ြပည်ေောင်စုြြန်ြာနိုင်ငဳေော်
ြပန်ကြာဵေေဵဌာန
(၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ စာကြည်ဴေြ
ို ်၊ ြပေိုြ်နှငဴ်ြပပွဲြျာဵကြီဵကြပ်အုပ်ချုပ်ေေဵ နည်ဵဥပေေြျာဵ)
အြှေ် ၅၀
၁၃၂၆ ခု၊ ြဆုန်လြပည်ဴေြျာ် ၃ ေြ်။
( ၁၉၆၄ ခု၊ ဧပပီလ ၂၈ ေြ်။)
အမှတ် ၅၀။ ။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ စာကြည်ဴတိုြ်၊ ြပတိုြ်နှင်ဴ ြပပွဲမျာဵကြီဵကြပ်အုပ်ချုပ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀
အရ၊ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငဳ ေတာ်လန
ှ ်ေရဵအစိုဵရသည်၊ ေအာြ်ပါ နည်ဵဥပေဒမျာဵြို ြပုလိုြ်သည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ စာကြည်ဴေြ
ို ်၊ ြပေိုြ်နှငဴ်ြပပွဲြျာဵကြီဵကြပ်အုပ်ချုပ်ေေဵနည်ဵ ဥပေေြျာဵ
၁။ ။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြို “၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ စာကြည်ဴတြ
ို ်၊ ြပတိုြ်နှငဴ်ြပပွဲ မျာဵကြီဵကြပ်အုပ်ချုပ်
ေရဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ” ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။

အဓိပ္ပါယ်ေဖါ်ြပချြ်
၂။ ။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် အြခာဵအဓိပ္ပါယ်ေြာြ်ယူရန်မလိုလျှင်(ြ) “ဥပေေ” ဆိုသည်မှာ၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ စာကြည်ဴတြ
ို ်၊ ြပတိုြ်နှငဴ် ြပပွဲမျာဵကြီဵကြပ်
အုပ်ချုပ်ေရဵ ဥပေဒြို ဆိုလိုသည်။
(ခ)

“ေြာ်ြီေီ” ဆိုသည်မှာ ၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၃(၁) အရ၊ ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်
ေြာ်မီတီြို ဆိုလိုသည်။

(ဂ)

“ပုဳစဳ” ဆိုသည်မှာ၊ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ပူဵတွဲထာဵသည်ပ
ဴ ုဳစဳြို ဆိုလိုသည်။

ေလျှောြ်လာွှ ေင်သွင်ဵြခင်ဵ
၃။ ။

(၁)

ဥပေဒအာဏာတည်သည်ဴ အရပ်ေဒသအတွင်ဵ စာကြည်ဴတြ
ို ်၊ သို့မဟုတ် ြပတိုြ်ြို
ဖွင်ဴလှစ်သူ၊ သို့မဟုတ် ထာဵရှိသူတိုင်ဵသည်၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (၁)အရ၊ ဥပေဒ
စတင်အာဏာ

တည်သည်ေ
ဴ န့ရြ်မှ

စာကြည်ဴတြ
ို ်၊

သို့မဟုတ်

ရြ်ေပါင်ဵ

ြပတိုြ်မျာဵြို

ြိုဵဆယ်အေွင်ဵ

မှတ်ပုဳတင်ရန်

ဥပေဒအရ၊

သြ်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်

အရာရှိထဳေလျှာြ်ထာဵရမည်။
(၂)

ဥပေဒစတင်အာဏာတည်ပပီဵသည်ဴ

ေန့ရြ်ေနာြ်တွင်

စာကြည်တ
ဴ ိုြ်ဖွငဴ်လှစ်လုသ
ိ ူ၊

သို့တည်ဵ မဟုတ် ြပတိုြ်ထာဵရှိလိုသူ၊ သို့မဟုတ် စာကြည်ဴတြ
ို ်၊ သို့မဟုတ် ြပတိုြ်
ဖွင်ဴလှစ်ထာဵ ရှိရန်ကြဳရွယ်သူ တိုင်ဵသည်၊ စာကြည်ဴတြ
ို ်နှငဴ် ြပတိုြ်မျာဵမဖွင်ဴလှစ်မထာဵရှိ
မီ ဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ရမည်။

(၃)

ဥပေဒစတင်အာဏာတည်ပပီဵသည်ဴ ေန့ရြ်ေနာြ်တွင် ြပပွဲတခုခုြပသရန် ကြဳရွယ်သူ
တိုင်ဵသည်၊ ြပပွဲမြပုလုပ်မီ ဥပေဒပုဒ်မ ၅ အရ၊ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၏ အခွင်ဴအမိန့်
ြိုရယူရမည်။

ေလျှောြ်ောဵေန်ပုဳစဳြျာဵ
၄။ ။

(၁)

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (၁) အရ၊ စာကြည်ဴတြ
ို ်ဖွင်ဴလှစ်လုသ
ိ ူ၊ သို့မဟုတ် ထာဵရှိလိုသူသည်၊
စာကြည်ဴတြ
ို ်မှတ်ပုဳတင်ရန်အလိ့င
ု ှါ၊ ပုဳစဳ (ြ) ြဖင်ဴလိုအပ်သည်ဴ အေကြာင်ဵအရာမျာဵြို
ြပည်စ
ဴ ုဳေအာင် ေဖါ်ြပ၍၊ သြ်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေလျှာြ်လာွှ တင်သွင်ဵရမည်။

(၂)

အစိုဵရဌာနနှငဴ် အစိုဵရဌာနလြ်ေအာြ်ခဳရုဳဵမျာဵ၊ ဘုတ်အဖွဲ့မျာဵ၊ ေြာ်ပိုေရဵရှင်ဵမျာဵ၊
ဘဏ်မျာဵ၊

ြမူနီစီပါယ်အဖွဲ့မျာဵ၊တြ္ကသိုလ်မျာဵ၊

စာသင်ေြျာင်ဵမျာဵသည်၊

မိမိတို့

စာကြည်ဴတြ
ို ်မျာဵမှတ်ပုဳတင်ရန် အလို့ငှါ၊ ပုဳစဳ (ခ) ြဖင်ဴ လိအ
ု ပ်သည်ဴ အေကြာင်ဵအရာမျာဵ
ြို ြပည်စ
ဴ ုဳေအာင်ေဖါ်ြပ၍၊ သြ်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေလျှာြ်လာွှ တင်သွင်ဵ
ရမည်။
(၃)

နိုင်ငဳြခာဵသဳရုဳဵမျာဵသည်၊

အမျာဵြပည်သူအတွြ်

ကြည်ရ
ဴ ှုငှါဵရမ်ဵရန်

ရည်ရွယ်၍

စာကြည်ဴတြ
ို ် ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိလိုပါြ၊ ထိစ
ု ာကြည်တ
ဴ ိုြ်မှတ်ပုဳတင်ရန်အလိ့င
ု ှါ၊ ပုဳစဳ (ဂ)
ြဖင်ဴ လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ေကြာင်ဵ အရာမျာဵြို ြပည်စ
ဴ ုဳေအာင်ေဖါ်ြပ၍၊ နိုင်ငဳြခာဵေရဵရုဳဵသိ့ု
ေလျှာြ်လာွှ တင်သွင်ဵရမည်။
(၄)

ြပတိုြ်ဖွင်ဴလှစ်လုသ
ိ ူ၊ သို့မဟုတ် ထာဵရှိလိုသူသည် ြပတိုြ်မှတ်ပုဳတင်ရန်အလိ့င
ု ှါ၊ ပုဳစဳ
(ဃ) ြဖင်ဴ လိအ
ု ပ်သည်ဴ အေကြာင်ဵအရာမျာဵြို ြပည်စ
ဴ ုဳေအာင်ေဖါ်ြပ၍၊ သြ်ဆိုင်ရာ
မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေလျှာြ် လွှာတင်သွင်ဵရမည်။

(၅)

ြပပွဲတခုခုြပသလိုသူသည်၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၅ အရ၊ ြပပွဲြပသခွင်ဴအမိန့်ရရှိရန်အလိ့င
ု ှါ၊ ပုဳစဳ (င)
ြဖင်ဴ လိအ
ု ပ်သည်ဴ အေကြာင်ဵအရာမျာဵြို ြပည်ဴစုဳေအာင်ေဖါ်ြပ၍၊ သြ်ဆိုင်ရာမှတ်ပုဳတင်
အရာရှထ
ိ ဳတင
ွ ် ေလျှာြ်လာွှ တင်သွင်ဵရမည်။

(၆)

နည်ဵဥပေဒ ၄၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ သို့မဟုတ် နည်ဵဥပေဒ (၅) အရ၊
တင်သွင်ဵသည်ပ
ဴ ုဳစဳ (ြ)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ သို့မဟုတ် ပုဳစဳ (င) ြို ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ
သုဳဵြျပ်တန်ြပ်၍ ၎င်ဵ၏မိတ္တူ တေစာင်နှငဴ် အတူ ေပဵပို့ရမည်။

ခွင်ဴြပုလြ်ြှေ်ေုေ်ေပဵြခင်ဵ
၅။ ။

စာကြည်ဴတြ
ို ်

မှတ်ပုဳတင်သြ်ေသခဳလြ်မှတ်ြို

ပုဳစဳ

(စ)ြဖင်ဴ၎င်ဵ၊

ြပတိုြ်မှတ်ပုဳတင်

သြ်ေသခဳ လြ်မှတ်ြို ပုဳစဳ (ဆ) ြဖင်ဴ၎င်ဵ၊ ြပပွဲြပသခွင်ဴြပုသည်ဴ လြ်မှတ်ြို ပုဳစဳ (ဇ) ြဖင်ဴ၎င်ဵ၊
ထုတေ
် ပဵရမည်။

အသစ်လလ
ဲ ှယ်ြခင်ဵ
၆။ ။

(၁)

မှတ်ပုဳတင်သြ်ေသခဳလြ်မှတ်ြို၊ ၎င်ဵ၏သြ်တမ်ဵ မြုန်ဆုဳဵမီ တလနှငဴ် ြုန်ဆုဳဵပပီဵ
ေနာြ်တလ၊ ေပါင်ဵ ၂ လအတွင်ဵ၊ အသစ်လလ
ဲ ှယ်ရန် ပုဳစဳ (ဈ) နှငဴ် ေလျှာြ်လာွှ တင်သွင်ဵ
ရမည်။

(၂)

နည်ဵဥပေဒ ၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (၁) အရ၊ အဆိုပါ ၂ လအတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်သြ်ေသခဳ
လြ်မှတ် အသစ်လဲလှယ်ရန်ေလျှာြ်လာွှ တင်သွင်ဵြခင်ဵမြပုလျှင်၊ မူလမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵမှာ
ပျြ်ြပယ်ေစပပီဵ၊ မှတ်ပုဳတင်ရန် အသစ်တဖန် ေလျှာြ်လာွှ တင်သွင်ဵရမည်။

အခေကြဵေငွ
၇။ ။

(၁)

စာကြည်ဴတြ
ို ်အတွြ်ြဖစ်ေစ၊ ြပတိုြ်အတွြ်ြဖစ်ေစ၊ မှတ်ပုဳတင်သည်အ
ဴ ခါ ေအာြ်ပါ
မှတ်ပုဳတင်ခြို ေပဵေဆာင်ရမည်။

(ြ)

စာကြည်ဴတြ
ို ်အတွြ်

….

ြျပ်တဆယ်။

(ခ)

ြပတိုြ်အတွြ်

….

ြျပ်ငါဵဆယ်။

(၂)

မှတ်ပုဳတင်

သြ်ေသခဳလြ်မှတ်

အသစ်လလ
ဲ ှယ်သည်အ
ဴ ခါတိုင်ဵ၊

အခေကြဵေငွ

ငါဵြျပ်ေပဵေဆာင်ရမည်။
အယူခဳဝင်ြခင်ဵ
၈။ ။ ေလျှာြ်ထာဵသူသည်၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (၂) အရ၊ ေြာ်မီတီြ ချမှတ်ေသာအမိန့်ြို
မေြျနပ်လျှင်၊

အမိန့်ချမှတ်သည်ေ
ဴ န့မှ

ရြ်ေပါင်ဵေြခာြ်ဆယ်အတွင်ဵ

ြပန်ကြာဵေရဵဌာန

တာဝန်ခဳ ထဳအယူခဳဝင်နိုင်သည်။ အဆိုပါ အယူခဳလာွှ ြို ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ သုဳဵြျပ်တန်ြပ်၍
ြပန်ကြာဵေရဵဌာန အတွင်ဵဝန်ထတ
ဳ င်သွင်ဵရမည်။
ြင်ဵလွေ်ခွင်ဴ
၉။ ။

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ အရ၊ ေအာြ်ပါဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တ့အ
ို ာဵ၊ မှတ်ပုဳတင်ခေပဵ ေဆာင်ရ
ြခင်ဵမှ ြင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုသည်။
(ြ) အစိုဵရစာကြည်ဴတြ
ို ်မျာဵနှငဴ် ြပတိုြ်မျာဵ။
(ခ)

သြ်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာနမျာဵြ ြပုလုပ်ေသာြပပွဲမျာဵ။ ထိ့ြု ပင်

(ဂ)

ေြာ်မီတီြ

ြင်ဵလွတခ
် ွင်ဴ

ေပဵသင်ဴသည်ဟု

ယူဆေသာစာကြည်တ
ဴ ိုြ်/ြပတိုြ်/

ြပပွဲမျာဵ။
ညွှန်ကြာဵချြ်ေေ
ု ်ြခင်ဵ
၁၀။ ။ ြပန်ကြာဵေရဵဌာနသည်၊

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိမျာဵ

အခါအာဵေလျာ်စွာထုတန
် ိုင်သည်။

လိြ
ု ်နာြျင်ဴသုဳဵရန်

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵြို

၁၁။ ။ ေြာ်မီတီ ဥြ္ကဋ္ဌသည်၊ စာကြည်တ
ဴ ိုြ်မျာဵ၊ ြပတိုြ်မျာဵ၊ ြပပွဲမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ လိြ
ု ်နာရန်
လိအ
ု ပ်သည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵထုတ်နိုင်သည်။
၁၂။ ။ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ၊ ထုတသ
် ည်ည
ဴ ွှန်ကြာဵချြ်နှငဴ် စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵသည်၊ ဥပေဒအရြပု
သည်ဴ နည်ဵဥပေဒမျာဵြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

အမိန့်အရ၊
ဒု-ဗိုလ်မှူဵကြီဵ မျိုဵဝင်ဵ၊
အတွင်ဵဝန်၊ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငဳ ေတာ်လန
ှ ်ေရဵအစိုဵရ၊
ြပန်ကြာဵေရဵဌာန။

