နိုင်ငံေရးပါတီများမှတ်ပုံတင်ြခင်း
ဥပေဒ

နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်း ဥပ ဒ
အမှာစာ
ဤနိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်း ဥပ ဒကိ ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာ
နိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၄၃ အရ နိင်င တာ် အးချမ်း သာယာ ရး
နှင့် ဖွ ဖ
့ ုိ း ရး ကာင်စက
ီ
၈.၃.၂၀၁၀ ရက်စွဲပါ ဥပ ဒအမှတ၊် (၂/၂၀၁၀) ြဖင့်
ထတ်ြပန်ြပ ာန်းခဲပ
့ ါသည်။
ယင်းဥပ ဒကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က

အာက်ပါအတိင်း အစားထိး၊

ပယ်ဖျက်၊ ြဖည့်စွက်၊ ြပာင်းလဲသတ်မတ
ှ ် ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် (က)

နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်း ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ
[ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏ ၄.၁၁.၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ ၂၀၁၁ ခနှစ၊်
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ(် ၁၁)] ြဖင့် ပဒ်မ ၆ (ဂ)ကိ
အစားထိးြခင်း၊ ပဒ်မ ၁၀(င)ကိပယ်ဖျက် ပီး၊ ပဒ်မခွဲ(စ)ကိ ပဒ်မခွဲ
(င)၊ ပဒ်မခွဲ(ဆ) ကိ ပဒ်မခွဲ(စ)၊ ပဒ်မခွဲ(ဇ) ကိ ပဒ်မခွဲ(ဆ)၊ ပဒ်မခွဲ
(ဈ) ကိ ပဒ်မခွဲ (ဇ)အြဖစ် ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်း၊ ပဒ်မ ၁၂(က)
(၁)တွင် ရှငး် လင်းချက် ြဖည့်စွက်ြခင်း။

(ခ)

နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်း

ဥပ ဒကိ

ဒတိယအ ကိမ်

ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ [ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏ ၃၀.၉.၂၀၁၄
ရက်စပ
ဲွ ါ ၂၀၁၄ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် (၃၈)]
ြဖင့် ပဒ်မ ၄(က)၊ ပဒ်မ ၅(ဃ) နှင့် ပဒ်မ ၁၀(က)တိ ့တွင်
အစားထိးြခင်း၊ ယင်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၅ ၏ နာက်တွင် ပဒ်မ ၂၅-က
ကိ ြဖည့်စွက်ြခင်း။

၂
ဥပ ဒအသးြပုသူများအ နြဖင့်

လ့လာဖတ်ရ လွယက
် ူ စြခင်း အလိ ့ငှာ

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ၃၀ . ၉ .၂၀၁၄ ရက် န ့အထိ ြပင်ဆင်ထားသည့်
အတိင်း ထပ်မ ပနှိပ်ထတ် ဝြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒ
မာတိကာ
အမှတ်စဉ်
၁။

အ ကာင်းအရာ
အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်

၂။

စာမျက်နှာ

၁

အခန်း (၂)
နိင်င ရးပါတီတည် ထာင်ြခင်း နှင့်

၄

မှတ်ပတင်ြခင်း
၃။

အခန်း (၃)
ဆက်လက်ရပ်တည်ပိင်ခွင့်မရှိြခင်း

၄။

၁၀

အခန်း (၄)
ရန်ပ ငွ နှင့် ပစ္စည်းများ စ ဆာင်းြခင်း၊

၁၃

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သးစွဲြခင်း၊ စစ် ဆးြခင်းနှင့်
စာရင်းရှငး် လင်းဖျက်သိမ်းြခင်း
၅။

အခန်း (၅)
အ ထွ ထွ

၁၅

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီ
နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒ
( နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှငဖ
့် ွ ဖ
့ ုိ း ရး ကာင်စဥ
ီ ပ ဒအမှတ၊် ၂ /၂ဝ၁ဝ )
၁၃၇၁ ခနှစ၊် တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၉ ရက်
( ၂ဝ၁ဝ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက် )
နိဒါန်း
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်တင
ွ ် ြပည် ထာင်စမ ပိုကွဲ ရး၊ တိင်းရင်းသား
စည်းလးညီညတ
ွ ်မမ ပိုကွဲ ရးနှင့် အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တခ
့ င်
ိ မဲ ရးတိ ့ကိ
ဦးတည်ချက်ထားရှိ သာ၊ နိင်င တာ်၏

ကျးဇူးသစ္စာကိ စာင့်သိရိ သ သာ၊

စစ်မန
ှ ်၍ စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့် ပါတီစဒီမိက ရစီစနစ်ကိ လက်ခကျင်သ
့ း သာ
နိင်င ရးပါတီများ ဖွဲ ့စည်းနိင် ရးအတွက်

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်

ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီသည် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ

ဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၃ နှင့်အညီ အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပ ဒကိ နိင်င ရးပါတီများ မှတပ
် တင်ြခင်းဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါအတိင်း

အဓိပ္ပာယ် သက် ရာက် စရမည် (က) နိင်င တာ်

ဆိသည်မှာ

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ကိ

ဆိသည်။
( ခ ) တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်ဆိသည်မာှ

အသီးသီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အသီးသီးကိဆိသည်။

လက်ရတ
ိှ င်
ိ း
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(ဂ)

ကာ်မရှင်

ဆိသည်မှာ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ကိ

ဆိသည်။
(ဃ) နိင်င ရးပါတီ ဆိသည်မှာ စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့် ပါတီစဒီမိ
က ရစီစနစ်ကိ ယ ကည်လက်ခ၍ နိင်င ရးဝါဒ သ ဘာတရားတစ်ရပ်
အ ပ တွငအ
် ြခခပီး မိမတ
ိ ိ ့၏လပ်ငန်းစဉ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်
ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ကာ်မရှင်က ဤဥပ ဒအရ တည် ထာင်ခွင့်ြပု

ထား သာ အဖွဲ ့အစည်းကိဆိသည်။
( င ) ပါတီ ဆိသည်မာှ ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလးတွငြ် ဖစ် စ၊ တိင်း ဒသ ကီး
သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်တစ်ခ အတွငး် ၌သာြဖစ် စ စည်းရး ဆာင်ရက
ွ သ
် ည့်
နိင်င ရးပါတီကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပါတီ၏ ပါတီအဖွဲ ့ခွဲ
အဆင်ဆ
့ င်လ
့ ည်း ပါဝင်သည်။
(စ)

ရွး ကာက်ပဲွ

ဆိသည်မှာ

ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်ပွဲ၊

အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနှင့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပတ
ဲွ ိ ့ကိ ဆိသည်။
(ဆ) အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပဲွ

ဆိသည်မှာ

လတ် တာ်ပမှနသ
် က်တမ်း

တစ်ရပ်အတွက် ကာ်မရှငက
် သတ်မတ
ှ က
် ျင်းပသည့် ရွး ကာက်ပက
ဲွ ိ
ဆိသည်။
( ဇ ) ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပွဲ

ဆိသည်မှာ

တစ်ရပ်အတွင်း မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခခ၌

လတ် တာ်ပမှနသ
် က်တမ်း
ရွး ကာက်ပဲွ ရ ဆိ
့ င်းထားရ

ြခင်း ကာင်ြ့ ဖစ် စ၊ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယတ
် စ်ဦးဦး နတ်ထက
ွ ြ် ခင်း၊
ကွယလ
် န
ွ ြ် ခင်း၊ ဥပ ဒနှင့်အညီ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ်မှ
ရပ်စဲခရြခင်း သိ ့မဟတ် တာဝန်မှရပ်သိမ်းခရြခင်း ကာင့် ြဖစ် စ
လစ်လပ်လျက်ရိှ သာ

မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်

အခါအား လျာ်စာွ

ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ကျင်းပသည့် ရွး ကာက်ပက
ဲွ ဆိ
ိ သည်။
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(စျ) မဲဆန္ဒနယ် ဆိသည်မာှ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယတ
် စ်ဦးကိ ရွး ကာက်
တင် ြမာက်ရန် ဥပ ဒနှင့်အညီ ကာ်မရှင်က သတ်မှတ် သာ ြပည်သူ ့
လတ် တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်၊ တိင်း ဒသ ကီး
သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်ကိ ဆိသည်။
(ည) ပါတီပင်
ိ ပစ္စညး် ဆိသည်မာှ ပါတီပင်
ိ ရန်ပ ငွနင
ှ ့် ပါတီပင်
ိ ရ ့ ြပာင်း
နိင် သာပစ္စညး် သိ ့မဟတ် မ ရမ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စညး် တိ ့ကိဆိသည်။
( ဋ ) သာသနာ့ဝန်ထမ်း ဆိသည်မှာ အာက်ပါတိ ့ကိဆိသည်(၁) ဗဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွကြ် ဖစ်လ င် ဗဒ္ဓဘာသာ သာသနာ့ဝန်ကိ
ထမ်းရွက် န သာ ရဟန်း၊ သာမ ဏ၊ ဖိးသူ တာ်၊ မယ်သီလ၊
ရှင်းလင်းချက်။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းဟဆိရာတွင် သာသနာ ရး
ဆိင်ရာ ရဟန်း သိ ့မဟတ် သာသနာ့ဝန်ထမ်း
အြဖစ် ခတ္တခယူထားသူများနှငလ
့် ည်း သက်ဆင်
ိ
စရမည်။
(၂) ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွကြ် ဖစ်လ င်

ခရစ်ယာန်

သာသနာ့ဝန်ကိ ထမ်း ဆာင်ရန် အဓိကအားြဖင့် မိမက
ိ ိယ်ကိ
ဆက်ကပ် ပီး သာပဂ္ဂိုလ်ဟ သက်ဆိင်ရာ ခရစ်ယာန်အသင်း
တာ် ကီးများ (Churches)က အသိအမှတြ် ပု၍ သိကာ္ခ ပး
ထားြခင်းခရ သာ

သိ ့မဟတ်

တာဝန် ပးထားြခင်းခရ သာ

ပဂ္ဂိုလ်များနှင့် မိမတ
ိ ိ ့ကိးကွယ် သာဘာသာအရ ဂိဏ်းချုပ်၏
အပ်ချုပ်ြခင်းကိ ဆန္ဒအ လျာက်လက်ခ၍ ဘာသာ ရး စည်းမျဉ်း
သိ ့မဟတ် အဓိ ာန်ြပုချက်ြဖင့် စည်းရးထား သာ ပဂ္ဂုိ လ်တစ်စ
တွင် သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းတွင် ပါဝင် သာပဂ္ဂိုလ်များ၊
(၃) ဟိနူ္ဒ ဘာသာဝင်များအတွကြ် ဖစ်လ င် စယာစီ၊ မဟန် ့ သိ ့မဟတ်
ဟိန္ဒူဘန်း တာ် ကီးများ။

4
(ဌ)

ထာင်ဒဏ်ကျခ နရသူ ဆိသည်မှာ တရားရးတစ်ခခ၏ စီရင်ချက်
အရ ထာင်ဒဏ်ကျခ နရသူကဆိ
ိ သည်။ ယင်းစကားရပ်တင
ွ ် သက်ဆင်
ိ ရာ
တရားရး၏ ထာင်ဒဏ်စီရင်ချက်ကိမ ကျနပ်၍ အယူခမ သိ ့မဟတ်
ြပင်ဆင်မ လ ာက်ထား သာ

ထာင်ဒဏ်ကျခ နရဆဲြဖစ်သူလည်း

ပါဝင်သည်။

အခန်း(၂)
နိင်င ရးပါတီတည် ထာင်ြခင်းနှင့်မှတ်ပတင်ြခင်း
၃။

(က) ပါတီတစ်ရပ်တည် ထာင်၍

ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလးတွငြ် ဖစ် စ၊

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်တစ်ခအတွငး် ၌သာြဖစ် စ စည်းရး
ဆာင်ရက
ွ လ
် သည်
ိ
့ ပါတီတည် ထာင်လသူ
ိ
အနည်းဆး ၁၅ ဦးသည်
ယင်းတိ ့တည် ထာင်လိ သာ ပါတီ၏အမည်ကိ

ဖာ်ြပ၍ ပါတီဝင်

များကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ စည်းရးခွင့်ြပုရန် ကာ်မရှင်သိ ့ လာက်ထား
ရမည်။

လာက်လာတွင် ယင်းတိ ့သည် ပဒ်မ ၄ ပါ

ညီညတ
ွ သ
် မ
ူ ျားြဖစ်သည်အ
့ ြပင်

ပဒ်မ

၆

အချက်များနှင့်

ပါအချက်များကိလည်း

လိက်နာမည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခလက်မတ
ှ ် ရးထိးရမည်။
( ခ ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ လ ာက်ထား သာ လ ာက်လာကိ လက်ခရရှလ
ိ င်
ကာ်မရှင်သည်
စိစစ်၍

လ ာက်လာတွင်

ဖာ်ြပထား သာအချက်များကိ

ဥပ ဒနှငည
့် ည
ီ တ
ွ ် ကာင်း တွ ရှ့ ပ
ိ ါက

ခွငြ့် ပုရမည်။

ဥပ ဒနှင့်

လ ာက်ထားချက်ကိ

ညီညတ
ွ ြ် ခင်းမရှိ ကာင်း

တွ ရှ့ ပ
ိ ါက

လ ာက်ထားချက်ကိ ြငင်းပယ်ရမည်။
( ဂ ) ပါတီတည် ထာင်လသူ
ိ များသည် ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့်ြပုချက်ရရှိလ င်
မိမတ
ိ ိ ့အနက်မှ

ခါင်း ဆာင်တစ်ဦးနှင့် ဒတိယ ခါင်း ဆာင်တစ်ဦး

တိ ့ကိ ရွးချယ်ရမည်။

5
၄။

ပါတီတည် ထာင်လသူ
ိ များသည် အာက်ပါအချက်များနှင့် ကိက်ညီရမည်( (က) နိင်ငသားြဖစ်ြခင်း၊”
“

(၂)

( ခ ) အသက်၂၅နှစ်ြပည့် ပီးသူြဖစ်ြခင်း၊
( ဂ ) သာသနာ့ဝန်ထမ်းမဟတ်ြခင်း၊
(ဃ) နိင်င့ဝန်ထမ်းမဟတ်ြခင်း၊
(င)

ထာင်ဒဏ်ကျခ နရသူမဟတ်ြခင်း၊

( စ ) နိင်င တာ်အား

လက်နက်ကိင်ဆန် ့ကျင် န သာ

သာင်းကျန်းသူ

အဖွဲ ့အစည်းဝင် သိ ့မဟတ် အကမ်းဖက်လပ်ရပ်များကိ ကျူးလွနသ
် ည်ဟ
နိင်င တာ်ကသတ်မတ
ှ ် သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင်နင
ှ ့် ပဂ္ဂုိ လ်များ သိ ့မဟတ်
တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်းအြဖစ်
ခရ သာ

အဖွဲ ့အစည်းဝင်

သိ ့မဟတ်

ကညာြခင်း

ယင်းအဖွဲ ့အစည်းဝင်များနှင့်

တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ဆက်သွယ်ြခင်း သိ ့မဟတ်
အား ပးကူညြီ ခင်းြပုသည့် အဖွဲ ့အစည်းဝင် မဟတ်ြခင်း၊
(ဆ) မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်

စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများဆိင်ရာ

ဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငိစွန်းသူ မဟတ်ြခင်း၊
(ဇ) နိင်ငြခားသား သိ ့မဟတ်

နိင်ငြခားသားအြဖစ်

ခယူထားသူ

မဟတ်ြခင်း။
၅။

ပါတီတည် ထာင်လသူ
ိ များ၏

ခါင်း ဆာင်နင
ှ ့်

ဒတိယ ခါင်း ဆာင်တိ ့

သည် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပတင် ကး ပးသွင်း၍ မိမတ
ိ ိ ့ တည် ထာင်လိ
သာပါတီကိ နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတပ
် တင် ပးပါရန် အာက်ပါအချက်များကိ
တင်ြပ ပီး သတ်မှတ်သည့်အတိင်း ကာ်မရှင်သိ ့ လ ာက်ထားရမည်(က) တည် ထာင်လိ သာပါတီ၏အမည်၊အလနှငတ
့် ဆိပ၊်
( ခ ) တည် ထာင်လိ သာ
လပ်ငန်းစဉ်၊
(၂)

ဒတိယအ ကိမအ
် စားထိးထားပါသည်။

ပါတီ၏

နိင်င ရးဝါဒ

သ ဘာတရားနှင့်
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( ဂ ) ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ ့စည်းပ၊
(၂)

(“(ဃ) ပဒ်မ ၄ ပါ အချက်များနှင့် ညီညတ
ွ ် သာပါတီတည် ထာင်လသူ
ိ များ၏
အမည်၊ အဘအမည်၊ အလပ်အကိင်၊ နရပ်လပ
ိ စ
် ာ၊ မွးသက္ကရာဇ်နင
ှ ့်
နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ၊် ”
( င ) ပဒ်မ ၆ နှငအ
့် ညီြပုလပ်ထား သာ ဝန်ခချက်၊
( စ ) ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလးတွင် စည်းရးမည့်ပါတီြဖစ်ပါက နိင်င ရး
ပါတီအြဖစ် မှတပ
် တင်ခင
ွ ြ့် ပုသည့် န ့ရက်မစ
ှ ၍ ရက် ပါင်း ၉ဝ အတွငး်
ပါတီဝင်ဦး ရ အနည်းဆး ၁ဝဝဝ ကိ စည်းရးမည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခချက်
(သိ ့မဟတ်) တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်တစ်ခ အတွငး် ၌သာ
စည်းရးမည့် ပါတီြဖစ်ပါက နိင်င ရး ပါတီအြဖစ် မှတပ
် တင်ခင
ွ ြ့် ပုသည့်
န ့ရက်မစ
ှ ၍ ရက် ပါင်း ၉ဝ အတွငး် ပါတီဝင်ဦး ရ အနည်းဆး ၅ဝဝ
ကိ စည်းရးမည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခချက်။

၆။

အာက်ပါအချက်များအား စာင်ထ
့ န
ိ း် လိက်နာမည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခချက်ကိ

ပဒ်မ ၅ အရ လ ာက်ထားသည့် လ ာက်လာတွင် ဖာ်ြပရမည်(က) ြပည် ထာင်စမ ပိုကွဲ ရး၊

တိင်းရင်းသား

စည်းလးညီညတ
ွ ်မ

မ ပိုကွဲ ရးနှင့် အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တခ
့ င်
ိ မဲ ရးကိ ထိနး် သိမး်
စာင့် ရှာက် ရး၊
( ခ ) တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့်

အးချမ်းသာယာ ရးကိ

ထိန်းသိမ်း

စာင့် ရှာက် ရး၊
(၁)

“( ဂ ) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒကိ လးစား
လိက်နာ ရး၊”

(ဃ) လူမျိုး ရး

သိ ့မဟတ်

ဘာသာ ရး

သိ ့မဟတ်

လူအများနှင့်ပတ်သက်၍

သိက္ခာနှင့်

ကိယ်ကျင့်တရားကိ

သိ ့မဟတ်

လူတစ်ဦးချင်း

ပဋိပက္ခြဖစ် ပ စနိင်သည့်၊

ထိခက်
ိ
စနိင်သည့်

ဟာ ြပာမ သိ ့မဟတ် စည်းရးလ ့ ဆာ်မ မြပုလပ် ရး၊
(၁)

ပထမအ ကိမ် အစားထိးထားပါသည်။

(၂)

ဒတိယအ ကိမအ
် စားထိးထားပါသည်။

ရးသားမ၊

7
( င ) ဘာသာ ရးကိ နိင်င ရးအတွက် အလွသ
ဲ းစား မြပုလပ် ရး၊
( စ ) နိင်ငြခားတိင်းြပည်တစ်ခခ၏အစိးရ သိ ့မဟတ် ဘာသာ ရး အဖွဲ ့အစည်း
သိ ့မဟတ် အြခားအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးဦး
ထမှ

ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ အြခားအ ထာက်အပ့ကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊

သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ရယူသးစွဲြခင်း သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏ သဇာခယူ
ြခင်း မြပု ရး။
၇။

အာက်ပါ အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်သည် နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတ်ပတင်

ပးရန် လ ာက်ထားခွငမ
့် ရှိ စရ (က) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်းအြဖစ်

ကညာြခင်း

ခရ သာ အဖွဲ ့အစည်း၊
( ခ ) နိင်င တာ်အား

လက်နက်ကိင်ဆန် ့ကျင် န သာ

သာင်းကျန်းသူ

အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် အ ကမ်းဖက်လပ်ရပ်များကိ ကျူးလွနသ
် ည်ဟ
နိင်င တာ်က သတ်မှတ် သာ အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ပဂ္ဂိုလ်များ သိ ့မဟတ်
တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်းအြဖစ်
ခရ သာ

အဖွဲ ့အစည်း

သိ ့မဟတ်

ကညာြခင်း

ယင်းအဖွဲ ့အစည်းဝင်များနှင့်

တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ဆက်သွယ်ြခင်း သိ ့မဟတ်
အား ပးကူညြီ ခင်းြပုသည့် အဖွဲ ့အစည်း၊
( ဂ ) နိင်င တာ်ပိင်

ငွ ကး၊

အ ဆာက်အအ၊

ယာဉ်၊

ပစ္စည်းတိ ့ကိ

တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ရယူသးစွဲသည့် အဖွဲ ့အစည်း၊
(ဃ) နိင်ငြခားတိင်းြပည်တစ်ခခ၏အစိးရ သိ ့မဟတ် ဘာသာ ရး အဖွဲ ့အစည်း
သိ ့မဟတ် အြခားအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးဦး
ထမှ

ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ အြခားအ ထာက်အပ့ကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊

သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ရယူသးစွဲြခင်း သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏ သဇာခယူ
ြခင်းြပုသည့် အဖွဲ ့အစည်း၊
( င ) ဘာသာ ရးကိ နိင်င ရးကိစအ
္စ တွက် အလွသ
ဲ းစားြပု သာ အဖွဲ ့အစည်း။

8
၈။

(က) ပဒ်မ ၅ ၊ ပဒ်မခွဲ (က)အရ ပါတီ၏အမည်၊ အလနှင့် တဆိပ်တိ ့ကိ
တင်ြပရာတွင် ဘာသာ၊ သာသနာနှင့် ယှကန
် ယ
ွ ် သာ သိ ့မဟတ်
ြပည် ထာင်စမ ပိုကွဲ ရး၊ တိင်းရင်းသားစည်းလးညီညတ
ွ ်မ မ ပိုကွဲ
ရးနှင့် အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တခ
့ င်
ိ မဲ ရးတိ ့ကိ ထိခိက် စ သာ
အမည်၊ အမှတအ
် သား သိ ့မဟတ် သ ကတကိ ရှာင်ရာှ းရမည်။
( ခ ) မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန်

လ ာက်ထား သာ ပါတီ၏အမည်၊ အလနှင့်

တဆိပ်တိ ့သည် မှတပ
် တင်ထား ပီး သာ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၅ အရ
လ ာက်ထား ပီး သာ အြခားပါတီတစ်ခ၏အမည်၊ အလ သိ ့မဟတ်
တဆိပ်နှင့်

တူညီ နလ င် သာ်လည်း ကာင်း၊

ြဖစ် နလင် သာ်လည်း ကာင်း ကွြဲ ပား စ ရးအတွက်
ကာလသတ်မတ
ှ ၍
်

ကာ်မရှင်က

ဆင်တယ
ူ းမှ
ိ ား
ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်

ညန် ကားနိင်သည်။

ယင်းသိ ့

ညန် ကားသည်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် ပျက်ကက
ွ လ
် င် လာက်လာကိ
ပယ်ရမည်။
၉။

ပါတီတည် ထာင်လသူ
ိ များ၏

ခါင်း ဆာင်နှင့် ဒတိယ ခါင်း ဆာင်တိ ့က

နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတပ
် တင် ပးရန်

လ ာက်ထားသည်အ
့ ခါ

ကာ်မရှင်သည်

သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ နည်းလမ်းများနှငအ
့် ညီ စစ် ဆး ပီး နာက် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်နင
ှ ့်
ညီညတ
ွ ပ
် ါက

မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုနိင်သည်

သိ ့မဟတ်

ညီညတ
ွ ြ် ခင်း

မရှိပါက

မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန် ြငင်းပယ်နိင်သည်။
၁ဝ။ ပါတီဝင်များ စည်းရးရာတွင် အာက်ပါ အရည်အချင်းများနှင့် ကိက်ညီသူ
များကိသာ ပါတီဝင်အြဖစ်စည်းရးရမည် (၂)
(“
(က) နိင်ငသားနှင့်နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူြဖစ်ြခင်း၊”
( ခ ) အသက်၁၈နှစ်ြပည့် ပီးသူြဖစ်ြခင်း၊
( ဂ ) သာသနာ့ဝန်ထမ်းမဟတ်ြခင်း၊
(ဃ) နိင်င့ဝန်ထမ်းမဟတ်ြခင်း၊
(၂)

ဒတိယအ ကိမအ
် စားထိးထားပါသည်။
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(၁)

“( င )”နိင်င

တာ်အား လက်နက်ကိင် ဆန် ့ကျင် န သာ

အဖွဲ ့အစည်းဝင်

သိ ့မဟတ်

သာင်းကျန်းသူ

အ ကမ်းဖက်လပ်ရပ်များကိ ကျူးလွန်

သည်ဟ နိင်င တာ်က သတ်မှတ် သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင်နှင့် ပဂ္ဂိုလ်များ
သိ ့မဟတ်

တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

မတရားအသင်းအြဖစ်

ကညာြခင်းခရ သာ အဖွဲ ့အစည်းဝင် သိ ့မဟတ် ယင်းအဖွဲ ့အစည်း
ဝင်များနှင့် တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ဆက်သယ
ွ ြ် ခင်း
သိ ့မဟတ် အား ပးကူညြီ ခင်းြပုသည့် အဖွဲ ့အစည်းဝင် မဟတ်ြခင်း၊
(၁)

( “( စ )” မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတက
် ိ ြပာင်းလဲ စ သာ

ဆးဝါးများဆိင်ရာ

ဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငိစွန်းသူ မဟတ်ြခင်း၊

((“
(ဆ)” နိင်ငြခားသား သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားသားအြဖစ် ခယူထားသူ မဟတ်

(၁)

(၁)

ြခင်း၊

(“ ”
( ဇ ) ပဒ်မ ၆ ပါ အချက်များကိ စာင်ထ
့ န
ိ း် လိက်နာမည်ြဖစ် ကာင်း ဝန်ခ
ထားသူြဖစ်ြခင်း။

၁၁။ ပါတီတစ်ခသည် ပဒ်မ ၉ အရ မှတ်ပတင်ခွင့်ရရှိသည့် န ့ရက်မစ
ှ ၍(က) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ကိက်ညီ သာ

ပါတီဝင်ခင
ွ ့် လ ာက်ထားသူ

များအား ပါတီဝင်အသိအမှတ်ြပုလာများ ထတ် ပးြခင်း၊ ပါတီဝင်
များထမှ ပါတီဝင် ကး၊ ပါတီလစဉ် ကးများ ကာက်ခြခင်းနှင့် စည်းရး
ြခင်းများကိ ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
(ခ) ပါတီဝင်အသိအမှတ်ြပုလာများ ထတ် ပး ပီး သာ ပါတီဝင်အင်အား
စာရင်းကိ ြပုစထားရှိ ပီး ယင်းစာရင်းကိ သတ်မှတ်သည့်အတိင်း
ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်။

(၁)

ပထမအ ကိမ် ေြပာင်းလဲသတ်မတ
ှ ်ထားပါသည်။
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အခန်း(၃)
ဆက်လက်ရပ်တည်ပိင်ခွင့်မရှိြခင်း
၁၂။ (က) ပါတီတစ်ခသည်

အာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်

ငိစန
ွ း် လ င်

နိင်င ရးပါတီအြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ပိင်ခွင့်မရှိ စရ (၁) အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပ၌
ဲွ

ြပည်သူလတ်
့
တာ်

မဲဆန္ဒနယ်၊

အမျိုးသားလတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်၊ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ်လတ် တာ်

မဲဆန္ဒနယ်များအနက်

အနည်းဆး

မဲဆန္ဒနယ်သးနယ်တွင် မိမိပါတီမှ လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်
လာင်းများ ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်မ မြပုနိင်ြခင်း၊
(၁)

“ရှငး် လင်းချက်။ လတ် တာ်သက်တမ်း
အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပဲွ

တစ်ရပ်စီအတွက်
ကျင်းပ ပီးသည့်

နာက်ပိင်းတွင် မှတပ
် တင်ခင
ွ ့်ရရှိ သာ ပါတီ
သည်

ယင်းလတ် တာ်သက်တမ်းအတွငး်

ကျင်းပြပုလပ် သာ ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပဲွ
များ၌

ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်မ

မြပုနိင်လ င်

ြဖစ် စ၊ မဲဆန္ဒနယ်သးနယ်ထက်မနည်း ကျင်းပ
ြပုလပ် သာ

ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပွဲများ၌

အနည်းဆး မဲဆန္ဒနယ်သးနယ်တင
ွ ် ဝင် ရာက်
ယှဉ် ပိုင်မမြပုနိင်လင်ြဖစ် စ ယင်းသိ ့ ဝင် ရာက်
ယှဉ် ပိုင်မ မြပုြခင်းသည် ဤြပ ာန်းချက်
နှင့် အကျုးဝင် စရမည်။”
(၂) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်းအြဖစ်
ခရြခင်း၊

(၁)

ပထမအ ကိမ် ြဖည့စ
် က
ွ ထ
် ားပါသည်။

ကညာ
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(၃) နိင်င တာ်အား လက်နက်ကင်
ိ ဆန် ့ကျင် န သာ သာင်းကျန်းသူ
အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ပဂ္ဂိုလ်များ သိ ့မဟတ် အ ကမ်းဖက်လပ်ရပ်
များကိ

ကျူးလွန်သည်ဟ

နိင်င တာ်က

သတ်မှတ် သာ

အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ပဂ္ဂိုလ်များ သိ ့မဟတ် မတရားအသင်းအြဖစ်
ကညာခထားရ သာ အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် ယင်းအဖွဲ ့အစည်းဝင်
များနှင့် တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ ဆက်သွယ်ြခင်း
သိ ့မဟတ် အား ပးကူညြီ ခင်း၊
(၄) ပဒ်မ ၆ ပါ

ဝန်ခချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

စာင့်ထိန်းလိက်နာရန်

ပျက်ကက
ွ ြ် ခင်း၊
(၅) နိင်င တာ်ပိင်

ငွ ကး၊

ြမ၊ အိမ၊် အ ဆာက်အအ၊ ယာဉ်၊

ပစ္စည်းတိ ့ကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက် သာနည်းြဖင့်ြဖစ် စ
ရယူသးစွဲသည့် အဖွဲ ့အစည်းြဖစ် ကာင်း တွ ရှ့ ိြခင်း၊
ခင်းချက်။(၁)

နိင်င တာ်ပင်
ိ ငွ ကးဟူ သာ စကားရပ်တင
ွ ်
ထိပါတီ၌ ပါဝင် သာ ပဂ္ဂုိ လ်များ၏ အ ငိမး် စား
လစာ၊ စရိတ်၊

ငွ ကး သာ်လည်း ကာင်း၊

နိင်င တာ်အကျိုးအတွက်
နိင်င တာ်က

ဆာင်ရွက်သြဖင့်

တရားဝင်

ထာက်ပခ
့ ျီးြမင့်

ထား သာ လစာ၊ စရိတ်၊

ငွ ကး သာ်

လည်း ကာင်း မပါဝင်၊
(၂) နိင်င တာ်ပိင်

ြမ၊ အိမ၊် အ ဆာက်အအ၊

ယာဉ်၊ ပစ္စညး် ဟူ သာ စကားရပ်တင
ွ ် ထိပါတီ
၌ ပါဝင်ေသာ ပဂ္ဂုိ လ်များအား ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်
အရ သာ်လည်း ကာင်း၊

တာဝန်အရ သာ်

လည်း ကာင်း နိင်င တာ်က သးစွဲခွင့်ြပုထား
သာ သိ ့မဟတ် နိင်င တာ်ထမှ အခ ကး
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ငွြဖင့် ငှားရမ်း သးစွဲ သာ နိင်င တာ်ပိင်
ြမ၊ အိမ၊် အ ဆာက်အအနှင့် အခန်းများ၊
အြခားအ ဆာက်အအနှင့် အခန်းများ၊ နိင်ငပိင်
လယာဉ်၊ ရထား၊ သ ဘာ၊ မာ် တာ်ယာဉ်၊
ပစ္စည်း စသည်တိ ့ မပါဝင်။
(၆) ပဒ်မ ၁ဝ ပါ အချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ကိက်ညီြခင်း မရှိ သာသူ
များကိ ပါတီဝင်အြဖစ်မှ ထတ်ပယ်ြခင်းမြပုဘဲ တမင်ထမ
ိ ်ချန်
ထားရှြိ ခင်း၊
(၇) ပဒ်မ ၅၊ ပဒ်မခွဲ (စ) ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိင်း ပါတီဝင်ဦး ရ
ကိ စည်းရးမမြပုနိင် ကာင်း တွ ရှ့ ိြခင်း။
ကာ်မရှင်သည် ပဒ်မခွဲ (က) ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငိစွန်း သာ

(ခ)

ပါတီအား နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတ်ပတင်ထားြခင်းကိ ပယ်ဖျက်၍
ယင်းပါတီကိလည်း ဖျက်သမ
ိ ်းရမည်။
၁၃။ ပါတီတစ်ခသည် ပဒ်မ ၅၊ ပဒ်မခွဲ (စ) ပါ အနည်းဆး ပါတီဝင် အ ရအတွက်
ကိ သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်အတွငး် စည်းရးရရှိ ပီး ကာင်း
တင်ြပရမည်။ ယင်းသိ ့ တင်ြပ ပီးသည့်

ကာ်မရှငသ
် ိ့

နာက်ပင်
ိ းတွင် ယင်းပါတီ၏ ပါတီဝင်

အ ရအတွကမ
် ာှ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် အနည်းဆး ပါတီဝင်အ ရအတွက် အာက်
လျာ့နည်းသွားပါက ရက် ပါင်း ၉ဝ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များအတိင်း ြပည့်မီ
စ ရးအတွက်
ကာ်မရှင်က

ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။ ယင်းသိ ့
ယင်းပါတီအား

ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း မြပုနိင်လ င်

နိင်င ရးပါတီအြဖစ်

ပယ်ဖျက်၍ ပါတီကိလည်း ဖျက်သမ
ိ ်းရမည်။

မှတ်ပတင်ထားြခင်းကိ
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အခန်း(၄)
ရန်ပ ငွနှင့်ပစ္စညး် များစ ဆာင်းြခင်း၊ထိန်းသိမ်းြခင်း၊သးစွဲြခင်း၊စစ် ဆးြခင်းနှင့်
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း
၁၄။ ပါတီပိင်ပစ္စညး် များ ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် သတ်မှတ်သည့်အတိင်း စာရင်းများ
စနစ်တကျ ြပုစထားရှိြခင်းတိ ့ကိ

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များက တာဝန်ယူ ဆာင်ရက
ွ ်

ရမည်(က) ပါတီဌာနချုပ်အတွကြ် ဖစ်လ င် ပါတီဗဟိအလပ်အမ ဆာင်အဖွဲ ့ ဥက္က
သိ ့မဟတ် အတွငး် ရးမှူး၊
( ခ ) တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်၊

ခရိင်၊

မို ့နယ်ပါတီများ

အတွကြ် ဖစ်လ င် သက်ဆိင်ရာ ပါတီအလပ်အမ ဆာင်အဖွဲ ့ ဥက္က
သိ ့မဟတ် အတွငး် ရးမှူး၊ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ပါတီ
အတွကြ် ဖစ်လ င် သက်ဆင်
ိ ရာ စည်းရး ရးမှူး။
၁၅။ (က) ပါတီပိင်ရန်ပ ငွကိ အာက်ပါအတိင်း ကာက်ခစစည်း၍ စာရင်းြပုစ
ထားရမည်ိ ား သာ ပါတီဝင် ကးနှင့် ပါတီ
(၁) ပဒ်မ ၁၁ အရ ကာက်ခရရှထ
လစဉ် ကး၊
(၂) ြပည်တွငး် ရှိ
အလိက်ြဖစ် စ၊

နိင်ငသားတစ်ဦးချင်းကြဖစ် စ၊
နိင်ငသားပိင်ကမ္ပဏီ

အဖွဲ ့အစည်း

သိ ့မဟတ်

ကမ္ပဏီ

အစအဖွဲ ့ကြဖစ် စ ၎င်းတိ ့ တရားဝင်ရရှထ
ိ ား သာ ငွ ကးပစ္စညး်
များထဲမှ ပါတီသိ ့လှူဒါန်းထည့်ဝင်သည့်

ငွ ကး သိ ့မဟတ်

ပစ္စည်း၊
(၃) ပါတီပိင်စီးပွား ရးလပ်ငန်းများမှ တရားဝင်ရရှိ သာ
အြမတ်အစွန်း။

ငွနှင့်
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( ခ ) ပဒ်မခွဲ (က)၊ ပဒ်မခွဲငယ် (၁)နှင့် (၂)တိ ့အရ ရရှိ သာ ငွ ကး ပစ္စညး်
များ ပ တွင်

ထမ်း ဆာင်ရမည့်

အခွနအ
် ခများကိ

ကင်းလွတခ
် င
ွ ့်

ြပုသည်။
၁၆။ ပါတီတစ်ခသည် လတ် တာ်သက်တမ်းတစ်ရပ်အတွငး် (က) မိမပ
ိ ါတီစည်းရး ရးအတွက်

ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ

သတ်မှတ်

ထား သာ အသးစရိတမ
် ျားကိ သးစွဲခွင့်ရှိသည်။
( ခ ) အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပ၌
ဲွ ြဖစ် စ၊ ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပ၌
ဲွ ြဖစ် စ
မိမပ
ိ ါတီကိ ကိယ်စားြပု၍ ရွး ကာက်ခ သာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်
လာင်း တစ်ဦးစီအတွက် သတ်မှတ်ထား သာ အသးစရိတမ
် ျားကိ
သးစွဲခွင့်ရှိသည်။
၁၇။ ပါတီတစ်ခသည် မိမ၏
ိ နှစစ
် ဉ် ငွစာရင်းရှငး် တမ်းကိ ဘ

ာ ရးနှစအ
် လိက်

ရးဆွြဲ ခင်း၊ ပါတီပိင်ပစ္စညး် များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နှစ်ချုပ်စာရင်းြပုစြခင်း၊
ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ အတည်ြပုချက်ရယူြခင်းတိ ့ကိ သတ်မှတ်သည့်အတိင်း
ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
၁၈။ ပါတီတစ်ခ၏
စစ် ဆးနိင်သည်။

စာရင်းများကိ

စစ် ဆးရန်လအပ်
ိ
လ င်

ကာ်မရှင်က

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင်ဆ
့ င်အ
့ ားလည်း စစ် ဆး စနိင်သည်။

ယင်းသိ ့ စစ် ဆးရာတွင်

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် အစိးရ

ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများထမှ အကူအညီရယူနင်
ိ သည်။
၁၉။ (က) ပါတီတစ်ခသည်
ဤဥပ ဒအရ

မိမဆ
ိ န္ဒအ လျာက်

ဖျက်သိမး် လ င်ြဖစ် စ၊

မှတ်ပတင်ထားြခင်းကိ

ပယ်ဖျက်ခရလ င်ြဖစ် စ

ပါတီပိင်ပစ္စညး် များကိ နိင်င တာ်အစိးရက သတ်မှတ် ပးသည့်ဌာန၊
အဖွဲ ့အစည်းသိ ့ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိင်း အပ်နှရမည်။
( ခ ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှသည့်ပစ္စညး် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ
ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းသည် နိင်င တာ်အစိးရ၏ ညန် ကားချက်အတိင်း
လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။

15
အခန်း(၅)
အ ထွ ထွ
၂ဝ။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ (က) ကာ်မရှင်၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ် ြဖစ် စရမည်။
( ခ ) မည်သည့် တရားရးတွငမ
် တရားစွဲဆိပိင်ခွင့် မရှိ စရ။
၂၁။ ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးသည် တစ်ချိနတ
် ည်းတွင် ပါတီတစ်ခ၌သာပါဝင် ဆာင်ရက
ွ ခ
် င
ွ ့်
ရှိသည်။
၂၂။ ပါတီအဆင်ဆ
့ င့် ဖွဲ ့စည်းမသည် အပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာ နယ်နိမိတ်အတိင်း
ြဖစ် စရမည်။
၂၃။

ကာ်မရှင်သည် ပါတီများကိ တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထး

လပ်နည်းများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်များနှငအ
့် ညီ
စရန် ကီး ကပ်နိင်သည်။

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင်ဆ
့ င်အ
့ ား

ဆာင်ရက
ွ ်

ကာ်မရှင်ကိယ်စား

ကီး ကပ်ရန် တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။
၂၄။ (က) ပါတီတစ်ခသည် ဤဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့နှင့်

ညန် ကားချက်များပါ ြပ ာန်းချက်

တစ်ရပ်ရပ် သိ ့မဟတ် တည်ဆဲဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ
လိက်နာြခင်းမရှိ ကာင်း
ထိပါတီအား

ကာ်မရှငက
်
တွ ရှ့ လ
ိ င်

လိအပ်သည်များကိ

ကာ်မရှင်သည်

လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်

အချိန်

ကာလသတ်မတ
ှ ၍
် ညန် ကားနိင်သည်။
( ခ ) ပါတီတစ်ခ၏

ပါတီတွင်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

တစ်ဦးဦးက

ကာ်မရှငသ
် ိ ့ တင်ြပတိင် ကားလာပါက ကာ်မရှငသ
် ည် စစမ်းစစ် ဆး၍
လိအပ်လ င် နိင်င တာ်၏အကျိုးငှာ ထိပါတီအား လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ်
ရမည့်အချက်များကိ အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ ညန် ကားနိင်သည်။
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( ဂ ) ပဒ်မခွဲ (က)

သိ ့မဟတ် (ခ)အရ ညန် ကားသည့်အတိင်း တိကျစွာ

လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ်ရန် ပျက်ကက
ွ ပ
် ါက
အား

နိင်င ရးပါတီအြဖစ်

ကာ်မရှင်သည် ယင်းပါတီ

မှတ်ပတင်ထားြခင်းကိ

သးနှစအ
် ထိ

ယာယီရပ်ဆိင်းနိင်သည်။
(ဃ) ပဒ်မခွဲ (ဂ)အရ ပါတီ၏မှတ်ပတင်ထားြခင်းကိ ယာယီရပ်ဆိင်းြခင်း
ခရလ င် ယင်းပါတီသည် ထိယာယီရပ်ဆိင်းထား သာ ကာလအတွင်း
ကာ်မရှင်က

ညန် ကားထား သာ

လပ်ငန်းများမှအပ

ပါတီ၏

ကျန်လပ်ငန်းအားလးကိ ရပ်ဆိင်းထားရမည်။
( င ) ပဒ်မခွဲ (ဂ)ပါ ထိယာယီရပ်ဆင်
ိ းထားသည့် ကာလကန်ဆးသည်အထိ
ညန် ကားချက်အတိင်း

လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ်ရန်

ပျက်ကက
ွ လ
် င်

ကာ်မရှင်သည် ယင်းပါတီအား နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတပ
် တင်
ထားြခင်းကိပယ်ဖျက်၍ ပါတီကလည်
ိ
း ဖျက်သမ
ိ ်းရမည်။
၂၅။ နိ င်င ရးပါတီများမှတ ်ပ တင် ြခင်းဥပ ဒ

(နိ င်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပ ိြပားမ

တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ၊် ၄ / ၈၈)အရ တည်ရှိ န သာ ပါတီများသည်
ဤဥပ ဒအရ နိင်င ရးပါတီအြဖစ် ဆက်လက်တည် ထာင်လပါက
ိ
ဤဥပ ဒ
ြပ ာန်းသည့် န ့ရက်မစ
ှ ၍ ရက် ပါင်း ၆ဝ အတွငး် ကာ်မရှင်သိ ့ လ ာက်ထားရ
မည်။

ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုချက်ရရှိသည့်အခါ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်

အညီ ဆက်လက် ဆာင်ရက
ွ ခ
် င
ွ ရ
့် သ
ိှ ည်။ ယင်းသိ ့

လ ာက်ထားြခင်းမရှပ
ိ ါက

နိင်င ရးပါတီအြဖစ်မှ အလိအ လျာက်ပျက်ြပယ် ပီး ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယရ
ူ မည်။
(၂)

“၂၅-က။နိင်င

ရးပါတီများ မှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒကိ ဒတိယအ ကိမ်ြပင်ဆင်သည့်

ဥပ ဒ မြပ ာန်းမီ မူလ နိင်င ရးပါတီများ မှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒအရ တည်ရှိခဲ့
သည့် နိင်င ရးပါတီများသည် ဤြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒနှင့်အညီ ဖွဲ ့စည်းထားသည့်
နိင်င ရးပါတီနင
ှ ့်

ပါတီဝင်များြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယရ
ူ မည်။ ယင်းပါတီများကိ

ဤြပင်ဆင်သည့်

ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ

ြပင်ဆင်လပ်ကိင်

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်အတွက်

သင့် လျာ်သည့အ
် ချိနက
် ာလတစ်ခကိ ကာ်မရှငက
် ညိနင်းသတ်မတ
ှ ် ပးရမည်။”
(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြဖည့စ
် က
ွ ထ
် ားပါသည်။
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ကာ်မရှင်သည်

ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန် ့
ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့နှင့် ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၂၇။ နိ င်င ရးပါတီများမှတ ်ပ တင် ြခင်းဥပ ဒ

(နိ င်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပ ိြပားမ

တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ်၊ ၄ / ၈၈) ကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သမ
ိ ်း
လိက်သည်။

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

