
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ (၂၀၀၈ ခနှစ်) ကိ ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပ ဒကမး်အတညြ်ပု ရး ြပညလ်းကတ်ဆန္ဒခယူပွဲဥပ ဒ 

(၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ ်၂ ။) 

၁၃၇၆ ခနှစ်၊  တပိတ့ွဲလြပည့် ကျာ် ၇ ရက် 

(၂၀၁၅ ခနှစ၊်  ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်) 

 ြပည် ထာငစ်လတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည။် 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်

၁။ ဤဥပ ဒကိ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ (၂၀၀၈ ခနှစ်) ကိ 

ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒကမ်းအတည်ြပု ရး ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် 

စရမည်- 

(က) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲ ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ စ့ည်းပ 

အ ြခခဥပ ဒ (၂၀၀၈ ခနှစ်) ပဒ်မ ၄၃၆၊ ပဒ်မခဲွ (က) နှင့် အကျုးဝင်သည့် ြပ ာန်းချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒကမ်း အတည်ြပုနိင် ရးအတွက် ကျင်းပ သာ 

ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကိ ဆိသည်။ 

( ခ ) အစိးရအဖဲွ ့ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွကိ့ 

ဆိသည်။ 

( ဂ ) ကာ်မရှင် ဆိသည်မှာ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကျင်းပ ရးအတွက် ဤဥပ ဒြဖင့် 

တာဝန် ပးအပ် သာ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကျင်းပ ရး ြပည် ထာင်စ ကာ်မရှင်ကိ 

ဆိသည်။  

(ဃ) ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ကာ်မရှင်က ဖဲွစ့ည်းတာဝန် ပးအပ် သာ 

ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ အဆင့်ဆင့်ကိ ဆိသည်။ 

( င ) နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ ဆိသည်မှာ ြပည်လးကတ ်ဆန္ဒခယူပဲွ 

ကျင်းပ ရး နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲကိ ဆိသည်။ 

( စ ) တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲ ဆိသည်မှာ ြပည်လးကတ် 

ဆန္ဒခယူပဲွကျင်းပ ရး တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင် အဖဲွခဲွ့ကိ ဆိသည်။  
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(ဆ) ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ 

ဆိသည်မှာ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွကျင်းပ ရး ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် 

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖဲွ ခဲွ့ကိ ဆိသည်။ 

( ဇ ) ခရိင် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့ ဆိသည်မှာ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွကျင်းပ ရး ခရိင် ကာ်မရှင် 

အဖဲွခ့ွဲကိ ဆိသည်။ 

( ဈ ) မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့ ဆိသည်မှာ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွကျင်းပ ရး မိုန့ယ် ကာ်မရှင် 

အဖဲွခ့ွဲကိ ဆိသည်။ 

(ည) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့ ဆိသည်မှာ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွ 

ကျင်းပ ရး ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့ကိ ဆိသည်။ 

( ဋ ) နိင်ငသား ဆိသည်မှာ တည်ဆဲဥပ ဒအရ ြမန်မာနိင်ငသား ြဖစ် ပီးသူကိ ဆိသည်။  

( ဌ ) သာသနာ့ဝနထ်မ်း ဆိသည်မှာ - 

(၁) ဗဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင် ဗဒ္ဓဘာသာ သာသနာ့ဝန်ကိ ထမ်းရွက် န သာ 

ရဟန်း၊ သာမ ဏ၊ ဖိးသူ တာ်နှင့် မယ်သီလတိက့ိ ဆိသည်။ 

ရှငး်လင်းချက်။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းဟဆိရာတွင် သာသနာ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် 

ခတ္တ ခယူသူများနှင့်လည်း ထိသိခ့ယူထားဆဲကာလအတွက် သက်ဆိင် စရမည်။ 

(၂) ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လ င် ခရစ်ယာန် သာသနာ့ဝန်ကိ  

ထမ်း ဆာင်ရန် အဓိကအားြဖင့် မိမိကိယ်ကိ ဆက်ကပ်ထား ပီးသည့် ပဂ္ုိဂ လ်ဟ 

သက်ဆိင်ရာ ခရစ်ယာန်အသင်း တာ်ကီးများ (Churches) က အသိအမှတ်ြပု၍ 

သိက္ခာ ပးထားြခင်းခရ သာ သိမ့ဟတ် တာဝန် ပးထားြခင်းခရ သာ ပဂ္ုိဂ လ်ကိ 

ြဖစ် စ၊ မိမိတိကိ့းကွယ်ရာဘာသာအရ ဂိဏ်းချုပ်၏ အပ်ချုပ်ြခင်းကိ မိမိဆန္ဒ 

အ လျာက်လက်ခ၍ ဘာသာ ရးစည်းမျဉ်းြဖင့် သိမ့ဟတ် အဓိ ာန် ြပုချက်ြဖင့် 

စည်းရးထား သာပဂ္ဂို လ် သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းတွင်ပါဝင် သာ ပဂ္ုိဂ လ်ကိြဖစ် စ 

ဆိသည်။ 

(၃) ဟိန္ူဒ ဘာသာဝင်များအတွက်ြဖစ်လင် စယာစီ၊ မဟန် ့သိမ့ဟတ် ဟိန္ူဒ ဘန်း တာ်ကီးကိ 

ဆိသည်။ 

( ဍ ) ဆန္ဒခယူပဲွ ဒသ ဆိသည်မှာ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွ ကျင်းပ ရးအတွက် ဆန္ဒမဲ ပးရန် 

ကာ်မရှင်က သတ်မှတ် ပး သာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စကိ ဆိသည်။ 

( ဎ ) မဲစာရင်း ဆိသည်မှာ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွကျင်းပ ရးအတွက် သတ်မှတ်ထား သာ 

ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသများတွင်ရှိသည့် ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသူများ၏စာရင်းကိ ဆိသည်။ 
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(ဏ) မဲရအဖွဲ  ့ဆိသည်မှာ မဲရတစ်ရ၌ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ စ ပါင်းတာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ရး 

အတွက် သက်ဆိင်ရာ ကာ်မရှငအ်ဖဲွ ခ့ွဲက ခန်အ့ပ်ထား သာအဖွဲ ကိ့ ဆိသည်။ 

(တ) မဲရမှူး ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲက ခန်အ့ပ်ထား သာ မဲရအဖွဲ ၏့ 

ခါင်း ဆာင်ကိ ဆိသည်။ 

(ထ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ 

ြပင်ဆင် ရး ဆန္ဒခယူ ပးရန် သတ်မှတ် ဖာ်ြပထား သာ ဥပ ဒ ပဒ်မတစ်ခချင်းအလိက် 

ဤဥပ ဒအရ ကာ်မရှင်က သတ်မတ်ှ ပး သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိဆိသည်။ 

( ဒ ) ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ ်ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ကာ်မရှင်က သတ်မှတ် ပး သာ 

ကိုတင်ဆန္ဒမလဲကမှ်တ်ကိ ဆိသည်။ 

( ဓ ) ပယ်မဲ ဆိသည်မှာ အာက်ပါမဲလက်မှတ်များကိဆိသည-်  

(၁) သတ်မှတ်ထားသည့် အမှတ်အသားမပါ သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိမ့ဟတ် ကိုတင် 

ဆန္ဒမလဲကမှ်တ်၊ 

(၂) ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့၏ တဆိပ်မပါရိှ သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိမ့ဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်၊ 

(၃) ဆန္ဒြပုထားြခင်းမရှိ သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ ်သိမ့ဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမ ဲလက်မှတ်၊ 

(၄) ဆန္ဒြပုထားြခင်းမှာ မ သချာ မထင်ရှား သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိမ့ဟတ် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ 

(၅) ဆတ် ဖဲထားသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိမ့ဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ 

(၆) ကာ်မရှင်၊ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲ သိမ့ဟတ် မဲရအဖွဲ က့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိမ့ဟတ် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် အတြဖစ် ကာင်း စိစစ်ဆးြဖတ်သည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ် 

သိမ့ဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊  

(၇) တစ်နည်းနည်းြဖင် ့ဖျက်ဆီး၍ မဲပးထဲထည့်ထားသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ 

(၈) ကာ်မရှင်က ပယ်မဲအြဖစ်သတ်မှတ်ရန် ထတ်ြပန်ထား သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် 

သိမ့ဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်။ 

အခန်း(၂) 

ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကျင်းပြခင်း 

၃။ (က) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ (၂၀၀၈ ခနှစ်) ကိ ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပ ဒကမ်း အတည်ြပုနိင် ရးအတွက် ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွ ကျင်းပရမည်။ 

( ခ ) ကာ်မရှင်သည် ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က သတ်မှတ်သည့် 

ကာလအတွင်း အပီးကျင်းပရမည်။  
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၄။ (က) ကာ်မရှင်သည် ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲ ကျင်းပမည့် နရ့က်ကိ အနည်းဆး 

ရက် ပါင်း ၃၀ ကိုတင် ကညာရမည။် 

( ခ ) မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့နှင့် ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့များသည် 

ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲ ကျင်းပ ရးအတွက် မိမိတိ၏့ ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသအလိက် 

ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသမူျား၏ စာရင်းကိ အနည်းဆး ၁၅ ရက ်ကိုတင် ကညာရမည်။ 

အခန်း(၃) 

ကာ်မရှင်နှင့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများ ဖွဲ စ့ည်းြခင်း 

၅။ (က) ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည ် နိင်င တာ်တစ်ဝန်းလးတွင် ြပည်လးကတ် ဆန္ဒခယူပွဲ 

ကျင်းပနိင် ရးနှင့် ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွများ ကျင်းပရာတွင် ကီးကပ်နိင် ရးတိအ့တွက် 

ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကျင်းပ ရး ြပည် ထာင်စ ကာ်မရှင်အြဖစ် တာဝန်ယူ 

ဆာင်ရွက်ရန် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်အား တာဝန် ပးအပ်ရမည်။ ယင်းသိ ့

တာဝန် ပးအပ်ရာတွင် ကာ်မရှင်၏ တာဝန်၊ လပ်ပိင်ခွင့်၊ ရပိင်ခွင့်များနှင့် ဆာင်ရွက်ရမည့် 

အချိန်ကာလများက ိသတ်မှတ် ပးရမည်။  

( ခ ) ပဒ်မခဲွ (က) အရ တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ ကာ်မရှင်သည် ဤဥပ ဒပါ လပ်ငန်း 

တာဝန်များက ိထမ်း ဆာင်နိင်ရန ် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင ် ဥပ ဒအရ 

ဖဲွ စ့ညး်တာဝန် ပးထားသည် ့ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ အဆင့်ဆင့်ကိ ြဖစ် စ၊ 

အာက်ပါ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများကိ ဖွဲ စ့ည်း၍ြဖစ် စ တာဝန် ပးအပနိ်င်သည် - 

(၁)  နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမတွင ်အဖွဲ ဝ့င် ၁၅ ဦး ပါဝင် သာ နြပည် တာ် 

ကာင်စီနယ် ြမ ကာ်မရှင ်အဖဲွခ့ွဲ၊ 

(၂) တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်တစ်ခလင် အဖွဲ ဝ့င် ၁၅ ဦး ပါဝင် သာ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခဲွ့၊ 

(၃) ကိယ်ပိင်အပ်ချုပခ်ွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ တစ်ခလင ်

အဖွဲ ဝ့င် ၁၅ ဦး ပါဝင် သာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင် 

အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင် အဖဲွ ခဲွ့၊ 

(၄) ခရိင်တစ်ခလင ်အဖဲွဝ့င် ၁၅ ဦး ပါဝင် သာ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ၊ 

(၅) မို န့ယ်တစ်ခလင ်အဖွဲ ဝ့င် ၁၅ ဦး ပါဝင် သာ မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွ ခဲွ့၊ 

(၆) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ တစ်ခလင် အဖွဲ ဝ့င် ၅ ဦးမှ ၂၀ ဦး အထိ 

ပါဝင် သာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ။ 
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အခန်း(၄) 

ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်နှင့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ ွ ဲများ၏တာဝန်နှင် ့ 

လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၆။ ကာ်မရှင်၏ တာဝန်နငှ့်လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကိ ကျင်းပြခင်း၊  

( ခ ) သင့် လျာ် သာပဂ္ုိဂ လ်များြဖင့် လိအပ် သာလပ်ငန်းအဖဲွမ့ျား ဖဲွစ့ည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း၊ 

( ဂ ) ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများကိ ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ လမ်းညန်ြခငး်နှင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ 

(ဃ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွကျင်းပ ရးအတွက် ဆန္ဒခယူပဲွ ဒသများကိ သတ်မှတ် ကညာြခင်း၊ 

( င ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကျင်းပရန် အချိနက်ာလသတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

( စ ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွ ကျင်းပ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း သာ စာရင်းဇယားြပုစ ရးအတွက် 

လမ်းညန်ြခင်းနှင့် ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ဆ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကျင်းပ ရးအတွက် ကာ်မရှင်နှင့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများက 

အသးြပုမည့်ပစ၊ တဆိပ်များ၊ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ 

သတ်မှတ် ပးြခင်း၊  

( ဇ ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များကိ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း 

သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချု ပ်ခွင့်ရ ဒသ၊ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့ အသီးသီးသိ ့ထတ် ပးြခင်း၊ 

( ဈ ) နိင်ငြခားရိှ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသူများ ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ ်

များကိ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိင်ရာသရးအကီးအမှူး သိမ့ဟတ် 

ကာင်စစ်ဝန်ရး အကီးအမှူးထသိ ့ ပးပိြ့ခင်း၊ 

(ည) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲ ကျင်းပ ပီးသည့်အခါ စာရင်းချုပ်၍ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသူဦး ရ၊ 

ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ၊ ထာက်ခဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရနှင့် ယင်းတိ၏့ နင်းယှဉ်ချက်ကိ 

ရာခိင်နန်းြဖင့် ကညာြခင်း၊ အစိးရအဖဲွသိ့ ့အစီရင်ခတင်ြပြခင်း၊ 

( ဋ ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲနှင် ့စပ်လျဉ်းသည့် အြခားလိအပ် သာကိစ္စရပ်များကိ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၇။ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့နှင့် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင် 

အဖဲွခ့ွဲတိ၏့ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ကာ်မရှင်၏ညန်ကားချက်နှင့်အည ီကိယ်ပိင်အပ်ချုပခ်ွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင် 

အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ၊ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများနှင့် မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲများကိ 

ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ 
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( ခ ) ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ၊ ခရိင်၊ မို န့ယ်နှင့် 

ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့များ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်း၊ 

( ဂ ) မိမိ၏လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များက ိ ကာ်မရှင်သိ ့အစီရင်ခြခင်း၊ 

(ဃ) မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့များက မိုန့ယ်အလိက် ပးပိ ့ သာ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသူများစာရင်းကိ 

ကာ်မရှင်သိ ့ကိုတင် ပးပိြ့ခင်း၊ 

( င ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲ ကျင်းပ ပီးစီးသည့်အခါ မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲများက 

ပးပိ ့ သာ ဆန္ဒမဲအ ရအတွက်ကိ စ ပါင်း ပီး ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသူစာရင်း၊ ဆန္ဒမဲ ပးသူ 

စာရင်း၊ ထာက်ခမဲ၊ ကန်က့ွက်မဲနှင့်ပယ်မဲများကိ ခွဲြခား၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

အညီ စာရင်းြပုစ ပီး ကာ်မရှင်သိ ့ ပးပိြ့ခင်း။ 

၈။ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိငအ်ပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသနှင့် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ 

တိ၏့ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများအတွက ်လိအပ် သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် ကိုတင်ဆန္ဒမ ဲ

လက်မှတ်များကိ ကာ်မရှင်မှ တာင်းခြခင်းနှင့် မို န့ယ် ကာ်မရှင် အဖွဲ ခ့ွ ဲများသိ  ့

လ လာက်စွာ ခွဲ ဝ ပးြခင်း၊ 

( ခ ) မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွ ခဲွ့နှင့် ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့များ၏ 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်း၊ 

( ဂ ) ကာ်မရှင်၊ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့နှင့် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခဲွ့တိ၏့ ညန်ကားချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၉။ မို န့ယ် ကာ်မရှငအ်ဖဲွ ခဲွ့တိ၏့ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခင့်ွများမာှ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ကာ်မရှင်၏ ညန်ကားချက်နှင့်အညီ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင ်

အဖဲွခ့ွဲများကိ ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊  

( ခ ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွင်း ကျင်းပ သာ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကိ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊  

( ဂ ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သက်ဆိင်ရာ ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသများအလိက် 

မဲစာရင်းများကိ ထတ်ြပန် ကညာြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်း၊ 

အတည်ြပု ပီး သာ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသူစာရင်းကိ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသိ ့ ကိုတင် ပးပိြ့ခင်း၊ 
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(ဃ) မို န့ယ်အတွင်းရှိ ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသများအတွက် လိအပ် သာဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် 

ကိုတင်ဆန္ဒမလဲက်မှတ်များက ိခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲမ ှ တာင်းခြခင်းနှင့် ဆန္ဒခယူပွဲ 

ဒသအလိက် ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများနှင် ့ပဒ်မ ၁၂၊ 

ပဒ်မခွဲ(ဃ)၊ ပဒ်မခဲွငယ်(၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) နှင့် (၆) တိပ့ါ အဖဲွမ့ျားသိ ့လ လာက်စွာ 

ခွဲ ဝ ပးြခင်း၊ 

( င ) မိုန့ယ်အတွင်းရိှ ဆန္ဒခယူပဲွ ဒသများ၌ ဆန္ဒမဲ ပးရမည့် နရ့က်များကိ ကညာြခင်း၊ 

( စ ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲများက ပးပိ ့ သာ ဆန္ဒမဲ 

အ ရအတွက်ကိ စ ပါင်း ပီး ဆန္ဒမဲ ပးသူစာရင်း၊ ထာက်ခမဲ၊ ကန်ကွ့က်မဲနှင့်ပယ်မဲများကိ 

ခဲွြခား၍ စာရင်းြပုစ ပီး နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့၊ တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ်ဖဲွ ခဲွ့များသိ ့ အစီရင်ခြခင်း၊ မိတ္တ ူက ိ ကာ်မရှင်နှင့် 

သက်ဆိင်ရာ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများသိ ့ ပးပိြ့ခင်း၊ 

(ဆ) မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင် 

အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသနှင့် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သိ ့

အစီရင်ခြခင်း၊ မိတ္တ ူကိ ကာ်မရှင်၊ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့နှင့် 

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခ့ွဲများသိ ့ ပးပိြ့ခင်း၊ 

( ဇ ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြခားလိအပ် သာကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၁၀။ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲတိ၏့ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွင်း ကျင်းပ သာ ြပည်လးကတ် ဆန္ဒခယူပဲွကိ 

တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

( ခ ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲအတွက် မဲစာရင်းကိြပုစ ပီး သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ ် ကာ်မရှင ်

အဖွဲ ခ့ွ ဲသိ  ့အတည်ြပုရန် တင်ြပြခင်းနှင့် အတည်ြပု ပီး သာ မဲစာရင်းကိ ရပ်ကွက် 

သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွင်း ထတ်ြပန် ကညာြခင်း၊ 

( ဂ ) မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ 

ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသရှိ မဲရနယ် ြမနှင့် တည် နရာများကိ သတ်မှတ် ကညာြခငး်နငှ့် မဲရ 

အဖဲွဝ့င်များနှင့် မရဲမှူးများကိ ခန်ထ့ားြခင်း၊ 

ခင်းချက်။ ခန်ထ့ား သာ မဲရမှူးနှင့် မဲရအဖဲွဝ့င်တစ်ဦးဦးသည် ဆန္ဒခယူပဲွကျင်းပ သာ 

နရ့က်တွင် အ ကာင်းတစ်စတစ်ရာ ကာင့် ပးအပ် သာတာဝန်ကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

မြပုနိင်လင်ြဖစ် စ၊ လစ်လပ်လင်ြဖစ် စ ရပ်ရွာက ကည်ညို လးစားြခငး်ခရသည့် 

သင့် လျာ် သာ နိင်ငသားတစ်ဦးဦးကိ အစားထိး တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ ယင်းသိ ့

တာဝန် ပးအပ်ြခင်းကိ မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သိ ့အစီရင်ခရမည်။ 
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(ဃ) မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွ ခဲွ့မှ ရရိှ သာဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ 

မဲရအဖွဲ မ့ျားသိ ့လ လာက်စွာခွဲ ဝ ပးြခင်း၊ 

( င ) မဲပးများကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီြပုလပ်ြခင်း၊ 

( စ ) မဲရအသီးသီးရှိ မဲပးများကိ ယင်းမရဲ၌ပင်ဖွင့် ပီး ဆန္ဒမဲများ ရတွက်ရာတွင ် ကီးကပ် 

ကွပ်ကဲြခင်း၊ 

(ဆ) ဆန္ဒမဲ ပးသူစာရင်း၊ ထာက်ခမဲ၊ ကန်က့ွက်မဲ၊ ပယ်မဲ၊ လက်ခရရှိသည့် ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်နှင့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိခဲွြခား၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စာရင်း 

ြပုစ ပီး မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွ ခဲွ့သိ ့ ပးပိြ့ခင်း၊ 

( ဇ ) မိမိ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သိ ့အစီရင်ခြခင်း၊ 

( ဈ ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြခားလိအပ် သာကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

အခန်း(၅) 

မဲစာရင်းများြပုစြခင်း 

၁၁။ (က) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွ ကျင်းပသည့် နရ့က်တွင် အသက် ၁၈ နှစ် ြပည့် ပီးြဖစ်သည့် 

နိင်ငသား၊ ဧည့်နိင်ငသား၊ နိင်ငသားြပုခွင် ့ရသူနှင် ့ ယာယီသက် သခလက်မှတ် 

ကိင် ဆာင်ထားသူများသည် ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲတွင် ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသည်။ 

ယင်းဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသူတိင်းကိ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည်။   

( ခ ) ပဒ်မခဲွ (က) ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ် သာ အာက်ပါပဂ္ုိဂ လ်များ၏အမည်များကိ 

မဲစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းနိင်ခွင့်ရှိသည-် 

(၁) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်၏ သတမန်များ၊ သအဖဲွဝ့င်များ၊ ကာင်စစ် 

အဖွဲ ဝ့င်များနှင့် ယငး်တိနှ့င့် အတူ နထိင် သာ မိသားစဝင်များ၊ 

(၂) တပ်တွင်းတွင် နထိင် သာ်လည်း ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွ ကျင်းပသည့် နရ့က်တွင် 

ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသ၏ ြပင်ပသိ ့ တာဝန်ြဖင့် ရာက်ရှိ န သာ တပ်မ တာ ် ကည်း၊ 

ရ၊ လ တပ်ဖွဲ ဝ့င်များ၊ ယင်းတိန့ှင့်လိက်ပါ နထိင် သာ မိသားစဝင်များနှင့် 

မှီခိသူများ၊ 

(၃) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်၏ ြပင်ပ၌ အလပ်ဝတ္တ ရား ဆာင်ရွက်ရန ်

အစိးရက ခန်အ့ပ်ထားြခင်းခရသူများနှင့် ယင်းတိနှ့င့်အတူ လိက်ပါ နထိင် သာ 

မိသားစဝင်များ၊  

(၄) နိင်ငြခားသိ ့ ရာက်ရှိ န သာ အစိးရပညာ တာ်သင်များနှင့် ယင်းတိန့ှင့်အတူ 

လိက်ပါ နထိင် သာ မိသားစဝင်များ၊ 
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(၅) အစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြခားတွင် ရာက်ရိှ န သာ အြခားပဂ္ုိဂ လ်များ၊ 

 (၆) တက္က သိလ်၊ ဒီဂရီ ကာလိပ်၊ ကာလိပ်နှင့် သိပ္ပအသီးသီးတွင ် ပညာသင်ကား 

န သာ ကျာင်းသူ၊ ကျာင်းသားများ။  

ရှင်းလင်းချက်။ တက္က သိလ်၊ ဒီဂရီ ကာလိပ်၊ ကာလိပ်နှင့် သိပ္ပဆိသည်မှာ 

ကျာင်းသူ၊ ကျာင်းသားများ ပညာသင်ကားရန ်အစးိရက ဖွင့်လှစ်ထား သာ 

သိမ့ဟတ် အသိအမှတ်ြပုထား သာ တက္ကသိလ်၊ ဒီဂရီ ကာလိပ်၊ ကာလိပ် 

နှင့်သိပ္ပများကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာ 

ကျာင်းများ၊ လူမ ရး ကျာင်းများနှင့် ဂဟာများ၊ တပ်မ တာ်က ဖွင့်လှစ် သာ 

တက္က သိလ်များနှင့် ကျာင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ တက္က သိလ်၊ ဒီဂရီ ကာလိပ်၊ 

ကာလိပ်နှင့်သိပ္ပများတွင် ပညာသင်ကား န သာ ကျာင်းသူ၊ ကျာင်းသားများအနက် 

သက်ဆိင်ရာတက္က သိလ်၊ ဒီဂရီ ကာလိပ်၊ ကာလိပ်နှင့် သိပ္ပဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဒသရိှ 

မဲစာရင်းတွင်ပါရှိ သာ ကျာင်းသူ၊ ကျာင်းသားများမှအပ အြခား ဒသမှ 

လာ ရာက်ပညာသင်ကား န သာ ကျာင်းသူ၊ ကျာင်းသားများသည် ဤဥပ ဒပါ 

ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသည်။ 

(၇) ဆးရသိ ့တက် ရာက် န သာ အတွင်းလူနာများနှင့် ယင်းတိအ့ား ြပုစ စာင့် ရှာက် 

န သာ တာဝန်ကျဝနထ်မ်းများ၊  

(၈) အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းတစ်ခခ၏ တာဝန် ပးချက်အရ မိမိတိ၏့ အ ြခစိက် 

စခန်းမှခွဲခွာ၍ အြခား ဒသရိှ လပ်ငန်းခွင်၌ ရာက်ရိှ နသူများ၊ 

(၉) ရဲစခန်းများနှင့် အကျဉ်း ထာင်များရှိ အချုပ်သားများ။ 

( ဂ ) မဲစာရင်းြပုစရာတွင် အမဲတမ်း နထိင်သည့် ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသမှ အြခားဆန္ဒခယူပွဲ 

ဒသတစ်ခသိ  ့ တစ်ဦးချင်းြဖစ် စ၊ အဖွဲ လ့ိက်ြဖစ် စ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲ 

ကျင်းပသည့် နရ့က် ကျာ်လွန်သည်အထိ ယာယီလာ ရာက် အလပ်လပ်ကိင်သူများကိ 

ရာက်ရိှ န သာ ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသ၏ မဲစာရင်းတွင ် ထည့်သွင်းနိင်သည်။ ထိပဂ္ဂုလ် 

များ၏ အမည်စာရင်းကိ မူလ နထိင်ရာ ဆန္ဒခယူပဲွ ဒသရိှ မဲစာရင်းမှပယ်ဖျက်ရန် 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ 

(ဃ) အာက်ပါပဂ္ဂုလ်များကိ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းြခင်းမြပုရ - 

(၁) သာသနာ့ဝန်ထမး်များ၊  

(၂) သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒအရ စိတ် ပါ့သွပ် နသည်ဟ သတ်မှတ်ြခင်းခရသူများ၊ 

(၃) ြပစ်မတစ်ခခ ကာင့် တရားရး၏ အမိန် ၊့ စီရင်ချက်အရ ထာင်ဒဏ်ကျခ 

နရသူများ၊  
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(၄) ြပည်ပသိ ့တရားမဝင် ရာက်ရိှ နသူများ၊ 

(၅) နိင်ငြခားသားများ။ 

၁၂။ (က) မဲစာရင်းကိ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ ွ ဲများက မိမိတိ  ့

ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအလိက် ြပုစရမည်။ 

( ခ ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲများသည် မိမိတိ၏့ ရပ်ကွက် 

သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွင်း နထိင် သာ ပဒ်မ ၁၁၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဆန္ဒမဲ 

ပးခွင့်ရှိသူတိင်း၏ အမည်ကိ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည်။ 

( ဂ ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ မဲစာရင်းြပုစသည့်အခါ ပဒ်မ ၁၁၊ ပဒမ်ခဲွ (ခ) တွင ် ဖာ်ြပထား သာ 

ပဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည်ကိ ယင်းတိ ့ နထိင် သာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ 

မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်းြခင်းမြပုရ။ အကယ်၍ ယင်းမဲစာရင်းတွင် ပါရိှ နလင် ထိသူ၏ 

အမည်ကိ မဲစာရင်းမှ ထတ်ပယ်ရမည်။ 

(ဃ) ပဒ်မ ၁၁၊ ပဒ်မခဲွ (ခ) တွင် အကျုးဝင်သူများအတွက် မဲစာရင်းြပုစရာတွင် ကာ်မရှင်က 

ညန် ကားသည့်အတိင်း သင့် လျာ် သာ အဖွဲ ဝ့င်အ ရအတွက်ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းသည့် 

အာကပ်ါအဖဲွမ့ျားက ြပုစရမည်- 

(၁) နိင်ငြခားတွင် ရာက်ရှိ န သာ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသူများနှင့် ယင်းတိန့ှင့်အတူ 

နထိင် သာ မိသားစဝင်များအတွက် သက်ဆိင်ရာသရးအကီးအမှူးနှင့် အဖွဲ  ့

သိမ့ဟတ် ကာင်စစ်ဝန်ရး အကီးအမှူးနှင့်အဖွဲ ၊့ 

(၂) တပ်တွင်းတွင် နထိင် သာ်လည်း ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲ ကျင်းပသည့် 

နရ့က်တွင် ဆန္ဒခယူပဲွ ဒသ၏ ြပင်ပသိတ့ာဝန်ြဖင့် ရာက်ရိှ န သာ တပ်မ တာ် 

ကည်း၊ ရ၊ လ တပ်ဖဲွဝ့င်များ၊ ယင်းတိနှ့င့် လိက်ပါ နထိင် သာ မိသားစဝင်များနှင့် 

မှီခိသူများအတွက် သက်ဆိင်ရာ တပ်မှူ းနှင့်အဖွဲ ၊့ 

(၃) တက္က သိလ်၊ ဒီဂရီ ကာလိပ်၊ ကာလိပ်နှင့်သိပ္ပအသီးသီးတွင် ပညာသင်ကား 

လျက်ရှိ က သာ ကျာင်းသူ၊ ကျာင်းသားများအတွက် တက္ကသိလ်ြဖစ်လ င် 

သက်ဆိင်ရာတက္ကသိလ် ပါ မာက္ခချုပ်နှင့်အဖွဲ ၊့ ဒီဂရီ ကာလိပ်၊ ကာလိပ်နှင့် 

သိပ္ပြဖစ်လင် သက်ဆိင်ရာ ကျာငး်အပ်ကီးနှင့်အဖွဲ ၊့ လူမ ရး ကျာင်းြဖစ်လင ်

ယင်း ကျာင်း၏ အကီးအမှူးနှင့်အဖွဲ ၊့ ဂဟာြဖစ်လင် ဂဟာမှူ းနှင့်အဖွဲ ၊့ 

(၄) ဆးရသိ  ့ တက် ရာက် န သာ အတွင်းလူနာများ၊ ယင်းတိအ့ား ြပုစ စာင့် 

ရှာက်သူများနှင့် တာဝန်ကျ န သာ ဝန်ထမ်းများအတွက် ဆးရအပ်ကီး 

သိမ့ဟတ် တာဝန်ခပဂ္ဂုလ်နှင့်အဖွဲ ၊့ 

(၅) အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းတစ်ခခ၏ တာဝန် ပးချက်အရ မိမိတိ၏့ အ ြခစိက်စခန်းမှ 

ခဲွခွာ၍ အြခား ဒသရိှ လပ်ငန်းခွင်၌ ရာက်ရိှ နသူများအတွက် ယင်းလပ်ငန်းခွင် 

အကီးအမှူးနှင့်အဖဲွ ၊့  
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(၆) ရဲစခန်းရိှ အချု ပ်သားများအတွက် သက်ဆိင်ရာရဲစခန်းမှူးနှင့်အဖဲွ၊့ အကျဉ်း ထာင်ရိှ 

အချုပ်သားများအတွက် သက်ဆိင်ရာ ထာင်ပိင်နှင့်အဖွဲ ။့ 

( င ) ပဒ်မ ၁၁၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသည့် တပ်မ တာ် ကည်း၊ ရ၊ လ 

တပ်ဖဲွဝ့င်များနှင့် ယင်းတိ၏့မိသားစဝင်များနှင့် မီှခိသူများအတွက် မဲစာရင်းြပုစရာတွင် 

ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲများသည် အာက်ပါအတိင်း 

ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(၁) မိမိတိနှ့င့်သက်ဆိင် သာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွင်း အ ြခစိက် 

လျက်ရှိသည့် တပ်ရင်း၊ တပဖဲွ် ၊့ တပ်ဌာနချုပ်များ၌ နထိင်က သာ တပ်မ တာ် 

ကည်း၊ ရ၊ လ တပ်ဖွဲ ဝ့င်များ၊ ယင်းတိမ့ိသားစဝင်များနှင့် မှီခိသူများ၏ 

အမည်များကိ သက်ဆိင်ရာတပ်မှူး၏ အကူအညီြဖင့် မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းြခင်း၊ 

(၂) သက်ဆိင်ရာတပ်တွင်း၌ မ နဘဲ တပ်၏ြပင်ပ၌ နထိင်က သာ တပ်မ တာ် 

ကည်း၊ ရ၊ လ တပ်ဖဲွဝ့င်များ၊ ယင်းတိနှ့င့်အတူ နထိင်ကသည့် မိသားစဝင်များ 

နှင့် မီှခိသူများ၏ အမည်များကိ ယင်းတိ ့ နထိင်ရာ ဆန္ဒခယူပဲွ ဒသ၏ မဲစာရင်း၌ 

ထည့်သင်ွးြခငး်။ 

၁၃။ (က) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့များသည် မဲစာရင်းကိ စစ် ဆးြခင်း၊ 

ကညာြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ြဖည့်စွက်ြခင်းတိကိ့ ြပုလပ်ရမည်။ သိရ့ာတွင် မဲစာရင်း 

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်းတိနှ့င့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့၏ 

အတည်ြပုချက်ကိရယူရမည်။ 

( ခ ) ပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ဖွဲ စ့ည်းထားသည့် အဖွဲ မ့ျားသည ်မဲစာရင်းစစ် ဆးြခင်း၊ 

ကညာြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်းတိက့ိ ရပ်ကွက် 

သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည်။  

( ဂ ) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားလင် ပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခဲွ (ဃ)၊ ပဒ်မခဲွငယ် (၁) နှင့် (၂) 

တိအ့ရ ဖဲွ စ့ည်းထား သာအဖဲွအ့တွက် ကာ်မရှင်ထမှလည်း ကာင်း၊ အြခားအဖဲွမ့ျား 

အတွက် ယင်းတိန့ှင့်သက်ဆိင် သာ မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲထမှလည်း ကာင်း 

အတည်ြပုချက်ကိရယူရမည်။ ကာ်မရှင်နှင့်မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့များ၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် 

အပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 

အခန်း(၆) 

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း 

၁၄။ (က) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွအတွက် ြပုစ သာမဲစာရင်း၌ ပါဝင်သူတိင်းသည် ြပည်လးကတ် 

ဆန္ဒခယူပွဲတွင် ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသည်။ 
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( ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသူတစ်ဦးသည် မိမိ၏အမည်စာရင်းပါဝင်သည့် ဆန္ဒခယူပဲွ ဒသအတွင်းရိှ 

မဲရ၌သာ ဆန္ဒမဲ ပးရမည်။ 

၁၅။ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကျင်းပမည့် မဲရတိင်းတွင် ဆန္ဒမဲ ပးသူများ လွယ်ကူစွာဆန္ဒမဲ 

ပးနိင် ရးအတွက် အများြမင်သာသည့် နရာတွင် သတ်မှတ်ထား သာမဲပးကိ ထားရှိရမည်။ 

၁၆။ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည် ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲတွင် တစ်ကိမ်သာ ကိယ်တိင်ဆန္ဒမဲ 

ပးခွင့်ရှိသည်။ 

၁၇။ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည် မဲရမှူးထမှ သာ်လည်း ကာင်း၊ မဲရမှူးက တာဝန်လဲအပ် 

ထားသူထမှ သာ်လည်း ကာင်း ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိရယူ၍ မဲရအတွင်းရှိ သတ်မှတ်ထား သာ 

နရာတွင် လို ဝှ့က်ဆန္ဒြပု ပီး နာက် မဲပးအတွင်းသိထ့ည့်ရမည်။ ယင်းသိဆ့န္ဒြပုစဉ် ဆန္ဒမဲလက်မှတ် 

တစ်စတစ်ရာပျက်စီးသွားပါက ပယ်မဲမြဖစ် စ ရးအတွက် မဲရမှူး သိမ့ဟတ် မဲရမှူးက တာဝန် 

လဲအပ်ထားသူထမ ှဆန္ဒမဲလကမှ်တ်အသစ်ကိ ထပ်မ တာင်းယူ၍ ဆန္ဒမဲ ပးနိင်သည်။  

၁၈။ အာက်ပါပဂ္ဂ လ်များသည ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲ 

ပးနိင်သည ်- 

(က) နိင်ငြခားတွင ် ရာက်ရိှ န သာ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသူများ၊ 

( ခ ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွ ကျင်းပသည့် နရ့က်တွင် မိမိ နထိင် သာ ဆန္ဒခယူပဲွ ဒသ၏ 

ြပင်ပသိ ့ခရီးသွားရန်ရှိ သာ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသူများ၊ 

( ဂ ) ပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခွဲ(ဃ)၊ ပဒ်မခွဲငယ်(၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) နှင့် (၆) တိအ့ရ ဖွဲ စ့ည်း သာ 

အဖွဲ မ့ျားက ြပုစထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ၊  

(ဃ) သက်ဆိင်ရာဆန္ဒခယူပွ ဲ ဒသအတွင်း ရှိ န သာ်လည်း အာက်ပါအ ကာင်း 

တစ်ခခ ကာင့် မဲရသိ  ့ကိယ်တိင်လာ ရာက ်ဆန္ဒမဲမ ပးနိင်သူများ - 

(၁) အနာ ကီး ရာဂါစဲွကပ် နြခင်း၊ 

(၂) ရာဂါ ဝဒနာြပင်းထန်စွာ ခစား နရြခင်း၊ 

(၃) အသက်အရွယ်ကီးရင့် နြခင်း၊ 

(၄) သားဖွား နြခငး်၊ 

(၅) မသန်စွမ်းသူြဖစ်ြခင်း။ 

၁၉။ ပဒ်မ ၁၁၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) တွင ် ဖာ်ြပထား သာ ပဂ္ုိဂ လ်များအတွက် ဆန္ဒမဲ ပးရန် နည်းလမ်း 

များမှာ ဤဥပ ဒအရ ြပ ာန်းသည့် နည်းဥပ ဒများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း ြဖစ် စရမည်။ 
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အခန်း(၇) 

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ရဆ့ိင်းြခင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းြခင်း 

၂၀။ (က) သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင့်ြဖစ် စ၊ လြခု ရးပျက်ြပားသည့် အ ြခအ န ကာင့် 

ြဖစ် စ၊ အြခား ဘးအန္တရာယ်တစ်ခခ ကာင့်ြဖစ် စ လွတ်လပ်၍ တရားမတ သာ 

ဆန္ဒခယူပွဲကိတည် ငိမ်စွာ ကျင်းပနိင်ြခင်းမရှိလ င် သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် ကာ်မရှင် 

အဖွဲ ခ့ွဲသည ်ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသတစ်ခလးနှင့် သက်ဆိင် သာ မဲရအားလးကိြဖစ် စ၊ မဲရ 

အချိုက့ိြဖစ် စ၊ မဲရတစ်ရကိြဖစ် စ ပဒ်မ ၆၊ ပဒ်မခဲွ (င) အရ သတ်မှတ်ထား သာ 

ကာလအတွင်း ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက် သင့် လျာ်သည့် နရ့က်သိ  ့ တစ် ကိမ် 

ရ ဆ့ိင်းနိင်သည်။ ထိြ့ပင်မဲရများကိလည်း မိမိသင့် လျာ်သည်ဟ ထင်ြမင်သည့် 

နရာသိ ့ချက်ချင်း ရ ့ ြပာင်းနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ ရဆိ့င်းြခင်းနှင့် ရ ့ ြပာင်းြခင်းကိ 

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှငအ်ဖွဲ ခဲွ့ 

နှင့် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သိတ့င်ြပ ပီး မိတ္တ ူကိ ကာ်မရှင်၊ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ 

ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲနှင့် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင် 

အဖဲွခ့ွဲများသိ ့တင်ြပရမည်။ 

( ခ ) မဲရတစ်ရရတွင ်ဆန္ဒမဲ ပးရန် သတ်မှတ်ထား သာ နရ့က်၌ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသူများက 

ပဒ်မခွဲ (က) ပါ  အ ကာင်းတစ်စတစ်ရာ ကာင့် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းမြပုလပ်နိင်လ င် 

မဲရအဖွဲ သ့ည် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ရဆ့ိင်း ကာင်း ကညာရမည်။ ဆန္ဒမဲ ပး နစဉ် 

ရဆ့ိင်းရလင် မဲရအဖွဲသ့ည် ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသူငါးဦး၏ ရှ ့ မှာက်တွင် မဲပးများကိ 

လြခုစွာပိတ်ထား ပီး ယင်းြဖစ်စဉ်ကိ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ 

ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲသိ  ့ ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။ ယင်း ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲသည် မိမိ၏ 

ထာက်ခချက်နှင့်အတူ မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသိ ့အစီရင်ခရမည်။ 

( ဂ ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲသည် ရဆ့ိင်းလိက် ကာင်း 

ကညာခ့ဲသည့်မဲရတွင် ဆန္ဒမဲ ပးရန်ကျန် နသည့် ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသူများ ဆန္ဒမဲ ပးရန် 

နရ့က်နှင့် နရာက ိပဒမ် ၆၊ ပဒ်မခဲွ (င) အရ သတ်မှတ်ထား သာ ကာလအတွင်းမှ 

ရက်တစ်ရက်သတ်မှတ်၍ ကညာ ပးရမည်။ 

(ဃ) ရဆ့ိင်းလိက်သည့် နရ့က်တွင ်ဆန္ဒမဲ ပးရာ၌ မဲပးအသစ်ကိ အသးြပုရမည်။ 

၂၁။ (က) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲအတွက် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ပဒ်မ ၂၀၊ ပဒ်မခွဲ (က) ပါ  

အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် ဖျက်သိမ်းရန် အ ြခအ နြဖစ် ပ လာပါက ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် 

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသည် ယင်း၏ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသအတွင်းရှိ မဲရအချို ကိ့ 

ြဖစ် စ၊ မဲရအားလးကိြဖစ် စ ဖျက်သိမ်းနိင်သည်။ ယင်းသိ ့အ ြခအ နြဖစ် ပ လာပါက 

ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသည် မိမိ၏ ဆာင်ရွက်ချက်ကိ 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသိ ့ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။ 
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( ခ ) ပဒ်မခဲွ (က) အရ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့၏ တင်ြပချက်ကိ 

မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သည် မိမိ၏သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း 

သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲနငှ့် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသိ ့

အစီရင်ခ ပီး မိတ္တ ူကိ ကာ်မရှင်၊ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမနှင့် သက်ဆိင်ရာ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခ့ွဲများသိ ့ ပးပိရ့မည်။ 

( ဂ ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲအတွက် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ပဒ်မ ၂၀၊ ပဒ်မခွဲ (က) ပါ  

အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် ဖျက်သိမ်းရန်အ ြခအ န ြဖစ် ပ လာပါက မို န့ယ် 

ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သည် မိမိ မိုန့ယ်အတွင်းရိှ ဆန္ဒခယူပဲွ ဒသတစ်ခကိြဖစ် စ သတ်မှတ် 

ထား သာ ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသအားလး၏ ထက်ဝက်အထိကိြဖစ် စ ဖျက်သိမ်းနိင်သည်။ 

အကယ်၍ ဆန္ဒခယူပွဲ ဒသအားလး၏ ထက်ဝက် ကျာ်က ိဖျက်သိမ်းရန ်အ ြခအ န 

ြဖစ် ပ လာပါက မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲသည် မိမိ၏ ထာက်ခချက်နှင့်အတူ 

သက်ဆိင်ရာကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ 

ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့၊ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့၊ နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမနှင့် တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖဲွ ခဲွ့များသိ ့ချက်ချင်း အစီရင်ခရမည။် 

(ဃ) ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့၏ ထာက်ခတင်ြပချက်ကိ တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့က အဆးအြဖတ် ပးရမည်။ ယင်းဆးြဖတ်ချက်သည် 

အပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သည် 

ထိသိဖ့ျက်သိမ်းရန် ဆးြဖတ် ကာင်းကိ ကာ်မရှင်သိအ့စီရင်ခ၍ သက်ဆိင်ရာ 

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိငအ်ပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖဲွခ့ွဲ၊ 

ခရိင် ကာ်မရှငအ်ဖဲွ ခ့ွဲနှင့် မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖဲွ ခဲွ့များသိ ့မိတ္တ ူ ပးပိရ့မည်။ 

အခန်း(၈) 

ဆန္ဒမဲ ရတွက်ြခင်း 

၂၂။ (က) မဲရတွင် မဲရပိတ် ပီးသည်နှင့်တစ် ပို င်နက် မဲရအဖွဲသ့ည်- 

(၁) ၁၀ ဦး အာက်မနည်း သာ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသူတိ၏့ ရှ ့ မှာက်တွင် မဲပးများကိ 

စစ် ဆး ပီး နာက် ယင်းမဲပးများကိဖွင့်၍ ဆန္ဒမဲများကိ ရတွက်ရမည်။ ယင်းသိ ့

ရတွက်ရာ၌ ထာက်ခမဲ၊ ကန်က့ွက်မဲနှင့် ပယ်မဲများကိ ခွဲြခား ရတွက်ရမည်။ 

(၂) ကျန်ရိှ န သး သာ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရိှသူများထမှ ဆန္ဒမဲကိ ပဒ်မ ၂၀၊ ပဒ်မခဲွ (ဂ) အရ 

ရဆိ့င်းသတ်မှတ် သာ နရ့က်တွင် ဆက်လက်ရယူရမည်။ ထိဆန္ဒမဲ ရယူသည့် 

မဲရပိတ်ပီးမှသာလင် ယင်းမဲရမှ ဆန္ဒမဲများကိ ပဒ်မ ၂၀၊ ပဒ်မခဲွ (ခ) ပါြပ ာန်းချက် 

နှင့်အညီ လြခုစွာပိတ်ထား သာ မဲပးများရိှဆန္ဒမဲများနှင့် ပါင်း၍ ရတွက်ရမည်။ 
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(၃) ပဒ်မ ၂၀၊ ပဒ်မခဲွ (ဂ) အရ ရဆိ့င်းသတ်မှတ် သာ နရ့က်တွင်လည်း ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း 

မြပုလပ်နိင်လင ်ပဒ်မ ၂၀၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ လြခုစွာပိတ်ထား သာ မဲပးများရိှ 

ဆန္ဒမမဲျားကိသာ ရတွကရ်မည။် 

(၄) ပဒ်မခွဲငယ် (၁) နှင့်အညီ ဆန္ဒမဲများကိ ရတွက် ပီး သာအခါ မဲစာရင်းပါ 

ဆန္ဒမဲ ပးသူစာရင်း၊ ထာက်ခမဲ၊ ကန်က့ွက်မဲ၊ ပယ်မဲ၊ လက်ခရရှိသည့် ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်နှင့် လက်ကျန်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်တိ၏့ စာရင်းများကိ သီးြခားြပုစ ပီး 

ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖဲွ ခ့ွဲသိ ့ ပးပိရ့မည။် 

( ခ ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သည် ပဒ်မခဲွ (က)၊ ပဒ်မခဲွငယ် (၄) အရ 

ပးပိသ့ည့်စာရင်းများကိ မဲရအလိက်စစည်း ပီး စာရင်းချုပ်ြပုစ၍လည်း ကာင်း၊ 

လက်ခရရှိထား သာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိလည်း ကာင်း အစီရငခ်စာနှင့် 

အတူ သက်ဆိငရ်ာ မိုန့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသိ ့ ပးပိရ့မည်။ 

( ဂ ) မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသည-် 

(၁) ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ သက်ဆိင်ရာရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင် 

အဖဲွခဲွ့များက ပးပိသ့ည့် စာရင်းများကိ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအလိက် 

စစည်း၍ ြပုစ သာစာရင်း၊ 

(၂) ပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခဲွ (ဃ)၊ ပဒ်မခဲွငယ် (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) နှင့် (၆) တိအ့ရ ဖဲွစ့ည်း သာ 

အဖဲွမ့ျားက ပးပိသ့ည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့် ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် 

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့များက ပးပိသ့ည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ 

ရတွက် ပီးရရိှသည့်စာရင်းများကိလည်း ကာင်း၊ ပဒ်မခဲွငယ်(၁)ပါစာရင်းများကိ 

လည်း ကာင်း စ ပါင်းြပုစထား သာ စာရင်းတိက့ိ အစီရင်ခစာနှင့်အတူ 

နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့၊ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲသိ  ့ ပးပိရ့မည်။ ယင်းမိတ္တ ူကိ ကာ်မရှင်နှင့် သက်ဆိင်ရာ 

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယပ်ိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာမ်ရှင် 

အဖွဲ ခ့ွဲနှင့် သက်ဆိင်ရာခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများသိ ့ ပးပိရ့မည်။ 

(ဃ) တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခဲွ့သည် ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ မို န့ယ် 

ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့များက ပးပိ ့ သာ မဲစာရင်းများကိစစည်း၍ ကာ်မရှင်သိ ့ ပးပိရ့မည်။ 

( င ) ကာ်မရှင်သည ် ပဒ်မ ၁၂၊ ပဒ်မခွဲ (ဃ)၊ ပဒ်မခဲွငယ် (၁) အရ ဖွဲ စ့ည်းထား သာ 

အဖွဲ မ့ျားက ပးပိသ့ည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ ထာက်ခမ၊ဲ ကန်က့ွက်မဲနှင့် 

ပယ်မဲများ ခွဲြခား၍ ရတွက်ရမည်။ 
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အခန်း(၉) 

ဆန္ဒမဲများ ကညာြခင်း 

၂၃။ ကာ်မရှင်သည် ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲကျင်းပ ပီးစီးသည့်အခါ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခဲွ့များက ပဒမ် ၂၂၊ ပဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ပးပိတ့င်ြပ သာ ဆန္ဒမဲစာရင်းများနှင့် 

ပဒ်မ ၂၂၊ ပဒ်မခဲွ (င) အရ ကာ်မရှင်က ရတွက်ရရိှထား သာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်စာရင်းများကိ 

တစ် ပါင်းတည်းစာရင်းချုပ်၍ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသူဦး ရ၊ ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ၊ ထာက်ခဆန္ဒမဲ ပးသူ 

ဦး ရနှင် ့ယင်းတိ၏့နင်းယှဉ်ချက်ကိ ရာခိင်နန်းြဖင့် ကညာရမည်။ 

၂၄။ ကာ်မရှင်သည် ပဒ်မ ၂၃ အရ ဆန္ဒမဲရရှိမအ ြခအ နကိ ကညာပီး နာက် ြပည် ထာင်စ 

လတ် တာ်သိအ့စီရင်ခစာ တင်သွင်းရမည်။ ထိြ့ပင ်အစိးရအဖွဲသ့ိလ့ည်း တင်ြပရမည်။ 

အခန်း(၁၀) 

တားြမစ်ချက်နှင့်ြပစ်ဒဏ ်

၂၅။ ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သူမ  အာက်ပါတိကိ့ မြပုရ- 

(က) တစ်ကိမ်ထက်ပိ၍ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း၊  

( ခ ) ဆန္ဒမဲလကမှ်တ် သိမ့ဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အတက ိလက်ဝယ်ထားရိှြခင်း၊ 

( ဂ ) ဆန္ဒမဲလကမှ်တ် သိမ့ဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

(ဃ) ဆန္ဒမဲလကမ်ှတ်ကိ မဲရြပင်ပသိ ့တမင်ကရွယ်ချက်ြဖင့် ယူ ဆာင်သွားြခင်း၊ 

( င ) မဲပးကိ အခွင့်အာဏာမရိှဘဲဖွင့်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် 

ထိခိက် စြခင်း၊  

( စ ) မဲရကိ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

(ဆ) ကာ်မရှင်နှင့် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့များက ထတ်ြပန်ထား သာစာရင်း၊ အ ကာင်းကားစာ 

သိမ့ဟတ် အြခားစာရွက်စာတမ်းများကိ ဖတ်ရ၍မရ စရန် တမင် ကရွယ်ချက်ြဖင့် 

ြပုလပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

( ဇ ) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွကိ ပျက်ြပား စရန် မဲရအတွင်း၌ြဖစ် စ၊ သတ်မှတ်ထား သာ 

မဲရပရဝဏ်အတွင်း၌ြဖစ် စ၊ အများြပည်သူတိန့ှင့်သက်ဆိင် သာ နရာ၌ြဖစ် စ၊ 

ပဂ္ဂလိကပိင် နရာ၌ြဖစ် စ ဟာ ြပာြခင်း၊ စာရွက်စာတမ်းကမ်းလှမ်းြခင်း၊ ပိစတာများ 

အသးြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် နှာင့်ယှက်ြခင်း။ 

၂၆။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၅ ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက် ကာင်း၊ ယင်းသိ ့ ဖာက်ဖျက်ရန် 

အားထတ် ကာင်း၊ ဖာက်ဖျက်ရန် ပူး ပါင်း ကစည်၍ ြပစ်မ ြမာက် သာ ြပုလပ်မတစ်ခခကိ 

ြပုလပ် ကာင်း သိမ့ဟတ် ဖာက်ဖျက်ရာတွင် အား ပးကူညီ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် 
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ထိသူကိ သးနှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၁) 

ဘ ာ ရးနှင့်ဝနထ်မ်းအကူအညီရယူြခင်း 

၂၇။ (က) ကာ်မရှင်သည-် 

(၁) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပဲွကျင်းပ ရးအတွက် ခန်မှ့န်း ြခကန်ကျစရိတ်ကိ တွက်ချက်ပီး 

အစိးရအဖွဲသ့ိ ့တင်ြပ တာင်းခသးစွဲရမည်။ 

(၂) ပဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ တာင်းခရရှိ သာ ငွအနက် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများသိ  ့

သင့် လျာ်သလိ ခဲွ ဝ ပးရမည်။ 

( ခ ) ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများသည-် 

(၁) ပဒ်မခွဲ (က) အရ ကာ်မရှင်ထမ ှ ခဲွ ဝရရိှ သာ ငွကိ ကာ်မရှင်က ညန်ကား 

သည့်အတင်ိးသးစဲွ၍ စာရင်းများကိ စနစ်တကျထားရိှရမည်။ 

(၂) ြပည်လးကတ်ဆန္ဒခယူပွဲ ကျင်းပ ပီးစီး သာအခါ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများသည် 

မိမိတိ၏့ ငွစာရင်းရှင်းတမ်းများကိ ကာ်မရှင်သိ ့ ပးပိရ့မည်။ 

၂၈။ ကာ်မရှင်သည် ကာ်မရှင်နှင့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွ ဲများအတွက် လိအပ် သာဝန်ထမ်းများနှင့် 

ပစ္စည်းအကူအညီတိကိ့ သက်ဆိင်ရာြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနများနှင့်အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း 

များထမ ှညိနင်းရယူနိင်သည်။ 

အခန်း(၁၂) 

အ ထွ ထ ွ

၂၉။ ကာ်မရှင်အဖဲွခ့ွဲ အဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမး် ဆာင်သူများ၊ ကာ်မရှင်၏ တာဝန် ပးချက် 

အရ တာဝန်ထမ်း ဆာင်သူများနှင့် မဲရအဖဲွဝ့င်များသည် ဤဥပ ဒအရ ပးအပ် သာ တာဝန်ကိ 

ထမ်း ဆာင်ချိန်တွင် ရာဇသတ်ကီး ပဒ်မ ၂၁ အရ ြပည်သူဝ့န်ထမ်း ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 

၃၀။ (က) ကာ်မရငှအ်ဖွဲ ခ့ွဲတစ်ခခတွင် တစ်စတစ်ရာ သာ အ ကာငး် ကာင်း ကာင့် အဖဲွဝ့င် 

နရာလစ်လပ်ခ့ဲလင် အာက်ပါ ကာ်မရှင် သိမ့ဟတ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့က အစားထိး 

ခန်ထ့ားနိင်သည်- 

(၁) နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့နှင့် တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ၏ အဖွဲ ဝ့င် နရာြဖစ်ပါက ကာ်မရှင်၊ 
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(၂) ကိယ်ပိင်အပ်ချု ပ်ခွင့်ရတိင်း သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချု ပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့၊ 

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲနှင့် မို န့ယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ၏ အဖွဲ ဝ့င် နရာြဖစ်ပါက 

သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခဲွ့၊ 

(၃) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ၏ အဖွဲ ဝ့င် နရာြဖစ်ပါက 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲ။ 

( ခ ) ကာ်မရှင် သိမ့ဟတ် ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့တွင် အဖဲွဝ့င် နရာလစ်လပ်ြခင်း ကာင့် ကာ်မရှင် 

သိမ့ဟတ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ ွ ဲ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များသည် ပျက်ြပယ်ြခင်း 

မရိှ စရ။ 

၃၁။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် ြပည် ထာင်စ 

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်သည် လိအပ် သာနည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 

အမိန်၊့ ညန်ကားချက်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက ိထတ်ြပနနိ်င်သည်။ 

 

 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 
 

 (ပ) သိန်းစိန် 

 နိင်င တာ်သမ္မတ 

 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


