အသံုးစရိတ္မ်ား
• ပါတီပုိင္ဆုိင္ေသာစီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
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မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးေရး အသုံးစရိတ္မ်ား
က- ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

ပါတီကုိယ္စားျပဳယွဥ္ၿပဳိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္သီးပုဂလယွဥ္ၿပဳိင္သည္ျဖစ္ေစ ကုိယ္စားေလာင္းတုိင္း

မွတ္ပုံတင္ေၾကး

သည္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ၃ဝဝဝဝဝ က်ပ္ကိုေပးသြင္းရမည္။

ဥပေဒမူေဘာင္-ေရြးေကာက္ပြြဲ
နည္းဥပေဒ အပုိဒ္၁၈(ခ)
ခ- မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးေရး

ပါတီတစ္ခုသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ ်ားတြင္ မိမိ

အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ပါတီကုိ ကုိယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးစီအတြက္

ဥပေဒ မူေဘာင္ -

ေရြးေကာက္ပြြဲ အသံုးစရိတ္ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ရာအထိ သံုးစြႏ
ြဲ ုိင္သည္။ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြြဲ

ႏုိင္ငံေရးပါတီနည္းဥပေဒပုဒ္မ-၂၁၊
၂၂

အသံုးစရိတ္ေငြကုိ သက္ဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္၏ တရားဝင္ရေငြမွလည္းေကာင္း၊ တရားဝင္
ရရွိထားသည္႔ ပါတီရန္ပံုေငြမွလည္းေကာင္း ရယူႏုိင္သည္။

ဂ- ဆြယ္စည္း႐ုံးုံးေရးအသုံးစရိတ္မ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ သံုးစရိတ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြြဲ ရလဒ္မ်ားကုိ ေၾကျငာသည့္
တင္ျပျခင္း

ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး ေကာ္မရွငအ
္ ဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံ
တင္ျပရမည္။ အဆုိပါ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ပံုစံ (၂ဝ) ျဖင္႔ ေရးသြင္းျပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား

ဥပေဒမူေဘာင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီနည္းဥပေဒ အခန္း
၁၆ ႏွင္႔ ၁၇၊
ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ- ၄(ဃ)၊
ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ- ၈ဝ-၈၅၊

လွယ္ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ုိယ္စားလွယ္တုိ႔က ျမိဳ႕နယ္တရားသူၾကီး
အဆင့္ထက္ မနိမ႔ေ
္ သာ တရားသူၾကီး တစ္ဦးဦး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာြ
ႏွင႔အ
္ တူ ပူးတြြဲ၍ တင္သင
ြ ္းရမည္။
ပံုစံ (၂ဝ) တြင္ တည္းခိုျခင္းႏွင္႔ခရီးသြားျခင္း စရိတ္မ်ား၊ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား စာေရးမ်ားႏွင္႔ မြဲဆြယ္
စည္း႐ုံးုံးေရးသမားမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြႏွင႔္ ခရီးသြားစရိတ္ခင
ြ ႔ျ္ ပဳေငြမ်ား၊ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္
ထုတ္ေဝျခင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာစရိတမ
္ ်ား၊ စာေရးကိရိယာႏွင္႔ ရံုးသံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္

အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ ြဲဆြယ္ပမ
ြြဲ ်ားအတြက္ကုန္က်စရိ

အဖြ႕ြဲ ခြလ
ြဲ ုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ ၃၅

တ္မ်ား၊ ယာဥ္ငွားရမ္းခ ႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပႏ
ြြဲ ွင႔ဆ
္ က္စပ္ေသာ အျခားမည္သည္႔ကုန္က်စရိတ္မ်ားမဆုိ
စသည္ျဖင္႔ ခြျြဲ ခမ္းစိတျ္ ဖာေဖာ္ျပထားေသာ ထည္႔ဝင္မႏႈမ်ား ႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ သံုးစရိတ္မ်ား
ပါဝင္ရမည္။ ပံုစံ (၂ဝ) ကုိ မမွန္မကန္တင္သင
ြ ္းေဖာ္ျပခြဲ႔ပါက အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူဟု
သတ္မွတ္ျခင္းခံရႏုိင္သည္။
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး ေကာ္မရွင္ခမ
ြြဲ ်ားသည္ ပံုစံ (၂ဝ)ကုိ ရရွျိ ပီး ႏွစ္ရက္အတြင္း စူးစမ္းၾကည္႔ရႏႈ
ျပီးေနာက္ အမ်ားျပည္သူျမင္သာေသာေနရာတြင္ ကပ္ထားရမည္။ မြဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ပံုစံ (၂ဝ)
မိတၱ ကုိ စာတစ္မ်က္ႏွာလ်င္ ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝ ႏႏႈန္းျဖင္႔ ရယူႏုိင္သည္။ ပံုစံ (၂ဝ) ကုိ လက္ခံရရွိျပီး
ေနာက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြြဲ
ကုန္က်စရိတ္စာရင္း တင္ျပသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေရအတြက္၊ ဥပေဒ
တြင္ျပဌာန္းထားသည္႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ ယင္းတုိ႔ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရွ၊ိ မရွိ ႏွင္႔
သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဦးကုိ
အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ ေၾကျငာရန္သင္႔မသင္႔မွတ္ခ်က္ စသည္တုိ႔ကုိ UEC ထံသုိ႔
တင္ျပရမည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို အမ်ားျပည္သူၾကည္႔ရႏႈႏုိင္ေစရမည္။
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ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း
က- ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္ခြင့္
ဥပေဒမူေဘာင္ - ဖြ႕ြဲ စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ။ ။ ၃၉၅ +
ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ ။ ။
၈၊ ၁ဝ + နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။၂၇

ဖြ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း
ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူ မဟုတ္ပါ
က ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္သို႕ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံပိုင္ခြင္ရ
့ ွိသည္။
ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံပင
ို ္ခြင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေအာက္ပါ
အတိုင္းသတ္မွတ္ထားသည္။


အသက္ ၂၅ ႏွစ္ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ အသက္ ၃ဝ ႏွစ္)။



တဆက္တည္း ျပည္ေထာင္စျု မန္မာႏိုင္ငံေတာ္တင
ြ ္ အနည္းဆံုး ၁ဝ ႏွစ္ အေျခခ်
ေနထိုင္ခြဲ့သူ။



မြဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္သူ။



ႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူ။



ဤဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူ။ (အခန္း ၈၊
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂိဳလ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပတ
ြြဲ င
ြ ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ


ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ။



လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အရည္ခ်င္းပ်က္ယြင္းေစေသာ ျပစ္မျႏႈ ဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံ
ရျခင္းေၾကာင့္ သို႕မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဆ
ြဲ ိုင္ရာ တရားမြဲ့ျပဳက်င့္မႏႈ က် းလြန္ျခင္းေၾကာင့္
သို႕မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပဆ
ြြဲ ုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း
ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခပ
ံ င
ို ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း
သက္ဆိုင္ရာကသတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလ ကုန္ဆံုးျခင္း မရွိေသးသူ။



စိတ္ေပါ့သပ
ြ ္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ခံရသူ။



လူမြအ
ြဲ ျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုး၏ ေၾကညာခံထားရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ မရေသးသူ။



ေမြးဖြားစဥ္က ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေသးေသာ မိဘ တစ္ပါးပါးမွ ျဖစ္ေစ၊ ႏွစပ
္ ါးလံုးမွ ျဖစ္ေစ
ေမြးဖြားသည့္ ႏိုင္ငံသား။



ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရိုေသသူ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏
ၾသဇာခံယူသူ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႕မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏
ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူ ႏိုင္ငျံ ခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္ လည္းေကာင္း ခံစားခြင္ရ
့ ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား
သို႕မဟုတ္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင္ရ
့ ရွိသူ။



ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ တစ္ခုခု၏ အစိုးရ သို႕မဟုတ္ ဘာသာေရး အဖြ႕ြဲ အစည္း သို႕မဟုတ္



အျခားအဖြ႕ြဲ အစည္း တစ္ခုခု သို႕မဟုတ္ လူပုဂိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊



အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္း စသည္တို႕ကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ေသာ
နည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ အေထာက္အပံ ရယူသံုးစြသ
ြဲ ည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္းဝင္ျဖစ္သူ။



ႏိုင္ငံေရးကိစၥအတြက္ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ဆႏၵမြဲေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဆႏၵမြဲမေပးရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေျပာဆိုျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ ျခင္းႏွင့္ ယင္းသို႕ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးလႏႈဆ
ံ႔ ာ္ျခင္း ျပဳသူ သို႕မဟုတ္ ယင္းသို႕
ျပဳလုပ္သည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္း ဝင္ျဖစ္သူ။



ႏိုင္ငဝ
ံ့ န္ထမ္း ( ယင္းစကားရပ္သည္ ဖြ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဖြ႕ြဲ စည္းထားေသာ
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ျခင္း ခံရသည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အဖြ႕ြဲ အစည္း မ်ားတြင္
ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ျခင္း ခံရသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း မသက္ဆိုင္ေစရ)။

19

တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထိုတိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ ရရွိျပီးေသာ သို႕မဟုတ္
ယ္ေလာင္းမ်ား: ဥပေဒမူေဘာင္ ထိုတိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု ရရွိျပီးေသာ တိုင္းရင္းသား
ဖြ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ။
လူမ်ိဳးမ်ားမွ အပ က်န္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအနက္ ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ လူဦးေရ
။၁၆၁(ခ)(ဂ)
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ သုညဒသမတစ္ရာခိုင္ႏႏႈန္းႏွင့္ အထက္ရွိေၾကာင္း
သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအသီးသီးက လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလွ်င္ တစ္ဦးက်စီ
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နည္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ အရည္အခ်င္းသည္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးစုစုေပါင္း ၂၉ ဦး
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
ခ- ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပတ
ြြဲ င
ြ ္

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စည္းရံုးလံွဳ႕ေဆာ္ခြင့္ ရွိသည္။

လုိက္နာရန္အခ်က္မ်ား

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္
အမည္စာရင္းတင္သင
ြ ္းထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း မိမိကုိယ္ကို ျဖစ္ေစ၊
အျခားသူတစ္ဦးတိုင္းသည္ အကူတစ္ဦးအား ခန္႕ထားခြင္ရ
့ ွိမည္ျဖစ္ျဖစ္ျပီး ထိုသူသည္

ဥပေဒမူေဘာင္ - ေရြးေကာက္ပြြဲ

ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ အာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ရွားသည့့္ ကာလတစ္ခုလံုးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒမ်ာ- ၉၊ ၁၁၊

၄င္းသည္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ အာင္ႏိုငေ
္ ရး လွဳပ္ရွားမႏႈ ကာလအတြင္း အသံုးျပဳခြဲ့ေသာ

ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၊

အသံုးစားရိတ္မ်ားအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

CD

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ ရျပီးေနာက္ ေအာက္ပါအခ်က္
တစ္ခုခုႏွင့္ ျငိစြန္းလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ပိုင္ခြင္မ
့ ရွိ။


သာသနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္သို႕ အျမြဲတမ္း ကူးေျပာင္းသြားျခင္း။



စိတ္ေပါ့သပ
ြ ္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း
သတ္မွတ္ခံရျခင္း။



လူမြအ
ြဲ ျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုး၏ ေၾကညာခံရျခင္း



လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရျပီးေနာက္ တည္ဆဥ
ြဲ ပေဒ
တစ္ရပ္ရပ္အရ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္း



သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စြဲသြားေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရျခင္း



ေမြးဖြားစဥ္က မိဘတစ္ပါးပါး ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပါးလံုးျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေၾကာင္း
သတ္ဆိုင္ရာ၏ သတ္မွတ္ခံရျခင္း



ႏုိင္ငံျခား အစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ရိုေသသူ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏
ၾသဇာကို ခံယူသူ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႕မဟုတ္ တိုင္းတပါး၏
လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူဟု ေရြးေကာက္ပြြဲ ခံုအဖြ႕ြဲ ၏ ဆံုးျဖတ္ခံရျခင္း



တည္ဆဥ
ြဲ ပေဒအရ မတရား အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာျခင္း ခံရေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္း၊
အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို က် းလြန္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေသာ
အဖြ႕ြဲ အစည္းႏွင့္ လူပုဂိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အား လက္နက္ကိုင္ဆန္႕က်င့္ေနေသာ
ေသာင္းက်န္းသူ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ယင္းအဖြြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားရွိသည္ဟု



သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခရ
ံ ျခင္း။



•ေရြးေကာက္ခရ
ံ သည့္ေနရာမွ မိမဆ
ိ ႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
႐ုံးုပ္သိမ္းလႊာတင္ျခင္း

20

ဂ- ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးသည္ ေရြးေကာက္ပြြဲ တစ္ရပ္တင
ြ ္ (က) လႊတ္ေတာ္

မွတ္ပုံတင္ျခင္း

တစ္ရပ္အတြက္သာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခပ
ံ ိုင္ခင
ြ ့္ ရွိသည္။ (ခ) မြဲဆႏၵနယ္နစ္နယ္တြင္

ဥပေဒမူေဘာင္ ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၃၉၃+

သာေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရန္ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင္ရ
့ ွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
လာင္းတစ္ဦးသည္ မိမိယွဥ္ျပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာကို ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္ထံသို႔
ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားရမည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ မြဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ျမိဳ႕နယ္ကို အေျချပဳ၍
သတ္မွတ္သည္)။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ပါတီတစ္ခုခုမေ
ွ သာ္ လည္းေကာင္း၊

ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။ ၉၊

တသီးပုဂလ အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပတ
ြြဲ င
ြ ္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္

၂၂၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၇ - နည္းဥပေဒမ်ား

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္လိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္ထံတြင္

ပုဒ္မ။ ။ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂ဝ

(ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားေသာ ပုံစံျဖင့္) အမည္စာရင္း တင္သင
ြ ္း၍
ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အမည္စာရင္း တင္သင
ြ ္းလႊာကို ပံုစ(ံ ၆) မူရင္း ႏွစ္ေစာင္ျဖင့္ တင္သင
ြ ္းရမည္။
ယင္းတင္သင
ြ ္းလႊာႏွင္အ
့ တူ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ေပးေသာ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္သ႔ို ေရြးေကာက္ပြြဲ
ဝင္ခြင့္ အာမခံေငြ က်ပ္သံုးသိန္း ကို မိမိအမည္စာရင္း တင္သင
ြ ္းရမည့္ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြြဲ ရံုးစိုက္ရာ
ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္ခြတ
ြဲ င
ြ ္ ေပးသြင္းျပီးေၾကာင္း ခ်လန္ျဖတ္ပိုင္း မူရင္းကိုလည္းပူးတြြဲတင္ျပရမည္။
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ုံးုိင္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြြဲ
မ်ားက စိစစ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းခြင္ျ့ ပဳ၊မျပဳကို ဆုံးျဖတ္ေပးသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မီျခင္းမရွေ
ိ သာ အျခားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဦးကို လုံေလာက္ေသာ
သက္ေသအေထာက္အထား မ်ားတင္ျပၿပီး ကန္႔ကက
ြ ္ႏုိင္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
အထက္ဆင့္ေကာ္မရွင္မ်ား (ျပည္နယ္/တုိင္း ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြႏ
ြဲ ွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲ
ေကာ္မရွင)္ သုိ႔အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ၿပီးေနာက္
ထပ္မံအယူခံမဝင္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

- မွတ္ပုံတင္ေၾကး ဥပေဒမူေဘာင္ -

အမည္စာရင္း တင္သင
ြ ္းလႊာပံုစံ(၆) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဝ
ြြဲ င္ခြင့္ အာမခံေငြ က်ပ္သံုးသိန္းကို ေပးသြင္း၍

နည္းဥပေဒမ်ား

ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သည္ ေသဆံုးလွ်င္ ေသာ္

ပုဒ္မ။ ။၁၈(ဂ)၊ ၃၈၊ ၇၃၊ ၇၄၊ ၇၇၊

လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ျငင္းပယ္ခံရလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြြဲ

၈ဝ၊ ၈၂၊ ၈၃

ရက္ ေရႊ႕ဆိုင္းလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ျခင္းမခံရေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပတ
ြြဲ င
ြ ္
ခိုင္လံုေသာ ဆႏၵမြဲ ရွစ္ပုတ
ံ စ္ပုႏ
ံ ွင့္ အထက္ ရရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏
ေရြးေကာက္ပြြဲ ဝင္ခြင့္ အာမခံေငြကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ မ်ား၏ အမည္စာရင္း ေၾကညာျပီးေနာက္တြင္ ယင္းတို႕အား သို႕မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြြဲ
ကိုယ္စားလွယ္အား ပုစံ (၆-ဃ) ျဖင့္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးရမည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
တစ္ဦးသည္ မိမိ၏ ေရြးေကာက္ပြြဲ ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ရာ ထက္ပို၍ သံုးစြျြဲ ခင္း
မျပဳရ။ ေရြးေကာက္ပြြဲ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ အာင္ႏို္င္ေရး အတြက္ အသံုးျပဳခြဲ့ေသာ
အသံုးစရိတ္ ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို စနစ္တက်ထားရွိရမည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္ခက
ြြဲ ေရြးေကာက္တင္
ေျမွာက္ခရ
ံ သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အမည္ကို ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍
ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ုန္က်စရိတ္ စာရင္းကို ပံုစ(ံ ၂ဝ) ျဖင့္ ေရးသြင္း၍ မိတ
တစ္စံုကူးယူျပီး မူရင္းႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႕မဟုတ္ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပြြဲ
ကိုယ္စားလွယ္တို႕က ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ၊ြဲ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင္ရ
့ တိုင္း၊
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရ
့ ေဒသ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြြဲ သို႕မဟုတ္ ခရိုင္ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြထ
ြဲ ံ တင္သင
ြ ္းရ
မည္။

င- ကုိယ္စားေလာင္းေလွ်ာက္လႊာ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးသည္ မိမိ အမည္စာရင္း တင္သင
ြ ္းလႊာကို မိမိဆႏၵ

႐ုံးုပ္သိမ္းျခင္း

အေလွ်ာက္ ရုပ္သိမ္းလိုလွ်င္ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း ရုပ္သိမ္းလႊာကို ပံုစံ

ဥပေဒမူေဘာင္ - နည္းဥပေဒမ်ား

(၉) ႏွစ္ေစာင္ျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပြြဲ ကိုယ္စားလွယ္က ျဖစ္ေစ

ပုဒ္မ။ ။ ၃၃၊ ၃၄

ေနျပည္ေတာ္ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြ၊ြဲ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရ
့
ေဒသ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြထ
ြဲ ံ တင္ျပရမည္။
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စ- အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းျခင္း

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူ တစ္ဦးသည္ လြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ

ဥပေဒမူေဘာင္ -

၁ဝ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ျငိစြန္းေၾကာင္း တိုင္ၾကားခ်က္ ကို ရရွိလွ်င္ ေကာ္မရွင္သည္

ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ။ ။

ယင္းတိုင္ၾကားခ်က္ကို ေရြးေကာက္ပြြဲ ခံုအဖြ႕ြဲ ဖြ႕ြဲ ၍ စစ္ေဆးျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္

၃၈၊ ၃၉၆၊ ၁၂၁ + ေရြးေကာက္ပြြဲ

ဆက္လက္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ ရွိ မရွိ ဆံုးျဖတ္ေစႏိုင္သည္။

ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။ ၁၁၊ ၁၂ +

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူ တစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျငိစန
ြ ္းလွ်င္

နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။ ၂၇၊ ၃၅

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင္မ
့ ရွိ။


အမည္စာရင္းတင္သင
ြ ္းလႊာကို လိမ္လည္ျပဳလုပ္ျခင္း



စိတ္ေပါ့သပ
ြ ္ေနသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္ အတုိင္းမွတ္ယူျခင္း
ခံရသူ၊



သာသနာ့ ဝန္ထမ္းအျဖစ္သ႔ို အျမြဲတမ္းကူးေျပာင္းသြားျခင္း၊



လူမြအ
ြဲ ျဖစ္ ေၾကညာခံထားရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ မရေသးသူ၊



လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရျပီးေနာက္ တည္ဆြဲ ဥပေဒ
တစ္ရပ္ရပ္အရ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္း



သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စြဲသြားေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရျခင္း၊



ေမြးဖြားစဥ္က မိဘတစ္ပါးပါးျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပါးလံုးျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေၾကာင္း
သက္ဆိုင္ရာ၏ သတ္မွတ္ခံရျခင္း



ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရိေ
ု သသူ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏
ၾသဇာခံယူသူ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႕မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏
ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူဟု ေရြးေကာက္ပြြဲ ခံုအဖြ႕ြဲ ၏ ဆံုးျဖတ္ျခင္း



တည္ဆဥ
ြဲ ပေဒအရ မတရား အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာျခင္း ခံရေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္း၊
အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို က် းလြန္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေသာ
အဖြ႕ြဲ အစည္းႏွင့္ လူပုဂိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အား လက္နက္ကိုင္ဆန္႕က်င့္ေနေသာ
ေသာင္းက်န္းသူ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ယင္းအဖြြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားရွိသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုး၏
ဆံုးျဖတ္ခံရျခင္း။

ဆ- ကုိယ္စားေလာင္းအမည္စာရ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သင
ြ ္းထားသူ၏အမည္စာရင္း

င္းတင္သင
ြ ္းျခင္းႏွင္ပ
့ တ္သက္သည့္

တင္သင
ြ ္းလႊာကို ေနျပည္ေတာ္ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ၊ြဲ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရ
့ တိုင္း၊

တုိင္ၾကားမႏႈမ်ားႏွင့္ အယူခံမႏႈမ်ား

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရ
့ ေဒသ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြြဲ သို႕မဟုတ္ ခရိုင္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ စိစစ္သည့္

ဥပေဒမူေဘာင္ - ဖြ႕ြဲ စည္းပံု

အခ်ိန္တင
ြ ္ (က) သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္တင္သင
ြ ္း

အေျခခံဥပေဒ ၃၉၆၊

ထားေသာသူသည္ မိမိတင္ျပလိုေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပခြင္ရ
့ ွိသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြြဲ

(ခ) သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သင
ြ ္းထားေသာ

ဥပေဒ အခန္း(၇)၊ ပုဒ္မ။ ။ ၂၅၊ ၄၅၊

သူသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခခ
ံ ြင္မ
့ ရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံပင
ို ္ခြင့္

၅၃ - နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။ ၃ဝ၊

အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ထိုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးေကာက္ခံမည့္

၃၃

မြဲဆႏၵယ္မွ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးေကာက္ခသ
ံ ည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဦးက လံုေလာက္ေသာ
အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ကန္႕ကြက္ႏိုင္သည္။
ကန္႕ကြက္လႊာတင္သင
ြ ္းျခင္းအတြက္ အဖိုးအခ တစ္စံုတစ္ရာေပးေဆာင္ရျခင္းမရွပ
ိ ါ။
သတ္မွတ္ထားေသာေန႕တြင္ အမည္စာရင္း တင္သင
ြ ္းလႊာမ်ား စိစစ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
လုပ္ငန္းအားလံုး ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သို႕ရာတြင္ ကန္႕ကြက္ခ်က္ရွိလွ်င္
ယင္း

ကန္႕ကြက္ခ်က္အေပၚ

ခုနစ္ရက္အတြင္းျပီးျပတ္ေအာင္

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။အယူခံတင္သြင္းျခင္းအတြက္

အဖိုးအခ တစ္စုတ
ံ စ္ရာေပးေဆာင္ရျခင္းမရွိပါ။
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႕ကို

မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးျခင္း
က- လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ

ဖြ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွ လႊတ္လပ္စြာ စည္းရံုးေျပာဆိုခြင္က
့ ို မိမိ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို

ပုိင္ခြင့္

လႊတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင္၊့ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ေရးသားခြင့္ ဟု၍ ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္
အသင္းအဖြ႕ြဲ မ်ား ႏွင့္ အစည္းအရံုးမ်ားကို လႊတ္လပ္စြာဖြ႕ြဲ စည္းခြင္ေ
့ ပးထားသည္။ သို႔ေသာ္
ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပး

ဖြ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ။ ။
၃၅၄၊ ၃၆၄၊ ၃၆၅၊ ၄ဝ၄ိ

ထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု၏လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး
သုိ႔မဟုတ္ တည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားေရးတုိ႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မျဖစ္ရေပ။
ဘာသာေရး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆိုမမ
ႏႈ ဆို ႏိုင္ငံေရးအလို႔ငွာ အသံုးခ်ျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။ ထု႔ျိ ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀း
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းျဖင့္ လႊေ
ြဲ ျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား
လည္း ရွိသည္။

ခ- မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးေရးကာလ

မြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းကို ရက္ေပါင္း ၆ဝ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြြဲ မတိုင္မီ

ဥပေဒမူေဘာင္- မြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း

တစ္ရက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တင
ြ ္ မြဲဆြယ္စည္းရုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးရပ္ဆိုင္းထားရမည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္ (၃)၊ ယူအီးစီ
ေၾကညာခ်က္ ၃၀.၁၁.၁၆
ဂ- ထုစည္းတန္းလွည့္လည္မႏႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ ၁၅ ရက္အတြင္း စုေ၀းေဟာေျပာမည့္
လူထုေဟာေျပာပြမ
ြဲ ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမ်ား ပါဝင္ေသာ မြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို

ဥပေဒမူေဘာင္- မြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း

တင္သင
ြ ္းရမည္။ ယင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ားမွ အတည္ျပဳေပးရမည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္ (၅)

ပါတီတြင္းျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ေဟာေျပာမႏႈမ်ားကို အသိေပးရမည္။

ဃ- မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးေရးပြမ
ြဲ ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ ြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္
ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ဥပေဒမူေဘာင္- မြဲဆစ
ြြဲ ည္းရံုးျခင္း
ညႊန္ၾကားခ်က္ (၁ဝ)

စုရုးံ ခ်ီတက္မႏႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္
မျဖစ္ေစရ။ (အစိုးရ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေနရာမ်ား၊ ေဆးရံု၊ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ လူထူထပ္ေသာ
ေနရာမ်ား။ လူထုစည္တန္းလွည့္လည္ပမ
ြြဲ ်ားမတုိင္မီ အနည္းဆုံး ၇၂ နာရီႀကဳိၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ
စိစစ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ႕ြဲ သုိ႔ ပါတီက ေလွ်ာက္ထားရမည္။ လူ
ထုစည္းတန္းလွည့္လည္ပမ
ြြဲ ်ားႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူအား မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တရားဝင္
အတည္ျပဳစာ လုိအပ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားမႏႈပယ္ခ်ခံရပါက ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အထက္အဆင့္
ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ိ႔ု သုံးရက္အတြင္း အယူခံဝင္ ႏုိင္သည္။

င- မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံေရး

မြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူပင
ို ္ အေဆာက္အဦးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို

ပစၥည္းမ်ားဥပေဒမူေဘာင္-

တားျမစ္ထားသည္။ ပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတို႕အစီအစဥ္အရ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား

ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒမ်ား

ေပးေ၀ျခင္းကို ခြင္ျ့ ပဳထားသည္။ ပိုစတာမ်ားအတြက္ အရြယ္အစား မည္မွ်ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထား

အခန္း(၁၃-၁၄)၊ ပါတီ က်င့္ဝတ္

ျခင္း မရွိပါ။ မြဲရုမ
ံ ွ ကိုက္(၅ဝဝ) အတြင္း မြဲဆြယ္သည့္ မည္သည့္အမွတ္အသားကိုမွ် ခြင္မ
့ ျပဳပါ။

(၂-၂-ဃ)
မြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္
(၁ဝ)(ဂ)၊ ၁၄
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စ-ႏုိင္ငံပိင
ု ္မီဒီယာမ်ားတြင္

ပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံပိင
ု ္မီဒီယာမ်ားျဖစ္ေသာ တီဗီႏွင့္ေရဒီယိုမ်ားတြင္ ၁၅ အခမြဲ့မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံး

မြဲဆယ
ြ ္စည္း႐ုံးုံးျခင္း

ျခင္းကို ခြင္ျ့ ပဳထားပါသည္။ ပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ

ဥပေဒမူေဘာင္- မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးျခင္း

ခြင္ျ့ ပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္ ခုနစ္ရက္ၾကိဳတင္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္ (၂)
ဆ- ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔

မြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြြဲ မတိုင္မီ တစ္ရက္အလို တြင္ ရပ္နားရမည္။ မြဲရုမ
ံ ွ

မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးျခင္း

ကိုက(္ ၅ဝဝ) အတြင္း မြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။

ဥပေဒမူေဘာင္-ေရြးေကာက္ပြြဲ
ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ- ၆ဝ၊
မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္
(၃)
ဇ- မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးေရးရန္ပုံေငြ

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ ပါတီေအးဂ်င့္မ်ားက မြဲဆြယ္စည္းရံုးသည့္

ဥပေဒမူေဘာင္- ေရြးေကာက္ပြြဲ

ကာလအတြင္း အသံုးျပဳထားသည့္ အသံုးစရိတ္အားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ထား၍ ေရြးေကာက္ပြြဲ

ဥပေဒ ပုဒ္မ။။ ၅၅၊

ေကာ္မရွင္ထံသို႕ ျပန္လည္တင္ျပရမည္။ ဥပေဒအရ မြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း အသံုးစရိတ္ကို သိန္း

နည္းဥပေဒမ်ား အခန္း(၁၃)၊

တစ္ရာက်ပ္ ခြင္ျ့ ပဳထားျပီး အသံုးစရိတ္မ်ားအားလံုးကို ေရြးေကာက္ပရ
ြြဲ လာဒ္မ်ား ေၾကညာျပီး

ပုဒ္မ။ ။၇၇၊ မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးျခင္း

ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္ထံသို႕ အစီရင္ခံရမည္။ ပါတီက်င့ဝ
္ တ္

ေၾကညာခ်က္(၁၇)၊ ပါတီ က်င့္ဝတ္

အရ ပါတီမ်ားသည္ မြဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို အလြြဲသံုးစားျပဳျခင္းမွ

(၂-၂-ဃ)၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဆုိင္ရာ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္ဟု သေဘာတူထားသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ မြဲဆြယ္ရန္စည္း႐ုံးုံးေရးကာလႏွင့္
ဥပေဒ- အခန္း ၄၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား

ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို တင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ထုတ္ျပန္ရန္

ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ- ပုဒ္မ ၁၉-၂၃

မလုိအပ္ေပ။ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္ၿပီးေနာက္ ၃ လအတြင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေငြ
စာရင္း ရွင္တမ္းကိုသာ ျပဳစုထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကိုတင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သည့္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ ယခုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြြဲ
မ်ားကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္မရွိေပ။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႏႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာကုလသမဂသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ၂၀၁၂
ကတည္းက အဖြ႕ြဲ ၀င္ျဖစ္ခြဲ့သည္။ သေဘာတူစာခ်ဳ၏ ပုဒ္မ ၇.၃ အရ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႏႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႏႈဆုိ္င္ရာ ကုိင္တြယ္မႏႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။ သေဘာတူ
စာခ်ဳ႔္အရ ရင္းျမစ္မ်ားကို အလြြဲသုံးစားမျပဳျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျခင္းပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းအပါအ၀င္
အဂတိလုိက္စားမႏႈကို ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊
တာ၀န္ခံျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း တုိ႔အတြက္ အဂတိလုိက္စားမႏႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္
ထိေရာက္ေသာအဖြ႕ြဲ ၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား ထူေထာင္ဖ႕ြြဲ စည္းရမည္ျဖစ္သည္။ (သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္၏ အခန္း ၂)။
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ႀကဳိတင္မြဲေပးျခင္း
ဥပေဒမူေဘာင္ -

မြဲေပးပုိင္ခြင္ရ
့ ွိသူမ်ား- ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႕တြင္ မြဲဆႏၵနယ္ျပင္ပသို႕ေရာက္ရွိေနမည့္ မြဲေပးပုိင္ခြင့္

ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။

ရွိသည့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားမဆို အေထာက္အထား တင္ျပႏိုင္ပါက ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲ ေပးပိုင္ခြင့္

၄၅၊ ၄၆၊ ၄၇ + နည္းဥပေဒမ်ား

ရွိသည္။ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါပုဂဳိလ္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ မြဲေပးပိုငခ
္ ြင္ရ
့ ွိၾကသည္။

ပုဒ္မ။ ။ ၅၁၊ ၅၄၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၉(ခ)၊
၇ဝ(ခ)-

က- မြဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္
မြဲဆႏၵရွင္မ်ား ႀကဳိတင္မြဲေပးျခင္း
ဥပေဒမူေဘာင္ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒအခန္း ၁၁၊ ပုဒ္မ ၅၄၊ ၅၆၊ ၆၂၊
ေရြးေကာက္ပြေ
ြဲ ကာ္မရွင္ေၾကညာခ်က္
-(၄/၁၆၅)

•

တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား

•

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား

•

အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား

•

ေဆး႐ုံးုံတက္ေနရသည့္ လူနာမ်ား

•

အစုိးရခြင္ျ့ ပဳခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးထြက္ေနသူမ်ား

•

မြဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ေနသည့္ အျခားမြဲဆႏၵရွင္မ်ား

ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ င
ြ ္ ႀကဳိတင္မြဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ထည့္သင
ြ ္းေပးရန္ ႀကဳိတင္မြဲဆႏၵရွင္
စာရင္း ပုံစံ (၁- ၁) ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ မြဲဆႏၵရွင္၏ လုပ္ငန္းဌာန/႐ုံးုံး အႀကီးအကြဲက ပုံစံ ၁၅
ျဖင့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ႔ို ေလွ်ာက္ ထားကာ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္က စိစစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ
ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ိ႔ု ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မြဲေပးပုိင္ခြင္ရ
့ ွိပါက ရပ္/ေက်း
ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ႕ြဲ ႀကဳိတင္ မြဲဆႏၵရင
ွ ္စာရင္း ပုံစံ (၁-၁) တြင္ ထည့္သင
ြ ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။
မြဲေပးျခင္း- သက္ဆုိင္ရာၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြထ
ြဲ ံသိ႔ု ႀကဳိတင္မြဲလက္မွတ္မ်ားပုိ႔ေဆာင္ေရး
အတြက္ ႀကဳိတင္မြဲ လက္မွတ္မ်ားကို စာအိတ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းစာအိတ္မ်ားကို ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြြဲ ဆီးလ္တံဆိပ္ပိတ္ၿပီး မြဲဆႏၵနယ္အမည္၊ ရပ္/ေက်း
ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြအ
ြဲ မည္တုိ႔ ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။
ႀကဳိတင္ဆႏၵမြဲစာအိတ္မ်ားကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ လုပက
္ န္းဌာနအႀကီးအကြဲ/
ပါေမာကၡခ်ဳပ္/ ေက်ာင္းအုပ္/ရြဲစခန္းမွ း/ေထာင္မွ းတုိ႔က မြဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရက္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအ
မည္မ်ားကို စိစစ္မည္ျဖစ္သည္။
ႀကဳိတင္မြဲလက္မွတ္မ်ားပါရွိသည့္ စာအိတ္မ်ားကို ႀကဳိတင္မြဲပုံးတြင္ထည့္သြင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြေ
ြဲ န႔
၄ နာရီမတုိင္မီတင
ြ ္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြထ
ြဲ ံ အေရာက္ေပးပိ႔ရ
ု မည္ျဖစ္သည္။ ႀကဳိတင္မြဲမ်ားကို
ၿမဳိ႕ နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ႐ုံး
ြဲ ုံးတြင္ ေရတြက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ပုံစံ ၁၈ ႏွင့္ ပုံစံ ၁၈ (က)
တုိ႔တြင္ျဖ ည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္သည္။
ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးျခင္း သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ (က) ျပည္တြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ မြဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္
မြဲဆႏၵရွင္မ်ား အတြက္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးျခင္း (ခ) ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္ရွိေနေသာ မြဲဆႏၵရွင္မ်ား
သိမ
ု႔ ဟုတ္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တင
ြ ္ ႏိုင္ငံျပင္ပသိ႔ေ
ု ရာက္ရွိေနမည့္ မြဲဆႏၵရွင္မ်ား (ဂ)သက္ဆိုင္ရာ
မြဲဆႏၵနယ္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႕တြင္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မြဲရံုသို႕
လာေရာက္ ဆႏၵမြဲ မေပးႏိုင္သူမ်ား။
၄င္းတုိ႔ေရာက္ရွိရာေနရာမွ မြဲေပးၾကမည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရြဲတပ္ဖ႕ြြဲ ဝင္မ်ားႏွင့္
သံအမွ းထမ္း မ်ားမွအပ ႀကဳိတင္မြဲေပးလုိသူမ်ားသည္ ႀကဳိတင္မြဲေပး၇န္အတြက္ စာရင္းသြင္းရန္
ဥပေဒအရလုိအပ္သည္။ ႀကဳိတင္မြဲေပးရန္ စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ မြဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္
နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အတုိင္းျဖစ္သည္။
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ခ- မြဲဆႏၵနယ္တြင္းရွိ မြဲဆႏၵရွင္မ်ား
ႀကဳိတင္မြဲေပးျခင္း
ဥပေဒမူေဘာင္ေရြးေကာက္ပြြဲနည္းဥပေဒ ၅၁
(ခ) (ဃ) (စ) (ဆ) (ဇ) (စ်)၊
၅၂၊ ၅၃၊ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္
ေၾကညာခ်က္ (၄/၁၈ဝ)

အရည္အခ်င္း - ေရြးေကာက္ပြြဲ က်င္းပသည့္ေန႕ရက္၌ မြဲဆႏၵနယ္အတြင္းတြင္ ရွိေသာ္လည္း မြဲရုသ
ံ ို႕
ကိုယ္တိုင္လာေရာက္မြဲေပးႏိုင္ေသာ သူမ်ား အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူ၊ အနာၾကီးေရာဂါစြက
ြဲ ပ္ေနသူ၊
ေနအိမ္တင
ြ ္ ေရာဂါေဝဒနာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရသူႏွင့္ ေနအိမ္တင
ြ ္ မီးဖြားေနသူမ်ားသည္ ၾကိဳတင္
ဆႏၵမြဲ ေပးခြင္ရ
့ ွိသည္။
မွတ္ပံုတင္ျခင္း - ရပ္ကက
ြ ္/ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္ခသ
ြြဲ ည္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးခြင္ရ
့ ွိေသာ သူမ်ား
ကို ဆက္သယ
ြ ္၍ ယင္းတို႕အား ဆႏၵမြဲေပးရာတြင္ ကူညီေပးမည့္ သူမ်ားႏွင္အ
့ တူ ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲ
ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးရမည္။
ဆႏၵမြဲေပးျခင္း - ရပ္ကက
ြ ္/ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္ခသ
ြြဲ ည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲ
ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ေပးေသာ ေနႏွင့္အခ်ိန္ အတြင္း ၾကိဳတင္ဆႏၵေပး ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးျခင္းသည္ မြဲဆႏၵရွင္ အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္ မူတည္သည္။
•

ေရာဂါေဝဒနာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရသူမ်ား၊ ေနအိမ္တင
ြ ္ မီးဖြားေနသူမ်ား ဆႏၵမြဲေပးႏိုင္ရန္
ရပ္ကက
ြ ္/ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွငခ
္ မ
ြြဲ ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ်င္းပမည့္ ေန႔မတိုင္မီ
မိမိအဖြ႕ြဲ ဝင္ႏွစ္ဦးကို ေစလႊတ္၍ ၾကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ နည္းဥပေဒမ်ားသည္
ဆႏၵမြဲေပးျခင္း အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ရွင္းလင္းမႏႈမရွိပါ။ မည္ကြဲ့သို႕ အေသးစိတ္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကိုသာ ျပ႒ာန္းထားသည္။

•

ေဆးရံုတာဝန္ခံသည္ ရပ္ကက
ြ ္/ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္ခြြဲ ဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားႏွင့္ လူနာမ်ားအၾကား
တြင္ လူနာမ်ား ဆႏၵမြဲေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ေဆးရံုတာဝန္ခံသည္ ဆႏၵမြဲ
လက္မွတ္မ်ားကို လူနာမ်ားထံသို႕ တိုက္ရိုက္ ယူေဆာင္ေပးရမည္။

•

အခ်ဳပ္ခံေနရေသာ မြဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦးသည္ မြဲေပးျပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ႒ာန အၾကီးအကြဲ
ထံသို႕ ဆႏၵျပဳထားေသာ မြဲလက္မတ
ွ ္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ ယင္းသက္ဆိုင္ရာ ႒ာန
အၾကီးအကြဲသည္ ရပ္ကက
ြ ္/ေက်းရြာ ေကာ္မရွင္ခြြဲ ထံသို႔ျပန္လည္ေပးပိ႕ု ရမည္။

•

မြဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိေသာ ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးလိုသည့္ မြဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦးသည္ သက္ဆိုင္ရာ
ရပ္ကက
ြ ္/ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွငခ
္ ြြဲ ထံတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၆ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း နံနက္ ၈
နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးႏိုင္သည္။ မြဲဆႏၵရွင္က ဆႏၵမြဲေပးျပီးေနာက္
ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ စာအိပ္အသီးသီး၌ ထည့္သင
ြ ္း၍ ခ်ိတ္ပိတ္ထားေသာ
မြဲပုးံ အတြင္းလို႕ ထည့္သင
ြ ္းရမည္။ (လႊတ္ေတာ္အားလံုးအတြက္ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ားကို
ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးသည့္ မြဲပုးံ တစ္ခုထတ
ြဲ င
ြ ္ ထည့္သင
ြ ္းရမည္။) ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးမည့္သူမ်ား
အား မြဲေပးျပီးေၾကာင္း မင္သုတ္လိမ္းျခင္းမရွိပါ။

•

ႀကဳိတင္မြဲလက္မ်ားပါဝင္သည့္ ဆီးလ္ပိတ္ထားေသာ မြဲပုံးကုိ ႀကဳိတင္မြဲေပးထားသည့္ မြဲဆႏၵ
ရွင္မ်ားစာရင္းျဖစ္သည့္ ပုံစံ (၁၃) ႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တင
ြ ္ သက္ဆုိင္ရာမြဲ႐ုံးုသ
ံ ုိ႔ ေပးပုိ႔
ရမည္ျဖစ္သည္။

•

မြဲ႐ုံးုံပိတ္ၿပီးခ်ိန္တင
ြ ္ ႀကဳိတင္မြဲမ်ားကို ေရတြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပုံစံ (၁၆) ႏွင့္ ပုံစံ (၁၆-က) တုိ႔တြင္
ျဖည့္သင
ြ ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

26

ဂ- ႏုိင္ငံျပင္ပေရာက္ မြဲ

မြဲေပးပုိင္ခြင့္ - အစိုးရခြင္ျ့ ပဳခ်က္ျဖင့္ႏိုင္ငံျပင္ပ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ အေထာက္

ဆႏၵရွင္မ်ား ႀကဳိတင္မြဲေပးျခင္း

အထား တင္ျပ၍ ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲေပးခြင္ရ
့ ွိသည္။

ဥပေဒမူေဘာင္-

မြဲစာရင္းသြင္းျခင္း- သက္ဆုိင္ရာမြဲေပးပိုင္ခြင္ရ
့ ွိသူမ်ားသည္ ပုံစံ ၁၅ ျဖင့္ ျမန္မာသံ႐ုံးုးံ တြင္ စာရင္း

ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ ၅၇၊ ၅၈၊

သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စေ
ု ရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္က

၅၉

စိစစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြထ
ြဲ ံ ေပးပုိ႔ၿပီး ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ သက္ဆုိင္
ရာ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္သို႔ ပုိ႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျပင္ပေရာက္ ႀကဳိတင္မြဲေပးမည္သူမ်ားမွ
ႀကဳိတင္မြဲေပးပုိင္ခြင္ရ
့ ွိသူမ်ားအမည္သုိ႔ ပုံစံ (၁-၃) တြင္ျဖည့္သင
ြ ္းမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းပုံစံ မိတၱ
တစ္စုံကို ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ င
ြ ္င္ ထားရွိၿပီး ေနာက္တစ္စုံကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္
ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ိ႔ု ေပးပို႔သာြ းမည္ျဖစ္သည္။
မြဲေပးျခင္း- သက္ဆုိင္ရာသံ႐ုံးုံးမ်ားသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္တာဝန္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔
ႀကဳိတင္မြဲလက္မွတ္မ်ား ႏွင့္ စာအိတ္မ်ားသုိ႔ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။
သံ႐ုံးုံးအသီးသီးက ႀကဳိတင္မြဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မြဲလက္မွတ္
မ်ားကို စာအိတ္မ်ားတြင္ ထည့္သင
ြ ္းၿပီး ဆီလ္းပိတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္
ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ားသို႔ မြဲလက္မွတ္မ်ားပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြအ
ြဲ သီး
သီး က ႀကဳိတင္မြဲလက္မွတ္မ်ား၏ လက္ခံျဖတ္ပိင
ု ္းမ်ားွ ၄င္းတုိ႔၏ ႐ုံးုံးသုံးဆီးလ္တံဆိပ္မ်ားကို
႐ုံးုိက္ႏွိပ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး မြဲလက္မတ
ွ ္၏ေနာက္ေက်ာတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။
ႀကဳိတင္မြဲလက္မွတ္မ်ားကို ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ႔ို ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ ညေန ၄ နာရီမတုိင္မီ
ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေန႔တင
ြ ္ပင္ ေရတြက္မည္ျဖစ္သည္။ ႀကဳိတင္မြဲမ်ားကို ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ
ခြ႐ုံး
ြဲ ုံးတြင္ ေရတြက္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ပုံစံ ၁၈ ႏွင့္ ၁၈ (က) တုိ႔တြင္ ထည့္သင
ြ ္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဃ-တပ္မေတာ္သားမ်ား

မြဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အတူေနအိမ္ေထာင္စဝ
ု င္မ်ားသည္ သက္ဆို္င္ရာ

ႀကဳိတင္မြဲေပးျခင္း

တပ္ဖ႕ြြဲ ၌ တာဝန္အရွိဆံုး ပုဂိဳလ္က စီစဥ္ေပးသည့္ ေနရာ၌ ယင္းတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္အတူေန

ဥပေဒမူေဘာင္ - နည္းဥပေဒ
ပုဒ္မ- ၆ဝ

အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားက ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲလက္မွတ္တြင္ မိမိတို႕ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
စာအိတ္ အသီးသီး၌ ထည့္သင
ြ ္း၍ လံုျခံဳစြာပိတ္ျပီး ထိုတာဝန္အရွိဆံုး ပုဂိဳလ္ထံသို႕ ခ်က္ခ်င္း
ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ ထိုတာဝန္အရွိဆံုးပုဂိဳလ္သည္ ယင္းၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲ လက္မွတ္ပါရွိသည့္
စာအိတ္မ်ားကို စုစည္းျပီးသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ တပ္မွ းထံသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႕ရမည္။
တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားမွ ၾကိဳတင္ေပးထားေသာ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္
ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ခထ
ြြဲ ံသို႕ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႕ ညေန ၄နာရီ မတိုင္မီ ေပးပို႕ရမည္။ ႀကဳိတင္မြဲမ်ား
ကိုၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ႐ုံး
ြဲ ုံးတြင္ ေရတြက္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ပုံစံ ၁၈ ႏွင့္ ၁၈ (က) တုိ႔တြင္

ထည့္သြင္း ရမည္ျဖစ္သည္။
င- ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တင
ြ ္

ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တင
ြ ္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရမည့္ သုိ႔မဟုတ္/ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္ႏွင့္

တာ၀န္က်ေနမည့္ ျပည္သူ႔

၇ ရက္မတုိင္မီခရီးထြက္ရမည့္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ တုိင္မီ

၀န္ထမ္းမ်ား ႀကဳိတင္မြဲေပးျခင္း

၁၀ ရက္အလုိမွစၿပီး နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း ႀကဳိတင္မြဲေပးခြင့ရ
္ ွိသည္။

ဥပေဒမူေဘာင္- ယူအီးစီ

ရပ္ကက
ြ /္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွငအ
္ ဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ င
ြ ္ မြဲမေပးမီ ႀကဳိတင္မြဲေပးမည့္ အစုိးရ၀န္ထမ္း

(၄/၁၈၀)

အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္လုိအပ္သည္။
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မြဲေပးျခင္း၊ မြဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္
ရလဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း
က- မြဲ႐ုံးုံတည္ေနရာမ်ား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႕မတိုင္မီ ရက္ေပါင္း ၃ဝ ၾကိဳတင္၍

ဥပေဒ မူေဘာင္ - ေရြးေကာက္ပြြဲ

မြဲရုတ
ံ ည္ေနရာမ်ားကို ေၾကညာရမည္။ မြဲဆႏၵနယ္ တစ္နယ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခမ
ံ ည့္

ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ- ၃၆၊ ၃၈ နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ- ၃၉(က) မြဲရုမ
ံ ွ း၊ ဒုတိယမြဲရုမ
ံ ွ းႏွင့္ မြဲရုအ
ံ ဖြ႕ြဲ ဝင္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးတည္းသာရွိလွ်င္ ယင္းမြဲဆႏၵနယ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြြဲ
က်င္းပျခင္း မျပဳေတာ့ဘြဲ ထိုပုဂိဳလ္အား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းေဒသၾကီး သိမ
ု႔ ဟုတ္ ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ ေၾကညာရမည္။

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ပါ အမွတ္စဥ္(၄)။
ခ- မြဲ႐ုံးုံသုံးပစၥည္းမ်ား

မြဲရုတ
ံ င
ြ ္ လိုအပ္ေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ

ဥပေဒ မူေဘာင္ - ေရြးေကာက္ပြြဲ



မြဲဆႏၵရွင္စာရင္း၊

ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊



မြဲရုမ
ံ ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဆႏၵမြဲေပးမႏႈကို မထိခို္က္ေစေရးအတြက္
လံုျခံဳမႏႈရွိေစရန္ စီစဥ္ထားရွိျခင္း၊



ဆႏၵမြဲ လက္မွတ္ ၅ဝပါ လက္မွတ္စာအုပ္မ်ား အလံုအေလာက္စီစဥ္ထားရွိမႏႈ
(မြဲစာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ မြဲဆႏၵရွငတ
္ ိုင္းအတြက္ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္
အလံုအေလာက္ရွိရမည္)

၄၊ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္



မြဲပုးံ မ်ား

မြဲ႐ုံးုံမွ းလက္စြြဲ ၁.၉။



ေဖာင္ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး



ဆႏၵျပဳသည့္ တံဆိပ္တံုးမ်ား



လွ်ိဳ႕၀ွက္မြဲဆႏၵျပဳခန္းမ်ား



မင္ခံခြက္မ်ား



ခ်ိတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ေတာင့္မ်ား



ေဘာလ္ပင္မ်ား



အိတ္မ်ား



ဖေယာင္းတိုင္ႏွင့္ မီးျခစ္မ်ား

၄၁ - နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။
၃၉(ခ) - မြဲရုမ
ံ ွ း၊ ဒုတိယမြဲရံုမွ းႏွင့္
မြဲရုအ
ံ ဖြ႕ြဲ ဝင္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

ဂ- မြဲ႐ုံးုံဝန္ထမ္းမ်ား

ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ည္ မြဲရုမ
ံ ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကတ
ြ ္ကြဲရန္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို
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မြဲရုမ
ံ ွ း၊ ဒုတိယ မြဲရုမ
ံ ွ းႏွင့္ မြဲရံုအဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္အတိုင္း ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။

ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ- ၃၉ -

မြဲရုအ
ံ ဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ယင္းမြဲ႐ုံးုံမစ
ြဲ ာရင္းတြင္ ပါဝင္ျပီးျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ

နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ- ၃၉(ဂ) မြဲရုမ
ံ ွ း၊ ဒုတိယမြဲရုမ
ံ ွ းႏွင့္ မြဲရုအ
ံ ဖြ႕ြဲ ဝင္
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ပါ အမွတ္စဥ္ (၅)
မွ (၁ဝ)၊ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာက္ရွင္
မြဲ႐ုံးုံးမွ း လက္စြြဲ ၁.၄

ယံုၾကည္ေလးစားျခင္းခံရေသာ မြဲဆႏၵရွင္ သို႕မဟုတ္ ယင္းမြဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားျဖင့္ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ေပးေသာ ဦးေရအတြင္း ဖြ႕ြဲ စည္း တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။
မြဲ႐ုံးုံဝန္ထမ္းမ်ားမွာ


မြဲရုမ
ံ ွး



ဒုတိယ မြဲရုမ
ံ ွး



မြဲဆႏၵရွင္စာရင္းစစ္ေဆးသူ



မြဲလက္မွတ္ထုတ္ေပးသူ



မြဲရုလ
ံ ံုျခံဳေရး



မင္သုတ္ေပးးသူ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

မြဲရုႏ
ံ ွင့္ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥရပ္အားလံုးသည္ မြဲရုမ
ံ ွ းတြင္ တာဝန္ရွိသည္။
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ဃ- မြဲေပးျခင္း

ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လွ်ိဳ႕၀ွက္မြဲဆႏၵေပးျခင္းကို အာမခံေပးထားသည္။ ျပည္ေထာင္စု

ဥပေဒမူေဘာင္ - ေရြးေကာက္ပြြဲ

အစိုးရ ရံုးပိတ္ရက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ဆႏၵမြဲေပးျခင္းကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး

ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။ ၄၁၊ ၄၂၊
၄၃၊ ၄၄၊ နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ
၄၁၊ ၄၆၊ ၄၇၊ ၅ဝ(ဂ) - မြဲရုမ
ံ ွ း၊
ဒုတိယမြဲရံုမွ းႏွင့္ မြဲရံုအဖြ႕ြဲ ဝင္
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉

ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ ်ား က်င္းပသည့္ေန႕ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ျပီး ထိုေန႔ကို
ထက္ပိုေသာ မြဲဆႏၵနယ္မ်ားအားလံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္အေနႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳမႏႈ
အေျခအေန မရွိလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ယင္းမြဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ို
ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္သည္။
ေရြးေကာက္ပြြဲ က်င္းပသည့္ေန႕တြင္ မြဲရုမ
ံ ်ားကို နံနက္ ၆နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ထား
ရမည္။ မြဲရုမ
ံ ပိတ္မီ မြဲရုပ
ံ ရ၀ုဏ္ အတြင္း၌ ဆႏၵမြဲေပးရန္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအနက္ ဆႏၵမြဲ မေပးရ
ေသးသူမ်ား ရွိပါက ယင္းတို႕ကို စာရင္းေကာက္ယူ၍ ထိုစာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကိုသာလွ်င္
ဆႏၵမြဲေပးခ်ိန္ေက်ာ္လန
ြ ္ ျပီးျဖစ္ေစကာမႏႈ ဆႏၵမြဲေပးခြင့္ ျပဳရမည္။
၁. မြဲဆႏၵရွင္တစ္ဦး မြဲရုအ
ံ တြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ မြဲရုလ
ံ ံုျခံဳေရးမွ ထိုသူ၏ ဘယ္ဘက္
လက္သန္းအား မြဲေပးျပီးျခင္း ရွ/ိ မရွိ စစ္ေဆးရမည္။
၂. ထို႕ေနာက္ မြဲဆႏၵရွင္ စာရင္းစစ္ေဆးသူမွ ထိုမြဲဆႏၵရွင္၏ မွတ္ပံုတင္ကပ္ျပား၊ မြဲဆႏၵရွင္
ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္၊ သက္ေသမ်ား) စသည္တို႕ႏွင့္ မြဲစာရင္းကို တိုက္ဆိုင္
စစ္ေဆး ရမည္။
၃. မြဲလက္မွတ္ထုပ္ေပးသူ ဆႏၵမြဲေပးပိုင္ခြင္ရ
့ ွိသူအား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း သို႕မဟုတ္ လက္၀ြဲ
လက္မလက္ေဗြႏွိပ္ျခင္းျပဳေစျပီးေနာက္ မြဲလက္မွတ္ကို ဆႏၵမြဲေပးပိုငခ
္ င
ြ ့္ရွိသူအား ထုပ္ေပးရမည္။
၄. မြဲလက္မွတ္ကိုရလွ်င္ ဆႏၵမြဲေပးသူသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဆႏၵျပဳခန္း အတြင္းသို႕ဝင္၍ ဆႏၵမြဲ
လက္မွတ္ေပၚတြင္ မိမိေပးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အမည္ႏွင့္ သေကၤတ
အမွတ္အသား တည့္တည့္တင
ြ ္ရွိေသာ ေလးေထာင့္ကက
ြ ္ အတြင္း၌ အမွန္ အမွတ္အသား ပါရွိ
သည့္ တံဆိပ္တံုးကို ႏွိပ္၍ ဆႏၵျပဳရမည္။ ထို႔ေနာက္ ဆႏၵမြဲ လက္မွတ္အား ေခါက္၍ မြဲပံုးထြဲသို႕
ထည့္သင
ြ ္းပါ။
၅. မြဲဆႏၵရွင္ သည္ အျခားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အား မြဲေပးရာတြင္
အလားတူ အစီအစဥ္အတိုင္း မြဲေပးရမည္။
၆. မြဲေပးျခင္း ျပီးစီးပါက မြဲရုမ
ံ ွ ျပန္လည္မထြက္ခြာမီ ထိုမြဲဆႏၵရွင္၏ လက္၀ြဲဘက္ လက္သန္း
လက္သခ
ြဲ ြံ ေပၚတြင္ မင္တို႕ေပးရန္ (မွတ္ခ်က္။ ။ လက္သန္းမရွိပါက လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း၏
လက္သည္းခြံေပၚတြင္ မင္တ႔ေ
ို ပးရန္)။
ဆႏၵမြဲေပးသူသည္ မြဲလက္မွတ္ရွိ အမည္မ်ားကို မဖတ္တတ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကား
ထားသည့္ အတိုင္း ဆႏၵမြဲ မေပးတတ္လွ်င္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာမြဲစာရင္း၌ ပါရွိေသာ
မြဲဆႏၵရွင္၏ ဖခင္၊ မိခင္၊ ဇနီး၊ ခင္ပန
ြ ္း၊ သား၊ သမီး၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အရင္းတစ္ဦးဦးသည္
ဆႏၵမြဲေပးသူက ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္၌
လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆႏၵျပဳရမည္။ ယင္းပုဂိဳလ္မ်ား မရွိခြဲ့လွ်င္ မြဲရုမ
ံ ွ းသည္ ယင္းပုဂိဳလ္မ်ား ကိုယ္စား
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
မြဲ႐ုံးုံတင
ြ ္ ဥပေဒမြဲ့လပ
ု ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာခြဲ့လွ်င္ မြဲ႐ုံးုံမွ းက မြဲေပးျခင္းကို ရပ္တန္႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ဖ်က္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ပုံမန
ွ ္မဟုတ္မႏႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု အေၾကာင္းၾကားလာပါက
မြဲ႐ုံးုံမွ းသည္ သက္ဆုိင္ရာအထက္အဆင့္ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ားထံ ၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံႏုိင္ၿပီး
သတ္မွတ္ထားသည့္ပုံစံျဖင့္ ထူးျခားျဖစ္ရပ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္
ေသာ ရာဇဝတ္မႏႈ/ေရြးေကာက္ပရ
ြြဲ ာဇဝတ္မႏႈစြပ္စခ
ြြဲ ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ဦးအား မြဲ႐ုံးုံတင
ြ ္း
မွ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားအတြက္ မြဲ႐ုံးုံးမွ းက ရြဲအရာရွိထံ အကူအညီေတာင္းခံ ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔
အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာပါ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ႏွင့္
ေနရာတုိ႔ကုိ ေၾကညာႏုိင္ၿပီး ေပးၿပီးသားမြဲမ်ားကုိ သိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားသည့္မြဲ႐ုံးုံကို
ပယ္ဖ်က္ ေၾကာင္းေၾကညာႏုိင္သည္။
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စ- မြဲေရတြက္ျခင္း
ဥပေဒမူေဘာင္ ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒမ်ား- ပုဒ္မ ၄၈
နည္းဥပေဒမ်ား - အခန္း(၁၂)၊
ပုဒ္မ ၆၅၊ ၆၆၊ ၆၇၊ ၆၉
ယူအီးစီ (၁၁/၂၀၁၅)

မြဲရုက
ံ ို ညေန ၄ နာရီ သို႕မဟုတ္ မြဲဆႏၵရွင္းစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ မြဲဆႏၵရွင္မ်ား အားလံုး ဆႏၵမြဲ
ေပးျပီးလွ်င္ ပိတ္သိမ္းရမည္။ မြဲရုပ
ံ ိတ္ခ်ိန္ ညေန ၄နာရီတင
ြ ္ ဆႏၵမြဲ မေပးရသူမ်ား မြဲရံုပရ၀ုဏ္
အတြင္း၌ ရွိေသးလွ်င္ ထိုသူမ်ားအား ဆႏၵမြဲေပးခြင့္ ျပဳရမည္။
ဆႏၵမြဲေရတြက္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပ၊ြြဲ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသ
ၾကီး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ပြြဲ မ်ားအားလံုးသည္ တူညီၾကသည္။ ဆႏၵမြဲ
ေရတြက္ျခင္းကို မြဲရံုမွ း သို႕မဟုတ္ မြဲရုဝ
ံ န္ထမ္း၊ မြဲရံုအဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏
ေအးဂ်င့္မ်ား ႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ၁ဝဦး (မြဲဆႏၵရွင္ ၄ ဦးႏွင့္ မြဲရံုဝန္ထမ္း ၆ဦး) က ဆႏၵမြဲ
လက္မွတ္မ်ား ေရတြက္ရာတြင္ ပါဝင္ၾကမည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသအားလံုးသည္ ပံုစ(ံ ၁၆) ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
ဆႏၵမြဲေရတြက္ရန္အတြက္ စားပြမ
ြဲ ်ားကို အခန္း၏ အလယ္တင
ြ ္ ခင္းက်င္းျပသထားရမည္။
မြဲလက္မွတ္ထည့္သည့္ ျခင္းေတာင္းမ်ားကို ကိုယ္စားေလာင္းတစ္ဦးစီအတြက္ စီစဥ္ထားရမည္။
ေရတြက္ျပီးသည့္ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္ႏွင့္ မေရတြက္ရေသးသည့္ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္ ခြျြဲ ခား ထည့္ရန္
ျခင္းေတာင္းမ်ားကို စီစဥ္ထားရမည္။ မြဲပုးံ အတြင္းရွိ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ားကို မေရတြက္မီ မြဲရံုမွ း
သည္ လက္ဝယ္တြင္ က်န္ရွိေသာ အသံုးမျပဳရေသးသည့္ မြဲလက္မွတ္မ်ားကို ေရတြက္ရမည္။
အသံုးမျပဳရေသးေသာ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ ပံုစံ (၁၆-က)ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။
မြဲရုးံ မွ း လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အသံုးမျပဳရေသးေသာ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ား အားလံုးကို
ပယ္ဖ်က္ရမည္။
၁. ခ်ိတ္ပိတ္ထားေသာ စည္းမ်ားကို မခြာမီ စည္းတံဆိပ္တြင္ပါရွိေသာ နံပါတ္စဥ္ကို ျပသရမည္။
မြဲပုးံ မ်ားအားလံုးကို မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ပါတီေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြြဲ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူမ်ားအား လံုး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဖြင့္ ရမည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ မ်ားသည္
မြဲပုးံ မဖြင့္မီ စည္းတံဆိပ္တင
ြ ္ပါရွိသည့္ နံပါတ္စဥ္မ်ားကို စစ္ေဆး၍ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္သည္။
၂. ပထမဦးစြာ စုစုေပါင္း ရရွိထားေသာ ဆႏၵမြဲမ်ားကို ေရတြက္ရမည္ ထို႕ေနာက္ မြဲရုမ
ံ ွ းသည္
ထုပ္ေပးထားေသာ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္ အေရအတြက္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႏႈရွိမရွိ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆး၍ ပံုစံ
(၁၆) ႏွင့္ ပံုစံ (၁၆-က) တို႕ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။
၃. ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲမ်ားကို ဦးစြာေရတြက္ရမည္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ထို႕ေနာက္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ထို႕ေနာက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက အစဥ္အလိုက္ ေရတြက္ရမည္။
၄. မြဲရုမ
ံ ွ းသည္ ဆႏၵမြဲ လက္မွတ္တစ္ခုစီတိုင္းအား စစ္ေဆးရမည္။ ခိုငလ
္ ံုမြဲမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျခင္းေတာင္းမ်ားထြဲသို႕ ထည့္သင
ြ ္းရမည္။ ပယ္မြဲမ်ားကို
ပံုစ(ံ ၁၇) ႏွင့္ ပံုစံ(၁၇-က) တို႕ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္၍ မြဲရံုမွ းမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
၅. မြဲရုမ
ံ ွ းသည္ မြဲပုးံ အတြင္း၌ရွိေသာ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ထုပ္ေပးထားေသာ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္
အေရအတြက္ တူညီမႏႈရွိ/မရွိ ဦးစြာ စစ္ေဆးသင့္သည္။ ထို႕ေနာက္ ပံုစ(ံ ၁၆) ႏွင့္ ပံုစံ (၁၆-က)
တို႕ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ပယ္မြဲအေရအတြက္ကို ပံုစံ (၁၇) ႏွင့္ ပံုစံ(၁၇-က) တို႕ျဖင့္ မွတ္တမ္း
ျပဳလုပ္ရမည္။ ထို႕ေနာက္ မြဲရံုမွ းမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
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၆. ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးစီတိုင္းအတြက္ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ားကို ေရတြက္ရမည္။ ဆႏၵမြဲ ၁ဝ
စီျဖင့္ အျမန္ေရတြက္ရမည္။ ထို႕ေနာက္ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္တိုင္းတြင္ အမွတ္စဥ္ ထည့္သင
ြ ္းရမည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးစီမွ ရရွိေသာ မြဲအေရအတြက္ကို သီးျခား စာရြက္ျဖင့္
မွတ္တမ္းတင္ရမည္။
၇. မြဲရုမ
ံ ွ း၊ ဒုတိယ မြဲရံုမွ း၊ မြဲရံုဝန္ထမ္း ႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ၄ ဦးတို႕မွ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ
ပံုစ(ံ ၁၆) ႏွင့္ ပံုစံ(၁၆-က) ကို မိတၲ ငါးေစာင္ ျပဳစုရမည္။ ထို႕ေနာက္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ခြြဲ သို႕တစ္စံု၊
ရပ္ကက
ြ /္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္ သို႕ ႏွစ္စံု၊ မြဲရံု တစ္စံု ႏွင့္ မြဲရုတ
ံ င
ြ ္ျပသရန္ တစ္စံုကို ျဖန္႕ေဝပါ။
၈. ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ားကို အိတ္မ်ားထြဲသို႕ ထည့္သင
ြ ္းပါ (က) ခိုင္လုေ
ံ သာ ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲလက္မွတ္
မ်ားႏွင့္ မြဲရုမ
ံ ွ ရရွိေသာ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ား အတြက္ အိတ္တစ္လံုး (ခ) ပယ္မြဲလက္မွတ္မ်ား
အတြက္ အိတ္တစ္လံုး (ဂ) အသံုးမျပဳရေသးသည့္ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ား၊ ပံုစံ (၁၆)၊ပံုစံ (၁၇)၊ ပံုစံ
(၁၇-က) ႏွင့္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမြဲ လက္ခံျဖတ္ပင
ို ္း မ်ားအတြက္ အိတ္တစ္လံုး။ ထိုအိတ္သံုးအိတ္ကို
ခ်ိတ္ပိတ္ရမည္၊ အိတ္တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္၊ မြဲဆႏၵနယ္အမည္၊
ရပ္ကက
ြ /္ ေက်းရြာ ေကာ္မရွငခ
္ ြြဲ ႏွင့္ မြဲရံုအမွတ္ တို႕ကို ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားေဖာ္ျပထားရမည္။
၉. ယင္းအိတ္သံုးအိတ္ကို (က မွ ဂ) မ်ား အားလံုးကို အထုတ္ၾကီးတစ္ထုတ္(ဃ) ထြဲသို႔ အတူတကြ
ထည့္သင
ြ ္းရမည္။ ထို႕ေနာက္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ ခြထ
ြဲ ံသို႕ေပးပို႕ရမည္။ မြဲေရတြက္မွ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု
လံုးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလံုး၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အားလံုးသည္ ဆႏၵမြဲလက္မွတ္မ်ား၊ မြဲပုးံ မ်ား ခ်ိပ္ပိတ္
ထားျခင္းရွ၊ိ မရွိ ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အိတ္မ်ားကို ခ်ိပ္ပိတ္ထားျခင္းရွ/ိ မရွိ ၾကည့္ရူ႕ႏိုင္သည္။
မြဲေရတြက္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ျမင္သာထင္သာရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပး
ရမည္။ ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္ခသ
ြြဲ ည္ (မြဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိႏွင့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႕တြင္
ညေန ၄ နာရီအထိ) ၾကိဳတင္ေပးထားေသာ ဆႏၵမြဲ လက္မွတ္မ်ားကို လက္ခံရရွိမည္။ ၾကိဳတင္
ဆႏၵမြဲေပးျခင္းမွ ရရွိေသာ မြဲမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ျပီး သက္ေသ
မ်ား ႏွင့္ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မွ ပံုစံ (၁၈) ျဖင့္ မွတ္တမ္းရ
ယူမည္။
ဆ- ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္တင
ြ ္

မြဲ႐ုံးုံတင
ြ ္ ပုံစံ (၁၆)၊ (၁၆-က) တုိ႔ျဖင့္ျဖည့္သြင္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင႐ုံး
္ ုံး၌

မြဲရလဒ္မ်ားျဖည့္သင
ြ ္းျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ စုစည္းရမည္။ ပုံစံ
(၁၆) ႏွင့္ ပုံစံ (၁၆-က) တုိ႔ျဖင့္ျဖည့္သြင္း ထားသည့္ ရလ္မ်ား၊ ပုံစံ ၁၈ ႏွင့္ ပုံစံ ၁၈ (က)

ဥပေဒမူေဘာင္ - ေရြးေကာက္ပြြဲ

ျဖင့္ျဖည့္သင
ြ ္းထားသည့္ မြဲဆႏၵနယ္ျပင္ပႀကဳိတင္မရ
ြဲ လဒ္မ်ားကုိ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္ မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ႕ြဲ က ပုံစံ

ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။ ၄၈ +

၁၉

နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။ ။ ၆၇၊ ၆၈

တြင္ စုစည္းျဖည့္သင
ြ ္းရမည္။ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ ပုံစံ (၁၉) ျဖင့္ ရလဒ္မ်ားကို ေၾကညာၿပီး

+ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ခမ
ြြဲ ်ားအတြက္

သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ုံးုိင/္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရ
့ ေဒသ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ၊ြဲ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရ
့ တုိင္း/

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

ေနျပည္ေတာ္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ိ႔ု ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
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ဇ- ခ႐ုံးုိင္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ/ြဲ ကိုယ္ပုိင္

ျဖည့္သင
ြ ္းထားသည့္ မြဲရလဒ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြထ
ြဲ ံေပးပုိ႔ၿပီး

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ၊ြဲ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ အႏုိင္ရသည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရ
့ နယ္ေျမ/တုိငး္

ည္ကို တရားဝင္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ရလဒ္မ်ားကိုမ်ားျပည္နယ္/တုိင္းေ

ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြြဲ/ေနျပည္ေတာ္တုိ

ဒသႀကီးေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ုိ႔ မပုိ႔မီ ခ႐ုံးုိင္ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ င
ြ ္ စုစည္းၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္

င္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ ိ႔တ
ု င
ြ ္ ေပးပုိ႔သာြ းမည္ျဖစ္သည္။ မြဲရလဒ္ေနာက္ဆုံးေၾကညာ ရမည့္ရက္ကို ဥေပဒအရ သို႔မဟုတ္
မြဲရလဒ္မ်ား ျဖည့္သင
ြ ္းျခင္း

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေၾကညာထားျခင္းမရွိေပ။

ဥပေဒမူေဘာင္ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ ၄၈၊
ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ ၆၈
စ်- ေရြးေကာက္ပရ
ြြဲ လဒ္မ်ား

ျဖည့္သင
ြ ္းထားသည့္ မြဲရလဒ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြထ
ြဲ ံေပးပုိ႔ၿပီး

ေၾကညာျခင္း

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ အႏုိင္ရသည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
အမည္ကို ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ရလဒ္မ်ားကိုမး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ

ဥပေဒမူေဘာင္-

ႀကီးေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ိ႔ု မပုိ႔မီ ခ႐ုံးုိငေ
္ ရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ င
ြ ္ စုစည္းၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္

ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၊

ေပးပုိ႔သာြ းမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပရ
ြြဲ လဒ္ကို အသိိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ျပန္သာြ း
မည္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ရလဒ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းျဖင့္ ထုတ္ျပန္သာြ းမည္ျဖစ္သည္။
ည- ေရြးေကာက္ပရ
ြြဲ လဒ္မ်ားအေပၚ ေရြးေကာက္ပြြဲ ရလဒ္မ်ားအား ေၾကညာျပီးေနာက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္
အယူခံဝင္ျခင္း

တစ္ဦးအား ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ အခန္း ၁၄ တြင္ ျငဌန္းထားသကြဲ့သုိ႔ (ဥပမာ-ေရြးေကာက္ပြြဲ
ရန္ပုံေငြ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႏႈ၊ ဥပေဒပမြဲဆြယျ္ ခင္း)ကြဲ့သ႔ုိ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ လုပ္ေဆာင္မႏႈမ်ား

ဥပေဒမူေဘာင္- ဖြ႕ြဲ စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ။ ။ ၃၉၉ +
ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ။

ေၾကာင့္ ကန္႕ကြက္လိုလွ်င္ ၄၅ ရက္တြင္း မြဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦးဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္း တစ္ဦးဦးကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အခြင္အ
့ ာဏာလႊအ
ြဲ ပ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းကေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္ထံသို႕ ကန္႕ကြက္လႊာ
တင္သင
ြ ္းႏိုင္သည္။ ကန္႕ကြက္သူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေငြက်ပ္ငါးသိန္းစီ ေပးသြင္းရမည္။

။ ၆၇၊ ၆၈ + နည္းဥပေဒမ်ား အခန္း(၁၄)၊ ပုဒ္မ။ ။ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာ္ပြြဲ ခံုအဖြ႕ြဲ ကို ဖြ႕ြဲ စည္း၍ ကန္႔ကက
ြ ္လႊာမ်ား
ကို စိစစ္ဆုးံ ျဖတ္ရမည္။ ေရြးေကာက္ပြြဲ ခံုအဖြ႕ြဲ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၁၅ ရက္တြင္းအယူခံလႊာ
တင္သင
ြ ္းႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စေ
ု ရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပီးသတ္
ျဖစ္ျပီး ထပ္မံ အယူခံပိုင္ခြင္မ
့ ရွိ။ အယူခံလႊာအတြက္ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း ေပးသြင္းရမည္။
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စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တုိင္းသည္ ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒအရ မိမိ၏ ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ိယ
ု ္စား

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခြင့္

လွယ္မ်ားကုိ ခန္႔ထားႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြြဲ ကိုယ္စားလွယ္သည္ UEC တြင္ ေရြးေကာက္ပြြဲ

အေရးမ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ခြင႔၊္ မြဲေရတြက္မႏႈကုိ
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိယ္စား ၾကည္႔ရႏႈႏုိင္ခြင့ရ
္ ွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြြဲကုိယ္စားလွယ္
ႏွင့္ အကူကုိယ္စားလွယ္တုိ႔သည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာမြဲဆႏၵရွင္မ်ားျဖစ္ျပီး ယင္းသုိ႔ခန္႔ထားျခင္းကို
သေဘာတူညီရမည္။ မြဲ႐ုံးုံကိုယ္စားလွယ္သည္ သက္ဆုိင္ရာေကာ္မရွငအ
္ ဖြ႕ြဲ ခြြဲ ထံမွ အသိအမွတ္ျပဳ
လႊာရရွိရမည္။

ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒပုဒမ
္ ၂၉၊ ၄ဝ၊
၄၈။
ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ ပုဒ္မ၂၃၊

ယင္းတုိ႔၏ ေစာင္႔ၾကည္႔ႏုိင္ေသာအခြင႔အ
္ ေရးမ်ားကုိ ဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထား
သည္။


၄၅၊ ၅၁၊ ၇၁။

ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ိယ
ု ္စားလွယ္မ်ားသည္ မြဲရုတ
ံ င
ြ ္ တည္ရွိေနႏုိင္ခြင႔္ ရွိသည္။
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တင
ြ ္ မြဲေပးျခင္းႏွင႔္ မြဲေရတြက္ျခင္းကုိ ေစာင္႔ၾကည္႔ႏုိင္ခြင႔ရ
္ ွိသည္။



ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မြဲဆႏၵနယ္အတြင္း ၾကိဳတင္မြဲေပးျခင္းကုိ



ေစာင္႔ၾကည္႔ခြင႔ရ
္ ွိသည္။



ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ိယ
ု ္စားလွယ္မ်ားသည္ မြဲေရတြက္မႏႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ပယ္မြဲမ်ား



(တရားမဝင္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းခံရေသာမြဲမ်ား) ကုိ ၾကည္႔ရႏႈပိင
ု ္ခြင႔ရ
္ ွိသည္။



ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မြဲေရတြက္သည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္
ဝင္ေရာက္ကူညီ ခြင္႔ရွိသည္။ မြဲရံုတင
ြ ္ မြဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္ဆိင
ု ္းရလ်င္
ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ခသ
ြြဲ ိ႔ု ပံုစံ (၁၆) တင္ျပျခင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ကူညီ
လုပ္ေဆာင္ခြင႔ရ
္ ွိသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ အမည္စာရင္း တင္သင
ြ ္းခ်ိန္ တြင္လည္းေကာင္း၊
မြဲရုတ
ံ င
ြ ္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပြြဲ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ခန္႔ထားႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြြဲ
ဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
ဘက္လုိက္မႏႈမရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲ ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ အခြင္အ
့ ေရးမ်ား
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏

မပါရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္

အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ လုိက္နာရ

ေလ့လာသူမ်ားလုိက္နာရမည္က်င့္ဝတ္မ်ား ကို ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မည့္အခ်က္မ်ား
ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ ပုဒ္မ ၉ဝ၊

မြဲရုမ
ံ ွ းအတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပြြဲ ေစာင္႔ၾကည္႔သူမ်ားသည္

ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

မြဲေပးမႏႈလုပင
္ န္းစဥ္ကို အဟန္႔အတားမျဖစ္သမ်ွ ကာလပတ္လံုး မြဲရုမ
ံ ွ းသည္ ယင္းတုိ႔ကို မြဲရုံ

သူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၂၉၊

အတြင္းသုိ႔ ဝင္ခြင႔ျ္ ပဳရမည္။ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွငခ
္ အ
ြြဲ တြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား

၃ဝ၊

ခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တင
ြ ္ ညေန ၄ နာရီမတုိင္မီ ေရာက္ရွိလာေသာ ၾကိဳတင္မြဲမ်ား

ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

ေရတြက္ျခင္းကုိ ေစာင္႔ၾကည္႔ရန္ ေရြးေကာက္ပြြဲ ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔သူမ်ားကုိခြင္႔ျပဳရမည္။

သူမ်ားလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား
၂၉-၃၁
ျပည္တြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ
မ်ားလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား
ရပ္/ေက်း ေကာ္မရွင္ လုပ္ငန္း
လမ္းညႊန္၆၄
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အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပား
ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ
သူမ်ား UEC ထံတြင္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပားေလွ်ာက္ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြြဲ
ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူမ်ားလုိက္နာရမည့္
က်င့္ဝတ္မ်ားကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား လုိက္နာရမည့္

ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္
၁၄-၂ဝ

က်င့္ဝတ္မ်ားတြင္ မြဲေပးျခင္း၊ မြဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ မြဲရလဒ္မ်ားျဖည့္သင
ြ ္းျခင္းတုိ႔ကိုၾ ကည္႐ုံးႏႈျခင္း တုိ႔
အပါအဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ အခြင္အ
့ ေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားပါဝင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာ ရမည္ျဖစ္သလုိ မိမိတိ႔၏
ု ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္ မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အဖြ႕ြဲ အစည္းတစ္ရပ္သည္
တာဝန္မ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္သည္ကိုေတြ႕ရွိပါက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ပယ္ဖ်က္မည္။ လူပုဂဳိလ္
နစ္ဦး ခ်င္းအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ သံတမန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္ဝန္မ်ားမွအပ
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ အဖြ႕ြဲ အစည္းလုိက္သာ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
ျပည္တြင္းေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေလ်ွာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
သည္ ယင္းတုိ႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာလုိသည္႔ နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ မူတည္သည္။ ျပည္တြင္း
ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားသည္ “ေရြးေကာက္ပြြဲ ေစာင္႔ၾကည့္ေလ႔လာေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္
ခြင႔ျ္ ပဳရန္အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာ” ကုိျဖည္႔သင
ြ ္းျပီး
(က) အကယ္၍ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသၾကီး တစ္ခုထက္ပိ၍
ု ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျခင္းကို
ေဆာင္ရြက္လိလ
ု ်င္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္တင
ြ ္ ေလ်ွာက္ထားရမည္၊
(ခ)အကယ္၍ တုိင္းေဒသၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းရွိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင႔ရ
္ တုိင္း
သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင႔ရ
္ ေဒသ သုိ႔မဟုတ္ ခရိုင္တစ္ခုထက္ပိ၍
ု ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာမႏႈ
ျပဳလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြြဲ
ြြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ င
ြ ္ ေလ်ွာက္ထားရမည္၊
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေရြးေကာက္ပေ
(ဂ) အကယ္၍ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင႔ရ
္ တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင႔ရ
္ ေဒသ သုိ႔မဟုတ္
ခရိုင္အတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္ တစ္ျမိဳ႕နယ္ထက္ ပုိ၍ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာမႏႈျပဳလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင႔ရ
္ တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင႔ရ
္ ေဒသ
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ၊ြဲ ခရိုင္ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ ိ႔တ
ု င
ြ ္ ေလ်ွာက္ထားရမည္၊
(ဃ) အကယ္၍ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာမႏႈ ျပဳလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ျမိဳ႕နယ္
ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ င
ြ ္ ေလ်ွာက္ထားရမည္။
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ႏုိင္ငံတကေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္
၁၄-၂၁

ႏုိင္ငံတကာေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေလ်ွာက္ထားျခင္းမျပဳမီ
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင္႔ နားလည္မႏႈစာခၽြန္လႊာအား ဦးစြာ သေဘာတူ လက္မွတ္
ေရးထုိးျပီးျဖစ္ရမည္။ အသိအမွတ္ျပဳရန္ေလ်ွာက္ထားေသာအခါ ႏုိင္ငတ
ံ ကာ စာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူ
အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားသည္ ျပည္႔စံုစြာ ျဖည္႔စြက္ျပီး လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ “ႏုိင္ငံတကာ
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျခင္းအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာ ပံုစံ” ကုိ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင္႔ၾကည္႔
ေလ႔လာသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပုိဒ္ခြြဲ ၁၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ လိုအပ္
ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင႔အ
္ တူ တင္ျပရမည္။ ျပည္ေထာင္စေ
ု ရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္သည္
တင္သင
ြ ္းလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာသံရံုးမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပစ
ြြဲ ီမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး
အဖြ႕ြဲ မ်ား (EMBs)၊ ေလ်ွာက္လႊာတြင္ ကုိးကားေဖာ္ျပထားေသာ အျခားသက္ဆုိင္ရာအဖြ႕ြဲ အစည္း
မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စိစစ္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္မ်ား။ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေလ်ွာက္လႊာကို
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြြဲ က်င္းပမည္႔ေန႔ရက္ ေၾကညာျပီးသည္႔ေန႔မွ
စ၍ ေရြးေကာက္ပြြဲ မက်င္းပမီ(၁၅) ရက္အလုိအထိ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္သည္။
(က) သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာသူမ်ားက တင္သင
ြ ္းလာေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ခံရရွိခ်ိန္မွစ၍ ၃ ရက္အတြင္း စိစစ္ရမည္။
(ခ) စာရြက္စာတမ္းမ်ား မျပည္႔စံုေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲ ေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာသူမ်ားအား စာရြက္
စာတမ္းမ်ားျပည္႔စံုစြာေဆာင္ရြကရ
္ န္ အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွသ
ိ ည္႔ ေန႔ရက္မွစ၍ (၅) ရက္
အခ်ိန္ေပးရမည္။
(ဂ) ျပီးျပည္႔စံုေသာ ေလ်ွာက္ထားလႊာမ်ားကုိ စိစစ္ျပီးသည္႔ေန႔မွစ၍ (၇) ရက္အတြင္း အေၾကာင္း
ျပန္ၾကားရမည္။

အျခားေသာ ပြင္လ
့ င္းျမင္သာ

မြဲရုဝ
ံ န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြြဲ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳ

ေရးေဆာင္ရြက္မမ
ႏႈ ်ား

ခံထားရေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားကုိ မြဲရံုအတြင္းသုိ႔ ဝင္ခင
ြ ႔ျ္ ပဳရမည္။
ထုိ႔အျပင္၊ ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာသူမ်ားႏွင့္မြဲဆႏၵရွင္ ၄ ဦးတုိ႔သည္

ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ- ၄၈၊
ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ- ၆၆၊ ဂ
မြဲရုမ
ံ ွ းလုပ္ငန္းလမ္းညႊန-္ ၈၊၁၇

မြဲရုတ
ံ င
ြ ္ မြဲေရတြက္ျခင္းကုိ ေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္။ ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပြြဲ
ေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာသူမ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြရ
ြဲ ုးံ တြင္ မြဲဆႏၵနယ္ျပင္ပမွ ၾကိဳတင္မြဲမ်ား
ေရတြက္ျခင္းကုိလည္း ေစာင္႔ၾကည္႔ႏုိင္သည္။
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ တရားဝင္ေၾကညာျပီးသည္မွ ၃၂ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္

ၿမဳိကနယ္ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး ေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ားတြင္ ကပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲ

အဖြ႕ြဲ ခြြဲ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန-္

ကုန္က်စရိတ္ ပံုစံ (၂ဝ) ၏မိတၱ ကုိ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

၃၄-ဂ
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ေရြးေကာက္ပြြဲအျငင္းပြားမႏႈ ေျဖရွင္းျခင္း
ေရြးေကာက္ပျြြဲ ဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္

ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒမူေဘာင္မ်ားကုိ က် းလြန္ခ်ိဳးေဖာက္မႏႈမ်ားအတြက္စြပ္စခ
ြြဲ ်က္မ်ားကုိ တုိင္ၾကား

ျပီးတုိင္ၾကားမႏႈမ်ားႏွင့္ အယူခံမႏႈမ်ား

သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္မ်ား ႏွင္႔ တုိင္ၾကားသည္႔ပုစ
ံ ံမ်ားအပါအဝင္ ကြြဲျပားျခားနား
ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါတုိ႔သည္ တုိင္ၾကားႏုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဥပေဒမူေဘာင္ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းပုအေျခခံဥပေဒ- ၂၇၆၊ ၃၉၉။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေ ကာက္ပြြဲ
ေကာ္မရွငဥ
္ ပေဒ- ၁ဝ(ဇ)(စ်) (ည)၊
၁၁
ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ- ၅၃၊ ၅၄။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္
ပြေ
ြဲ ကာ္မရွင္ ေရြးေကာက္ပဆ
ြြဲ ိင
ု ္ရာ
အျငင္းပြားမႏႈမ်ားေျဖရွင္းျခင္း။

•
•
•
•

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးေကာက္ပဝ
ြြဲ င္ခြင႔္
တရားမဝင္မြဲဆြယ္ျခင္း
အမုန္းပြားေစေသာစကားမ်ားေျပာဆုိျခင္း ႏွင္႔ အၾကမ္းဖက္မႏႈမ်ားကုိလႏႈံ႕ေဆာ္ျခင္း
မြဲေပးစဥ္ႏွင႔္ မြဲေရတြက္စဥ္အတြင္းမမွန္မကန္ျဖစ္မႏႈမ်ား - လိမ္လည္ျခင္း၊ မမွန္မကန္ျပဳမူျခင္း၊
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း
• ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ သံုးစရိတ္မ်ား
• မြဲဆႏၵရွင္စာရင္း
ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒမူေဘာင္မ်ားကုိ က် းလြန္ခ်ိဳးေဖာက္မႏႈမ်ားအတြက္ တုိင္ၾကားမႏႈမ်ားႏွင့္
အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားက ကုိင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းမည္။
• ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ားအဆင္႔ဆင္႔
• ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္ (UEC)
• ျပစ္မႏႈဆိင
ု ္ရာလုပ္ပိင
ု ္ခြင႔ရ
္ ွိသူအာဏာပုိင္မ်ား( ရြဲ ႏွင္႔ ျပစ္မႏႈဆိင
ု ္ရာတရားရံုးမ်ား )
UEC သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႏႈဆိင
ု ္ရာတရားရံုး၏ တရားစီရင္ပိင
ု ္ခြင႔္ (တုိင္ၾကားမႏႈအေပၚ ဆံုးျဖတ္မႏႈျပဳႏုိင္
ေသာအာဏာ) ကုိ စြပ္စမ
ြြဲ ႏႈအမ်ိဳးအစား ႏွင္႔ တုိင္ၾကားမႏႈျပဳေသာကာလတုိ႔ကဆံုးျဖတ္သည္။
ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ အပုိဒ္ ၅၄ အရ လြတ္လပ္၍တရားမ်ွတေသာေရြးေကာက္ပြြဲ ေအာင္ျမင္စြာ
က်င္းပႏုိင္ေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္႔ အခြင္႔အာဏာကုိ UEC သုိ႔
ေပးအပ္ထားသည္။ ယင္းလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္တင
ြ ္ ေရြးေကာက္ ပြဆ
ြဲ ုိင္ရာ ခုံ႐ုံးုံဖ႕ြြဲ စည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္
အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ကိုင္တယ
ြ ္ျခင္းကို ခြင္ျ့ ပဳထားသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂
ရက္ေန႔တင
ြ ္ UEC သည္ ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ ျငင္းပြားမႏႈေျဖရွင္းေရး အျခား နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္
ေရြးေကာက္ပဆ
ြြဲ ိင
ု ္ရာေစ႔စပ္ညွိႏိႏႈင္းေရးေကာ္မတီမ်ားကို ဖြ႕ြဲ စည္းခြဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မတီမ်ားသည္
နားလည္မႏႈလြဲမ
ြ ွားျခင္းမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင္႔ႏွင္႔ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြြဲ
အဆင္႔မ်ားအားလံုးတြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပါရွိသည္။
ယင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ တုိင္မီကာလႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ရွိကိစၥရပ္မ်ားကို
ကုိင္တယ
ြ ္ ေဆာင္ရြက္သည္။
မြဲဆႏၵရင
ွ စ
္ ာရင္းျပဳစုျခင္း- မြဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံရလ်င္ သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္း ေသာ
ရပ္ကြက/္ ေက်းရြာေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ား ေအာက္တြင္ ထည္႔သြင္းထားရွျိ ခင္းမ်ားခံရလ်င္

ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ာလအတြင္း
တုိင္ၾကားမႏႈမ်ား
ဥပေဒမူေဘာင္ ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၇၊
၅၃၊
နည္းဥပေဒ ၁၁ (က) (ဂ)၊ ၁၂

မြဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ တို င္ၾကားႏုိင္ေသာအခြင႔အ
္ ေရးရွသ
ိ ည္။ ထည္႔သြင္းေပးရန္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ
ပံုစံ (၃) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ပံုစံ (၄-ဂ) ျဖင္႔ ျပဳလုုပ္ရမည္။
မြဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွ မြဲဆႏၵရွငတ
္ စ္ဦးကုိပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမက
ႏႈ ုိ ကန္႔ကက
ြ ္ျခင္းဟုေခၚျပီးပံုစံ
(၄)ကုိအေျခခံျပဳလုပ္ရမည္။
အျပီးသတ္မြဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပီးေနာက္ ၁၄ ရက္မတုိင္မီအထိ ေတာင္းဆုိခ်က္/ကန္႔ကြက္
ခ်က္/ ျပင္ဆင္ခ်က္ တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြြဲ သည္
ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ကုိ ၇ ရက္အတြင္း ထုတ္ျပန္ရမည္။ ရပ္ကြက/္ ေက်း ရြာအုပ္စုေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြက
ြဲ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳျပီးေနာက္ ၃ ရက္အတြင္း ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အယူခံကုိ ျမိဳ႕နယ္
ေကာ္မရွင္ပဖြ႕ြဲ ခြသ
ြဲ ုိ႔ တင္ျပႏုိင္သည္။ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွငအ
္ ဖြ႕ြဲ ခြ၏
ြဲ အဆံုးအျဖတ္မ်ားသည္
အျပီးသတ္ျဖစ္သည္။ တုိင္ၾကားခႏွင္႔ အျခားအဖုိးအခမ်ားေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။
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ဥပေဒမူေဘာင္ -

လႊတေ
္ တာ္ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ လာင္းအမည္စာရင္းတင္သင
ြ း္ ျခင္းဆုိငရ
္ ာတုိငၾ္ ကားမႏႈမ်ားႏွင႔္ အယူခံ

ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ-၂၅ (ခ)၊

ဝင္ျခင္းမ်ား- လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပြြဲ

၅၃။

ကိုယ္စားလွယ္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခပ
ံ ိင
ု ္ခြင႔အ
္ ရည္အခ်င္းမ်ားႏွင္႔ ျပည္႔စုျံ ခင္းမရွိ

ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ

ေၾကာင္း စြပ္စလ
ြြဲ ်က္ ထုိကုိယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ခံမည္႔ မြဲဆႏၵနယ္မွ မည္သည္႔လႊတ္ေတာ္

၃၁၊ ၃၂။

ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမဆုိ သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ိုယ္စားလွယ္က ကန္႔ကက
ြ ္
ႏုိင္သည္။ ခရိုင္ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ င
ြ ္ စိစစ္သည္႔ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္တင
ြ ္ ယင္း
ကန္႔ကက
ြ ္လိက္ကို တင္ျပရမည္။ (ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားသည္ တုိင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြတ
ြဲ င
ြ ္ ကန္႔ကက
ြ ္မႏႈျပဳႏုိင္သည္။)
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေလ်ွာက္လႊာကုိလက္ခံရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ရန္အတြက္
ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ြဲ ၏
ြြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သက္ဆုိင္ေသာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းႏွင႔္ တုိင္ၾကားေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏
ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ိုယ္စားလွယ္) တုိ႔သည္ အျပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳႏုိင္ေသာ တုိင္းေဒသၾကီး
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြထ
ြဲ ံသိ႔ု ၇ ရက္အတြင္း အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။
တုိင္းေဒသၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္တင
ြ ္ ၾကားနာမႏႈမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူၾကည္႔ရႏႈ နားေထာင္ ႏုိင္သည္။
တုိင္ၾကားမႏႈ သို႔မဟုတ္ အယူခံဝင္မမ
ႏႈ ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။
လႊတေ
္ တာ္ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ လာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏ ပါတီမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႏႈမ်ားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင႔္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ က်င္႔ဝတ္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္
က်င္႔ဝတ္မ်ား (၅.၄.၁-ဂ)၊
(၈.၁.၃)

သက္ေရာက္မႏႈရွိေသာ ကိရိယာတစ္ခုမဟုတ္ဘြဲ မိမိသေဘာဆႏၵအရ အေလးအနက္ထား
လုပ္ေဆာင္မႏႈမ်ားသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ က်င္႔ဝတ္မ်ားအခန္း ၈ အရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
သိသာ ထင္ရွားေသာျခိမ္းေျခာက္မမ
ႏႈ ်ားကုိ ကုိင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းရန္
က်င္႔ဝတ္ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖ႕ြြဲ စည္းသည္။ လုိအပ္လ်င္
(လက္မွတ္ေရးထုိးထားသူမ်ားသည္) ပူးတြြဲေၾကညာ ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျပီး
က်င္႔ဝတ္မ်ားကုိလိုက္နာျခင္းမရွိေသာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွ ယ္ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္
ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႏႈမ်ား
ျဖစ္ပာြ းေသာအခါတြင္ (လက္မွတ္ေရးထုိးထားသူမ်ားသည္) ယင္းတုိ႔ကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိ
ေအာင္ရႏႈတ္ခ်ႏုိင္ျပီး သင္႔ေလ်ာ္ေသာအခါတြင္ လုိအပ္ေသာပါတီတြင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းအေရး
ယူျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

ဥပေဒမူေဘာင္ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူမ်ား က်င့္၀တ္၊
ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူမ်ား က်င့္၀တ္၊
ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားကုိ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္းေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူတစ္ဦးကုိအသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္ေသာေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္
မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ၏
ြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ယင္းျငင္းပယ္ျခင္းခံရေသာေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူသည္
ပုိမိအ
ု ဆင္႔ျမင္႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ား ထံတင
ြ ္ ကန္႔ကက
ြ ္ပုိင္ခြင႔ရ
္ ွိသည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိအသိေပးျပီးေနာက္ ၃ ရက္အတြင္း ယင္းကြဲ႔သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သက္
ဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ြဲ ၏
ြြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ UEC ထံတြင္ အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။
ႏုိင္ငံတကာေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ျပည္တင
ြ ္းေစာင္႔ၾကည္႔
ေလ႔လာသူမ်ားသည္ UEC ကျပဳလုပ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို UEC ထံတြင္ အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။
မြဲဆြယ္စည္းရံုးမႏႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေလ်ွာက္ထားျခင္းကို ျငင္းပယ္ျခင္း - ဥပေဒမူေဘာင္ မြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးေရး ညႊန္ၾကားခ်က္ ၁ဝ (စ) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏
ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ိယ
ု ္စားလွယ္သည္ စုေဝးေဟာေျပာခြင႔ႏ
္ ွင႔္ မြဲဆြယ္လႏႈပ္ရွားမႏႈကုိျငင္းပယ္ေသာ
သက္ဆုိင္ရာေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြ၏
ြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္မႏႈကို အေၾကာင္းၾကားျပီး ေနာက္ ၃
ရက္အတြင္း အထက္အဆင္႔ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ားထံသုိ႔ အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၂
ရက္ အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္။
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ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ မူမမွနျ္ ခင္းမ်ား -ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တင
ြ ္မြဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူ
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔

မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏွင္႔ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔သည္ ေတြ႕ရွိရေသာ

တုိင္ၾကားမႏႈမ်ား

မည္သည္႔မူမမွနျ္ ခင္းမ်ားကုိမဆို မြဲရံုမွ းထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပုိ႕ႏုိငေ
္ သာ အခြင္႔အေရးရွိသည္။

ဥပေဒမူေဘာင္ -

မူမမွနျ္ ခင္းမ်ား၏ ျပင္းထန္မႏႈအေပၚမူတည္၍ မြဲရံုမွ းသည္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေရြး

ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒအခန္း ၁၃

ေကာက္ပြက
ြဲ ုိရပ္ဆိင
ု ္းျခင္းႏွင္႔ ေရြ႕ဆုိင္းျခင္း၊ ျပည္သူ႕ရြဲထံမွ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ပုဂိဳလ္တစ္စံုတစ္ဦးကုိ မြဲရုမ
ံ ွထက
ြ ္ခြာသြားရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းစသည္ျဖင္႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႏႈ
မ်ားကုိျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ မြဲရံုမွ းသည္ အဆုိပါမူမမွန္ျခင္းမ်ား၊ မိမိ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ကုိ ရပ္ကက
ြ ္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြမ
ြဲ ်ားထံသုိ႔ အျမန္ဆံုးသတင္းပုိ႔ရမည္။
အကယ္၍ မူမမွန္ျခင္းမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႏႈဆိင
ု ္ရာက် းလြန္မႏႈမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ပါက မြဲရုမ
ံ ွ းသည္
ရြဲတပ္ဖ႕ြြဲ ထံသိ႔ု လႊအ
ြဲ ပ္ႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒမ်ားအရ လြြဲမွားစြာျပဳက်င့္မႏႈဆုိသည္မွာ

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေ လာင္းတစ္ဦး၊ ယင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ လြြဲမွားစြာ
ျပဳက်င့္မႏႈမ်ား
ဥပေဒမူေဘာင္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပ
ေဒ အခန္း ၁၄ ပုဒ္မ ၆၆။
ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ ၅၃၊
၈၆-၈၇။
မြဲရုမ
ံ ွ းလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား
အပုိင္း ၅ (၁၈) ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄။

အတည္ျပဳ ထားေသာပုဂိဳလ္တ စ္ဦးက် းလြန္ေသာ မရည္ရြယ္သည္႔လုပ္ေဆာင္မႏႈတစ္ခုခုကို ပုဒ္မ
၆၆(က)အတည္ျပဳၿပီး အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က် းလြန္ပါက ပုဒမ
္ ၆၆(ဆ) ျဖင့္
အတည္ျပဳႏုိင္သည္။ အကယ္၍ တရားဥပေဒကုိမ်က္ကြယ္ျပဳမႏႈသည္ အလြန္ျမင္႔မားပါက
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားႏုိင္ျပီးျပစ္မႏႈဆိင
ု ္ရာတရားရံုးမ်ားတြင္ တရားစြဆ
ြဲ ုိႏုိင္သည္။
ေအာက္ပါတုိ႕သည္ တရားဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳမႏႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
• အျခားပုဂိဳလ္တစ္စုတ
ံ စ္ဦးကုိယ္စားမြဲေပးျခင္း (သူတစ္ပါးအေယာင္ေဆာင္ျခင္း)
• မြဲဝယ္ျခင္း
• လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႏႈျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ သံုးစရိတ္မ်ားကို မွတ္သားထားရန္
ပ်က္ကြက္ျခင္း

ယင္းအခ်က္မ်ားကုိမေက်နပ္သူ မည္သူမဆုိ စြပ္စေ
ြြဲ သာအခ်င္းအရာျဖစ္ပြားေသာေနရာ (မြဲရုံ
သုိ႔မဟုတ္ အျခားမည္သည္႔ေနရာမဆုိ) သုိ႔မဟုတ္ UEC ထံသုိ႔ အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေစရန္
အတြက္ တုိက္ရိုက္တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ မည္သည္႔ မ်က္ကြယ္ျပဳမႏႈမ်ိဳးကုိမဆုိ အျမန္ဆံုး သတင္းပုိ႔
သင္႔သည္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႏႈကုိရပ္ဆုိင္းေစရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တင
ြ ္ မြဲရုမ
ံ ွ းထံ၌ အခြင္႔အာဏာရွိသည္။
မြဲဆႏၵရွငျ္ ဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ေစ၊ မြဲရုမ
ံ ွ းျဖစ္ေစ မည္သူမဆို
ေရြးေကာက္ပဆ
ြြဲ ိင
ု ္ရာ ျပစ္မမ
ႏႈ ်ားကို ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ အခန္း ၁၃ တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ ျပစ္မမ
ႏႈ ်ား
ဥပေဒမူေဘာင္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပ
ေဒအပုိင္းအခန္း ၁၃၊ ၁၄။
၈၆၊ ၈၇။ မြဲရုမ
ံ ွ းလုပ္ငန္း
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၁၄။
ျမန္မာႏုိင္ငံရာဇသတ္ၾကီးဥပ
ေဒအခန္း ၉ က၊ ၁၇၁ (က)၁၇၁ (ည)

အတုိင္း တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ UEC ႏွင႔္ ျပစ္မႏႈဆုိင္ရာတရားရံုးမ်ားအားလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြြဲ
ဆုိင္ရာျပစ္မႏႈမ်ားႏွင္႔ စပ္ဆုိင္ေသာလုပ္ပုိင္ခြင႔မ
္ ်ားရွိသည္။ထုိ႔အျပင္ UEC သည္ မိမိကုိယ္တုိင္
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႏႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ ျပစ္မႏႈဆိင
ု ္ရာ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႏႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္
အတြက္လႊြဲအပ္ရန္ အခြင္႔အာဏာရွိသည္။
အဆိုပါတုိင္ၾကား မႏႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြခ
ြဲ ုရ
ံ ံုးဖြ႕ြဲ စည္းရန္ UEC တြင္အခြင႔္
အာဏာရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပခ
ြြဲ ံုရုးံ ကုိဖြ႕ြဲ စည္းခြဲ႔ျပီး ယင္းကအကယ္၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္
ခံရေ သာကုိယ္စားလွယ္သည္ တရားမြဲ႔ျပဳက်င္႔မႏႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခ႔သ
ြဲ ည္ဟု ဆံုးျဖတ္
လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပျြြဲ ဖစ္စဥ္ရွိ ျပစ္ခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပရ
ြြဲ လဒ္ကုိ
ထိခိုက္ေစႏုိင္ေလာက္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းခံုရုးံ က ေရြးေကာက္ပြြဲ
ရလဒ္ကုိ တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပျြြဲ ပစ္မႏႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မ႐ုံးုိးသား
စြာႏွင့္ မသမာစြာျပဳမူမႏႈမ်ားကို ရာဇဝတ္မႏႈေၾကာင္းအရ တရားစြႏ
ြဲ ုိင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္
ေငြဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္သည္ ဥပေဒတြင္ပါရွိသည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ခံုရံုးႏွစ္မ်ိဳးအနက္ မည္သည္႔အမ်ိဳးအစားဖြ႕ြဲ စည္းမည္ကုိေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။


UEC အဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး အျခားေကာ္မရွင္ဝင္ႏွစ္ဦးက
ခံုရုးံ အဖြ႕ြဲ ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြကေ
္ သာ ေရြးေကာက္ပြခ
ြဲ ုရ
ံ ံုးသုိ႔မဟုတ္



UEC အဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး
ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သည္႔ သင္႔ေလ်ာ္ေသာႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးက
အဖြ႕ြဲ ဝင္အျဖစ္ေဆာင္ရြကေ
္ သာခံုရံုး
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ေရြးေကာက္ပလ
ြြဲ န
ြ ္ကာလ

အကယ္၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာကုိယ္စားလွယ္သည္ ဥပေဒႏွင႔မ
္ ညီညတ
ြ ္ဘြဲ

တုိင္ၾကားမႏႈမ်ား

ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္

ေရြးေကာက္ပရ
ြြဲ လဒ္မ်ားကုိ
ကန္႔ကက
ြ ္ျခင္း
ဥပေဒမူေဘာင္ အေျခခံဥပေဒ ၄ဝ၂
(ခ)၊ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒအခန္း
၁၅၊ ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ ၁၄၊
s.၈၇၊၈၈။ ၉ဝ၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉။

မြဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက ေတြ႕ရွိခ႔လ
ြဲ ်င္ စြပ္စခ
ြြဲ ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြခ
ြဲ ံုရုးံ ကုိဖြ႕ြဲ စည္းႏုိင္
မည္႔ UEC ထံသုိ႔ ကန္႔ကက
ြ ္လႊာတင္သင
ြ ္းႏုိင္သည္။ ရလဒ္မ်ားေၾကညာျပီးသည္႔ေနာက္ ၄၅
ရက္အတြင္း ကန္႔ကက
ြ ္ျခင္းျပဳရမည္။ ကန္႔ကက
ြ ္ျခင္းအတြက္ ေပးသြင္းရမည္႔ အမႏႈစရိတ္မွာ ေငြက်ပ္
ငါးသိန္းျဖစ္သည္။
ကန္႔ကက
ြ ္မႏႈမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မရွင္ ေၾကာ္ျငာစာဘုတ္တင
ြ ္ ကပ္ထားၿပီး
တင္သင
ြ ္းသည့္ ေငြေၾကး ေပၚမူတည္ၿပီး မြဲဆႏၵရွင္ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဦးက
အယူခံတင
ြ ္ပါဝင္ႏုိင္သည္။
အကယ္၍ ကန္႔ကက
ြ ္ခ်က္သည္ မရိးု မေျဖာင္႔ေသာသေဘာျဖင္႔ ျပဳလုပ္သည္ဟုေတြ႕ရွိရပါက
ေကာ္မရွငႏ
္ ွင္႔ ခံုရံုးတုိ႔သည္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိပယ္ခ်ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေပးသြင္းထားေသာ
အမႏႈစရိတ္ကုိ ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင႔္ မရွိေစရ။ အကယ္၍ က် းလြန္မႏႈသည္ ျပစ္မႏႈဆိင
ု ္ရာႏွင့္
ဆက္စပ္ျပီး ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ အခန္း ၁၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔အတုိင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔
က် းလြန္ခြဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါက ယင္းအမႏႈကို ေရြးေကာက္ပခ
ြြဲ ုရ
ံ ံုးတြင္ ပလပ္ျပီး ရြဲတပ္ဖ႕ြြဲ ႏွင့္ ျပစ္မႏႈဆိင
ု ္ရာ
တရားရံုးမ်ား၏ လုပ္ပိင
ု ္ခြင႔အ
္ တြင္းက်ေရာက္သြားလိမ္႔မည္။
ေရြးေကာက္ပခ
ြြဲ ုရ
ံ ံုးသည္ ယင္းအမႏႈကုိ တရားမမႏႈက်င္႔ထံုးဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ က်င္႔ထံုး
မ်ားႏွင္႔အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးလိမ႔မ
္ ည္။ ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အယူခံဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္
အသိေပးလွ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ အယူခံဝင္လိပ
ု ါက UEC ထံသုိ႔
၁၅ ရက္အတြင္း အယူခံလႊာတင္သင
ြ ္းရမည္။ အယူခံလာႊြ တင္သင
ြ ္းရန္အတြက္ အမႏႈစရိတ္မွာ
ေငြက်ပ္ ငါးသိန္းျဖစ္သည္။
မူလ အယူခံလႊာ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔ကက
ြ ္လႊာကုိ မည္သည္႔အဆင္႔တင
ြ ္မဆုိ ရုပ္သိမ္းႏုိင္ေသာ အခြင့္
အလမ္းရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကန္႔ကြက္သူသည္ အမႏႈစရိတ္ကုန္က်ေငြမ်ားကုိ ေပးရန္တာဝန္ရွိဆြဲ
ျဖစ္သည္။ ရုတ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆုိမႏႈကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရမည္ျဖစ္ျပီး ၁၅ ရက္အတြင္း
မည္သူမဆုိ အမႏႈစရိတ္ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း ေပးသြင္းျပီး အစားထုိးအယူခံလႊာတင္သင
ြ ္းသူအျဖစ္
ေလ်ွာက္ထားႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ကန္႔ကက
ြ ္လႊာတင္သင
ြ ္းသူသည္ ေက်နပ္ျပီး အယူခံလႊာ
မတင္သင
ြ ္းလွ်င္ပင္ ေရြးေကာက္ပဆ
ြြဲ ုိင္ရာခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ပယ္ခ်ျခင္းတုိ႔ကို UEC က လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ သံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္

ခံုရုးံ တြင္ ၾကားနာမႏႈျပဳေနစဥ္တင
ြ ္ ခံုရံုးသည္ တရားဥပေဒအရ အမွားျပဳမိသည္ဟု ကန္႔ကက
ြ ္လႊာ

ဆက္စပ္ေသာက် းလြန
ြ ္မႏႈမ်ား

တင္သင
ြ ္းသူ သုိ႔မဟုတ္ တုန္႔ျပန္သက
ူ ယံုၾကည္လ်င္ ဥပေဒဆုိင္ရာေမးခြန္းတစ္ခုကို အေျချပဳ၍

ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(စ)။

ေပးသြင္းရမည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္ သက္ဆုိင္ရာ ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြြဲ

ေရြးေကာက္ပန
ြြဲ ည္းဥပေဒ အခန္း

ေကာ္မရွင္ထံသ႔ို လုိအပ္သည္႔ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာတင္သင
ြ ္းျခင္းမ ရွိေၾကာင္း စြပ္စျြြဲ ခင္း

၁၃။

ခံရလ်င္ အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ိယ
ု ္စား

ျပန္လည္သုးံ သပ္ျခင္းကုိ UEC ထံသုိ႔ တင္ျပႏုိင္သည္။ စရိတ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္ သံုးသိန္းကို

လွယ္သည္ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ခြထ
ြဲ ံသုိ႔ အယူခံလႊာတင္သင
ြ ္းႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပက
ြြဲ ုန္က်
စရိတ္မ်ားဆုိင္ရာဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားကုိခ်ိဳးေဖာက္သ ည္႔အတြက္ အရည္အခ်င္း
ပ်က္ယြင္းသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္႔ရက္မွ ၁၅
ရက္အတြင္း ယင္းအယူခံလႊာကို တင္သင
ြ ္းရမည္။
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ေကာ္မရွင္သည္ တုိင္ၾကားမႏႈကုိ စိစစ္မည္ျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ အရည္
အခ်င္းပ်က္ယြင္းသည္ဟု သတ္မွတ္ရန္သင္႔မသင္႔ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္
ေရြးေကာက္ပဆ
ြြဲ ိင
ု ္ရာခံုရံုးကုိ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းမည္။ ခံုရံုးသည္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းေၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳမျပဳ အျပီး သတ္အဆံုးအျဖတ္ျပဳႏုိင္ေသာ အခြင္႔အာဏာရွိသည္႔
UEC ထံသုိ႔ အစီရင္ခစ
ံ ာတစ္ေစာင္ကုိ တင္သင
ြ ္းမည္။ UEC ၏ အဆံုးအျဖတ္ကုိ
အယူခံဝင္ပိင
ု ္ခြင႔မ
္ ရွိေပ။ အယူခံဝင္ျခင္းစရိတ္သတ္မွတ္ ထားျခင္းမရွေ
ိ ပ။
သက္ဆုိင္ရာမြဲဆႏၵနယ္၏ မူလမြဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုးတစ္ရာခုိင္ႏႏႈန္းသည္
အကယ္၍ ယင္းတုိ႔၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေပၚေက်နပ္မႏႈမရွိခ႔လ
ြဲ ်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႏႈမ်ားျပဳရန္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္မတီထံသုိ႔ တုိင္ၾကားလႊာေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။
ျဖစ္ႏုိင္ေသာ စြပ္စခ
ြြဲ ်က္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာကယ္စားလွယက
တာဝန္မွျပန္လည္ရုပသ
္ ိမ္းျခင္း
ဥပေဒ မူေဘာင္ - အေျခခံဥပေဒ
၃၆၉ (ခ)၊ ၃၉၆။

• နုိင္ငံေတာ္ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း
• ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က် းလြန္ျခင္း
• အက်င္႔သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း
• လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းျခင္း
• ဥပေဒအရေပးအပ္ထားေသာတာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ
မေဆာင္ရြက္ျခင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ကုိ အယူခံခြင္႔မရွိေစဘြဲ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္သည္႔ အခြင႔္
UEC တြင္ရွိသည္။ အမႏႈစစ္ေဆးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရြးေကာက္ပဆ
ြြဲ ုိင္ရာခံုရံုးကုိ

UEC က ဖြ႔စ
ြဲ ည္းႏုိင္သည္။
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