ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
နည်းဥပ ဒများ

၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ဇူလိင် လ ၂၈ ရက် န ့အထိ
ြပင်ဆင်ထားသည့်အတိင်း ြပန်လည်ပနှိပ်သည်။

၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ဇူလိင် လ ၂၈ ရက်။

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
နည်းဥပ ဒများ

၂၀၁၄ ခနှစ် ၊ ဇူလိင်လ၂၈ ရက် ။

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများ
အမှာစာ
ဤြပည်သူလတ်
့
တာ်

ရွး ကာက်ပန
ဲွ ည်းဥပ ဒများကိ

ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငက
်
ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ ပဒ်မ ၉၀ ပါ
လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားကိ ကျင့သ
် း၍ ၁၇.၃.၂၀၁၀ ရက် န ့တွင် အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ်
( ၂ / ၂၀၁၀ ) ြဖင့် ထတ်ြပန်ခပ
့ဲ ါသည်။
ယင်းနည်းဥပ ဒများတွင်
ရှိ နသြဖင့်

ြပင်ဆင်၊

ြဖည့်စွက်ရန်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သည်

လိအပ်ချက်များ
အာက်ပါအတိင်း

ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက်မများ ဆာင်ရက
ွ ခ
် ပ
့ဲ ါသည်(က) ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ

နည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့်

နည်းဥပ ဒများ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏ ၉.၇.၂၀၁၀
ရက်စွဲပါ

အမိန ့် ကာ်ြငာစာ

အမှတ် (၅ /၂၀၁၀)

နည်းဥပ ဒပါ ပစ ၃(ခ)၊ ပစ (၆)နှင့်

ပစ

(၈-က)

ြဖင့်
တိ ့ပါ

စကားရပ်တိ ့ကိ ြပင်ဆင်ြခင်း။
( ခ ) ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ နည်းဥပ ဒများကိ ဒတိယအ ကိမ်
ြပင်ဆင်သည့်နည်းဥပ ဒများ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်
၏ ၅.၁.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ် (၂ /၂၀၁၂)
နည်းဥပ ဒ ၁၄(က)၊
နည်းဥပ ဒ

၁၅(ခ)၊

၁၈(က)နှင့်(ဂ)၊

နည်းဥပ ဒ ၁၇ပါပစ (၅)၊

နည်းဥပ ဒ

၅၆(က)(၁)၊

၆၇(က)နှင့် (ခ)၊ ၈၃(က)၊ ၈၇၊ ၉၉၊ ၁၀၀၊ ၁၀၁၊ ၁၀၂၊
၁၀၃-ခ တိ ့ကိ

ြဖင့်
၆၆(င)၊

၁၀၃-ကနှင့်

ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက်၊ အစားထိးြခင်း။

ပစ (၁၆)၊ (၁၈)နှင့်(၁၉) တိ ့တွင် ြဖည့်စွက်ြခင်း။
( ဂ ) ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ နည်းဥပ ဒများကိ တတိယအ ကိမ်
ြပင်ဆင်သည့န
် ည်းဥပ ဒများ
၂၈.၇.၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင၏
်

အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ် ( ၁ /၂၀၁၄ ) ြဖင့်

နည်းဥပ ဒ ၂(စျ)၊ ၃(က)၊ ၅၊ ၆၊ ၉၊ ၁၀(က)၊ ၁၁(က)နှင့် (ဂ)၊ ၁၅(ခ)
(၂)၊ ၁၈ နှင့် (ဂ)၊၂၂(ဃ)၊ ၂၃(ဂ)၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၇(ဃ)၊ ၃၁၊ အခန်း(၉)
ခါင်းစဉ်၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉(က)နှင့်(ဂ)၊ ၄၀၊ ၄၁(ခ)နှင့်(ဂ)၊ ၄၂၊ ၄၄၊

၄၅(ခ)၊ ၄၈(ခ)(၇)၊ ၅၁(က)၊(ခ)၊(ဃ)၊(င)၊(စ)၊(ဆ)၊(ဇ)၊ ၅၆(က)(၁)၊
(၃)နှင့်(၄)၊ ၅၇(က)နှင့် (ဂ)၊ ၅၈(ဂ)၊ ၆၅၊ ၆၆(က)၊(ဂ)(၉)၊ (ဃ)(၃)
နှင့်(၁၀)၊ (င)၊ (ဆ)၊

(ဇ)(၁)၊ ၆၇(က)နှင့်(ခ)၊ ၆၉၊ ၇၁၊ ၇၇၊ ၇၉၊

၈၀(ဃ)၊ ၈၁(ဃ)၊ ၈၂၊ ၈၇၊ ၉၀၊ ၉၃၊ ၉၉(က)၊ (ခ) နှင့် ၁၀၆ တိ ့ကိ
ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်းနှင့် အစားထိးြခင်း။
ပစ(၁)၊ (၁-၁)၊ (၁-၂)၊ (၁-၃)၊ (၂)၊ (၃)၊(၃-က)၊ (၃-ခ)၊ (၄)၊ (၄-က)၊
(၄-ခ)၊ (၄-ဂ)၊ (၆)၊ (၆-ခ)၊ (၆-ဂ)၊ (၆-ဃ)၊ (၈)၊ (၈-က)၊ (၁၁)၊
(၁၁-က)၊ (၁၁-ခ)၊ (၁၃)၊ (၁၅)၊ (၁၆)၊ (၁၆-၁)၊ (၁၇)၊ (၁၇-က)၊
(၁၈)၊ (၁၈-၁)၊ (၁၉)၊ (၂၀) တိ ့ကိ အစားထိး/

ြဖည့်စွက်ထားြခင်း။

နည်းဥပ ဒအသးြပုသူများအ နြဖင့် လ့လာဖတ်ရလွယက
် ူ စြခင်း
အလိ ့ငှာ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က ၂၈ . ၇ . ၂၀၁၄
ရက် န ့အထိ

ြပင်ဆင်ထားသည့်အတိင်း

ထပ်မပနှိပ်ထတ် ဝြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများ
မာတိကာ
အမှတစ
် ဉ်
၁။

အ ကာင်းအရာ
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက်

၂။

၄

အခန်း (၄)
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ကညာချက်များထတ်ြပန်ြခင်း

၅။

၄

အခန်း (၃)
မဲစာရင်းများြပုစြခင်း

၄။

၁

အခန်း (၂)
မဲဆန္ဒနယ် ကညာြခင်း

၃။

စာမျက်နာှ

၁၄

အခန်း (၅)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း

၁၄

တင်သွင်းြခင်းနှင့် ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်
ခနထ
့် ားြခင်း
၆။

အခန်း (၆)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း

၁၉

တင်သွင်းလာများကိ စိစစ်ြခင်း
၇။

အခန်း (၇)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း

၂၅

တင်သွင်းလာကိ ရပ်သိမ်းြခင်း
၈။

အခန်း (၈)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း
တင်သွင်းလာများကိ စိစစ် ပီး နာက် ဆက်လက်
ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းများ

၂၅

မာတိကာ
အမှတစ
် ဉ်
၉။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နာှ

အခန်း (၉)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း

၂၇

တင်သင
ွ း် လာနှငအ
့် တူ ပးသွင်း သာ ရွး ကာက်ပွဲ
ဝင်ခွင့် အာမခ ငွနင
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
၁၀။

အခန်း (၁၀)
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

၁၁။

အခန်း (၁၁)
မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်ရိှ နသူများ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

၁၂။

၂၉
၄၄

အခန်း (၁၂)
ဆန္ဒမဲ ရတွက်ြခင်း၊ ရွး ကာက်ပွဲအနိင်အရး ကညာြခင်း ၅၅

၁၃။

အခန်း (၁၃)
ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်များ

၁၄။

အခန်း (၁၄)
ရွး ကာက်ပွဲကနက
့် ွက်လာ တင်သွင်းြခင်း

၁၅။

၆၅
၇၁

အခန်း (၁၅)
အ ထွ ထွ

၈၀

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ( ၂ / ၂၀၁၀ )
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများ
၁၃၇၁ ခနှစ၊် တန်ခူးလဆန်း ၃

ရက်

( ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ၊ မတ် လ ၁၇ ရက် )
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်ပဲွ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၉၀ အရ အပ်နှင်းထား သာလပ်ပိင်ခွင့်များကိကျင့်သး၍ အာက်ပါ
နည်းဥပ ဒများကိ ထတ်ြပန်လက်
ိ သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်းဥပ ဒများကိ ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ နည်းဥပ ဒများ ဟ

ခ တွင် စရမည်။
၂။

ဤနည်းဥပ ဒများတွင် ပါရှိ သာစကားရပ်များသည် ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒတွင် ပါရှိသည့်အတိ င်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်။
ထိ ့အြပင် အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပာ္ပ ယ်သက် ရာက်
စရမည် (က) ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ

ဆိသည်မှာ

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ

ဥပ ဒကိ ဆိသည်။
( ခ ) တပ်မ တာ်သား ဆိသည်မှာ ၁၉၅၉ ခနှစ၊် တပ်မ တာ် အက်ဥပ ဒ
အရ

နိင်င တာ်၏ ကည်း၊

ရ၊

လ လက်နက်ကင်
ိ တပ်များတွင်

စစ်မထမ်းအြဖစ် အမထမ်း နသူကိ ဆိသည်။
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( ဂ ) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ကျာင်းသား ဆိသည်မှာ အစိးရက ဖွင့်လှစ်
ထား သာ သိ ့မဟတ် အသိအမှတြ် ပုထား သာ တက္က သိလ်၊

ဒီဂရီ

ကာလိပ်၊ ကာလိပ်၊ သိပ္ပ နှင့် ကျာင်းများ၊ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း
ဆိင်ရာ ကျာင်းများ၊ လူမ ရး ကျာင်းများ နှင့်

ဂဟာများတွင်

လည်း ကာင်း၊ တပ်မ တာ်ကဖွင့်လှစ် သာ တက္ကသိလ်နင
ှ ့် ကျာင်းများ
တွင်လည်း ကာင်း မိမိနှင့်သက်ဆိင် သာ မဲဆန္ဒနယ်၏ ြပင်ပတွင်
ပညာသင် ကား နသူကိ ဆိသည်။
(ဃ) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်သင်တန်းသား

ဆိသည်မှာ

မိမိနှင့်

သက်ဆိင် သာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပတွင် အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း
သိ ့မဟတ် အစိးရက အသိအမှတြ် ပုထား သာအဖွဲ ့အစည်းက ဖွငလ
့် စ
ှ ်
သင် ကားသည့် သင်တန်းတစ်ခခသိ ့ တက် ရာက် လ့ကျင့်ပညာ
သင် ကား နသူကိ ဆိသည်။
( င ) အချုပ်ခ နရသူ ဆိသည်မှာ ြပစ်မတစ်ခခနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖမ်းဆီး
ချုပ် နှာင်ထားြခင်းခရသူကိ ဆိသည်။
(စ)

ဆးရသိ ့ တက် ရာက် နရ သာ အတွငး် လူနာ ဆိသည်မာှ အစိးရဌာန၊
အစိးရအဖွဲ ့အစည်းက ဖွင့်လှစ်ထား သာ သိ ့မဟတ် အစိးရက အသိ
အမှတြ် ပုထား သာ ဆးရတစ်ခခ၌ အတွငး် လူနာအြဖစ် တက် ရာက်
ကသမခယူ နသူကိ ဆိသည်။

(ဆ) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်အြခားမဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျား ဆိသည်မာှ ရွး ကာက်ပဲွ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၅(ခ) နှင့် ပဒ်မ ၄၅ (ဂ) (၇)ပါ မဲဆန္ဒရှင်များမှအပ
အြခား ဒသရှိ စီမကိနး် များ၊ စက်မလက်မလပ်ငန်းများ၊ စိက်ပျိုး ရး၊
မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများ နှင့် အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ခခတွင်
သွား ရာက် အလပ်လပ်ကိင်လျက်ရိှ က သာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်
နိင်င့ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် အြခားမဲဆန္ဒရှင်များ နှင့် အ ကာင်း
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အမျိုးမျိုး ကာင့် မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပသိ ့ ရာက်ရှိ န က သာ မဲဆန္ဒရှင်
များကိ ဆိသည်။
( ဇ ) အစိးရ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ နသူများ ဆိရာတွင်
အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်တိ ့ ပါဝင်သည် (၁) အစိးရက နိင်ငြပင်ပသိ ့တာဝန် ပး စလတ်ထား သာ ြမန်မာ
နိင်င၏ သရး၊ အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရး
အဆင်ဆ
့ င်၏
့ သအဖွဲ ့ဝင်များ၊ သရးဝန်ထမ်းများ၊ ယင်းရးများတွင်
အစိးရက ပးအပ် သာ တာဝန်ဝတ္တရားများကိ ထမ်း ဆာင် န
သည့် အြခားပဂ္ဂုိ လ်များ၊ ယင်းတိ ့အားမှခ
ီ ိ န သာ ဇနီး၊ ခင်ပန
ွ း် ၊
သားသမီး နှင့် အြခားသူများ၊
(၂) အစိ းရက

နိ င် င ြပင် ပ သိ ့

တာဝန် ပး စလတ် ထ ား သာ

ကိယ်စားလှယအ
် ဖွဲ ့ဝင်များ၊ အစိးရ၏တာဝန် ပးချက်အရ နိင်င
ြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာ ဝန်ထမ်းများ၊ ပဂ္ဂိုလ်များ၊ အစိးရ၏
ခွငြ့် ပုချကြ် ဖင့် နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ၊ နိင်ငြခားအစိးရ၏
ိ လပ်ငန်းတစ်ခခတိ ့တွင် အလပ်လပ်ကိင်
ဌာနတစ်ခခ၊ ပဂ္ဂလက
နသူများ၊ နိင်ငြခားပညာသင်ပဂ္ဂုိ လ်များ၊ အစိးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်
နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ နသည့် ပဂ္ဂိုလ်များ၊ ယင်းတိ ့အား မှီခိ
န သာ ဇနီး ၊ ခင်ပွန်း ၊ သားသမီးနှင့် အြခားသူများ။
(၃)

“(ဈ) မသန်စွမ်းသူဆိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မူဝါဒနှင့် စိတသ
်
ဘာထား
အြမင်ပိင်း ဆိင်ရာအတားအဆီးများ ကာင့် လူ ့အဖွဲ ့အစည်းအတွင်း
အများနည်းတူ ပါဝင်လပ်ရှား ဆာင်ရွက်နိင်မ မရှိသည့် ကိယ်အဂါ

(၃)
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မသန်စွမ်းသူ ၊ အြမင်အာရချို ့ယွင်းသူ၊ အ ြပာ / အ ကားအာရ
ချို ့ယွင်းသူနှင့် ဉာဏ်ရည် မသန်စမ
ွ ်းသူများ ကိဆိသည်။”

အခန်း (၂)
မဲဆန္ဒနယ် ကညာြခင်း
၃။

(၃)

(က) ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒအရ
တွငပ
် ါဝင်သည့်

ကာ်မရှငက
် သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ “မဲဆန္ဒနယ်

နယ် ြမများစာရင်း”ကိ

ရွး ကာက်ပဲွ

မကျငး် ပမီ

အနည်းဆး ရက် ပါင်း ၃၀ ကိုတင်၍ သက်ဆင်
ိ ရာ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ
ထပ်ဆင့် ကညာရမည်။
( ခ ) လတ် တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်

တစ်နယ်တွင်ပါဝင် သာ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရန်

အ ြခအ နမရှိလ င်

အချို ့ ဒသများ၌
ထိ ဒသများ၌

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပြခင်းမြပုရန် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒပဒ်မ၅၀ (ဂ) အရ
ကာ်မရှငက
် ဆးြဖတ် ကညာရမည်။ ယင်း ကညာချက်ကိ ကိုတင်၍
သက်ဆိင်ရာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက ထပ်ဆင့် ကညာရမည်။
အခန်း (၃)
မဲစာရင်းများြပုစြခင်း
၄။

မဲစာရင်းကိ ပစ(၁)ြဖင့် ြပုစရမည်။

“၅။ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

(၃)

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည် မဲစာရင်း

ြပုစရာတွင် ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူးက လည်း ကာင်း၊
မိုနယ်
့ လဝ
ူ င်မ ကီး ကပ် ရးနှင့် အမျိုးသားမှတပ
် တင် ရး ဦးစီးဌာနကလည်း ကာင်း
ြပုစထားသည့် လူဦး ရ(မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင်)စာရင်းကိ ရယူအ ြခခ ပီး
ြပုစရမည်။”
(၃)
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၆။

သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် မဲစာရင်းများြပုစရာ၌ မဲစာရင်းတွင်
(၃)

ပါ၀င်ခွင့်ရှိသမ
ူ ျား“(မသန်စမ
ွ း် သူများအပါအဝင်)”၏ အမည်များကိ ြမန်မာအက္ခရာြဖင့်
ရးသွငး် ရမည်။ ယင်းသိ ့ ရးသွငး် ရာ၌ တိကျမမရှလ
ိ င် အဂလိပ်အက္ခရာြဖင့်လည်း
ကွင်းစကွင်းပိတ် အတွငး် ၌ ရးသွင်း ဖာ်ြပနိင်သည်။
၇။

ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် (က) မဲစာရင်းြပုစရာတွင်

ရွး ကာက်ပွဲစတင်ကျင်းပသည့် န ့၌ အသက်

၁၈နှစြ် ပည့် ပီး ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် မဆန် ့ကျင်
သာနိင်ငသား၊ ဧည့်နိင်ငသား၊ နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူနှင့် ယာယီ
သက် သခလက်မတ
ှ ် ကိင် ဆာင်ထားသူတင်
ိ းကိ ထည်သ
့ င
ွ း် ြပုစရမည်။
( ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသည့် တပ်မ တာ် ကည်း၊

ရ၊

လတပ်ဖွဲ ့ဝင်များနှင့်

ယင်းတိ ့၏ အိမ် ထာင်စဝင်များအတွက် မဲစာရင်းြပုစရာတွင် ရပ်ကက
ွ ်
သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသည် အာက်ပါအတိင်း
ဆာင်ရွက်ရမည် (၁) မိမိတိ ့နှင့်သက်ဆိင် သာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

အတွငး် အ ြခစိက်လျက်ရှိသည့် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ ့၊ တပ်ဌာနချုပ်
များ၌ နထိင် က သာ တပ်မ တာ် ကည်း၊ ရ၊ လတပ်ဖဲွ ့ဝင်
များနှင့် ယင်းတိ ့အိမ် ထာင်စဝင်များ၏အမည်များကိ သက်ဆင်
ိ ရာ
တပ်မူှ း၏အကူအညီြဖင့် ယင်းတိ ့တပ်ရင်းတပ်ဖဲွ ့၊ တပ်ဌာနချုပ်
တည်ရှိရာ

ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ မဲစာရင်းတွင်

ထည့်သွင်းြခင်း၊
(၂) သက်ဆင်
ိ ရာ တပ်တင
ွ း် ၌မ နဘဲ တပ်၏ြပင်ပ၌ နထိင် က သာ
တပ်မ တာ် ကည်း၊ ရ၊ လ တပ်ဖဲွ ့ဝင်များ၊ ယင်းတိ ့နှင့်အတူ
နထိင် ကသည့် အိမ် ထာင်စဝင်များ၏အမည်များကိ ယင်းတိ ့
(၃)
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နထိ င်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ မဲစာရင်း၌

ထည်သ
့ င
ွ း် ြခင်း။
၈။

ရွး ကာက်ပွဲ ကျင်းပမည့် န ့ရက်ကိ

ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှင်က

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ကညာ ပီး နာက်
မိမိတိ ့၏ ရပ်ကက
ွ ်

ကျးရွာအပ်စအတွက် ပစ (၁) ြဖင့် ြပုစထား သာ မဲစာရင်းများကိ

ရွး ကာက်ပွဲ စတင်မကျင်းပမီ ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်သည့်အတိင်း ကိုတင်၍
ကညာရမည်။ ယင်းမဲစာရင်းများကိ

ကညာသည့်အခါ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကက
ွ ်

သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် လတ် တာ်မစ
ဲ ာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်း သာ
ကာ်ြငာစာ ပစ(၂)ကိပါ တစ်ပါတည်း ကညာရမည်။
၉။

ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက မဲစာရင်းများကိ

(၃)

ကညာ ပီး နာက် “ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျားသည် သက်ဆင်
ိ ရာ မဲစာရင်းတွင်
မိမအ
ိ မည် ပါဝင်ြခင်း ရှိ မရှိ ကိ လာ ရာက် ကည့ရ
် ရန် တာဝန်ရသ
ိှ ည်။ မိမအ
ိ မည်
ပါဝင်ြခင်းမရှိ သးပါက မဲစာရင်းတွငထ
် ည်သ
့ င
ွ း် ပးရန်” တာင်းဆိလာကိ ပစ(၃)
ြဖင့် သက်ဆင်
ိ ရာ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ ့ တင်သင
ွ း်
နိင်သည်။ယင်းသိ ့ တာင်းဆိလာတင်သင
ွ း် သူများ၏ အမည်စာရင်းကိ သက်ဆင်
ိ ရာ
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ စိစစ် ပီး ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒနှငည
့် ည
ီ တ
ွ လ
် င် မဲစာရင်း၌ြဖည်စ
့ က
ွ ်
ဖာ်ြပရမည်။
၁၀။

အနည်းဆးရက် ပါင်း ၁၈၀ ထက်မနည်း မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် အြခား

မဲဆန္ဒရှင်များ သည် မိမိတိ ့၏အ မဲတမ်း နရပ်သိ ့ သွား ရာက် ပီးမဲ ပးလိြခင်း
မရှိပါက မိမိတိ ့ ရာက်ရှိ န သာ မဲဆန္ဒနယ်တွင် ရွး ကာက်ခ သာ လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်းများကိ

ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ခွင့်

ရရှိ စရန်အတွက်

ထည်သ
့ င
ွ း် ြခင်းကိ အာက်ပါနည်းလမ်းအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်-

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

မဲစာရင်း

7

(က) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက

သက်ဆိ င်ရာနယ် ြမရှိ

လပ်ငန်းတာဝန်ခ ၏

ထာက်ခချက်ကလည်
ိ
း ကာင်း၊ အလပ်သမားြဖစ်ပါက သက်ဆင်
ိ ရာ
လပ်ငန်းရှင် သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းရှငက
် ယ်
ိ စားလှယ၏
်
ထာက်ခချက်ကိ
လည်း ကာင်း၊

အြခားပဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ပါက
(၃)

ကိ ယ်တိ င်ဝန်ခ ချက်ကိ

လည်း ကာင်း ဖာ်ြပ၍သက်ဆိင်ရာ“ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ
အပ်ချုပ် ရးမှူး”၏ ထပ်ဆင့် ထာက်ခချက်ြဖင့် မဲစာရင်း၌ မိမိတိ ့၏
အမည်ကိ ထည်သ
့ င
ွ း် ပးပါရန် ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့် န ့မတိင်မီ
ရက် ပါင်း ၃၀ ထက်
သိ ့မဟတ်

နာက်မကျ စဘဲ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပစ (၃-က) ြဖင့်

လ ာက်ထားရမည်။
( ခ ) နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ

လ ာက်ထားသည့်အခါ ယင်းတိ ့သည်

မဲဆန္ဒရှင်အတွက်သတ်မှတ်ထား သာအရည်အချင်းများနှင့် ကိက်ညီ
ပါ က သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
အဖွဲ ့ခွက
ဲ
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်

ဆာင်ရွက်၍ မဲစာရင်းတွင်

အမည်ထည့်သွင်းရမည်။
( ဂ ) ရပ်ကွက် နှင့် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)
အရ မဲစာရင်းတွင် အမည်ထည့်သွင်းခရသူ၏ အမည်ကိ အ မဲတမ်း
နရပ်၏ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စရှိ မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်
နိင် ရးအတွက် မိမိ၏

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ တင်ြပရမည်။

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲကလည်း ထိတင်ြပချက်ကိ လိအပ်သလိ
ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒရှင်၏ နရင်း ဒသရှိ မို ့နယ်

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပစ (၃-ခ) သး စာင်ြဖင့် အြမန်ဆး ဆက်လက်
အ ကာင်း ကားရမည်။
၁၁။ (က) မဲစာရင်း၌အမည်ထည်သ
့ င
ွ း် ရန်

တာင်းဆိလာကိ

ပစ(၃)

ြဖင့်

လည်း ကာင်း၊မဲစာရင်းပါအမည်နှင့်အြခားအချက်အလက်များအား
(၃)

“ကန် ့ကွကရ
် န်ရပ
ိှ ါက

ကနက
့် က
ွ လ
် ာကိ

ပစ(၄)ြဖင်လ
့ ည်း ကာင်း၊

ြပင်ဆင်ရန်ရပ
ိှ ါက ြပင်ဆင်လာကိ ပစ(၄ - ဂ)ြဖင့် လည်း ကာင်း၊”
နည်းဥပ ဒ ၈ အရ မဲစာရင်းကိ ထတ်ြပန် ကညာ ပီးသည့် န ့မှ
ခနစ်ရက် အတွငး် သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာ အပ်စ
ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ တင်သွင်းရမည်။
( ခ ) မဲစာရင်း၌

အမည်ထည့်သွင်းရန်

တာင်းဆိလာ တင်သွင်း သာ

ပဂ္ဂုိ လ်က လည်း ကာင်း၊ ယင်းပဂ္ဂိုလ်က စာြဖင့်လဲအပ်ထား သာ
ကိယ်စားလှယ်က လည်း ကာင်း

တာင်းဆိလာတွင် လက်မှတ်

ရးထိး၍ ကိယ်တင်
ိ ြဖစ် စ၊ ကိယ်စားလှယက
် ြဖစ် စ တင်သင
ွ း် ရမည်။
( ဂ ) မဲစာရင်း၌ အမည်ပါရှိ သာ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိ လည်း ကာင်း၊
(၃)

ထည်သ
့ င
ွ း် ထား သာ အချက်အလက်ကိ လည်း ကာင်း “ကန် ့ကွက်
လိလ င် ပစ(၄) သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်လလ
ိ င် ပစ(၄ - ဂ)တွင”
် ထိသူနင
ှ ့်
ပတ်သက် သာ မဲစာရင်းပါ အချက်အလက်အားလးကိ ထည့်သွင်း
ဖာ်ြပရမည်။ သိ ့ရာတွင် မိမအ
ိ မည်ပါဝင်ြခင်းမရှိ သာ အြခားရပ်ကက
ွ ်
သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ကန် ့ကွကြ် ခင်း မြပုရ။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

မဲစာရင်း၌

ပါရှိ သာ

ပဂ္ဂုိ လ်များကိ
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(ဃ) သက်ဆင်
ိ ရာ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်
နည်းဥပ ဒခွဲ (က) တွင် သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ကာလအပိင်းအြခားထက်
ကျာ်လွန် သာ တာင်းဆိလာ သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်လာ သိ ့မဟတ်
ကန် ့ကွက်လာ ကိ လက်ခြခင်းမြပုရ။
( င ) သက်ဆင်
ိ ရာ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲသည်
တစ်ဦးတစ် ယာက်၏ အမည်ကိ မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်းြခင်းမြပုမီ
လိအပ်လ င် အာက်ပါတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည် (၁)

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပဒ်မ ၆ အရ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ ဟတ်
မဟတ် စစ် ဆးြခင်း၊

(၂) အသက် ၁၈ နှစ်ြပည့် ကာင်း နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားကိ
လည်း ကာင်း၊ အမျိုးသားမှတ်ပတင်ကတ်ြပားကိ လည်း ကာင်း၊
ဧည့်နိင်ငသား၊ နိင်ငသားြပုခွင့်ရလက်မှတ် သိ ့မဟတ် ယာယီ
သက် သခလက်မှတ်ကိ လည်း ကာင်း တင်ြပ စြခင်း။
၁၂။ (က) ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် အထက်ပါ

ကိစ္စရပ် တိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း သာ တာင်းဆိလာ၊ ြပင်ဆင်လာ သိ ့မဟတ်
ကန် ့ကွကလ
် ာများကိ လက်ခရန် သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ရန် ဆးြဖတ်
နိင်သည်။
( ခ ) ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် တာင်းဆိလာ၊
ြပင်ဆင်လာ သိ ့မဟတ် ကန် ့ကွကလ
် ာကိ လက်ခလ င်ြဖစ် စ၊ ြငင်းပယ်
လင်ြဖစ် စ ယင်းသိ ့လက်ခြခင်း သိ ့မဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြဖစ် ကာင်းကိ
တာင်းဆိလာ၊ ြပင်ဆင်လာ သိ ့မဟတ် ကန် ့ကွက်လာ တင်သွင်းသူ
ထသိ ့ တာင်းဆိလာ၊ ြပင်ဆင်လာ သိ ့မဟတ် ကန် ့ကွကလ
် ာ တင်သင
ွ း်
သည့် န ့မှ ခနစ်ရက်အတွင်း အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရမည်။
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( ဂ ) သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲ၏
ဆးြဖတ်ချက်ကိမ ကျနပ်လ င် နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ) အရ
အ ကာင်း ကားစာကိ လက်ခရရှိသည့်
သက်ဆိင်ရာ

ပးပိ ့သည့်

န ့မှစ၍ သးရက်အတွင်း

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အယူခနိင်သည်။ မို ့နယ်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် အယူခလာ ရရှိ သာအခါ အမတွဲ ဖွင့်လှစ်၍
လိအပ်သည်များ စိစစ် ပီး
သက်ဆိ င်ရာ

ဆာလျင်စွာ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရမည်။

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏

ဆးြဖတ်ချက်သည်

ရွး ကာက်ပဲွ ဥပ ဒပဒ်မ ၅၃ပါြပ ာန်းချက်များမှတစ်ပါး အ ပီးအြပတ်
ြဖစ် စရမည်။
(ဃ) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက်
သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

ပးပိ ့ရမည်။ ယင်း

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

မို ့နယ်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၏
ဲ ဆးြဖတ်ချက်နင
ှ အ
့် ညီ ဆက်လက် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
( င ) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတွင်

အယူခမ

မ ပီးြပတ် သး သာ်လည်း

မဲစာရင်းတွင် အမည်ပါရှိ ပီးြဖစ် သာသူအား မဲမ ပးရဟတားြမစ်ြခင်း
မြပုရ။ ယင်းအခွင့်အ ရးအရ

ပး ပီးြဖစ် သာ ဆန္ဒမဲသည်လည်း

တရားဝင်ြဖစ် စရမည်။
၁၃။ (က) နည်းဥပ ဒ ၈ အရ ထတ်ြပန် ကညာ ပီး သာ မဲစာရင်းများနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်
မှနက
် န်စလင် သာ

မဲစာရင်းများြဖစ် စရန်

လိအပ် သာအချက်

အလက်များကိ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ ကွယ်လွန်သူများ၏ အမည်များနှင့်
ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒအရ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်မရှိသူများ၏ အမည်များကိ
ထတ်ပယ်ြခင်း၊ သတ်ပသတ်ညန်းအမှားများနှင့် အ ရးအကူးခ တ်ယင
ွ း်
သာအမှားများကိ ြပင်ဆင်ြခင်းများြပုနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ ြပင်ဆင်
ထားသည့် မဲစာရင်းများကိ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ့
တင်ြပရမည်။
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( ခ ) မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ တင်ြပချက်များ
အြပင် မဲစာရင်းများ၌ မိမိ တွ ရှ့ ိသည့် အ ရးအကူးခ တ်ယွင်း သာ
အမှားများနှင့် မ တာ်တဆအမှားများကိ ြပင်ဆင်နိင်သည်။ ယင်းသိ ့
ြပင်ဆင်ထားသည့် မဲစာရင်းများကိ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ ့ လိအပ်သလိ ဆက်လက် ဆာင်ရက
ွ ်
နိင်ရန် ပးပိ ့ရမည်။
( ဂ ) မဲစာရင်း စာင် ရကိ ကာ်မရှငက
် ညန် ကားသည်အ
့ တိင်း ြပုစရမည်။
၁၄။ နည်းဥပ ဒ ၁၁ (ဃ)တွင် မည်သိ ့ပင်ဆိထား စကာမူ (က) မဲစာရင်းတွင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ အ
ူ ချို ၏
့ အမည်များသည် အစအ ဝး
အလိက် ကျန်ရစ်ခဲ့ ကာင်း တွ ရှ့ ိလ င် နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊
သက်ဆင်
ိ ရာကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ ထိအမည်များကိ
(၂)

“ ရွး ကာက်ပွဲမကျင်းပမီ

ခနစ်ရက်ထက်

နာက်မကျ စဘဲ”

နာက်ဆက်တဲွ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း စရန် ခွင့်ြပုနိင်သည်။
( ခ ) တစ်ဦးတစ် ယာက်၏ အမည်သည် မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိဘဲ
ပါဝင် န ကာင်း တွရှ့ လ
ိ င် ထိအမည်အား မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်းကိ
ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင်ဆ
့ င်တ
့ ိ ့က ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
( ဂ ) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ တ
ူ စ်ဦး၏ အမည်သည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်ထက်
ပိ သာ မဲဆန္ဒနယ်များ၏ မဲစာရင်းများတွင် ပါရှိ နပါက မဲဆန္ဒရှင်၏
ဆန္ဒနင
ှ အ
့် ညီ ၄င်းမဲ ပးလိသည့် မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် မဲ ပးနိင်ရန်အတွက်
အဆိပါမဲ ပးလိသည့် မဲဆန္ဒနယ်နင
ှ ့် သက်ဆင်
ိ သည့် မို ့နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲက စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ ် ပးရမည်။ ထိ ့ နာက် ယင်း မို နယ်
့
ကာ်မရှင်
(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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အဖွဲ ့ခွဲသည် ထိသူ၏ အမည်အား မိမမ
ိ ဆ
ဲ န္ဒနယ်၏ မဲစာရင်းတွင်
ထည်သ
့ င
ွ း် ပီး ကာင်းနှင့် အြခားမဲဆန္ဒနယ်များရှိ မဲစာရင်းများတွင်
ထိသူ၏အမည်ကိ

ပယ်ဖျက် ပးရန်

အမည်စာရင်း

ပါရှိ နသည့်

သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ အသီးသီးထသိ ့ အ ကာင်း
ကားရမည်။
(ဃ) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦး၏ အမည်သည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခ အတွငး်
တွင် ရှိ သာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ တစ်ခထက် ပိသည့်

မဲစာရင်းများတွင် ပါရှိ နပါက မဲဆန္ဒရင
ှ ၏
် ဆန္ဒနင
ှ အ
့် ညီ ၄င်းမဲ ပးလိ
သည့် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စတွင် မဲ ပးနိင်ရန်အတွက်

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ သက်ဆင်
ိ ရာ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာ
အပ်စ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အ ကာင်း ကားစီစဉ်

ပးရမည်။

ထိ ့ နာက် မိမိ မို ့နယ်အတွင်းရှိ အြခား သာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ကျးရွာအပ်စရှိ မဲစာရင်းများမှ ထိသူ၏အမည်ကိ ပယ်ဖျက် စရန်
ညန် ကားရမည်။
( င ) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ တ
ူ စ်ဦးသည် ဒသတစ်ခမှ အြခား ဒသ တစ်ခသိ ့
ြပာင်း ရ သည်
့
့အခါ မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်၏

မဲစာရင်းမှ

အြခား

မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်၏ မဲစာရင်းသိ ့ အမည် ြပာင်း ရ လိ
့ လ င် ၁၉၅၁
ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငအတွင်း

နထိင်သမ
ူ ျား မှတပ
် တင် ရး

နည်းဥပ ဒ ၂၆ (၂)နှင့် နည်းဥပ ဒ ၂၇ (၁)တိ ့အရ ထတ် ပး သာ
ပစ (၁၀) သိ ့မဟတ် ပစ (၉၀/၁/နငသ) နှင့်အတူ လက်ရှိ မဲဆန္ဒနယ်
မဲစာရင်း၌ မိမအ
ိ မည်ကိ ပယ်ဖျက်၍ အြခားမဲဆန္ဒနယ်သိ ့ ြပာင်း ရ ့
ပးရန်
သိ ့မဟတ်

တာင်းဆိလာ ပစ (၄-က)ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ
ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

ရပ်ကွက်

တင်သွင်းရမည်။

ယင်း တင်ြပချက်အတိင်း မှနက
် န် ကာင်း တွ ရှ့ လ
ိ င် သက်ဆင်
ိ ရာ
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ

ခွငြ့် ပု၍ ယင်းအမည်ကိ

မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်
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ပီး ကာင်း အ ထာက်အထား ြဖစ်သည့် ပစ (၄-ခ)ကိ ထိသူအား
ပးရမည်။ ထိသူသည် မိမိ ြပာင်း ရ ့ နထိင်သည့် မဲဆန္ဒနယ်၏
မဲစာရင်းတွင် မိမအ
ိ မည်ကိ ထည်သ
့ င
ွ း် ပးပါရန်
သည့်

ြပာင်း ရ ့ ရာက်ရိှ

နရာ၏ အိမ် ထာင်စ ဇယားနှင့် ပစ ( ၄-ခ ) တိ ့ ပူးတွဲ၍

တာင်းဆိလာပစ (၃) ကိ တင်သွင်းလ င် သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက်
သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း

ပးရမည်။ ယင်းသိ ့ ရ ့ ြပာင်းလာ သာမဲဆန္ဒနယ်၌ ထိသူသည် ဆန္ဒမဲ
ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ ည်။
၁၅။ (က) မဲစာရင်း၏ စာမျက်နှာတိင်းတွင် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က

နှင့် အတွငး် ရးမှူးတိ ့က လက်မတ
ှ ် ရးထိး၍

အတည်ြပုထား သာ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာ

အပ်စ၏ မဲစာရင်း နှစ်စကိ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက မဲဆန္ဒနယ် အလိက် စစည်းရမည်။
(၂)

“(ခ)

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

မဲစာရင်းမိတ္တူကိ

ကူးယူခွင့်ြပုရန်

လ ာက်ထားလာပါက (၁) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းတစ်ဦးဦးက

လာက်ထားြခင်း

ြဖစ်လ င် မဲစာရင်းမိတ္တူ တစ်စကိ အခမဲ့ကူးယူခွင့် ြပုနိင်သည်။
(၂) အြခားသူတစ်ဦးဦးက

ခိင်လ သာ
(၃)

အ ကာင်းြပချက်ြဖင့်

လ ာက်ထားြခင်းြဖစ်လ င် “တစ်မျက်နှာလ င် ငွ ၂၅ ကျပ်နန်း”
ပးသွငး် စ၍ ကူးယူခွင့် ြပုနိင်သည်။”

(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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အခန်း (၄)
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ကညာချက်များထတ်ြပန်ြခင်း
၁၆။

ကာ်မရှင်သည် အာက်ပါ န ့ရက်များကိ သတ်မှတ် ကညာရမည် (က) ရွး ကာက်ပွဲ စတင်ကျင်းပမည့် န ့ရက်၊
( ခ ) မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးအတွက် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်
စာရင်း တင်သွင်းရမည့် နာက်ဆး န ့ရက်နှင့် အချိန်၊
( ဂ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကိ

ရပ်သမ
ိ ်းလိက ရပ်သိမ်းနိင်သည့် နာက်ဆး န ့ရက်နှင့် အချိန်၊
(ဃ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် လာများကိ
စိစစ်ရန် န ့ရက်။
၁၇။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း ၊

ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခွငရ
့် ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်
ကာ်မရှင်က နည်းဥပ ဒ ၁၆ အရ သတ်မှတ် ကညာသည့်
ဖာ်ြပ၍

ရွး ကာက်ခလိသူများက အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ကရန်

န ့ရက်များကိ
ပစ(၅)ြဖင့်

ကညာရမည်။ ယင်း ကညာချက် မိတ္တူများကိ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်များတွင်
ထပ်ဆင့် ကညာ စရမည်။
အခန်း ( ၅ )
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်းနှင့်
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ခန် ့ထားြခင်း
၁၈။

(၃)

ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ် ဝင် ရာက်ယဉ
ှ ် ပိုင်လိ သာ “(မသန်စမ
ွ း် သူများအပါအဝင်)”

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးသည် (၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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(က)

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပဒ်မ

၄

(က)အရ

သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ

မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် အညီ
နြပည် တာ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ

သက်ဆင်
ိ ရာ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့်

တိင်း၊ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က ထြဖစ် စ၊ ဥက္က က တာဝန်လဲအပ်ထား သာ
အတွငး် ရးမှူး သိ ့မဟတ် ဥက္က က တာဝန်လဲအပ်ထား သာ အဖွဲ ့ဝင်
တစ်ဦးထြဖစ် စ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

အမည်

(၂)

စာရင်း တင်သွင်းနိင်သည်။ “ယင်းသိ ့ တင်သွင်းရာတွင် ကိယ် ရး
မှတ်တမ်း နှစ် စာင်ကိပါ ကာ်မရှငက
် သတ်မတ
ှ ် ပးသည့် ပစအတိင်း
ပူးတွတ
ဲ င်သင
ွ း် ရမည်။”
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲတစ်ခတွင်

မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်ထက်ပိ၍

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ် တစ် ပိုင်တည်း အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် ြခင်း
မြပုရ။
(၂)

ွ း် လာကိ ပစ (၆) “မူရင်း”နှစ် စာင်ြဖင့် တင်သင
ွ း်
( ဂ ) အမည်စာရင်းတင်သင
ရမည်။ ယင်းတင်သင
ွ း် လာနှငအ
့် တူ
(၃)

ကာ်မရှငက
်
သတ်မတ
ှ ် ပး သာ

ငွစာရင်း ခါင်းစဉ်သိ ့ “ ရွး ကာက်ပဝ
ဲွ င်ခင
ွ ့် အာမခ ငွ ကျပ်သးသိနး် ”
(၂)

ကိ “မိမအ
ိ မည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ရမည့်
ြမန်မာ့ စီးပွား ရးဘဏ်ခွဲတွင်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ ရးစိက်ရာ”

ပးသွငး် ပီး ကာင်း ချလန်ြဖတ်ပင်
ိ း

မူရင်းကိ လည်း ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
၁၉။ (က) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းတစ်ဦးသည် အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း်
ရန်သတ်မှတ်ထား သာ

နာက်ဆး န ့ရက်နှင့်

အချိန်

မတိင်မီ

သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ ရးချိနအ
် တွငး် မိမက
ိ ယ်
ိ တင်
ိ ြဖစ် စ၊ အမည်စာရင်း

(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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တင်သင
ွ း် လာပါ

ယင်း၏

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယက
်

ြဖစ် စ

အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် လာကိ တင်သင
ွ း် ရမည်။
( ခ ) အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာတွင် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းသည်
မို နယ်
့ တရားသူ ကီး အဆင့်ထက်မနိမ့် သာ တရားသူ ကီးတစ်ဦးဦး
ရှ ့ မှာက်၌ လက်မတ
ှ ် ရးထိး ပီးြဖစ်ရမည်။ ထိတရားသူ ကီးကလည်း
ကိယ်စားလှယ် လာင်းသည်

မိမိ၏

ရှ ့ မှာက်တင
ွ ်

ယင်းသိ ့

လက်မှတ် ရးထိး ကာင်း ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ရးထိး၍ ရးတဆိပ်
ရိက်နပ
ိှ ် ပး ပီးြဖစ်ရမည်။
(ဂ)

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
သည် သတ်မှတ်ထား သာကာလ ကန်ဆး ပီးမှ တင်သင
ွ း် လာသည့်
အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် လာကိ လက်ခြခင်း မြပုရ။

(ဃ)

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
ွ း် လာ မိတ္တူ
သည် မိမတ
ိ ိ ့ လက်ခရရှိထား သာ အမည်စာရင်း တင်သင
တစ် စာင်စက
ီ ိ မဲဆန္ဒနယ်အလိက်စစည်း၍ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် န ့ရက်
တွင် စိစစ် ပီး ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒပါ အရည်အချင်းများနှင့် ကိက်ညီ ပါ က
သက်ဆင်
ိ ရာ

မဲဆန္ဒနယ်အတွက်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

များ၏ အမည်စာရင်းကိ ပစ (၁၀)ြဖင့်
ကညာချက်

မိတ္တူတစ် စာင်ကိ

ကညာရမည်။ ထိ ့ နာက်
ကာ်မရှင်သိ ့လည်း ကာင်း၊

သက်ဆင်
ိ ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့
လည်း ကာင်း အြမန်ဆး နည်းြဖင့် ပးပိ ့ရမည်။
၂၀။ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

တစ်ဦးသည်

မိမိ၏

အမည်စာရင်း

တင်သွင်းလာ ပစ (၆)တွင် လိအပ်ချက်များကိ အြပည့်အစြဖည့်သွင်းထားြခင်း
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မရှိလ င်လည်း ကာင်း၊ ပူးတွဲပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ ြပည့်စစွာ ပူးတွဲ
ထားြခင်းမရှလ
ိ င်လည်း ကာင်း ယင်းအမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာကိ

နြပည် တာ်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ သက်ဆင်
ိ ရာ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ
ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက ြငင်းပယ်ရမည်။
၂၁။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ဥက္က သိ ့မဟတ် နည်းဥပ ဒ ၁၈ (က)အရ ယင်းက တာဝန်လအ
ဲ ပ်ြခင်း ခရသူသည်(က) အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာ လက်ခရရှပ
ိ ါက ယင်းတင်သင
ွ း် လာ ပ ၌
အမှတ်စဉ် ရးမှတ် ပီး

ရရှိ သာ

န ့ရက်၊

အချိန်

တိ ့ကိ

မှတ်တမ်းတင်၍ လက်မတ
ှ ် ရးထိးရမည်။
( ခ ) အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာ၌ ပါရှသ
ိ ည်အ
့ တိင်း လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်
လာင်း အမည်နင
ှ ့်တကွ အချက်အလက်အြပည့်အစအြပင် အမည်
စာရင်း တင်သွင်းလာ စိစစ်ရန်သတ်မှတ် သာ န ့ရက်၊ အချိန် ၊ နရာ
တိ ့ကိ ဖာ်ြပ သာ

ကညာချက် ပစ (၆-က) ကိ မိမိ၏ရး၌ အများ

ြပည်သြူ မင်နင်
ိ သည့် နရာတွင် ဆာလျင်စွာ ကပ်ထားရမည်။
၂၂။ (က) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းတစ်ဦးသည်
မိမိ၏

အြခားသူတစ်ဦးအား

ရွး ကာက်ပဲွ ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ခန် ့ထားလိလ င် ပစ

(၇-က) ြဖင်ခ
့ န် ့ထားရမည်။ ယင်းခန် ့စာတွင် ခန် ့ထားြခင်းခရသူက
သ ဘာတူ ကာင်း လက်မှတ် ရးထိးရမည်။
( ခ ) အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာနှငအ
့် တူ ခန် ့စာနှစ် စာင်ကိ ပူးတွဲ တင်သင
ွ း်
ရမည်။ ခန် ့စာများပါ ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်၏ ဓာတ်ပ ပ ၌
နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ
တိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင်
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ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏ တဆိပ်ရိက်နှိပ်၍ တစ် စာင်အား အမည်စာရင်း
တင်သွင်းသူသိ ့ ြပန်လည် ပးအပ်ရမည်။
(ဂ)

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယ် နတ်ထက
ွ လ
် င်ြဖစ် စ၊

ကွယလ
် န
ွ လ
် င်

ြဖစ် စ၊ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယ်အြဖစ်မှ ရပ်သမ
ိ း် ခရလ င် ြဖစ် စ
လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ် လာင်းသည်

နြပည် တာ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ

သက်ဆင်
ိ ရာ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခင
ွ ့်ရ ဒသ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ယခင်ထတ် ပး
ထား သာ ခန် ့စာနှင့်အတူ ရပ်သမ
ိ း် လာ ပစ (၇-ခ) ြဖင့် တင်ြပရမည်။
ထိ ့ နာက် မိမက
ိ ယ်
ိ ကိ လည်း ကာင်း၊ အြခားသူတစ်ဦးကိ လည်း ကာင်း
မိမိ၏ ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် နည်းဥပ ဒ ၂၂ နှင့်အညီ
ပစ (၇) ၊ ပစ (၇-က) တိ ့ြဖင့် ထပ်မခန် ့ထားရမည်။
(၃)

“(ဃ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အတည်ြပု ပီးသည့အ
် ခါ လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်းနှင့် ယင်း၏

ရွး ကာက်ပဲွ ကိယ်စားလှယတ
် ိ့

အတွက် စိစစ် ရးကတ်ြပားများကိ သက်ဆင်
ိ ရာ

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ

ထတ် ပးရမည်။”
၂၃။ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းတစ်ဦးသည် (က) မဲရအသီးသီးတွင်မိမိကိယ်စား ဆာင်ရွက်ရန်

မဲရကိယ်စားလှယ်နှင့်

အကူကယ်
ိ စားလှယ် တစ်ဦးစီ ခန် ့ထားနိင်သည်။
( ခ ) နည်းဥပ ဒခွဲ (က)အရ ခန် ့ထားရာတွင် ပစ(၈)ြဖင့် ခန် ့ထားရမည်။
(၃)

( ဂ ) သက်ဆိင်ရာ“ရပ်ကက
ွ သ
် ိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ”သိ ့
မဲရကိယ်စားလှယန
် င
ှ ့် အကူကယ်
ိ စားလှယအ
် သီးသီးအတွက် ခန် ့စာ
နှစ် စာင်စက
ီ ိ ဆန္ဒမဲ

ပးရန်သတ်မှတ်ထား သာ

အနည်းဆးခနစ်ရက် ကိုတင်၍ ပးပိ ့ရမည်။
(၃)
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(၃)

၂၄။ သက်ဆိင်ရာ “ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ”သည်

နည်းဥပ ဒ ၂၃ အရ ခန် ့ထား သာ မဲရကိယ်စားလှယန
် င
ှ ့် အကူကိယ်စားလှယ်ကိ
သ ဘာတူလ င်
ဓာတ်ပ ပ ၌

(၃)

တဆိပ်ရိက်နှိပ်၍
ြပန်လည်

ယင်းမဲရကိယ်စားလှယ်
“ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

တစ် စာင်စီကိ

ပးအပ်ရမည်။

နှင့်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ”က

လတ် တာ်

(၃)

အကူကိယ်စားလှယ်တိ ့၏

“ယင်းခနစ့် ာကိ

ကိယ်စားလှယ် လာင်းထသိ ့
မဲရကိယ်စားလှယန
် င
ှ ့်

အကူ

ကိယ်စားလှယ်တိ ့က ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့တွင် မဲရမှူးထ အပ်နှရမည်။”
၂၅။ မဲရကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် အကူကယ်
ိ စားလှယ် နတ်ထက
ွ လ
် င် ြဖစ် စ၊
ကွယ်လွန်လ င်ြဖစ် စ၊
ခန် ့ထားြခင်းမှ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းက

ရပ်သမ
ိ း် လ င်ြဖစ် စ

သက်ဆိင်ရာ

(၃)

“ရပ်ကွက်

ယင်းအား
သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ”သိ ့ ပစ (၈-က)ြဖင့် တင်ြပရမည်။ ထိ ့ နာက်
နည်းဥပ ဒ ၂၃ နှင့်အညီ ပစ (၈)ြဖင့် အြခားသူတစ်ဦးကိ မဲရကိယ်စားလှယ်
သိ ့မဟတ်

အကူကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းက

အစားထိးခန် ့ထားနိင်သည်။
အခန်း (၆)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ စိစစ်ြခင်း
၂၆။ အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ စိစစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် န ့ရက်၊
အချိန်နှင့် နရာသိ ့ အာက်ပါပဂ္ဂုိ လ်များ လာ ရာက်ခွင့်ရှိသည် (က) သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၊
( ခ ) သက်ဆိင်ရာ ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်များ၊
( ဂ ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အသီးသီးက ဤကိစအ
္စ လိ ့ငှာ စာြဖင့်
တာဝန်လဲအပ်ထားသူ၊
(၃)
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(ဃ)

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ်

ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

ကိ ကူညီရန်အတွက် ယင်းအဖွဲ ့ခွဲက တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသူများ၊
( င ) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ။
၂၇။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲသည်
အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် လာများကိစိစစ်ရာတွင် မိမိ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲကြဖစ် စ၊
ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပဒ်မ ၂၅ (ခ)အရ ယှဉ် ပိုင် ရွး ကာက်ခသည့် သက်ဆိင်ရာ
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးဦးက လ လာက် သာ အ ထာက်
အထားများ

တင်ြပ၍

ကန် ့ကွက် သာ ကာင့်ြဖစ် စ

အာက်ပါအ ကာင်း

တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခိင်လ သာ အ ထာက်အထား

တွ ရှ့ ိပါက အမည်

စာရင်း တင်သွင်းလာကိ ပယ်နင်
ိ သည်ိ စားလှယ် လာင်း၏
(က) လတ် တာ်ကယ်

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာတွင်

ဖာ်ြပ ထား သာ အမည်နှင့် နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်
သိ ့မဟတ် အမျိုးသားမှတပ
် တင်ကတ်ြပားအမှတတ
် ိ ့သည် သက်ဆင်
ိ ရာ
မဲစာရင်းတွင် ပါရှိ သာ အမည်နှင့် နိင်ငသား စိစစ် ရးကတ်ြပား
အမှတ်

သိ ့မဟတ်

အမျိုးသားမှတ်ပတင်

ကတ်ြပားအမှတ်တိ ့နှင့်

ကိက်ညီမမရှိြခင်း၊
( ခ ) အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကိ လိမ်လည်ြပုလပ်တင်သွင်းြခင်း၊
( ဂ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းသည်

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒအရ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခင
ွ ့် မရှသ
ိ ြူ ဖစ်ြခင်း သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်

တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့် အရည်အချင်းများနှင့် ြပည်စ
့ သူ မဟတ်ြခင်း၊
ရှင်းလင်းချက်။ (၁) လတ် တာ်ကိ ယ်စ ားလှယ် လာင်းသည်
စိတ် ပါ့သပ
ွ သ
် ူ သိ ့မဟတ် လူမအ
ဲွ ြဖစ် သက်ဆင်
ိ ရာ
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တရားရး၏ ကညာခထားရြခင်းမှ လွတ် ြမာက်
ခွင့် မရ သးသူြဖစ် ကာင်း အ ကာင်းြပချက်
ြဖင့် ကန် ့ကွကြ် ခင်း ြဖစ်လ င် သက်ဆိင်ရာ
တရားရး၏ မှနက
် န် ကာင်း လက်မတ
ှ ် ရးထိး
ထားသည့် အမိန် ့မိတ္တူမှနက
် ိ တင်ြပရမည်။ထိသိ ့
တင်ြပြခင်း မရှိပါက ယင်းကန် ့ကွက်ချက်ကိ
အ ရးမယူရ။
(၂)

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းသည် နိင်ငသား
မဟတ် ကာင်း၊ ယင်း မွးဖွားချိနတ
် င
ွ ် ယင်း၏
မိဘနှစပ
် ါးလး
နိင်ငသား

သိ ့မဟတ်

တစ်ပါးပါးသည်

မဟတ် ကာင်း၊

ကိယ်စားလှယအ
် ြဖစ်

လတ် တာ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်

ခရသည့် အချိနန
် င
ှ တ
့် စ်ဆက်တည်း ြပည် ထာင်စ
ြမန်မာနိင်င တာ်တွင်

အနည်းဆး

၁၀

နှစ်

နထိင်ခသ
့ဲ ူ မဟတ် ကာင်း အ ကာင်းြပချက်
တစ်ခခြဖင့် ကန် ့ကွကြ် ခင်းြဖစ်လ င် ခိင်လ သာ
သက် သ

သိ ့မဟတ်

အ ထာက်အထား၊

သက်ဆိင်ရာဌာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း၏
မှန်ကန် ကာင်း လက်မှတ် ရးထိးထားသည့်
ဆးြဖတ်ချက် သိ ့မဟတ် မှတတ
် မ်းမိတ္တူမှန်
တစ်ခခကိ

တင်ြပရမည်။

ထိသိ ့တင်ြပြခင်း

မရှိပါက ယင်းကန် ့ကွကခ
် ျက် ကိအ ရးမယူရ။
(၃)

(ဃ) အမည်စာရင်းတင်သွင်းရာတွင်လည်း ကာင်း၊ “ ရွး ကာက်ပဝ
ဲွ င်ခင
ွ ့်
အာမခ ငွ”

ပးသွင်းရာတွင်လည်း ကာင်း ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်

အညီ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း။
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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၂၈။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
သည် ကန် ့ကွကခ
် ျက်ကိ စစမ်းစစ် ဆးရာတွင် (က) ကန် ့ကွက်သူက

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

သိ ့မဟတ်

ယင်း၏ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယ်သည် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ အခန်း
(၅)နှင့် အခန်း(၇)ပါ

ြပ ာန်းချက်များနှင့် ကိက်ညီသူ မဟတ်ဟ

ကန် ့ကွကလ
် င် ထိကန် ့ကွက်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက် သအ ထာက်
အထားထင်ရာှ း အာင် တင်ြပြခင်း မြပုနိင်ပါက ကန် ့ကွက်လာကိ ပယ်
ရမည်။
( ခ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းသည်

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ အခန်း

(၅)နှင့် ကိက်ညီ သာ်လည်း ယင်း၏ ရွး ကာက်ပဲွ ကိယ်စားလှယသ
် ည်
ရွး ကာက်ပဲွ ဥပ ဒ အခန်း (၅)နှင့် အခန်း (၇)ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်
မကိက်ညီ သာ ကာင့်

ကန် ့ကွကလ
် ာကိ

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းသည်

လက်ခခဲြ့ ခင်းြဖစ်လ င်

ယင်း၏

ရွး ကာက်ပွဲ

ကိယ်စားလှယ် တစ်ဦး၏ အမည်ကိ ပစ(၇-က) ြဖင့် ထပ်မတင်သွင်း
နိင်သည် သိ ့မဟတ် ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ် မိမက
ိ ယ်
ိ တင်
ိ
ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း တင်ြပနိင်သည်။
၂၉။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သည် မဲစာရင်း၌လည်း ကာင်း၊ အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ၌ လည်း ကာင်း
အမည်၊ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် သိ ့မဟတ် အမျိုးသားမှတ်ပတင်
ကတ်ြပားအမှတ၊် နရပ်တိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖာ်ြပရာ၌ အနည်းငယ်မှားယွင်းြခင်း၊
ချို ့ငဲ့ြခင်း၊ ခ တ် ချာ်ြခင်း ရှိ သာ်လည်း ယင်းသိ ့ ဖာ်ြပချက်မှာ မည်သူမည်ဝါ
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သိ ့မဟတ်

မည်သည့် နရပ်ကိ

ဆိလိ ကာင်း

အများသိရှိနားလည်နိင်လ င်

ယင်းသိ ့ မှားယွငး် ြခင်း၊ ချိုငဲ့ ့ြခင်း သိ ့မဟတ် ခ တ် ချာ်ြခင်းအတွက် အမည်စာရင်း
တင်သွင်းလာကိ မပယ်ရ။ မဲစာရင်း၌ ြဖစ် စ၊ အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ၌
ြဖစ် စ ယင်းသိ ့ မှားယွင်းြခင်း၊ ချို ့ငဲ့ြခင်း သိ ့မဟတ် ခ တ် ချာ်ြခင်းကိ ြပင်ဆင်
ခွင့်ြပုနိင်သည်။
၃၀။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခွငရ
့် ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် (က) အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာ သိ ့မဟတ် ကန် ့ကွကလ
် ာ တစ်ခချင်းအလိက်
အမတွဲဖွင့်လှစ်ရမည်။

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ

သိ ့မဟတ်

ကန် ့ကွက်လာကိ လက်ခလ င်လက်ခ ကာင်း၊ပယ်လ င် ပယ် ကာင်း
အကျိုးအ ကာင်း အကျဉ်းချုပ် ဖာ်ြပ၍ အမတွတ
ဲ င
ွ ် မှတတ
် မ်းတင် ပီး
ဥက္က

သိ ့မဟတ် အတွင်း ရးမှူးက လက်မှတ် ရးထိးရမည်။

( ခ ) သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ န ့တွင် အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် လာများ စိစစ်ြခင်း
နှင့် စပ်လျဉ်း သာ လပ်ငန်းအားလး ပီးြပတ် အာင်

ဆာင်ရက
ွ ်

ရမည်။ သိ ့ရာတွင် ကန် ့ကွကခ
် ျက်ရလ
ိှ င် ယင်း ကန် ့ကွက်ချက်အ ပ
စစမ်းစစ် ဆးြခင်းနှင့် ဆးြဖတ်ချက်ချြခင်းတိ ့ကိ ခနစ်ရက်အတွင်း
ပီးြပတ် အာင် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၁။ (က) နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
၏ အမိန် ့ကိ မ ကျနပ်သသ
ူ ည် ယင်းအမိန် ့ချမှတသ
် ည့် ရက်မစ
ှ ၍
(၃)

“ခနစ်ရက်အတွငး် ” သက်ဆင်
ိ ရာတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အယူခနိင်သည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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(ခ)

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

(၃)

သိ ့မဟတ်

ခရိင် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲသည် “သက်ဆိင်သူအား အမိနခ့် ျမှတ်သည့်ရက်မှစ၍ ခနစ်
ရက်အတွငး် သက်ဆင်
ိ ရာတိင်း ဒသကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အယူခနိင် ကာင်း

ြပာ ကား ပီး နာက်

ထိသိ ့ ြပာ ကား

ပီး ကာင်းကိ အမတွတ
ဲ င
ွ ် မှတတ
် မ်းတင် ထားရမည်။”
(၃)

“( ဂ ) အယူခလိသူအား

အယူခနိင်ရန်အတွက်

ဆးြဖတ်ချက်မိတ္တူမှန်

တစ် စာင်ကိ အမိန် ့ချမှတ်သည့် န ့တွင် အခမဲ့ ထတ် ပးရမည်။”
(ဃ) ယင်းသိ ့ ဆးြဖတ်ချက်မိတ္တူမှန် ထတ် ပး ပီး နာက်

နြပည် တာ်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခင
ွ ့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခင
ွ ့်ရ ဒသ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
အမတွဲကိ

သိ ့မဟတ်

သက်ဆိင်ရာ
(၃)

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

တိင်း ဒသ ကီး

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ ့ “အြမန်ဆး” ပးပိ ့ရမည်။

အဆိပါ

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်

ယင်းသိ ့

ပးပိ ့ သာ

အမတွက
ဲ ိ မိတ္တူြပုစ၍ မိမရ
ိ းတွင် လက်ခအြဖစ် သိမး် ဆည်းထားရမည်။
၃၂။ နည်းဥပ ဒ

၃၁

အရ

တင်သွင်း သာအယူခလာကိ

လက်ခရရှလ
ိ င်

သက်ဆင်
ိ ရာ တိင်း ဒသကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် နြပည် တာ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်
ခွင့်ရ ဒသ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲမှ တင်ြပလာ သာ

အမတွန
ဲ င
ှ ့် အယူခလာတွင်

ဖာ်ြပထား သာ အ ကာင်းြပချက်များကိ စိစစ်၍

အယူခလာရရှိသည့်ရက်မှ ခနစ်ရက်အတွင်း သင့် လျာ် သာ အမိန် ့ကိ ချမှတ်ရ
မည်။ အမိန် ့စာ မိတ္တူတစ် စာင်စီကိ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊
ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခွငရ
့် ဒသ

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွန
ဲ င
ှ ့်

အယူခသူတိ ့ထ သးရက်အတွင်း အြမန်ဆး ပးပိ ့ရမည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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အခန်း ( ၇ )
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကိ ရပ်သိမ်းြခင်း
၃၃။ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

တစ်ဦးသည်

တင်သွင်းလာကိ မိမိဆန္ဒအ လျာက် ရပ်သမ
ိ ်းလိလ င်

မိမိ

အမည်စာရင်း

ကာ်မရှင်က သတ်မတ
ှ ်

ထားသည့် ကာလအတွငး် ရပ်သမ
ိ ်းလာကိ ပစ (၉) နှစ် စာင်ြဖင့် မိမိကိယ်တိင်
ြဖစ် စ၊ ယင်း၏ ရွး ကာက်ပဲွ ကိယ်စားလှယ်ကြဖစ် စ နြပည် တာ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွ၊ဲ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲထ တင်ြပရမည်။
၃၄။ ယင်းရပ်သမ
ိ း် လာကိ
အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

နြပည် တာ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ သက်ဆင်
ိ ရာ ကိယ်ပင်
ိ

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ်

ခရိင် ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွက
ဲ လက်ခ ပီး မိမ၏
ိ ရးတွင် အများြပည်သူ တွ ြမင်
့ နင်
ိ သာ
နရာ၌ လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်မှ ရပ်သိမ်းသည့်

ကညာချက်

တစ် စာင်ကိ ကပ်ထားရမည်။
အခန်း ( ၈ )
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ
စိစစ် ပီး နာက် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းများ
၃၅။ အမည်စာရင်း
တင်သွင်းလာ

တင်သွင်းလာများကိ

ရပ်သမ
ိ း် ရန်

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊

စိစစ် ပီး နာက်

သတ်မှတ်ထား သာရက်

အမည်စာရင်း
ကန်ဆးသည်နှင့်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်

ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် စိစစ်လက်ခ

အတည်ြပုထား သာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း များ၏ အမည်စာရင်းကိ
အက္ခရာစဉ်အလိက် ပစ(၁၀) ြဖင်ြ့ ပုစ၍ မိမိ၏ရးတွင် အများြပည်သူ
နိင် သာ

တွ ြမင်
့

နရာ၌ ကပ်ထား ကညာရမည်။မိတ္တူ တစ် စာင်စီကိ သက်ဆိင်ရာ
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မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများနှင့် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
အဖွဲ ့ခွဲများသိ ့

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်

ပးပိ ့၍ ယင်းတိ ့၏ ရးများတွင် အများြပည်သူ တွ ြမင်
့ နိင် သာ

နရာ၌ ကပ်ထား စရမည်။ မိတ္တူ တစ် စာင်ကိ နည်းဥပ ဒ ၁၉ (ဃ)ပါ
ြပ ာန်းထားသည်အ
့ တိင်း ကာ်မရှင်နှင့် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
၃၆။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

ကိယ်ပင်
ိ

အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်(က) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်
အမည်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

စာရင်းတင်သွင်းသူ

တစ်ဦးတည်းသာရှိလ င်

လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

ယင်းအား

ကညာနိင်ရန် တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အြမန်ဆး တင်ြပရမည်။
( ခ ) မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်တင
ွ ် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်
စာရင်း တင်သွင်းသူ တစ်ဦးထက် ပိ၍ ရှိခဲ့လ င် ယင်းလတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်းများြဖင့် ရွး ကာက်ပွဲကိ ကျင်းပ စရမည်။
( ဂ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်
ကညာ ပီး နာက်

အမည်စာရင်း

အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ

ရွး ကာက်ပွဲ မကျင်းပမီ

ထတ်ြပန်

တစ်ဦးသည်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခင
ွ ့် ဆးရးသွားလ င်ြဖစ် စ၊ ကွယလ
် န
ွ လ
် င်
ြဖစ် စ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွ၏
ဲ

အတည်ြပုချက်ြဖင့်

ထိသူ၏အမည်ကိ

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏အမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရမည်။
(ဃ) နည်းဥပ ဒခွဲ (ဂ) အရ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်ကိ
စာရင်းမှပယ်ဖျက် သာ်လည်း လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ၏
အမည်စာရင်းတွင် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးထက် ပိ၍
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ကျန်ရိှ သးလင် ယင်းသိ ့ကျန်ရသ
ိှ ည့် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
များြဖင့်

ရွး ကာက်ပွဲကိ

ကညာထားသည့် အစီအစဉ်အတိင်း

ကျင်းပရမည်။ ယင်း ရွး ကာက်ပွဲ၌ ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ အများဆး
ရသူကိ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ်

ကညာနိင်ရန် သက်ဆင်
ိ ရာ

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အြမန်ဆး
တင်ြပရမည်။
( င ) နည်းဥပ ဒခွဲ (ဂ) အရ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်

စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သြဖင့် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးသာ
ကျန်ရှိလ င် ယင်းအား လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ်

ကညာရန်

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အြမန်ဆး
တင်ြပရမည်။
အခန်း (၉)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာနှင့်အတူ
(၃)

ပးသွငး် သာ “ ရွး ကာက်ပဝ
ဲွ င်ခင
ွ ့် အာမခ ငွ” နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
(၃) “၃၇။ လတ်

တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် ထားသူ တစ်ဦး

သည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကိ အပယ်ခရလ င်ြဖစ် စ၊ ရွး ကာက်ပွဲ စတင်
မကျင်းပမီ ကွယလ
် န
ွ လ
် င် ြဖစ် စ၊အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ထားသူ၏ မဲဆန္ဒနယ်
တွင်

ရွး ကာက်ပဲွ ရဆိ
့ င်းထားလင်ြဖစ် စ အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် လာနှငအ
့် တူ

ပးသွငး် ခဲ့ သာ

ရွး ကာက်ပဝ
ဲွ င်ခင
ွ ့် အာမခ ငွကိ ယင်းအား သိ ့မဟတ် ယင်း၏

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် ယင်း၏ တရားဝင်ကိယ်စားလှယ်အား
နြပည် တာ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ

သက်ဆင်
ိ ရာ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊ ကိယ်ပင်
ိ

အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ
ပစ(၆-ခ) ြဖင့်
ြပန်လည် ထတ် ပးရမည်။”
(၃)
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(၃)

“၃၈။

ရွး ကာက်ပွဲဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်သည့်

ရွး ကာက်ပဝ
ဲွ င်ခင
ွ ့်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏

အာမခ ငွ များနှင့် ပတ်သက်၍

နြပည် တာ်

ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွ၊ဲ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ်

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများက

အာက်ပါအတိင်း

ဆာင်ရွက်ရမည် (က) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ် ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းခရ ကာင်း
ကညာြခင်းခရ သာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၏ ရွး ကာက်ပွဲ
ဝင်ခွင့်

အာမခ ငွ

ကိ

ယင်းတိ ့အား

သိ ့မဟတ်

ယင်းတိ ့၏

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယအ
် ား ပစ (၆-ဂ) ြဖင့် ြပန်လည် ထတ် ပး
ရမည်။
(ခ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းမခရ သာ်လည်း
ခိင်လ သာ

ဆန္ဒမဲ

ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ်

ရှစ်ပတစ်ပနှင့်အထက်ရရှိသည့်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏

လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပဝ
ဲွ င်ခင
ွ ့် အာမခ ငွ ကိ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းခရ သာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၏
အမည်စာရင်း ကညာ ပီး နာက်တင
ွ ် ယင်းတိ ့အား သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့
၏ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယအ
် ား ပစ(၆-ဃ)ြဖင့် ြပန်လည် ထတ် ပး
ရမည်။
(ဂ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းမခရသည့်အြပင် ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ ရှစပ
်
တစ်ပနှင့် အထက်မရရှိ သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ
၏

ရွး ကာက်ပဝ
ဲွ င်ခင
ွ ့် အာမခ ငွ ကိမူ နိင်င တာ်ဘ

ာ အြဖစ်

သိမး် ဆည်းရမည်။
(ဃ) နည်းဥပ ဒ ၃၇ နှင့် ၃၈ (က)၊ (ခ) အရ ြပန်လည်ထတ် ပးရမည့်
ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခွင့် အာမခ ငွ ကိ အ ကာင်း ကားသည့် န ့မှ
(၃)
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ြခာက်လအတွငး်

လာ ရာက်ထတ်ယူြခင်းမရှိပါက

နိင်င တာ်ဘ

ာ

သိ ့ ပးသွင်းရမည်။”
အခန်း (၁၀)
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
၃၉။ (က) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

(၃)

အတွငး် ရှိ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျား “(မသန်စမ
ွ း် သူများအပါအဝင်)”
လွယ်ကူစွာ ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရး၊ သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ မဲ ပးချိန်အတွင်း
မဲဆန္ဒရှင်များအားလး မဲ ပးနိင် ရးနှင့် လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒြပုနိင် ရးတိ ့ကိ
ရှးရ၍ မဲရတစ်ရစီ၌ ဆန္ဒမဲ ပးရမည့် ဦး ရနှင့် မဲရအ ရအတွက်ကိ
(၃)

လိအပ်သလိ သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ “မဲရ ဆာက်လပ်ရာတွင် မသန်
စွမး် သူများ အတားအဆီးကင်းမဲ့စွာ ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက်လည်း
စီမ ဆာင်ရက
ွ ထ
် ားရှရ
ိ မည်။”
( ခ ) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

သာမန်အားြဖင့်

မဲရတစ်ရလ င်

လတ် တာ် တစ်ရပ်စန
ီ ှင့် တိင်းရင်းသားလူမျိုး ရးရာ တိင်း ဒသ ကီး
သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် တစ် နရာစီအတွက်
မဲပးတစ်ပးစီထားရှိရမည်။သိ ့ရာတွင် မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျား လွယက
် စ
ူ ာွ ဆန္ဒမဲ
ပးနိင် ရးအတွက် မဲပးတစ်ပးထက် ပိ၍ထားရှိြခင်း၊ မဲစာရင်းများကိ
လွယက
် စ
ူ ာွ စိစစ်နင်
ိ ရးအတွက် မဲရအဖွဲ ့ကိ တိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်းြခင်းြပုနိင်သည်။
(ဂ)

မိုနယ်
့
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် မဲရများကိ ကီး ကပ်ကပ
ွ က
် ရ
ဲ န် သင့် လျာ်
သာ ဝန်ထမ်းများကိ မဲရမှူး၊ ဒတိယမဲရမှူး နှင့် မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ
အြဖစ် ဦးစား ပးအစီအစဉ်အတိင်း ခန် ့အပ်နင်
ိ သည်။ မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ
အြဖစ် ဝန်ထမ်းများအြပင် ယင်းမဲရ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင် ပီးြဖစ်သည့်

(၃)

“အများြပည်သယ
ူ ကည် လးစားြခင်းခရ သာမဲဆန္ဒရင
ှ ် သိ ့မဟတ် ယင်း

မဲဆန္ဒနယ် ြမအတွငး် ရှိ ဒသခြပည်သမ
ူ ျားြဖင့”
် ကာ်မရှငက
် သတ်မတ
ှ ်
ပး သာဦး ရအတွငး် ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။
(၃)
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(ဃ) မကျန်းမာ သာ ကာင့်လည်း ကာင်း၊ မလဲမ ရှာင်သာသည့် တစ်စ
တစ်ရာ သာ

အ ကာင်း ကာင့်လည်း ကာင်း မဲရမှူးသည် ဆန္ဒမဲ

ပးသည့် န ့တွင် တာဝန်မထမ်း ဆာင်နိင်ပါက ဒတိယ မဲရမှူးက
မဲရမှူးတာဝန်ထမ်း ဆာင်ရမည်။

ဒတိယမဲရမှူးပါ

ပျက်ကွက်မ

ရှိခဲ့ သာ် မဲရအဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်းစဉ်က သတ်မှတ်ထားသည့် ဦးစား ပး
အစီအစဉ်အတိင်း ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရမည်။ ထိ ့အတူ
လိအပ် နသည့် မဲရအဖွဲ ့ဝင် နရာ အစားထိး ခန် ့ထားြခင်းကိလည်း
နည်းဥပ ဒခွဲ (ဂ)ပါ

သတ်မှတ်ချက်အတိင်း

ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ရပါက ဆာင်ရွက်ချက် အကျဉ်းချုပ်ကိ မို ့နယ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အချိနန
် င
ှ တ
့် စ် ြပးညီ တင်ြပရမည်။
(င)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့ရက်၌ ဆန္ဒမဲ ပးရန် နနက် ၆ နာရီမှ
ည န ၄ နာရီအထိ မဲရကိ ဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။ သိ ့ရာတွင် ည န ၄
နာရီမတိင်မီ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူအားလး ဆန္ဒမဲ ပး ပီးပါက မဲရကိ
ပိတ်ရမည်။

( စ ) မဲရမှူးသည် ဆန္ဒမဲ ပးရန် သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာအချိန် စ့

ရာက် သာ

အခါ သာမန်အားြဖင့် မဲရကိပိတရ
် မည်။ သိ ့ရာတွင် မဲရမပိတမ
် ီ မဲရမှူး
သည် မိမိ မဲရပရိဝဏ်အတွငး် ၌ ဆန္ဒမဲ ပးရန်

ရာက်ရိှ န သာ ဆန္ဒမဲ

မ ပးရ သးသည်သ
့ မ
ူ ျား ရှမ
ိ ရှိ စိစစ်၍ ရှပ
ိ ါက စာရင်း ကာက်ယူ ပီးလင်
ထိသူများအား ဆန္ဒမဲ ပးချိန်

ကျာ်လွန် ပီး ြဖစ် စကာမူ ဆန္ဒမဲ

ပးခွငြ့် ပုရမည်။
(ဆ) ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ် ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ြ် ဖင့် ဆန္ဒမဲ ပး ပီးသူများမှ
အပ ဆန္ဒမဲ ပးမည့်သူများသည် မဲရသိ ့ ကိယ်တိင်လာ ရာက်၍ ဆန္ဒမဲ
ပးရမည်။ ကိယ်စားလှယ် စလတ်၍ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း မြပုရ။
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(၃)

“၄၀။(က) ရွး ကာက်ပွဲမကျင်းပမီ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် သက်ဆိင်ရာ
ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲများသိ ့

ယင်းတိ ့နှင့် သက်ဆိင် သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ ပစ(၁၁-က)
နှစ် စာင်ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။ ယင်း ပစများတွင် မို ့နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲနှင့် သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲ တိ ့မှ ဥက္က

နှင့် အတွငး် ရးမှူးများက လက်မတ
ှ ် ရးထိး ပီး

တစ် စာင်ကိ

မိမိ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏

လက်ခအြဖစ်

သိမ်းဆည်း၍ ကျန်တစ် စာင်ကိ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ကျးရွာ အပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးအပ်ရမည်။
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲမကျင်းပမီရပ်ကွက်သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲသည် သက်ဆိင်ရာ မဲရမှူးများသိ ့ ယင်းတိ ့နှင့်သက်ဆိင် သာ
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ ပစ(၁၁-ခ) နှစ် စာင်ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။
ယင်း ပစများတွင် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွ၏
ဲ
ဥက္က ၊ အတွင်း ရးမှူးနှင့် သက်ဆိင်ရာ မဲရမှူးတိ ့က
လက်မတ
ှ ် ရးထိး ပီး
ကျးရွာအပ်စ

တစ် စာင်ကိ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏

မိမိရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

လက်ခအြဖစ်သိမ်းဆည်း၍

ကျန်တစ် စာင်ကိ မဲရမှူးများသိ ့ ပးအပ်ရမည်။
(ဂ)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့တွင်

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

မစတင်မီ

မဲရမှူးသည် မိမယ
ိ လ
ူ ာ သာ ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားကိ မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ၏
ရှ ့ မှာက်တွင်
ထိ ့ နာက်

ရတွက်၍ ပစ (၁၁)ြဖင့် မှတတ
် မ်းတင်ထားရမည်။

မဲပးအလွတမ
် ျားကိ

မဲရ ကိ ယ်စားလှယ်များအပါအဝင်

မဲရ၌ရှိ သာ

မဲရအဖွဲ ့ဝင်များနှင့်

မဲရ ၌ရှိသူများအား

ြပသ ပီး

မဲပးအား သတ်မတ
ှ ည
် န် ကားထားသည့အ
် တိင်း လြခုစွာပိတ၍
်

(၃)
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မဲရအတွင်း မဲရမှူးြမင်နိင် သာ နရာ၌ ထားရှရ
ိ မည်။”
၄၁။ (က) မဲရမှူး သိ ့မဟတ် ယင်းကတာဝန် ပးအပ်ထား သာ မဲရအဖွဲ ့ဝင်သည်
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိ

ဆန္ဒမဲ ပးသူအား

ထတ်မ ပးမီ

မဲစာရင်းပါ

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ၏ အမည်နှင့် မဲစာရင်းအမှတ်တိ ့ မှန်ကန်ပါက
မဲစာရင်းတွင်

ဆန္ဒမဲ

ပးပိင်ခွင့်ရှိသူအား

လက်မှတ် ရးထိးြခင်း

သိ ့မဟတ် လက်ဝဲလက်မ လက် ဗွ နှိပ်ြခင်းြပု စ ပီး နာက် ဆန္ဒမဲ
လက်မတ
ှ က
် ိ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူအား ထတ် ပးရမည်။
(ခ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိရရှိလ င် ဆန္ဒမဲ ပးသူသည် လ ုိ ့ဝှက် ဆန္ဒြပုခန်း
အတွင်းသိ ့ဝင်၍

ဆန္ဒမဲလက်မှတ် ပ တွင်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း၏

အမည်

မိမိမဲ ပးလိ သာ
နှင့်

သ ကတ

အမှတအ
် သား တည့်တည့်တွင်ရှိ သာ လး ထာင့်အကွက် အတွငး် ၌
(၃)

် းကိ နှိပ်၍ဆန္ဒြပု
“အမှန်( Â ) အမှတအ
် သား ပါရှိသည့် တဆိပတ
ရမည်။”ထိ ့ နာက်မမ
ိ ဆ
ိ န္ဒြပုထားသည်ကိ သူတစ်ပါး မြမင်နိင် စရန်
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိ ခါက်၍

သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့်

မဲပးအတွငး် သိ ့

ထည့်ရမည်။ မဲပးထဲသိ ့ ထည့်ရမည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တင
ွ ် မဲရမှူး၏
လက်မှတ်နှင့် ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ပါ

လး ထာင့် အကွကအ
် တွငး် ၌

မဲဆန္ဒရင
ှ ဆ
် န္ဒြပုထား သာ အမှတအ
် သားတိ ့မှတစ်ပါး အြခားမည်သည့်
အမှတအ
် သားမ မပါဝင် စရ။
(၃)

“( ဂ ) မဲ ပး ပီးသူတင်
ိ းကိ

နာက်တစ် ကိမ်

ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ြခင်းမရှိ စရန်

သတ်မတ
ှ ် ညန် ကားထားသည့်အတိင်း မင်တိ ့သည့် စနစ်ကိ ကျင့်သး
ရမည်။”
(၃)

၄၂။ (က) “ဆန္ဒမဲ ပးသူသည်
မဖတ်တတ်လ င်

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ရှိ
လည်း ကာင်း၊

အမည်များကိ

ညန် ကားထားသည့်အတိ င်း

ဆန္ဒမဲမ ပးတတ်လ င် လည်း ကာင်း” သက်ဆိ င်ရာ မဲစာရင်း၌
(၃)
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ပါရှိ သာ မဲဆန္ဒရှင်၏ ဖခင်၊ မိခင်၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သား၊ သမီး၊
ညီအစ်ကိ မာင်နှမအရင်း တစ်ဦးဦးသည် ဆန္ဒမဲ ပးသူက ညန် ကား
သည့်အတိင်း သတ်မှတ်ထားသည့်

နရာတွင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၌

လ ုိ ့ဝှက် ဆန္ဒြပုရမည်။ ယင်းပဂ္ဂိုလ်များ မရှိခဲ့လ င် မဲရမှူးသည်
ယင်းပဂ္ဂိုလ်များ ကိယ်စား ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ ထိ ့ နာက် ဆန္ဒမဲ
ပးသူအား ထိဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ က
် ိ

ခါက်၍ မဲပးထဲသိ ့ ကိယ်တင်
ိ ထည့်

စရမည်။
(၃)

“( ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးသူသည် မသန်စမ
ွ း် သူြဖစ်လ င် သက်ဆိင်ရာ မဲစာရင်း၌
ပါရှိ သာ မဲဆန္ဒရှင်၏ ဖခင်၊ မိခင်၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သား၊ သမီး၊
ညီအစ်ကိ

မာင်နမ
ှ
အရင်းတစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ်

မသန်စမ
ွ း် သူ

ကိယ်တိင် စိတ် ကိုက် ရွးချယ် သာသူ တစ်ဦး၏ အကူအညီြဖင့်
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိလည်း ခွင့်ြပုရမည်။”
၄၃။ မဲရသိ ့ လာ ရာက်ဆန္ဒမဲ ပးသူသည် ကျန်းမာသန်စမ
ွ း် ြခင်း မရှိ သာ ကာင့်
မိမဆ
ိ န္ဒြပု ပီး သာ ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ က
် ိ မဲပးထဲသိ ့ ထည်န
့ င်
ိ စမ
ွ း် မရှလ
ိ င် မဲရအဖွဲ ့ဝင်
များသည် ထိသူအား ဆန္ဒမဲထည့်နိင် စရန် ကူညီရမည်။
(၃)

၄၄။ “ ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒပဒ်မ ၄၅ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)နှင့် နည်းဥပ ဒ ၅၄(ဃ)၊ (ဆ)”
တိ ့ပါ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများသည် ဤနည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ
လက်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးနိင်သည်။
၄၅။ (က) ဆန္ဒမဲ ပးရန် သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ
နရာတွင်

န ့ရက်၌ သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင်လ
့ ည်း ကာင်း၊

အ ြခအ နအရ
မြပုနိင်ပါက
ကျးရွာအပ်စ

လည်း ကာင်း
မဲရမှူးသည်

မဲဆန္ဒရှင်များ
တစ်ဆင့်

အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ချက်ချင်း အ ကာင်း ကားရမည်။
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

သက်ဆင်
ိ ရာ ရပ်ကက
ွ ်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲမှ

လြခု ရး
သိ ့မဟတ်

မို ့နယ် ကာ်မရှင်
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( ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးခိက်တွင် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ရပ်ဆိင်းရြခင်းြဖစ်လ င် မဲရမှူး
သည် မဲပးကိမိမိချိပ်တဆိပ်

ခပ်နှိပ်၍ပိတ်ရမည်။ မဲရကိယ်စားလှယ်

များ၏ ချိပတ
် ဆိပခ
် ပ်နပ
ိှ ြ် ခင်းကိလည်း ခွငြ့် ပုရမည်။ ယင်းမဲပးကိ မိုနယ်
့
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ မဲရကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် အကူကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား
အနက် လိက်ပါနိင်သတ
ူ ိ ့နှငအ
့် တူ သယ် ဆာင်ရမည်။ မို ့နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ရာက်ရှိသည့်အခါ မဲရမှူးသည် မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲနှင့်
ဆန္ဒမဲ ရတွက်သည့်

နရာတွင်

ရာက်ရှိ န သာ

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏
ကိယ်စားလှယမ
် ျားနှင့်

မဲရကိယ်စားလှယမ
် ျား

ကိယ်စားလှယ်များ ရှ ့ မှာက်တွင်
ရတွကရ
် မည်။ ယင်းသိ ့

လတ် တာ်
ရွး ကာက်ပဲွ

သိ ့မဟတ်

မဲပးကိဖွင့်၍

အကူ

ဆန္ဒမဲများကိ

ရတွက်ရရှိ သာ ဆန္ဒမအ
ဲ ရအတွကက
် ိ

ပစ(၁၆)တွင် ရးသွငး် ပီး လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း သိ ့မဟတ်
ဲွ ယ်
ိ စားလှယမ
် ျား နှင့် မဲရကိယ်စားလှယ်များ
ယင်းတိ ့၏ ရွး ကာက်ပက
သိ ့မဟတ် အကူကိယ်စားလှယ်များက မှန်ကန် ကာင်း လက်မှတ်
(၃)

ရးထိးရမည်။ “လက်မတ
ှ ် ရးထိးရန် ပျက်ကက
ွ ပ
် ါက ပျက်ကက
ွ သ
် ၏
ူ
တာဝန်သာြဖစ် စရမည်။”
( ဂ ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရ သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ န ့ရက်၊ သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ
နရာ၌ မဲဆန္ဒရှင်များ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းမြပုနိင်သည့် အခါတွင်ြဖစ် စ၊
နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)အရ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ

ရပ်ဆိင်းရသည့်အခါတွင်

ြဖစ် စ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
မြပုနိင်သည်အ
့
ကာင်းရင်း၊ ရပ်ဆင်
ိ းရသည်အ
့
ကာင်းရင်း၊ မည်သည့်
န ့ရက်တင
ွ ် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ကျင်းပ ပးသင့် ကာင်း၊ ယင်းသိ ့ဆန္ဒမဲ
ပးြခင်းကိ ဆက်လက် ပီး ဆန္ဒမဲ ပး စရန် သိ ့မဟတ် အသစ်တဖန်
ဆန္ဒမဲ ပး စရန် သင့် ကာင်းကိ ကာ်မရှင်သိ ့ အစီရင်ခရမည်။
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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အစီရင်ခစာ မိတ္တူ တစ် စာင်စက
ီ ိ
ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊

နြပည် တာ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခင
ွ ့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲနှင့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဃ)

ကာ်မရှင်သည် အစီရင်ခစာကိ ရရှိသည့်အခါ ဆက်လက် ပီး ဆန္ဒမဲ
ပး စရန် သိ ့မဟတ် အသစ်တဖန် ဆန္ဒမဲ ပး စရန် သိ ့မဟတ် ဆန္ဒမဲ
ပးြခင်းကိ ထပ်မမြပုလပ်ရန် ညန် ကားနိင်သည်။

၄၆။ နည်းဥပ ဒ ၄၅ (ခ) အရ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ရပ်ဆိင်းရာတွင် (က) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအသီးသီး ရရှသ
ိ ည့် ဆန္ဒမဲ အ ရ
အတွကက
် ိ ပစ (၁၆) ြဖင့် ရးသွင်း၍

ကညာြခင်းမြပုဘဲ ဆိင်းင့

ထားရမည်။
( ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ရပ်ဆိင်းထား သာ မဲရအတွက်

ရွး ကာက်ပွဲကိ

ထပ်မကျင်းပရန် မလိဟ နည်းဥပ ဒ ၄၅ (ဃ)အရ

ကာ်မရှင်က

ဆးြဖတ်ပါက နည်းဥပ ဒ ၄၅ (ခ) အရ ပစ (၁၆)တွင် ရးသွင်းထား
သည့် ဆန္ဒမဲများကိ ကညာရမည်။
( ဂ ) ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ရပ်ဆင်
ိ းထား သာ မဲရအတွက်

ရွး ကာက်ပွဲကိ

ထပ်မကျင်းပ ပးရန် လိအပ်သည်ဟ နည်းဥပ ဒ ၄၅ (ဃ)အရ
ကာ်မရှင်က ဆးြဖတ်ညန် ကားပါက နည်းဥပ ဒ ၄၅ (ခ)အရ ပစ
(၁၆)ြဖင့် ရးသွင်းထား သာဆန္ဒမဲများကိ

ကညာြခင်းမြပု သးဘဲ

ယင်းမဲရမှ ဆန္ဒမမ
ဲ ပးရ သးသူများအတွက် နာက်တစ် ကိမြ် ပုလပ်သည့်
ရွး ကာက်ပွဲမှရရှိသည့် ဆန္ဒမဲများြဖင့် စစည်း ရတွက် ပီးမှ ကညာ
ရမည်။
၄၇။ (က) ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရာတွင် မဲရရှိ မဲပးကိ မတရားသည်န
့ ည်းြဖင့်
ယူ ဆာင်သွားလ င် သိ ့မဟတ် မ တာ်တဆြဖစ် စ၊

တမင်ြဖစ် စ
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ြပုလပ်ြခင်းြဖင့် မဲပးအတွင်းရှိဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ ခ တ်ယင
ွ ်းပျက်စီး
ပျာက်ဆးလ င် မဲရမှူးသည် ထိမဲရ၌ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ရပ်ဆိင်း၍
ထိမဲရ၏ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း ပျက်ြပယ်သည်ဟ သတ်မှတ်ရမည်။
( ခ ) နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရ

မဲရတစ်ရ၌

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းပျက်ြပယ်လ င်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအသီးသီး၏ အြခားမဲရများမှ ရရှိ သာ
ဆန္ဒမမ
ဲ ျားကိစစည်း ပီး

ကညာြခင်းမြပု သးဘဲ သက်ဆင်
ိ ရာ မို ့နယ်

ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲက မည်သည့် န ့ရက်အချိန်တွင် မည်သည့် နရာ၌
ထိမဲရအတွက် ဆန္ဒမအ
ဲ သစ် ပးြခင်းကိ ြပုလပ်မည် ြဖစ် ကာင်း
သတ်မှတ် ကညာရမည်။
( ဂ ) နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ) အရ အသစ်ထပ်မကျင်းပ သာ

ရွး ကာက်ပွဲ၌

အဆိပါ မဲရမှ ရရှိသည့် ဆန္ဒမဲများကိ အြခားမဲရများမှ ရရှိ ပီး သာ
ဆန္ဒမဲများနှင့် စစည်း၍ ကညာရမည်။
(ဃ) နည်းဥပ ဒခွဲ

(က)အရ

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

ပျက်ြပယ်ခဲ့ သာ

မဲရ၌

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရန် အ ြခအ နမရှသ
ိ ြဖင့် ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒ
ပဒ်မ ၅၀ (ဂ) အရ ရွး ကာက်ပွဲ ထပ်မမြပုလပ်ရန် ကာ်မရှင်က
ဆးြဖတ်ပါက ယင်းမဲရ၏ ဆန္ဒမဲများကိ ချန်လှပ်၍ အြခားမဲရများမှ
ရရှိ ပီး သာ ဆန္ဒမဲများကိသာ စစည်း၍ ကညာရမည်။
၄၈။ (က) မဲရမှူးသည်မရ
ဲ ၌ ငိမ်ဝပ်ပြိ ပားမရှိ စရန် လည်း ကာင်း၊ ရွး ကာက်ပွဲကိ
တရားမတစွာြဖစ် စရန်လည်း ကာင်း၊
မဲရအတွင်းသိ ့

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျားအား

စည်းကမ်းတကျဝင်ခွင့် ပးရန်လည်း ကာင်း

စီမ

ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ဆန္ဒမဲ စတင် ပးသည့်အချိန်မှ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း ပီးဆးသည့် အချိန်
အတွငး် မဲရထဲသိ ့ အာက်ပါ ပဂ္ဂိုလ်များမှတစ်ပါး အြခားမည်သူမ
မဝင်ရ-
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(၁) မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ၊
(၂) ဆန္ဒမဲ ပးမည့်သူများ၊
(၃) တာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ ့ဝင်များ သိ ့မဟတ်

ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက လြခု ရးတာဝန် ပးအပ်ခ
ရသူများ၊
(၄) နည်းဥပ ဒ ၄၂ အရ ခွင့်ြပုထားသူများ၊
(၅)

ကာ်မရှင်နှင့် သက်ဆိင်ရာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဝင်များ၊

(၆) သက်ဆင်
ိ ရာ မဲဆန္ဒနယ်အတွက်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခမည့်

လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၊ ယင်းတိ ့၏ ရွး ကာက်ပဲွ
ကိယ်စားလှယမ
် ျား၊ မဲရကိယ်စားလှယမ
် ျားနှင့် အကူကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၊
(၃)

“(၇) ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က

ခွင့်ြပုထားသည့်

ရွး ကာက်ပဲွ လ့လာသူများ။”
၄၉။ တစ်ဦးတစ် ယာက် သာသူသည် မဲရတွင် မဖွယမ
် ရာ သာအမကိြပုလ င်
သိ ့မဟတ် မဲရမှူးက တာဝန်အရညန် ကားြခင်းကိ မနာခလ င် ယင်းသိ ့ မဖွယမ
် ရာ
ြပုသူ သိ ့မဟတ် နာခြခင်းမရှသ
ိ အ
ူ ား မဲရမှူး၏အမိန် ့ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ တာဝန်ကျ
ရဲတပ်ဖွဲ ့ဝင် သိ ့မဟတ် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏

လြခု ရးတာဝန် ပးအပ်ခရသူက လည်း ကာင်း၊ မဲရအဖွဲ ့ဝှငတ
် စ်ဦးက လည်း ကာင်း
မဲရမှချက်ချင်းဖယ်ရာှ းရမည်။
၅၀။ (က) ရွး ကာက်ပွဲတွင်

သူတစ်ပါးအ ယာင် ဆာင်၍

ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်

လာ ရာက် တာင်းဆိ ကာင်း မဲရမှူး သိ ့မဟတ် မဲရအဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးဦး
သိ ့မဟတ် တာဝန်ကျ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဖွဲ ့ဝင် တစ်ဦးဦးက သိရလ
ိှ င် ထိအ ယာင် ဆာင်သအ
ူ ား ဆန္ဒမဲ
ပးခွင့်မြပုရ။
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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( ခ ) မဲရမှူးသည် ယင်းသိ ့ ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်မရသူနှင့် ပတ်သက်၍ ထိသူ၏
အမည်၊

နရပ်တိ ့ကိ ရးမှတ် ပီး နာက် ဆန္ဒမဲ ပးခွင့် မြပုြခင်းအတွက်

အ ကာင်းြပချက်များကိ အကျဉ်းချုပ်

ရးသားထား ပီး

ရွး ကာက်ပဲွ

ဥပ ဒနှင့်အညီ အ ရးယူနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) မဲစာရင်း၌ အမည် သိ ့မဟတ်

နရပ်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်းသည့် ဖာ်ြပချက်တင
ွ ်

အနည်းငယ် မှားယွင်းြခင်း၊ ချို ့ငဲြ့ ခင်း၊ ခ တ် ချာ်ြခင်းရှိ သာ်လည်း
ထိ ဖာ်ြပချက်နှင့် သက်ဆိင်သူသည် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ အမှန်
ြဖစ် ကာင်းတာဝန်ခ၍
မှားယွင်းချက်၊

ြပာဆိနိင်သူရှိလ င်

ချို ့ငဲ့ချက်၊

မဲစာရင်းတွငပ
် ါရှိ သာ

ခ တ် ချာ်ချက်ကိ

ြပင်ဆင် ရးမှတ၍
်

ထိသူကိ ဆန္ဒမဲ ပးခွငြ့် ပုရမည်။ ယင်းသိ ့ြပင်ဆင်ခင
ွ ြ့် ပုသည့် အခါတိင်း
မဲရမှူးသည် ပစ (၁၂) ြဖင့် အကျိုးအ ကာင်း အကျဉ်းချုပ်ကိ
ရးသားမှတတ
် မ်းတင်ထားရမည်။
၅၁။ (က) ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ သာ

န ့ရက်၌

မိမိနှင့်သက်ဆိင်သည့်

မဲဆန္ဒနယ်၏ ြပင်ပသိ ့ ခရီး ဝးသွားရန်ရှိသူတစ်ဦးသည် ကိုတင်
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့်

သက်ဆိင်ရာရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

(၃)

ကျးရွာ

အပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲထ ကိုတင်၍ ဆန္ဒမဲ ပးနိင်သည်။ “ယင်းသိ ့
မဲဆန္ဒနယ်၏ြပင်ပသိ ့

ခရီး ဝးသွားရန်ရှိ ကာင်း

ခိင်လ သာ

အ ထာက်အထား တင်ြပရမည်။”
(၃)

“( ခ )

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပ သာ န ့ရက်၌ မဲဆန္ဒနယ်အတွငး် တွင် ရှိ သာ်လည်း
မဲရသိ ့ ကိယ်တင်
ိ လာ ရာက် ဆန္ဒမမ
ဲ ပးနိင် သာ (၁) အသက်အရွယ် ကီးရင့်သူ၊အနာ ကီး ရာဂါ စွဲကပ် နသူ၊ နအိမ်
တွင် ရာဂါ ဝဒနာ ြပင်းထန်စာွ ခစား နရသူနှင့်

နအိမ်တွင်

မီးဖွား နသူများ ရှိပါက သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲက
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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ဲွ ျင်းပမည့် န ့
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မတိင်မီ

မိမိအဖွဲ ့ဝင်

နှစဦ
် းကိ

စလတ်၍

သက်ဆိင်ရာ

မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားအား

ရွး ကာက်မဆိင်ရာ

အခွင့်အ ရးအရ

ဆန္ဒမဲ ပးလိက

ပးနိင် ကာင်းနှင့်

ဆန္ဒမဲမ ပးလိက

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းမြပုဘဲ နနိင် ကာင်းကိ ရှငး် ြပရမည်။ သက်ဆင်
ိ ရာ
မဲဆန္ဒရင
ှ က
်
ဆန္ဒမဲ ပးလိ ကာင်း
လက်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ရန်
ယင်းသိ ့

ြပာပါက

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ က
ူ ယ်
ိ တင်
ိ

လက်မတ
ှ တ
် င
ွ ်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

ရးသွငး် ရန် အခက်အခဲရှိလ င် မဲစာရင်းတွင်

ပါရှိ သာ ယင်းပဂ္ဂိုလ်၏ ဖခင်၊ မိခင်၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သား၊
သမီး ၊ ညီ အ စ် က ိ မာင်န ှ မ တစ်ဦ းဦးက ဆန္ဒမဲ ပးပိ င်ခ ွင ် ့
ရှိသူ၏ ဆန္ဒအတိင်း ယင်း၏ ရှ ့ မှာက်တွင် ရးသွင်းရမည်။
ထိသိ ့ ကူညမ
ီ ည့် သူမရှိလ င် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ အဖွဲ ့ဝင် တစ်ဦးဦး
က ယင်းပဂ္ဂုိ လ်၏ ရှ ့ မှာက်တင
ွ ် ယင်းပဂ္ဂုိ လ်က ညန် ကားသည့်
အတိင်း ရးသွငး် ရမည်။
(၂) မသန်စမ
ွ း် သူြဖစ်လ င်

ဤနည်းဥပ ဒပါ

နည်းလမ်းအတိင်း

ဆာင်ရွက် ပီး သက်ဆင်
ိ ရာ မဲစာရင်း၌ ပါရှိ သာ မဲဆန္ဒရှင်၏
ဖခင်၊ မိခင်၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သား၊ သမီး၊ ညီအစ်ကိ

မာင်နှမ

အရင်း တစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ် မသန်စမ
ွ း် သူကယ်
ိ တင်
ိ စိတ် ကိုက်
ရွးချယ် သာသူ တစ်ဦး၏ အကူအညီြဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ
လည်း ခွင့်ြပုရမည်။
(၃) အချုပ်ခ နရသူနှင့် ပတ်သက်လ င် ရဲအချုပ်စခန်း သိ ့မဟတ်
အကျဉ်းစခန်း
သိ ့မဟတ်

အ ကီးအမှူးကိ
ကျးရွာအပ်စ

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ရပ်ကွက်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ ဆက်သယ
ွ ် ပီး

အချုပ်ခ နရသူများဆန္ဒမဲ ပးနိင်ရန်
န ့မတိင်မီ

သက်ဆိင်ရာ

မိမအ
ိ ဖွဲ ့ဝင်နစ
ှ ဦ
် းကိ

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပမည့်
စလတ်၍

ကီး ကပ်
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ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ ရဲအချုပ်စခန်း သိ ့မဟတ် အကျဉ်းစခန်း
အ ကီးအမှူးသည်
ဆာင်ရွက်၍

နည်းလမ်းအတိင်း

ယင်းအချုပ်ခ နရသူများ

ဆန္ဒမဲလက်မတ
ှ ပ
် ါ
သိ ့မဟတ်

ဤနည်းဥပ ဒပါ
စာအိတမ
် ျားကိ

ဆန္ဒြပု ပီး သာ

သက်ဆင်
ိ ရာ

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ရပ်ကက
ွ ်

အဖွဲ ့ဝင်နှစဦ
် းသိ ့

ြပန်လည် ပးအပ်ရမည်။
(၄)

ဆးရသိ ့ တက် ရာက် နရ သာ အတွငး် လူနာနှင့် ပတ်သက်လ င်
ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ဆးရတာဝန်ခနှငဆ
့် က်သယ
ွ ် ပီး

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်

ဆးရတက် ရာက် နရ သာ

အတွငး် လူနာများ ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ရန်

ရွး ကာက်ပဲွ ကျင်းပမည့်

န ့မတိင်မီ မိမအ
ိ ဖွဲ ့ဝင် နှစဦ
် းကိ စလတ်၍ ကီး ကပ် ဆာင်ရက
ွ ်
ပးရမည်။

ဆးရတာဝန်ခသည် ဤနည်းဥပ ဒပါနည်းလမ်း

အတိင်း

ဆာင်ရွက်၍

များ၏

ဆန္ဒြပု ပီး သာ

ဆးရရှိ သက်ဆိင်ရာအတွင်းလူနာ
ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ပ
် ါ

သက်ဆင်
ိ ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

စာအိတမ
် ျားကိ

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲ အဖွဲ ့ဝင် နှစ်ဦးသိ ့ ြပန်လည် ပးအပ်ရမည်။”
(၃)

(၅) “နည်းဥပ ဒခွင
ဲ ယ်

(၃)

နှင့်

(၄)”

ပါကိစရ
္စ ပ်များအတွက်

ရဲအချုပ်စခန်း သိ ့မဟတ် အကျဉ်းစခန်းအ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ်
ဆးရ တာဝန်ခတိ ့သည်ဤနည်းဥပ ဒခွပ
ဲ ါ မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားအား
ယင်းတိ ့၏ ရွး ကာက်မဆိင်ရာအခွငအ
့် ရးအရ ဆန္ဒမဲ ပးလိက
ပးနိင် ပီး ဆန္ဒမမ
ဲ ပးလိက ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း မြပုဘဲ နနိင် ကာင်း
ဦးစွာရှင်းြပရမည်။ သက်ဆင်
ိ ရာ မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားက ဆန္ဒမဲ ပးလိ
ကာင်း ြပာပါက

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးနိင်

စရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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(၃)

“(၆) နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှင့် (၄)တိ ့ပါ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်
ရှိသူများ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်း၊
ကိယ်စားလှယ၊်

ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယ်၊ မဲရ

အကူကယ်
ိ စားလှယ်

နှင့်

ရွး ကာက်ပွဲ

လ့လာသူ တိ ့လည်း လိက်ပါ ကည့်ရနိင်သည်။”
(ဂ)

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပ သာ န ့၌ မဲစာရင်းပါရှရ
ိ ာ ဒသမှ
သွား ရာက်

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရ သာ

တပ်မ တာ်သား

သိ ့မဟတ်

ဝန်ထမ်း

ရဲတပ်ဖွဲ ့ဝင်များက

ကျာ်လန
ွ ၍
်
သိ ့မဟတ်
ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

ပးလိပါက ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ြ် ဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ရန် သက်ဆင်
ိ ရာ
ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွက
ဲ စီစဉ် ပးရမည်။
(၃)

ွ သ
် ိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်
“(ဃ) ရပ်ကက

ကာ်မရှငက
်

သတ်မတ
ှ ် ပး သာ န ့ရက်နင
ှ အ
့် ချိနအ
် တွငး် ၌သာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
ကိ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ ဆန္ဒြပု ပီး သာ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ပ
် ါ
စာအိတမ
် ျား ထည့သ
် င
ွ း် ရန် မဲပးများကိ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာ
အပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ အဖွဲ ့ဝင်များနှင့် မဲရကိယ်စားလှယ် အပါအဝင်
ရာက်ရိှ နသူများအား ြပသ ပီး ချိတပ
် တ
ိ ရ
် မည်။
(င)

ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ကိုတင်

ဆန္ဒမဲ ပးသူများ၏အမည်စာရင်းကိ
မဲစာရင်းများနှင့်ယှဉ်တွဲ ပီး

ယင်းတိ ့နှင့်သက်ဆိင် သာ

ရးမှတထ
် ားရမည်။ ယင်းတိ ့က ဆန္ဒြပု ပီး

သာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလတ်မှတ်များပါရှိသည့် စာအိတမ
် ျား ကိ မဲရ
အလိက်

ချိပ်ပိတ်ထားသည့်

သက်ဆိင်ရာ

ထည့်သွင်း၍ လြခုစွာသိမး် ဆည်းထားရမည်။

(၃)
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( စ ) ရပ်ကက
ွ သ
် ိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စတွင်

နထိင် သာ အသက်အရွယ်

ကီးရင့သ
် ၊ူ အနာ ကီး ရာဂါစွက
ဲ ပ် နသူ၊

နအိမတ
် င
ွ ်

ရာဂါ ဝဒနာ

ြပင်းထန်စာွ ခစား နရသူ၊ နအိမတ
် င
ွ မ
် းီ ဖွား နသူများ၊ မသန်စမ
ွ း် သူများ၊
အချုပ်ခ နရသူများ၊
၏

ဆးရသိ ့တက် ရာက် နရ သာအတွငး် လူနာများ

ဆန္ဒြပုထားသည့်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

စာအိတမ
် ျားကိလည်း
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွရ
ဲ းရှိ

ရပ်ကက
ွ ်

လက်မတ
ှ မ
် ျား
သိ ့မဟတ်

ကိုတင်ဆန္ဒမမ
ဲ ျား

ပါရှသ
ိ ည့်

ကျးရွာအပ်စ

သိမး် ဆည်း

ထားသည့်

သက်ဆင်
ိ ရာ မဲပးအသီးသီးတွင် ထည့၍
် သိမး် ဆည်း ရမည်။
(ဆ)

ရပ်ကွက်
ရွး ကာက်ပွဲ
ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ကျင်းပသည့် န ့တွင်

မဲရမဖွင့်မီ

လက်မှတ်များပါရှိသည့်

ဆန္ဒြပု ပီး သာ

ချိပ်ပိတ်ထား သာ

မဲပး

အသီးသီးကိ သက်ဆိင်ရာ မဲရများသိ ့ သယ် ဆာင်သွား ပီး မဲရမှူးထ
အပ်နရမည်
ှ
။ ဤသိ ့ အပ်နှရာတွင် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က
ထားသည့်

သိ ့မဟတ် အတွငး် ရးမှူးလက်မတ
ှ ် ရးထိး

ပစ(၁၃)

လး စာင်နှင့်အတူ

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

လက်ခြဖတ်ပိင်းများလည်း တစ်ပါတည်း ပါရှိ စရမည်။ ယင်းပစ
(၁၃)များတွင်

မဲရမှူးက

လက်မှတ် ရးထိး၍

တစ် စာင်ကိ

သိမ်းဆည်းထား ပီး တစ် စာင်ကိ မိမိ၏မဲရတွင် ကပ်ထားရမည်။
ကျန်နှစ် စာင်ကိ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ြပန်လည် ပးအပ်ရမည်။ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် တစ် စာင်ကိ သိမး် ဆည်းထား ပီး တစ် စာင်
ကိ မိမိ၏ ရးတွင် ကပ်ထားရမည်။

(၃)
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(ဇ)

နည်းဥပ ဒခွဲ(က)(ဂ)(ဃ)(င)(စ)

နှင့်

(ဆ)တိ ့ပါ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

ပးြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း၊
ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယ၊် မဲရကိယ်စားလှယ၊် အကူကယ်
ိ စားလှယ်
နှင့် ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူတိ ့ ကည့်ရနိင်သည်။”
၅၂။ သက်ဆိင်ရာမဲရမှူးသည် ပစ (၁၃)ပါ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲ

ပး ပီး သူများ၏ အမည်များကိ သက်ဆိင်ရာမဲစာရင်းတွင် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပး ပီး
ကာင်း မှတ်သားထားရမည်။
၅၃။ (က) ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ က
် ိ တာင်းဆိသူသည် သူတစ်ပါးအ ယာင် ဆာင် သာ
ြပစ်မကိ ကျူးလွနသ
် ြူ ဖစ် ကာင်း လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းက
ြဖစ် စ၊ ယင်း၏

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ကြဖစ် စ၊ မဲရမှူးက

သင့် လျာ်သည်ဟ ထင်ြမင်သူကြဖစ် စ ကန် ့ကွကလ
် ာလ င် မဲရမှူး
သည် ကန် ့ကွကမ
် စ
ဲ ာရင်း ပစ (၁၄) တွင် လိအပ်သည်များ ြဖည်စ
့ က
ွ ၍
်
ထိဆန္ဒမဲလက်မှတ် တာင်းဆိသူကိ

လက်မှတ် ရးထိး

ကန် ့ကွက်သူများကိလည်း လက်မှတ် ရးထိး

စရမည်။

စရမည်။ စာမ ရး

တတ်လ င် လက်ဝဲလက်မ လက် ဗွနှိပ် စရမည်။ ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်
တာင်းဆိသူက ပစ (၁၄)တွင် ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ လက်မှတ် ရးထိး
ြခင်းမြပုလ င် ထိသူအား ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်မြပုရ။
( ခ ) မဲရမှူးသည်

ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်

ြပုသည်ြဖစ် စ၊

မြပုသည်ြဖစ် စ

ထိအ ကာင်း အရာများနှင့် မိမိ၏ ဆးြဖတ်ချက်တိ ့ကိ ကန် ့ကွက်
မဲစာရင်းပစ (၁၄) တွင် ရးမှတ်ထားရမည်။

(၃)
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အခန်း (၁၁)
မဲဆန္ဒနယ် ြပင်ပ ရာက်ရှိ နသူများ ကိုတင် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
၅၄။

ရွး ကာက်ပွဲတွင် သက်ဆိင်ရာမဲဆန္ဒနယ်၏ ြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ န သာ

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ ည့် အာက် ဖာ်ြပပါ ပဂ္ဂုိ လ်များသည် သက်ဆင်
ိ ရာ မဲဆန္ဒနယ်
အသီးသီးအတွက် ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ြ် ဖင့် ကိုတင်၍ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ ည်(က) တပ်မ တာ်သားများနှင့် အတူ န အိမ် ထာင်စဝင်များ၊
( ခ ) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ကျာင်းသားများ၊
( ဂ ) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်သင်တန်းသားများ၊
(ဃ) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် အြခားမဲဆန္ဒရှင်များ၊
( င ) အချုပ်ခ နရသူများ၊
(စ)

ဆးရသိ ့တက် ရာက် နရ သာ အတွငး် လူနာများ၊

(ဆ) အစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ နသူများ။
၅၅။ သက်ဆိင်ရာ

မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်

ြပည်တွင်း၌ရှိ နသူများသည်

လည်း ကာင်း၊ အစိးရ၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပသိ ့ ရာက်ရှိ နသူများသည်
လည်း ကာင်း

ရွး ကာက်ပွဲတွင်

မိမိတိ ့၏ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ကိ

အြပည့်အဝ

ကျင်သ
့ းနိင် စရန် ကာ်မရှင်နှင့် သက်ဆင်
ိ ရာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများက ရွး ကာက်ပဲွ
ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ ် ပးရမည်။
၅၆။ (က) ြပည်တင
ွ း် ရှိ သက်ဆင်
ိ ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျား အတွက်
ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍(၃)

(၁) “ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပမည့် န ့ရက်

သိ ့မဟတ်

န ့ရက်များကိ

ကညာပီးလင် ပီးချင်း နည်းဥပ ဒ ၅၄ (ခ)၊(ဂ)၊(င) နှင့် (စ) ပါ
(၃)
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ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ့်

ရှိ သာ

မဲဆန္ဒနယ်

ြပင်ပ ရာက်

ကျာင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများ၊ အချုပ်ခ နရသူများနှင့်
ဆးရသိ ့တက် ရာက် နရ သာ
ပးပိင်ခွင့်ကိ

အတွငး် လူနာများ

ကျင့်သးနိင် စရန်အတွက်

ဆန္ဒမဲ

သက်ဆိင်ရာဌာန

အ ကီးအမှူးများသည် ပစ (၁၅) များကိ မိမိတိ ့ ဌာနတည်ရှိရာ
မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများထမှ တာင်းယူ ပီး မိမဌ
ိ ာနရှိ ကိုတင်
ဆန္ဒမဲ ပးပိ င်ခွင့်

ရှိသူများထ

ြဖန် ့ြဖူး ပးပိ ့ရမည်။”

သက်ဆင်
ိ ရာ ဌာနအ ကီးအမှူးက မိမတ
ိ ိ ့ဌာနရှိ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ့်
ရှသ
ိ မ
ူ ျားထသိ ့ ပစ(၁၅)များ ြဖန် ့ြဖူးသည်အ
့ ခါ ယင်းပစများကိ
မိမထ
ိ သိ ့

မည်သည့် န ့ရက်အ ရာက်

ြဖည်စ
့ က
ွ ် ပးပိ ့ရမည်

ြဖစ် ကာင်း တစ်ပါတည်းအ ကာင်း ကားရမည်။
(၂) ြပည်တင
ွ း် ရှိ သက်ဆင်
ိ ရာမဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ့်
ရှိသူများသည် လက်ခရရှိ သာ ပစ (၁၅) များတွင် ြဖည့်သွင်း၍
သက်ဆိင်ရာ

ဌာနအ ကီးအမှူးထသိ ့ ြပန်လည် ပးပိ ့ရမည်။

သက်ဆိင်ရာ ဌာနအ ကီးအမှူးသည် ယင်းပစများကိ စိစစ်၍
သက်ဆင်
ိ ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများထသိ ့ အြမန်ဆး ပးပိ ့ရ
မည်။
“(၃)

(၃)

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် လက်ခရရှိ သာ ပစ(၁၅) များကိ
သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲထ ဆက်လက် ပးပိ ့ရမည်။ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာ
အပ်စ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ယင်းပစများကိစိစစ်၍ ကိုတင်

ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ြ် ဖင့်

ဆန္ဒမဲ ပးရမည်သ
့ က်ဆင်
ိ ရာ

မဲဆန္ဒနယ်

ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျား၏ စာရင်းကိ ပစ (၁-၁)
ြဖင့် သီးြခား ရးမှတထ
် ားရမည်။
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ရးမှတထ
် ားသည့် ပစ(၁-၁)
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မိတ္တူတစ် စာင်ကိ မိမိတိ ့ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွရ
ဲ းတွငက
် ပ်ထား ပီး မိတ္တူနှစ် စာင်ကိ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

မို ့နယ်

ပးပိ ့ရမည်။ မို နယ်
့
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ယင်းပစ(၁ - ၁) တစ် စာင်ကိ လက်ခအြဖစ် သိမး် ဆည်း ထား ပီး
ကျန် တ စ် စာင် က ိ မိ မ ိ ရ းတွ င ် ကပ်ထားရမည်။
(၄)

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် မိမိ မို ့နယ် အတွငး် ရှိ တပ်ရင်း
တပ်ဖွဲ ့များမှမဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်

တပ်မ တာ်သားများနှင့်

အတူ နအိမ် ထာင်စဝင်များ၏ အမည်စာရင်းရရှိ ရးအတွက်
သက်ဆိင်ရာ တပ်မှူးထမှ

တာင်းယူရမည်။ ထိစာရင်းများ

ရရှိသည့်အခါ သက်ဆိင်ရာရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့
သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ဆက်လက် ပးပိ ့ရမည်။

ရပ်ကွက်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ယင်းစာရင်း

များကိစိစစ်၍ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးရမည့်
တပ်မ တာ်သားများနှင့် အတူ နအိမ် ထာင်စဝင်များ၏ စာရင်းကိ
ပစ(၁-၂)ြဖင့် သီးြခား ရးမှတထ
် ားရမည်။ ရးမှတ်ထား သည့်
ပစ(၁-၂)

မိတ္တူတစ် စာင်ကိ

ကျးရွာအပ်စ

မိမိတိ ့ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ရးတွင် ကပ်ထား ပီး မိတ္တူ

နှစ် စာင်ကိ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။ မို ့နယ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ယင်းပစ

(၁-၂)

တစ် စာင်ကိ

လက်ခအြဖစ် သိမ်းဆည်းထား ပီး ကျန်တစ် စာင်ကိ မိမိရး
တွင် ကပ်ထားရမည်။”
( ခ ) သက်ဆင်
ိ ရာ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် နည်းဥပ ဒ ၅၄(ဃ)ပါ
ြပင်ပ ရာက်

အြခားမဲဆန္ဒရှင်များအား

၎င်းတိ ့

မဲဆန္ဒနယ်

ရာက်ရှိ န သာ

မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ရွး ကာက်ခ သာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းကိ
ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ခင
ွ ရ
့် ရှိ စရန် အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည် (၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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(၁) မဲစာရင်းထည်သ
့ င
ွ း် ြခင်းကိ နည်းဥပ ဒ ၁၀ ပါအတိင်း ဆာင်ရက
ွ ်
ရမည်။
(၂)

ရွး ကာက်ပွဲမကျင်းပမီ
လည်း ကာင်း၊
မဲရသိ ့

ကိုတင်

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့် သာ်

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပသည့် န ့တွင် သက်ဆင်
ိ ရာ

ကိယ်တိင်သွား ရာက်၍

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းြဖင့် သာ်

လည်း ကာင်း ဆန္ဒမဲ ပးခွင့် ြပုရမည်။
၅၇။

နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ နသူများ

အနက်

ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ရှိသူများ

အတွက် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ “(က)(၁)

(၃)

ကာ်မရှင်သည်
သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲများကျင်းပမည့်

န ့ရက်

န ့ရက်များကိ မ ကညာမီ အစိးရ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်

နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရသ
ိှ မ
ူ ျားအနက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျားထ
ြဖန် ့ြဖူးနိင်ရန်

အတွက်

ပစ(၁၅)

များကိ

နိင်ငြခား ရး

ဝန် ကီးဌာနသိ ့ ကိုတင် ပးပိ ့ရမည်။ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန သည်
ယင်းပစများကိ အချိနမ
် ြီ ဖန် ့ြဖူးနိင်ရန်အတွက် သက်ဆင်
ိ ရာသရး၊
အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယရ
် းနှင့် ကာင်စစ်၀န်ရး များထသိ ့ဆက်လက်
ပးပိ ့ရမည်။
(၂)

အစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

နိင်ငြပင်ပတွင်

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများသည်

ရာက်ရိှ န သာ

ကာ်မရှင်က

ရွး ကာက်ပွဲ

ကျင်းပမည့် န ့ရက် သိ ့မဟတ် န ့ရက်များကိ

ကညာ ပီးလ င်

ပီးချင်း မိမတ
ိ ိ ့၏ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ က
့် ိ အြပည့အ
် ၀ ကျင့သ
် းနိင်ရန်
အတွက် သက်ဆင်
ိ ရာ သရး၊ အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး နှင့်
ကာင်စစ်ဝန်ရးများတွင်

ပစ(၁၅)များကိ

သက်ဆိင်ရာသရးအ ကီးအမှူး၊
အ ကီးအမှူး
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

သိ ့မဟတ်

တာင်းခနိင်သည်။

အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး

ကာင်စစ်ဝန်ရးအ ကီးအမှူးသည်
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အစိးရ၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင်

ရာက်ရှိ

နသူများ

အနက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့် ရှိသူများထသိ ့ ယင်းပစ (၁၅) များကိ
ြဖနြဖူးသည့
့်
်အခါမိမိထသိ ့မည်သည့် န ့ရက်အ ရာက် ြဖည့စ
် က
ွ ်
ပးပိ ့ရမည်ြဖစ် ကာင်းကိပါတစ်ပါတည်းအ ကာင်း ကားရမည်။”
( ခ ) အစိးရ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင်န
့ င်
ိ ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ နသူများအနက် ဆန္ဒမဲ
ပးပိင်ခင
ွ ့် ရှိသူများသည်လက်ခရရှိ သာ

ပစများတွင်ြဖည့်သွင်း၍

သက်ဆင်
ိ ရာ သရးအ ကီးအမှူး၊အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယရ
် း အ ကီးအမှူး
သိ ့မဟတ် ကာင်စစ်၀န်ရး အ ကီးအမှူးထသိ ့ ြပန်လည် ပးပိ ့ရမည်။
သက်ဆင်
ိ ရာ သရးအကီးအမှူး ၊အမဲတမ်းကိယ်စားလှယရ
် း အကီးအမှူး
သိ ့မဟတ်

ကာင်စစ်၀န်ရးအ ကီးအမှူးသည် ယင်းပစများကိစိစစ်၍

နိင်ငြခား ရး၀န် ကီးဌာနသိ ့
၀န် ကီးဌာနသည်

ြပန်လည် ပးပိ ့ရမည်။

ယင်းသိ ့

နိင်ငြခား ရး

ြပန်လည် ပးပိ ့သည့်

ပစများကိ

ကာ်မရှင်သိ ့ လဲအပ်ရမည်။ ကာ်မရှင်သည် ယင်းပစများကိ စိစစ်၍
သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများထသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(၃)

“(ဂ)

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် လက်ခရရှိ သာ ပစများကိ သက်ဆင်
ိ ရာ
ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ပးပိ ့ရမည်။
သည်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ဆက်လက်

ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ယင်းပစများကိစိစစ်၍

ပးရမည့်

သက်ဆိင်ရာ

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ြဖင့်

မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်

ဆန္ဒမဲ

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ့်

ရှသ
ိ မ
ူ ျား၏ စာရင်းကိ ပစ (၁-၃)ြဖင့် သီးြခား ရးမှတထ
် ားရမည်။
ရးမှတထ
် ားသည့် ပစ (၁-၃)မိတ္တူတစ် စာင်ကိ မိမိတိ ့ ရပ်ကွက်
သိ ့မဟတ် ကျးရွာ အပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးတွင် ကပ်ထား ပီး မိတ္တူ
နှစ် စာင်ကိ”

မိုနယ်
့
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

ပးပိ ့ရမည်။

မိုနယ်
့

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ယင်းပစ (၁-၃) တစ် စာင်ကိ လက်ခအြဖစ်
သိမ်းဆည်းထား ပီး ကျန်တစ် စာင်ကိ မိမိရးတွင် ကပ်ထားရမည်။”
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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၅၈။ (က) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများကိ
သက်ဆိင်ရာ

ကညာ ပီးသည့်အခါ

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

မဲဆန္ဒနယ်များမှ ကိုတင်၍

မိမိနှင့်သက်ဆိင် သာ

ဆန္ဒမဲ ပးရမည့်သူများ၏

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များကိ

ပးပိ ့ရာတွင်

စာရင်းအရ

အာက်ပါအတိင်း

ဆာင်ရွက်ရမည်(၁) ြပည်တင
ွ း် ရှသ
ိ က်ဆင်
ိ ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ့်
ရှသ
ိ မ
ူ ျားနှင့်

ပတ်သက်၍

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မတ
ှ မ
် ျားကိ

သက်ဆင်
ိ ရာ ဌာနအကီးအမှူး သိ ့မဟတ် သက်ဆင်
ိ ရာ တပ်မှူး
ထသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(၂) အစိးရ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ နသူများအနက်
ဆန္ဒမဲ

ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများနှင့်

ပတ်သက်၍

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မှတ်များကိ ကာ်မရှင်သိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ခ)

ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒခွဲ (က) (၂) အရ လက်ခရရှိ သာ
ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မှတ်များကိ

နိင်ငြခား ရး၀န် ကီးဌာနသိ ့

ပးပိ ့ရမည်။ နိင်ငြခား ရး၀န် ကီးဌာနသည် ယင်း ကိုတင် ဆန္ဒမဲ
လက်မတ
ှ မ
် ျားကိ သက်ဆင်
ိ ရာ သရး ၊ အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ် ရးနှင့်
ကာင်စစ်၀န်ရး အသီးသီးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
( ဂ ) နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မတ
ှ မ
် ျားကိ ပးပိ ့သည်အ
့ ခါ
သက်ဆင်
ိ ရာ မိုနယ်
့
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျား၏
လက်ခြဖတ်ပင်
ိ း ပ တွင်

လည်း ကာင်း၊

ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ၏
်

ကျာဘက်တင
ွ လ
် ည်း ကာင်း မိမိ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏ တဆိပက
် ိ ရိက်နှိပ်
ပးရမည်။

ထိ ့ြပင်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၏

ကျာဘက်တင
ွ ်

(၃)

ကိုတင် ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ က
် ိ တာ၀န်ခထတ် ပးသူက “အမည် ဖာ်ြပ၍”
လက်မှတ် ရးထိးရမည်။ ယင်းသိ ့ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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ပးပိ ့သည်အ
့ ခါ

ယင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခမည့်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ၏ အမည်စာရင်းကိလည်း ကာင်း၊
သက်ဆင်
ိ ရာမဲဆန္ဒနယ်၊ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်
မဲရအမှတမ
် ျား

ဖာ်ြပထားသည့်

ကျးရွာအပ်စအမည်နှင့်

စာအိတ်များကိ

လည်း ကာင်း

ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ် အ ရအတွကရ
် ိှသ ရွ တစ်
့
ပါတည်း ပးပိ ့ရမည်။
၅၉။ (က) ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားနှင့် စာအိတမ
် ျားကိ လက်ခရရှိ သာအခါ
သက်ဆိင်ရာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများကိ ယင်းဆန္ဒမဲ လက်မှတ်နှင့်
စာအိတမ
် ျားြဖင့် လိုဝှ့ ကဆ
် န္ဒမဲ ပးနိင်ရန် သက်ဆင်
ိ ရာ ဌာနအကီးအမှူး
သိ ့မဟတ် တပ်မူှ း သိ ့မဟတ် သရးအ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ် အ မဲတမ်း
ကိယ်စားလှယရ
် း အ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ် ကာင်စစ်၀န်ရး အ ကီးအမှူး
က စီစဉ် ပးရမည်။
( ခ ) ဤအခန်းပါ
အ ကီးအမှူး
သိ ့မဟတ်

တာဝန်ဝတ္တရားများကိ
သိ ့မဟတ်
အ မဲတမ်း

တပ်မှူး

ဆာင်ရက
ွ ရ
် သည်ဌ
့ ာနဆိင်ရာ
သိ ့မဟတ်

သရးအ ကီးအမှူး

ကိယ်စားလှယ်ရးအ ကီးအမှူး

သိ ့မဟတ်

ကာင်စစ်၀န်ရး အ ကီးအမှူးသည် မိမက
ိ ယ်
ိ တင်
ိ ြဖစ် စ၊ မိမက
ိ ယ်
ိ စား
တာ၀န်လအ
ဲ ပ်ထားသည့် ဝန်ထမ်းကြဖစ် စ သက်ဆင်
ိ ရာ မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျား
အား ယင်းတိ ့၏ ရွး ကာက်မဆိင်ရာ အခွင့်အ ရးြဖစ်သည့် ဆန္ဒမဲ
ပးလိက
မြပုဘဲ

ပးနိင် ကာင်းနှင့်

ဆန္ဒမဲမ ပးလိက

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

နနိင် ကာင်းကိရှငး် ြပပီးမှ ဆန္ဒမဲ ပးလိသူများအတွကက
် သာ
ိ

ရွး ကာက်ပဲွ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ ညန် ကားချက်များနှငအ
့် ညီ
ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ ် ပးရမည်။
၆၀။ (က) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် တပ်မ တာ်သားများနှင့် အတူ နအိမ် ထာင်စ၀င်
များ၊ ဝန်ထမ်း အဖွဲ ့ဝင်များနှငပ
့် တ်သက်၍ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားကိ
လက်ခရရှိ သာအခါ အာက်ပါနည်းလမ်းများအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်-
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(၁) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်

တပ်မ တာ်သားများနှင့်

အတူ န

အိမ် ထာင်စ၀င်များအတွကြ် ဖစ်လ င် သက်ဆင်
ိ ရာတပ်ဖဲွ ့၌ တာဝန်
အရှဆ
ိ း ပဂ္ဂုိ လ်က စီစဉ် ပးသည့် နရာ၌ ယင်း
များနှင့်

အတူ န

အိမ် ထာင်စ၀င်များက

တပ်မ တာ်သား
ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မှတ်များတွင် မိမိတိ ့ ဆန္ဒြပုလိသည့်အတိင်း ရးသွင်းကာ
ယင်း ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များကိ သက်ဆိင်ရာ စာအိတ်
အသီးသီး၌ ထည့်သွင်း၍ လြခုစွာပိတ် ပီး ထိတာ၀န်အရှဆ
ိ း
ပဂ္ဂိုလ်ထသိ ့ ချက်ချင်း ြပန်လည်

ပးအပ်ရမည်။ ထိတာ၀န်

အရှဆ
ိ း ပဂ္ဂုိ လ်သည် ယင်း ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါရှိသည့်
စာအိတမ
် ျားကိ စစည်း ပီး သည်အ
့ ခါ သက်ဆင်
ိ ရာ တပ်မူှ းထသိ ့
ြပန်လည် ပးပိ ့ရမည်။
(၂) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်

ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့၀င်များအတွက်ြဖစ်လ င်

သက်ဆိင်ရာ အဖွဲ ့၏ တာဝန်အရှိဆးပဂ္ဂိုလ်က စီစဉ် ပးသည့်
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားတွင်
နရာ၌ ယင်းအဖွဲ ့၀င်များက ကိုတင်ဆန္ဒမလ
မိမိတိ ့ ဆန္ဒြပုလိသည့်အတိင်း

ရးသွငး် ကာ ယင်း ကိုတင်

ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များကိ သက်ဆိင်ရာ စာအိတ်အသီးသီး၌
ထည့်သွင်း၍ လြခုစွာပိတ် ပီး ထိတာ၀န်အရှိဆး ပဂ္ဂိုလ်ထသိ ့
ချက်ချင်းြပန်လည် ပးအပ်ရမည်။ထိတာ၀န် အရှဆ
ိ းပဂ္ဂုိ လ်သည်
ယင်း ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မတ
ှ ပ
် ါရှသ
ိ ည့် စာအိတမ
် ျားကိ စစည်း
ပီးသည့်အခါ သက်ဆင်
ိ ရာ ဌာနအ ကီးအမှူးထသိ ့ ြပန်လည်
ပးပိ ့ရမည်။
( ခ ) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ကျာင်းသားများ၊

မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်

သင်တန်းသားများ၊ အချုပ်ခ နရသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုတင်
ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားကိ လက်ခရရှိ သာအခါ အာက်ပါ နည်းလမ်းများ
အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်-
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(၁) မဲဆန္ဒနယ် ြပင်ပ ရာက် ကျာင်းသားများနှင့် သင်တန်းသားများ
အတွက် ြဖစ်လ င် သက်ဆင်
ိ ရာ ပါ မာက္ခချုပ်

သိ ့မဟတ်

ကျာင်းအပ် ကီးက စီစဉ် ပးသည့် နရာ၌ ယင်း ကျာင်းသား
များ သိ ့မဟတ် သင်တန်းသားများက ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်
များတွင်

မိမိတိ ့

ဆန္ဒြပုလိသည့်

ယင်း ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ
အသီးသီး၌ထည့်သွင်း၍
သိ ့မဟတ်

အတိင်း ရးသွငး် ကာ
သက်ဆိင်ရာ

လြခုစွာပိတ် ပီး

စာအိတ်

ထိပါ မာက္ခချုပ်

ကျာင်းအပ် ကီးထသိ ့ ချက်ချင်းြပန်လည် ပးအပ်

ရမည်။
(၂) အချုပ်ခ နရသူများအတွက်ြဖစ်လ င်

သက်ဆိင်ရာ

ရဲအချုပ်

စခန်း သိ ့မဟတ် အကျဉ်းစခန်း အ ကီးအမှူးက စီစဉ် ပးသည့်
နရာ၌ ယင်းအချုပ်ခ နရသူများက ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မတ
ှ မ
် ျား
တွင် မိမိတိ ့ ဆန္ဒြပုလိသည့်အတိင်း ရးသွင်းကာ ယင်း ကိုတင်
ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားကိ

သက်ဆိင်ရာ

စာအိတ်အသီးသီး၌

ထည့်သွင်း၍ လြခုစွာပိတ် ပီး ထိရဲအချုပ်စခန်း သိ ့မဟတ်
အကျဉ်းစခန်း အ ကီးအမှူးထသိ ့ ချက်ချင်းြပန်လည်

ပးအပ်

ရမည်။
( ဂ ) မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်

ဆးရသိ ့ တက် ရာက် နရ သာ အတွငး်

လူနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ လက်ခ
ရရှိ သာအခါ

သက်ဆိင်ရာ

ဆးရတာ၀န်ခသည်

အာက်ပါ

နည်းလမ်းများအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် (၁) အတွငး် လူနာများရှရ
ိ ာ နရာ

ခတင်အသီးသီး၌

ကိုတင်

ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များတွင် လိအပ်သလိ ြဖည့်သွင်းနိင်ရန် စီစဉ်
ပးရမည်။
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(၂)

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိ သာ
ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်၌
၀န်ထမ်းနှစ်ဦး၏

လူနာကိယ်တိင်

ရးသွင်းရန် အခက်အခဲရလ
ိှ င်

ကိုတင်
ဆးရ

ရှ ့ မှာက်တွင် ယင်းလူနာ၏ဆန္ဒအတိင်း

မိမိက ရးသွင်းရမည်။

ထိ ့ နာက် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိ

စာအိတ၌
် ထည်သ
့ င
ွ း် ၍ လြခုစွာ ပိတ် ပီးလ င် သက်ဆင်
ိ ရာသိ ့
ြပန်လည် ပးပိ ့ရမည်။
(၃) ကျန်းမာ ရးအ ြခအ နများ ကာင့်

ဆန္ဒမဲ ပးရန်မသင့်ဟ

မိမိထင်ြမင် ယူဆလ င် ယင်းပဂ္ဂိုလ်အား ဆန္ဒမဲ ပး စြခင်းမှ
ချန်လပ
ှ ်ထားနိင်သည်။ ထိသိ ့ ချန်လပ
ှ ထ
် ား သာ အ ကာင်းရင်း
ကိ ဖာ်ြပထားသည့် အစီရင်ခစာ တစ် စာင်ကိ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ
လက်မှတ်ပါ စာအိတ်များနှင့် အတူ သက်ဆိင်ရာသိ ့ ြပန်လည်
ပးပိ ့ရမည်။
၆၁။ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့်

စာအိတမ
် ျားကိ

သရးအ ကီး

အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးအ ကီးအမှူး

အမှူး

သိ ့မဟတ်

လက်ခရရှိ သာအခါ

သိ ့မဟတ် ကာင်စစ်၀န်ရး အ ကီးအမှူးသည် အာက်ပါ နည်းလမ်းများအတိင်း
ဆာင်ရွက်ရမည် (က) သရး သိ ့မဟတ် အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး သိ ့မဟတ်

ကာင်စစ်

၀န်ရးသိ ့ လာ ရာက်နင်
ိ သမ သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျားကိ စရး ပီး
ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးရန် နရာကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။
( ခ ) သရး သိ ့မဟတ် အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး သိ ့မဟတ်

ကာင်စစ်

၀န်ရးတွင် စရး ရာက်ရလ
ိှ ာ သာ အစိးရ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင်
ရာက်ရှိ နသည့် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများအတွက် ကိုတင် ဆန္ဒမဲ
လက်မှတ်များကိ ြဖန် ့ြဖူးကာ ဆန္ဒမဲလက်မတ
ှ မ
် ျား၌ ယင်းတိ ့ ဆန္ဒြပု
လိသည်အ
့ တိင်း

ရးသွငး် စရမည်။

ယင်းသိ ့

ရးသွငး် ပီး နာက်
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ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ

သက်ဆိင်ရာ

စာအိတ်အသီးသီး၌

ထည့်သွင်း၍ လြခုစွာပိတ် စ ပီး ယင်းစာအိတ်များကိ စစည်းရမည်။
၆၂။ (က) သက်ဆင်
ိ ရာဌာနအ ကီးအမှူး၊ တပ်မူှ း၊ ပါ မာက္ခချုပ်၊ ကျာင်းအပ် ကီး၊
ရဲအချုပ်စခန်းအ ကီးအမှူး၊ အကျဉ်းစခန်းအ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ်
ဆးရတာ၀န်ခသည် ြပည်တင
ွ း် ရှိ သက်ဆင်
ိ ရာ မဲဆန္ဒနယ် ြပင်ပ ရာက်
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျားထမှ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျား ပါ၀င် သာ
စာအိတအ
် သီးသီးကိ လက်ခရရှိ ပီး နာက် ယင်းစာအိတမ
် ျားပါ မဲဆန္ဒနယ်၊
ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ အမည်နင
ှ ့် မဲရအမှတမ
် ျားကိ စိစစ်၍
သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
( ခ ) သက်ဆင်
ိ ရာသရးအ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ် အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယရ
် း
အ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ် ကာင်စစ်၀န်ရးအ ကီးအမှူးသည် အစိးရ၏
ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ န သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိ
သူများထမှ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များပါ၀င်သည့်

စာအိတ်

အသီးသီးကိ လက်ခရရှိ ပီး နာက် ယင်းစာအိတမ
် ျားကိ နိင်ငြခား ရး
၀န် ကီးဌာနသိ ့

ပးပိ ့ရမည်။ နိင်ငြခား ရး၀န် ကီးဌာနသည် ယင်း

စာအိတမ
် ျားကိ ကာ်မရှင်သိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဂ)

ကာ်မရှငသ
် ည် နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ) အရ ပးပိ ့လာသည့် စာအိတမ
် ျားပါ
မဲဆန္ဒနယ်၊ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ အမည်နှင့် မဲရအမှတ်
များကိ စိစစ်၍ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။

၆၃။ ဤအခန်းပါ

တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ

အ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ် တပ်မှူး
အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး

ဆာင်ရွက်ရသည့်

ဌာနဆိင်ရာ

သိ ့မဟတ် သရးအ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ်

အ ကီးအမှူး

သိ ့မဟတ်

ကာင်စစ်၀န်ရး

အ ကီးအမှူးသည် ယင်းတာ၀န်၀တ္တ ရားများကိ မိမိဌာနမှ တာဝန်ရှိ ဝန်ထမ်း
တစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ် ၀န်ထမ်းများအားတာ၀န်လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။
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၆၄။ ြပည်တင
ွ း် ရှိ သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ
တစ်ဦးသည် လည်း ကာင်း၊ အစိးရ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပ ရာက်ရိှ နသည့်
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးသည်လည်း ကာင်း

ရွး ကာက်ပဲွ ကျင်းပသည့် န ့

တွင် မိမသ
ိ က်ဆိင်ရာမဲရသိ ့ အချိနမ
် ီ ြပန်လည် ရာက်ရှိလာ ပီး သက်ဆိင်ရာ
ဌာနအ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ် တပ်မှူး သိ ့မဟတ် သရး အ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ်
အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယရ
် းအ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ်
ထမှ

ဆန္ဒမဲမ ပးရ သး ကာင်း

ကာင်စစ်ဝန်ရး အ ကီးအမှူး

သက် သခလက်မှတ်ကိ

တင်ြပနိင်လ င်

သက်ဆင်
ိ ရာမဲရမှူးသည် ယင်းပဂ္ဂိုလ်အား ထိမဲရတွင် ဆန္ဒမဲ ပးရန် ခွငြ့် ပုရမည်။
အခန်း (၁၂)
ဆန္ဒမဲ ရတွက်ြခင်း၊ ရွး ကာက်ပွဲအနိင်အရး ကညာြခင်း
(၃)

“၆၅။(က) ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပသည့် န ့၌ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း ပီးဆးလ င် ပီးဆးြခင်း
အသးမြပုဘဲ

ကျန် န သာဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ

မဲရမှူးက

မဲရတွငပ
် င် မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ၊ အများြပည်သမ
ူ ျား၊ မဲရ ကိယ်စားလှယ်များ
ရှ ့ မှာက်၌

ရတွက် ပီး နာက်

ပစ(၁၆-၁)ြဖင့်

သး စာင်ြပုစ

ရမည်။ ယင်းပစများတွင် မှန်ကန် ကာင်း မဲရမှူး၊ မဲရ အဖွဲ ့ဝင်များ
နှင့် မဲရကိယ်စားလှယမ
် ျားက လက်မှတ် ရးထိး၍ ပစ တစ် စာင်ကိ
မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့
ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

လည်း ကာင်း၊

ကျန်တစ် စာင်ကိ

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့လည်း ကာင်း

ပးပိ ့ရမည်။ တစ် စာင်ကိ မဲရမှူး၏လက်ဝယ်တွင် ထိန်းသိမ်းထား
ရမည်။
(ခ)

မဲရမှူးသည် ဆန္ဒမဲ ရတွကြ် ခင်းကိ ကိယ်တင်
ိ ြဖစ် စ၊

ယင်းကတာဝန်

ပးအပ်ထား သာမဲရအဖွဲ ့ဝင်က ြဖစ် စ မဲရတွင်ပင် မဲရအဖွဲ ့၀င်များ၊
အသိသက် သများ၊

အများြပည်သမ
ူ ျား၊

မဲရကိယ်စားလှယမ
် ျား

ရှ ့ မှာက်၌ ဆန္ဒြပု ပီး သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် နည်းဥပ ဒ ၅၁
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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(ဆ)အရ

လက်ခရရှိထား သာ

ဆက်လက် ရတွက်ရမည်။

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ

ယင်းသိ ့

ရတွက်ရာ၌

နည်းဥပ ဒ

၅၁(ဆ)အရ မိမိလက်ခထားရှိ သာ ကိုတင် ဆန္ဒမပ
ဲ းမှ ကိုတင်
ဆန္ဒမဲများကိ

ဦးစွာ ရတွက်ရမည်။

မဲရကိယ်စားလှယမ
် ျားနှင့်

ယင်းမဲပးကိ

မဖွင့်မီ

လ့လာသူများအား ချိပ်ပိတ်ထားသည့်

အ ြခအ နအတိင်းရှိ ကာင်း ြပသရမည်။ ထိသိ ့ ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျား
ရတွက်ြခင်းကိ

ရွး ကာက်ပဲွ

လ့လာသူများကိပါ

ြပုရမည်။ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ ရတွက်

ပီး နာက်

လ့လာခွင့်
ကာ်မရှင်က

ညန် ကားသည့်အတိင်း စာရင်းများကိ ြပုစရမည်။”
၆၆။ မဲရမှူးသည်

ဆန္ဒမဲ ရတွကြ် ခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

အာက်ပါအတိင်း

ဆာင်ရွက်ရမည် (က) ဆန္ဒမဲ ရတွက်ရာ နရာတွင် ရာက်ရှိ နသည့် နည်းဥပ ဒ ၆၅ ပါ
(၃)

သက် သ အနည်းဆး ၁၀ ဦး၏ အမည်စာရင်းကိ “ပစ (၁၆)၏
ကျာဘက်တင
ွ ် ရးမှတ်ထားရမည်။”
( ခ ) ထတ် ပးသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် မဲပးအတွင်းမှ ရရှသ
ိ ည့် ဆန္ဒမဲ
လက်မတ
ှ အ
် ရအတွကသ
် ည် ကိက်ညီမ

ရှိ မရှိကိ စစ် ဆးရမည်။

ကိက်ညီမမရှိပါက မှတတ
် မ်းတင်၍ သက်ဆိင်ရာ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ့
တင်ြပရမည်။

သိ ့ရာတွင်

ဆန္ဒမဲ ရတွကြ် ခင်းကိမူ

ဆက်လက်

ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၃)

( ဂ ) “ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားကိ ရတွက်ရာတွင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ် တစ် စာင်
ချင်းစီအား မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ၊ သက် သများ၊ မဲရကိယ်စားလှယ်များကိ
ြပသ၍ ရတွက် ရမည်။” အာက်ပါ ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျိုးကိ ပယ်ရမည် (၁)

ကာ်မရှင်က

အတည်ြပုထား သာ

ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်၊
(၃)
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(၂) မဲရမှူး လက်မှတ်မပါသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
(၃) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

တစ်ဦးထက်ပိ၍

ဆန္ဒြပု

ထားသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
(၄) ဆန္ဒြပုထားြခင်းမရှိ သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
(၅) ဆန္ဒြပုထားြခင်းမှာ မ သချာ မထင်ရှား သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
(၆) ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ အ
် တြဖစ်သည်ဟ

မဲရမှူးက

ဆးြဖတ်သည့်

ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ၊်
(၇) ဆန္ဒမဲ ပးသူကိသိရှိနိင် အာင်အမှတ်အသားြပုထားသည့်
ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ၊်
(၈) ဆတ် ဖဲထားသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
(၃)

“(၉)

ကာ်မရှငက
်

ပယ်မအ
ဲ ြဖစ်

သတ်မတ
ှ ရ
် န်ထတ်ြပန်ထား သာ

ဆန္ဒမဲ လက်မတ
ှ မ
် ျား။”
(၃)

(ဃ) “ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ က
် ိ ရတွကရ
် ာတွင် ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ်
တစ် စာင်ချင်းစီအား

မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ၊

သက် သများ၊

မဲရ

ကိယ်စားလှယ်များကိ ြပသ၍ ရတွကရ
် မည်။” အာက်ပါ ကိုတင်
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်မျိုးကိ ပယ်ရမည် (၁)

ကာ်မရှင်က

အတည်ြပုထား သာ

အမှတအ
် သားမပါသည့်

ကိုတင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
(၂)

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏ တဆိပမ
် ပါရှိ သာ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ၊်

(၃) တာဝန်ခထတ် ပးသူ၏
ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်၊
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

(၃)

“အမည်နှင့်”

လက်မှတ်မပါသည့်
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( ၄ ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးထက် ပိ၍ ဆန္ဒြပု
ထားသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
( ၅ ) ဆန္ဒြပုထားြခင်းမရှိ သာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
( ၆ ) ဆန္ဒြပုထားြခင်းမှာ မ သချာ မထင်ရှား သာ ကိုတင် ဆန္ဒမဲ
လက်မှတ်၊
( ၇ ) ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

အတြဖစ်သည်ဟ

ကာ်မရှင်၊

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် မဲရမှူးက ဆးြဖတ်သည့် ကိုတင်
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
( ၈ ) ဆန္ဒမဲ ပးသူကိ

သိရှိနိင် အာင်

အမှတ်အသားြပုထားသည့်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
( ၉ ) ဆတ် ဖဲထားသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊
(၃)

“(၁၀) ကာ်မရှင်က ပယ်မဲအြဖစ်သတ်မှတ်ရန် ထတ်ြပန်ထား သာ
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ။”

(၃)

“( င ) မဲပးထဲမှထတ်ယရ
ူ ရှိသည့်

ဆန္ဒြပု ပီး သာ

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့်

နည်းဥပ ဒ ၅၁ (ဆ)အရ လက်ခရရှထ
ိ ား သာ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မှတ်များကိဆန္ဒြပုထား သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
တစ်ဦးစီ၏အမည်အလိက်သီးြခားခွဲ၍ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
တစ်ဦးစီရရှိသည့် ဆန္ဒမအ
ဲ ရအတွကက
် ိ ပစ (၁၆)ြဖင့် ငါး စာင်
ြပုစရမည်။ ယင်းပစများတွင် မှန်ကန် ကာင်း မဲရမှူး၊ မဲရ အဖွဲ ့ဝင်
များ၊

မဲရကိယ်စားလှယမ
် ျားနှင့်

အနည်းဆး

သက် သ လးဦးက

လက်မှတ် ရးထိး၍ ပစ တစ် စာင်ကိ မို ့နယ် ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲသိ ့
လည်း ကာင်း၊ နှစ် စာင်ကိ ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ လည်း ကာင်း ပးပိ ့ရမည်။ တစ် စာင်ကိ မိမိ၏
(၃)
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လက်၀ယ်တင
ွ ် ထိန်းသိမ်းထား ပီး ကျန်တစ် စာင်ကိ မိမိ၏မဲရတွင်
ကပ်ထားရမည်။ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်
လက်ခရရှသ
ိ ည့် နှစ် စာင်အနက်တစ် စာင်ကိ လက်ခအြဖစ်ထားရှိ ပီး
တစ် စာင်ကိ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးတွင်

ကပ်ထားရမည်။

ကျးရွာအပ်စ

လက်မှတ် ရးထိးရန်

ပျက်ကွက်ပါက ပျက်ကက
ွ သ
် ၏
ူ တာဝန်သာြဖစ် စရမည်။”
( စ ) မဲရမှူးကပယ်သည့်

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မတ
ှ မ
် ျားကိ ဆန္ဒမဲ ရတွကရ
် ာတွင် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
များ၊ ယင်းတိ ့၏ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၊ မဲရကိယ်စားလှယ်များ
သိ ့မဟတ် အကူကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားအား ကည်ရ
့ ရန် အခွငအ
့် ရး ပးရ
မည်။ ပယ်သည့် အ ကာင်းကိ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ပစ (၁၇)ြဖင့်
မှတ်တမ်းတင်၍ မဲရမှူးက လက်မတ
ှ ် ရးထိး ထားရမည်။
(၃)

(ဆ) မဲပးထဲမှ ထတ်ယူရရှိ သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့် “နည်းဥပ ဒ
၅၁ (ဆ)” အရ လက်ခရရှိထား သာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ
အားလးကိ ရတွက် ပီးစီးသည့်အခါမဲရမှူးသည် လတ် တာ်ကိယ်စား
လှယ် လာင်း

တစ်ဦးချင်းစီရရှိသည့်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ
လြခု အာင်ပိတ် ပီး
မဲရကိယ်စားလှယ်

သီးြခားအိတ်များတွင်

ချိပ်တဆိပ်
သိ ့မဟတ်

ချိပ်တဆိပ်ရိက်နှိပ်ခွင့်

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့်

ရိက်နှိပ်ရမည်။

ထည်က
့ ာ
ယင်းမဲရမှ

အကူကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားအားလည်း
(၃)

ပးရမည်။ “ယင်းအိတ် အသီးသီး ပ တွင်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း၏ အမည်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမည်၊
ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ အမည် နှင့်မဲရ အမှတ်တိ ့ကိ

ထင်ရှားစွာ ရးမှတ် ရမည်။ ပယ်မဲအားလးကိ အိ တ ်တ စ် အ ိ တ ် တ ွ င ်
ထည့်ကာ လြခု အာင် ပိတ် ပီး ချိ ပ ်တ ဆိ ပ ် ရိက်နှိပ်ရမည်။ ယင်း
အိတအ
် ား မဲရ ကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် အကူကိယ်စားလှယ်များ
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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ကိလည်း

ချိပ်တဆိပ်ရိက်နှိပ်ခွင့် ပးရမည်။

မဲဆန္ဒနယ်အမည်၊

ရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ်

ယင်းအိတ် ပ တွင်
ကျးရွာအပ်စအမည်နှင့်

မဲရအမှတ်တိ ့ကိထင်ရှားစွာ ရးမှတ်ရမည်။ထိ ့ နာက် အထက် ဖာ်ြပ
ပါအိတ်များအားလးကိ အထပ်တစ်ထပ်ြပုလပ်ရမည်။”
(ဇ) မဲရပိတခ
် ျိနတ
် င
ွ ်
ထပ် ပီးလ င်

မဲရမှူးသည် အာက်ပါတိ ့ကိ

အထပ်တစ်ထပ်စီ

မိမိ၏ချိပ်တဆိပ်ရိက်နှိပ်ရမည်။

အထပ် ပ တွင်

အထပ်အတွင်းရှိ ပစ္စည်းအမျိုးအမည်၊ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
အပ်စ အမည် နှင့် မဲရအမှတ်တိ ့ကိ

ကျးရွာ

ရးသားရမည်။ လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏မဲရကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် အကူကယ်
ိ စားလှယ်
များအားလည်း မိမတ
ိ ိ ့၏ ချိပတ
် ဆိပက
် ိ ရိက်နပ
ိှ လ
် က
ိ
ရိက်နှိပ်ခွင့်ြပု ပီး
(၃)

ယင်းအထပ်များကိ အထပ် ကီးတစ်ထပ် ြပုလပ်ရမည် “(၁) မသးဘဲကျန် န သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ၊ လက်ခ ြဖတ်ပိင်း
များ နှင့် ပစ(၁၆-၁)၊”
(၂) မဲရတွင်အသးြပု သာ မဲစာရင်း၊
(၃)

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် လက်ခြဖတ်ပိင်းများ၊

(၄) ပယ်မဲ ပစ (၁၇)များ။
( ဈ ) နည်းဥပ ဒခွဲ

(ဆ)နှင့်

အိတ် ကီးတစ်လးတွင်

(ဇ)တိ ့တွင် ဖာ်ြပထား သာအထပ်များကိ
ထည်သ
့ င
ွ း် ကာ

မဲရမှူးက

ချိပ်တဆိပ်

ရိက်နှိပ်ရမည်။ မဲရ ကိယ်စားလှယ်များ နှင့် အကူကိယ်စားလှယ်များ
အားလည်း ချိပတ
် ဆိပ် ရိက်နှိပ်လိက ရိက်နှိပ်ခွင့်ြပုရမည်။ ထိ ့ နာက်
ယင်းအိတ် ကီးကိ

ပစ(၁၆)နှင့်

အတူ

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

အြမန်ဆး ပးပိ ့ရမည်။ ထိအိတ် ကီး ပ တွင်

ပးပိ ့ သာ မဲရအမှတ၊်

ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စအမည်တိ ့ကိ ဖာ်ြပရမည်။
(ည) မဲရမှူးသည် နည်းဥပ ဒခွဲ (ဈ)ပါ
အဖွဲ ့ခွဲသိ ့
(၃)

ချက်ချင်း ပးပိ ့ရမည်။
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လည်း ကာင်း၊ လြခု ရးအ ြခအ နအရလည်း ကာင်း ထိသိ ့ ပးပိ ့
နိင်ြခင်းမရှိပါက သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အပ်နရမည်
ှ
။
အပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ကျးရွာအပ်စ

ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာ

မဲရမှူးနှင့်အတူ ယင်း ပစ (၁၆)နှင့်

အိတ် ကီးတိ ့ကိ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ဆာလျင်စာွ ပးပိ ့ရမည်။
၆၇။ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် (၃)

“(က) ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့ ည န ၄ နာရီ အထိ မိမိလက်၀ယ်
ရရှထ
ိ ားသည့် ဆန္ဒြပုထား သာ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မတ
ှ မ
် ျားကိ

မိုနယ်
့
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဖွဲ ့၀င်များ၊

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

သိ ့မဟတ်ယင်း၏ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၊
နှင့်

အများြပည်သမ
ူ ျား ရှ ့ မှာက်တင
ွ ်

အသိသက် သများ

ရတွက် ပီး

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းအသီးသီးရရှသ
ိ ည့် ဆန္ဒမဲအ ရ အတွက်ကိ ပစ
(၁၈)တွင် ြဖည်သ
့ င
ွ း် ရမည်။ ပယ်သည့် ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မှတ်များနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ပယ်သည့် အ ကာင်းကိ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့ပ
် စ(၁၇-က)တွင်
မှတတ
် မ်းတင်၍

မိုနယ်
့

အတွငး် ရးမှူးက

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

လက်မတ
ှ ် ရးထိးထားရမည်။

ဥက္က

သိ ့မဟတ်

(၂)

“ယင်းပစ(၁၈)တွင်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏ ရွး ကာက်ပဲွ
ကိယ်စားလှယမ
် ျား၊အသိသက် သ များနှင့် သက်ဆင်
ိ ရာ
အဖွဲ ့ခွတ
ဲ ိ ့က

မှနက
် န် ကာင်း

လက်မှတ် ရးထိးရမည်။

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏
ကိယ်စားလှယ်များ
ဆာင်ရွက်ရမည်။”

ပျက်ကွက်သူ၏ တာဝန်သာြဖစ် စရမည်။
(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

လတ် တာ်
ရွး ကာက်ပွဲ

မလာ ရာက်နိင်ပါကကိယ်စားလှယ်
လက်မှတ် ရးထိးရန်

ကာ်မရှင်

စလတ်

ပျက်ကွက်ပါက
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( ခ ) မဲဆန္ဒနယ်အတွငး် ရှိ မဲရများ၏ မဲရမှူးများထမှ
ရးသွင်းထား သာ

ပစ (၁၆) ြဖင့်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

အသီးသီး

ရရှသ
ိ ည့် ဆန္ဒမအ
ဲ ရအတွက် [ နည်းဥပ ဒ ၄၆ (ခ) နှင့် (ဂ)တိ ့ အရ
ရရှသ
ိ ည့် ဆန္ဒမမ
ဲ ျားအပါအ၀င် ] နှင့်

ပစ (၁၈) အရ မိမိလက်၀ယ်

ရရှထ
ိ ားသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ အ ရအတွက်ကိ ပါင်း ပီး လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်း

အသီးသီးရရှိသည့် ဆန္ဒမဲ အ ရအတွက်ကိ

ကညာထားသည့် ကိယ်စားလှယ် လာင်း အစီအစဉ်အတိင်း ပစ
(၂)

(၁၉) ြဖင့် အများြပည်သူ ရှ ့ မှာက်တွင် စာရင်းြပုစရမည်။ “ယင်းပစ
(၁၉)တွင် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏
ရွး ကာက်ပဲွ

ကိယ်စားလှယ်များ၊

သက်ဆိင်ရာ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့က

ရးထိးရမည်။
ယင်းတိ ့၏

အသိ

သက် သများနှင့်

မှနက
် န် ကာင်း

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ
ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယမ
် ျား

လက်မတ
ှ ်
သိ ့မဟတ်

မလာ ရာက်နင်
ိ

ပါ ကကိယ်စားလှယ် စလတ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။ လက်မှတ် ရးထိး ရန်
ပျက်ကွက်ပါက ပျက်ကက
ွ သ
် ၏
ူ တာဝန်သာ ြဖစ် စရမည်။ ယင်းစာရင်း
တစ် စာင်စက
ီ ိ

သက်ဆင်
ိ ရာ

ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ
အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

ပးပိ ့၍တစ် စာင်ကိ လက်ခ

အြဖစ်သမ
ိ း် ဆည်းထား ပီးတစ် စာင်ကိ မိမရ
ိ းတွငက
် ပ်ထားရမည်။”
( ဂ ) ခိင်လ သာ

ဆန္ဒမအ
ဲ များဆးရရှသ
ိ မ
ူ ျား၏

တူညီ နလင် ထိဆန္ဒမတ
ဲ ည
ူ ီ နသူများအတွက်

ဆန္ဒမအ
ဲ ရအတွကခ
် ျင်း
ရွး ကာက်ပဲွ အသစ်ကိ

ကျင်းပ ပးရန် သင့် မသင့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်
(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ တင်ြပရမည်။ မိတ္တူကိ
အဖွဲ ့ခွဲ၊ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခင
ွ ့်ရတိင်း၊

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခင
ွ ့်ရ ဒသ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
၆၈။ (က) နြပည် တာ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ၊

ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊

ကိယ်ပင်
ိ

အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
သည် မိုနယ်
့
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ များက ြပုစ ပးပိ ့ သာ ပစ (၁၉) များကိ
စစည်း ထိနး် သိမး် ထားရှရ
ိ မည်။
( ခ ) မိုနယ်
့
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျား၏ ပစ(၁၉)ြဖင့် တင်ြပချက်အရ မဲဆန္ဒနယ်
တစ်နယ်တင
ွ ် ခိင်လ သာ ဆန္ဒမအ
ဲ များဆးရရှသ
ိ မ
ူ ျား၏ ဆန္ဒမအ
ဲ ရ
အတွကခ
် ျင်း တူညီ နသြဖင့်
သင့်

မသင့်ကိ

အဖွဲ ့ခွဲသည်

ရွး ကာက်ပွဲအသစ် ထပ်မ ကျင်းပရန်

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ကာ်မရှင်

မိမိသ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ

ကာ်မရှင်သိ ့

အြမန်ဆး အစီရင်ခရမည်။
( ဂ ) နည်းဥပ ဒခွဲ

(ခ)

အရ

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏ တင်ြပချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အယူခြခင်း ရှိ မရှက
ိ ိ
လည်း ကာင်း၊
တာင်းခ

လိအပ်သည့်

စိစစ်၍

အြခားအချက်များကိ

ရွး ကာက်ပွဲအသစ်

လည်း ကာင်း

ထပ်မကျင်းပ ပးရန်

သိ ့မဟတ် ဆိင်းင့ထားရန် ကာ်မရှင်က ဆးြဖတ်ရမည်။
၆၉။ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိ ့မဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တစ်ခသည်
မဲြဖစ်သည်၊ ပယ်မဲြဖစ်သည်”ကိ

(၃)

“ခိင်လ

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ် သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းက

ဆးြဖတ်ရမည် (က) မဲရတွင် ရတွက် သာ
ြဖစ်လ င် မဲရမှူး၊
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ န
် င
ှ ့်

ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ်
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( ခ ) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတွင် ရတွက် သာ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

ြဖစ်လ င် မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ။
၇၀။ (က) ကိုတင်ဆန္ဒမဲများကိ

စစည်းရမည့်

ဌာနအ ကီးအမှူး၊

တပ်မှူး၊

ဆးရ တာ၀န်ခ၊ ရဲစခန်းအ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ် အကျဉ်းစခန်း
အ ကီးအမှူးသည်
ရာက်ရှိသည်နှင့်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ
မဲဆန္ဒရှင်များသိ ့

မိမလ
ိ က်၀ယ်

အြမန်ဆးြဖန ့် ဝ၍

ဆန္ဒြပု

စရမည်။
( ခ ) ဆန္ဒမဲ ပး ပီး သာ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ

အားလးစမှ

သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ြခင်းမြပုဘဲ ကိုတင်
ဆန္ဒမဲ ပး ပီးတိင်း ထိဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ဆာလျင်စွာ ပးပိ ့ရမည်။
(၃)

“၇၁။ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ
နှင့် စပ်လျဉ်း၍(က) ရွး ကာက်ပွဲ ကျင်းပသည့် န ့ မဲရပိတ်ချိန် ည န ၄ နာရီ အထိသာ
လက်ခရမည်၊
(ခ) နည်းဥပ ဒ

၆၂

အရ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ

ပါဝင်သည့်

စာအိတ်များကိ ပးပိ ့လာ သာအခါ ယင်းစာအိတမ
် ျား ပ တွင် လက်ခ
ရရှသ
ိ ည့် အမှတစ
် ဉ်၊ န ့ရက် နှင့် အချိန် တိ ့ကိ ဖာ်ြပ၍ ပစ (၁၈-၁)
တွင်

ရးသွင်း ပီး

ယင်းစာအိတ်တိ ့ကိ

ချိပ်ပိတ်

ထားသည့်

မဲပးအတွင်းသိ ့ ထည့်၍ လြခုစွာသိမး် ဆည်း ထားရမည်။
(ဂ) မဲရပိတ်ချိန်ကန်ဆးသည်နှင့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ ပါရှိသည့်
စာအိတမ
် ျားထည့ထ
် ား သာ

ချိပ်ပိတ်ထားသည့်မဲပးကိဖွင့်လှစ်၍

ကိုတင်ဆန္ဒမဲများကိ ချက်ြခင်း ရတွက်ရမည်။
(၃)
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(ဃ) မဲရပိတ်ချိန် ည န ၄ နာရီ

နာက်ပိင်းမှ

ရာက်ရှိလာ သာ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မတ
ှ မ
် ျားကိ ထည့်သွင်း ရတွက်ြခင်း မြပုရ။
(င) နည်းဥပ ဒခွဲ

(ခ)၊

(ဂ)

တိ ့နှင့်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း၊

စပ်လျဉ်း၍

သက်ဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်၊

မဲရကိယ်စားလှယ်၊ အကူကိယ်စားလှယ်နှင့် ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူ
တိ ့လည်း ကည့်ရနိင်သည်။”
၇၂။ (က) နည်းဥပ ဒ ၆၇ (ခ)အရ ပစ(၁၉)ြဖင့် ပးပိ ့သည့် ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ
အ ရအတွက်အများဆးရရှိ သာ
များအား

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသည့် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်

အြဖစ် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ

ကညာ

ရမည်။ ယင်း ကညာချက် တစ် စာင်စက
ီ ိ လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်နိင်
ရန် ကာ်မရှငသ
် ိ ့အြမန် ပးပိ ့တင်ြပရမည်။
( ခ ) ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒခွဲ (က)နှင့်အညီ

ပးပိ ့တင်ြပလာသည့်

ကညာချက်များအရ သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်အလိက်

ရွး ကာက်

တင် ြမာက်ခရသည့် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားအား လည်း ကာင်း၊
ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒ အခန်း(၈)ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် အညီအမည်
စာရင်း ပးပိ ့လာသည့် တပ်မ တာ်သား လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား
အား လည်း ကာင်း လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ် အသိအမှတ်
ြပုလာများ ထတ် ပးရမည်။ ယင်းလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏
အမည်စာရင်းကိ နိင်င တာ်ြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။
အခန်း (၁၃)
ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်များ
၇၃။

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်သည် ငွစာရင်းစာအပ်များကိ စနစ်တကျ

ထားရှိ ပီး အာက်ပါတိ ့ကိ မှန်ကန်စွာ ရးသွင်းရမည် (၃)
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(က) ရွး ကာက်ပွဲအတွက် ကန်ကျစရိတ၊်
( ခ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း၏
အတွက်

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်

မိမိကိယ်ပိင် ငွြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊

ြပည်တင
ွ း် ရှိ

နိင်ငသားတစ်ဦးချင်းစီကြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏီအစ
အဖွဲ ့များကြဖစ် စ

တရား၀င်

ရရှိထား သာ

ငွ ကးများထဲမှ

ထည့်၀င် လှူဒါန်း သာ ငွြဖင့် သာ် လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ
ပါတီအဖွဲ ့အစည်းက

ထာက်ပ့သည့်

ငွြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း

ကျခ ပီးသည့် ကန်ကျစရိတ်များ၊
( ဂ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်က

ပးရန်ကျန်ရှိ သးသည့် အသးစရိတ်

ငွများ။
၇၄။ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းတစ်ဦးသည်

မိမိ၏

ရွး ကာက်ပွဲ

ကန်ကျစရိတ်အြဖစ် ငွကျပ် သိန်းတစ်ရာထက် ပိ၍ သးစွြဲ ခင်းမြပုရ။
၇၅။

ရွး ကာက်ပွဲတွင် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း သိ ့မဟတ် ယင်း၏

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်သည် မိမိ၏

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ လပ်ငန်းများကိ

ကူညရ
ီ န် အခ ကး ငွြဖင့် အာက်ပါပဂ္ဂုိ လ်များမှတစ်ပါး မည်သူကိ
့ မ မခန် ့ထားရ (က) ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊
( ခ ) မဲရအသီးသီးအတွက် မဲရကိယ်စားလှယတ
် စ်ဦးစီ၊ အကူကိယ်စားလှယ်
တစ်ဦးစီ၊ စာ ရးတစ်ဦးစီ၊ မဲ ဆာ် သသူတစ်ဦးစီ၊ ရးအကူ တစ်ဦးစီ
အြပင် မဲရတစ်ရ၌ မဲစာရင်းရှိ မဲဆန္ဒရှင်ဦး ရ ၃၀၀ ထက် ပိလ င်
နာက်ထပ် စာ ရးတစ်ဦး၊ မဲ ဆာ် သသူတစ်ဦးနှင့် ရးအကူတစ်ဦး။
၇၆။ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

ကိယ်တိင်လည်း ကာင်း၊

ရွး ကာက်ပဲွ ကိယ်စားလှယက
် လည်း ကာင်း
ပး ချနိင်သည်။

ယင်း၏

ရွး ကာက်ပက
ဲွ န်ကျစရိတမ
် ျားကိ
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၇၇။ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများသည်
သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်၏ အမည်ကိ
အတွငး်

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်

သက်ဆင်
ိ ရာ

တိင်း ဒသ ကီး

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသည့်
(၃)

ကညာသည့် န ့မှစ၍ “ရက် ပါင်း ၃၀
စာရင်းကိ

ပစ

(၂၀)ြဖင့် ရးသွငး် ၍

မိတ္တူတစ်စကူးယူ ပီး မူရင်းနှင့်အတူ”လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း သိ ့မဟတ်
ယင်း၏

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယ်တိ ့က သက်ဆင်
ိ ရာ

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွ၊ဲ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ်

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲထ

ယင်းစာရင်းများ မှန်ကန် ကာင်း

တင်သွင်းရမည်။

မိုနယ်
့ တရားသူ ကီး အဆင်ထ
့ က်မနိမ့် သာ

တရားသူ ကီး တစ်ဦးဦး ရှ ့ မှာက်၌ ြပုလပ် သာ ကျမ်းကျိန်လာကိလည်း ပူးတွဲ
တင်သွင်းရမည်။
၇၈။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်

ငွစာရင်းကိ

သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်
တင်သွင်းသည့်အခါ ယင်းကန်ကျ

စရိတ် ငွစာရင်း တင်သွင်းသည့် န ့ရက်ကိ လည်း ကာင်း၊ သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ
အချိန်နှင့် ြပ ာန်းချက် များအတိင်း တင်သွင်းြခင်း ြပုမြပုကိ လည်း ကာင်း
ယင်းစာရင်း၌ မှတတ
် မ်းတင် ထားရမည်။
(၃)

“၇၉။ (က) ရွး ကာက်ပက
ဲွ န်ကျစရိတစ
် ာရင်းနှင့် ကျမ်းကျိနလ
် ာကိရရှိ ပီး နာက်
နှစရ
် က်အတွငး် နြပည် တာ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း
၊ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွက
ဲ

ရွး ကာက်ပွဲ

နည်းဥပ ဒ

ကန်ကျစရိတ်စာရင်း

၇၇

သိ ့မဟတ်
အရ

ပစ(၂၀)

ခရိင်

တင်သွင်း သာ
မိတ္တူတစ်စစီကိ

မိမိရးတွင် အများြပည်သူ ြမင်နိင်သည့် နရာ၌ ကပ်ထားရမည်။
(၃)
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( ခ ) ရွး ကာက်ပွဲ

ကန်ကျစရိတ်စာရင်းကိ

မိတ္တူကူးယူလိပါက

စာတစ်မျက်နာှ လ င် တစ်မျက်နှာ ြပည့်သည်ြဖစ် စ၊
ြဖစ် စ

ငွကျပ်

၁၀၀၀

မြပည့်သည်

ပး ဆာင်ပါက မဲဆန္ဒရှင်မည်သူမဆိ

ကန်ကျစရိတ် စာရင်းမိတ္တူမှန် လ ာက်ထားရယူခင
ွ ရ
့် သ
ိှ ည်။”
၈၀။

ရွး ကာက်ပဲွ

ကန်ကျစရိတ်စာရင်းတင်သွင်းရန်

န ့ရက် ကန်ဆးသည့် န ့မှစ၍ ခနစ်ရက်အတွင်း
အဖွဲ ့ခွဲ၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ်

သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ
နြပည် တာ် ကာ်မရှင်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ကာ်မရှင်သိ ့

အာက်ပါအချက်များ ပါ၀င်သည့် အစီရင်ခစာကိ တင်သွင်းရမည် (က) ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ် ယှဉ် ပိုင်ခသ
့ဲ ည့် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
များနှင့် ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်များ၏ အမည်များ၊
(ခ)

ရွး ကာက်ပက
ဲွ န်ကျစရိတစ
် ာရင်း
ကိယ်စားလှယ် လာင်းများနှင့်

တင်သင
ွ း် သည့်
မတင်သွင်းသည့်

လတ် တာ်
လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏ အမည်များ၊
(ဂ)

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်စာရင်းတင်သွင်းပါက ယင်းသိ ့ တင်သွင်း
သည့် န ့ရက်၊

သတ်မှတ်ထား သာ

အချိန်နှင့်

ြပ ာန်းချက်များ

အတိင်း တင်သွင်းြခင်း ြပုမြပု၊
(၃)

“(ဃ) ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ် တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ နှင့် ယင်းတိ ့၏ ရွး ကာက်ပဲွ ကိယ်စားလှယ်
များအား

အရည်အချင်းပျက်ယင
ွ း် သူအြဖစ်

ကညာသင့် ကာင်း

တင်ြပချက်။”
၈၁။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ်

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

သည် နည်းဥပ ဒ ၈၀ အရ အစီရင်ခစာတင်သင
ွ း် ပီး နာက် အာက်ပါ အချက်များ
(၃)
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ပါ၀င်သည့်

ကာ်ြငာစာကိ

မိမိရးရှိ

အများြပည်သူြမင်နိင်သည့်

နရာ၌

ကပ်ထားရမည်(က) ရွး ကာက်ပွဲတွင်

ယှဉ် ပိုင်ခဲ့သည့်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

လာင်းများနှင့် ရွး ကာက်ပဲွ ကိယ်စားလှယ်များ၏ အမည်များ၊
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်စာရင်း

တင်သွင်းသည့်

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများနှင့် မတင်သင
ွ း် သည့် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်
လာင်း များ၏ အမည်များ၊
(ဂ)

ရွး ကာက်ပက
ဲွ န်ကျစရိတစ
် ာရင်း တင်သင
ွ း် ပါက ယင်းသိ ့ တင်သင
ွ း်
သည့် န ့ရက်၊

သတ်မှတ်ထား သာ

အချိန်နှင့်

ြပ ာန်းချက်များ

အတိင်း တင်သွင်းြခင်း ြပုမြပု၊
(၃)

“(ဃ) ရွး ကာက်ပက
ဲွ န်ကျစရိတက
် ိ သတ်မတ
ှ ရ
် က်အတွငး် မတင်သင
ွ း် သြဖင့်
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ်မှ

အရည်အချင်းပျက်ယင
ွ း် သူဟ

သတ်မတ
ှ ရ
် န် တင်ြပထားသူများ။”
(၃)

၈၂။ “သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းနှငယ
့် င်း၏ ရွး ကာက်ပွဲ
ကိယ်စားလှယ်တိ ့သည်”

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်

ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွက
ဲ
နည်းဥပ ဒ ၈၁ အရ

ကာ်ြငာစာ ကပ်သည့် န ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း

မိမိအား အရည်အချင်း ပျက်ယင
ွ း် သူဟ မသတ်မတ
ှ သ
် င့် ကာင်း အကျိုးအ ကာင်း
ဖာ်ြပ၍

ကာ်မရှငသ
် ိ့

တစ် စာင်ကိ

လ ာက်ထားနိင်သည်။ ယင်း လ ာက်ထားချက် မိတ္တူ

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်

ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။

(၃)
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၈၃။

ကာ်မရှင်သည် (က) နည်းဥပ ဒ ၈၀ အရ
(၂)

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ သီးသီး၏ အစီရင်ခစာများ

“အရြဖစ် စ”၊နည်းဥပ ဒ ၈၂ အရ မိမအ
ိ ား အရည်အချင်း ပျက်ယင
ွ း် သူ
ဟ

မသတ်မှတ်သင့် ကာင်း

လ ာက်ထားချက်

စိစစ်၍ ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတတ
် င်သွင်းရန်

(၂)

“အရြဖစ် စ”

ပျက်ကက
ွ သ
် မ
ူ ျား

သည် အရည်အချင်းပျက်ယင
ွ း် သူများ ဟတ် မဟတ် ဆးြဖတ်နင်
ိ ရန်
ရွး ကာက်ပွဲ ခအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းစစ် ဆး၍

ကာ်မရှင်သိ ့ အစီရင်ခစာ

တင်သင
ွ း် စရမည်။
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့၏ အစီရင်ခစာအ ပ

မူတည်၍ အရည်အချင်း

ပျက်ယွင်းသူများအြဖစ် သတ်မှတ်ရန် သင့်မသင့် ဆးြဖတ်ရမည်။
၈၄။

ကာ်မရှင်သည် အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသည်ဟ

ရွး ကာက်ပခ
ဲွ အဖွဲ ့က

ဆးြဖတ်ခရ သာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၊ ရးနိမလ
့် တ် တာ် ကိယ်စားလှယ်
လာင်းများနှင့် ယင်းတိ ့၏

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ် အမည်စာရင်းများကိ

ကာ်မရှင် ကညာချက်ြဖင့်

ထတ်ြပန် ကညာရမည်။

ယင်း ကညာချက်ကိ

နိင်င တာ်ြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၈၅။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊

အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊
သိ ့မဟတ်

ကိယ်ပင်
ိ

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ကာ်မရှငက
်
ညန် ကားသည်အ
့ တိင်း မှတတ
် မ်းတစ် စာင်စက
ီ ိ မဲဆန္ဒနယ်အလိက်
ြပုစ၍ ကာ်မရှင်သိ ့ အစီရင်ခရမည်။
၈၆။ (က) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် မို ့နယ်၏ ရွး ကာက်ပမ
ဲွ တ
ှ တ
် မ်းအား
မို ့နယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာနမှူးထသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ခ)

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

(၂)
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သည်

မဲစာရင်းများအပါအ၀င်

ရွး ကာက်ပွဲမှတ်တမ်းများ၊

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
အြခားစာရွကစ
် ာတမ်းများကိ

ကန်ကျစရိတ်စာရင်းများနှင့်

နြပည် တာ်၊ သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်

အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ သိ ့မဟတ်
အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာနမှူးသိ ့
ပးပိ ့ရမည်။ ယင်း
ရတိင်း၊

ဆာလျင်စွာ လဲ ြပာင်း

နြပည် တာ်၊ သက်ဆင်
ိ ရာ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ့်

ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ

သိ ့မဟတ်

အပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာနမှူးသည် ယင်းတိ ့ကိ
န ့မှစ၍

နာက်တစ် ကိမ်

စီးသည်အထိ

ခရိင်

ခရိင်အ ထွ ထွ

ရွး ကာက်ပွဲ ပီးသည့်

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲြပုလပ် ပီး

မ ပျာက်မပျက်

စရန် ကာင်းမွနစ
် ာွ ထိန်းသိမ်း

စာင့် ရှာက် ထားရမည်။
အခန်း (၁၄)
ရွး ကာက်ပွဲကန် ့ကွက်လာ တင်သွင်းြခင်း
၈၇။

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ ပဒ်မ ၆၈ (က)ပါ

တင် ြမာက်ခရ သာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးကိ

ြဖစ် စ၊ ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကျင်းပခဲ့ သာ
မရှိ ကာင်း

ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက

အ ကာင်းြပ၍

ရွး ကာက်

ကန် ့ကွက်လိလ င်

ရွး ကာက်ပသ
ဲွ ည် တရားမ တမ

ကန် ့ကွကလ
် လ
ိ င်ြဖစ် စ

ထိမဲဆန္ဒနယ်မှ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသူ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ၏
်
အမည်ကိ နည်းဥပ ဒ
၇၂ (က) အရ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွက
ဲ
(၃)

ကညာ

သည့် န ့မှစ၍ “၄၅ ရက် အတွငး် ” ကာ်မရှင်သိ ့ ကိယ်တိင် သာ် လည်း ကာင်း၊
စာြဖင့် အခွင့်အာဏာ လဲအပ်ထား သာ ကိယ်စားလှယက
်
သာ် လည်း ကာင်း
ကန် ့ကွက်လာ တင်သွင်းနိင်သည်။
၈၈။ (က) ကန် ့ကွက်သူသည်

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပဒ်မ ၅၃ အရ

ကာ်မရှင်က

ဆးြဖတ် ပီးသည့် ကိစရ
္စ ပ်များမှအပ ယင်း ရွး ကာက်ပန
ဲွ င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍
(၃)
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ဆီ လျာ် သာ အ ကာင်းြပချက်များကိ

ဖာ်ြပ ပီး

ကာ်မရှင်သိ ့

သတ်မတ
ှ ် ထားသည့်အတိင်း ကန် ့ကွက်လာ တင်သွင်းနိင်သည်။
( ခ ) ကန် ့ကွက်သူသည်

ကန် ့ကွကလ
် ာတွင်

မိမိ၏ အ ထာက်အထား

အြဖစ် တင်ြပလိ သာ အ ရး ကီးသည့်အချက်များကိ အကျဉ်းချုပ်
ဖာ်ြပရမည်။

လိအပ်လ င်

ကန် ့ကွကခ
် ျက်များကိ

စာပိဒ်များခွဲ၍

အမှတစ
် ဉ် ရးထိးရမည်။ ကန် ့ကွကလ
် ာတွင် တရားမကျင်ထ
့ း ဥပ ဒ
အရ အဆိ အ ချများ ဟတ်မှန် ကာင်း ၀န်ခရန် ြပ ာန်းထား သာ
နည်းလမ်းအတိင်း ကန် ့ကွကခ
် ျက်များ ဟတ်မန
ှ ် ကာင်း ကန် ့ကွကသ
် က
ူ
၀န်ခလက်မတ
ှ ် ရးထိးရမည်။
( ဂ ) ကန် ့ကွက်သူသည် မိမိစပ
ွ ်စဲွလိ သာ တရားမဲ့ြပုကျင့်မနှင့် ပတ်သက်
သည့်

အချက်အလက်များ၊

တရားမဲြ့ ပုကျင်မ
့

ကျူးလွနသ
် မ
ူ ျား၏

ှ ့်
အမည်များ၊ တရားမဲ့ ြပုကျင့်မအသီးသီးကိ ကျူးလွန် သာ န ့ရက်နင
နရာများကိ ဖာ်ြပ သာ စာရင်းတစ် စာင်ကိ ကန် ့ကွကလ
် ာနှငအ
့် တူ
ပူးတွတ
ဲ င်သင
ွ း် ရမည်။ ယင်းစာရင်း တွငလ
် ည်း နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ) ၌
ဖာ်ြပခဲသ
့ ည်အ
့ တိင်း မှနက
် န် ကာင်းဝန်ခလက်မတ
ှ ် ရးထိးရမည်။
(ဃ) ကာ်မရှင်သည်

အဆိပါကန် ့ကွက်လာရရှိသည့်အခါ

လိအပ်သလိ

စစ် ဆး ပီး အစီရင်ခစာ တင်ြပ စရန် ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်း
ပးရမည်။
၈၉။

ကန် ့ကွက်သူက မိမိသာလ င်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသူြဖစ်သည်ဟ

ကညာ ပး စလိ ကာင်း တာင်းဆိလ င် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒပဒ်မ ၆၈ (ခ)ပါ
အ ကာင်းြပချက်

အ ပ မူတည်၍

ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ်

ပါ၀င်

ရွး ကာက်

တင် ြမာက်ခသူများအနက်မှ ၄င်းက ကန် ့ကွက်လိသူများကိ ကန် ့ကွကလ
် ာ၌
ထည်သ
့ င
ွ း် နိင်သည်။
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၉၀။

ကန် ့ကွက်လာ တင်သွင်းသူတိင်းသည် မိမိ၏ ကန် ့ကွကလ
် ာနှငအ
့် တူ
(၃)

နိင်င တာ်က ကန်ကျမည့် အမစရိတအ
် တွက် ငွကျပ်ငါးသိန်း”ကိ ကာ်မရှင်က
သတ်မှတ် ပးသည့်

ငွစာရင်း ခါင်းစဉ်သိ ့

ပးသွင်းရမည်။
(၃)

ကန် ့ကွက်လာ

တစ် စာင်၌ ကန် ့ကွက်သူတစ်ဦးထက် ပိ၍ ပါရှိလ င် “ကန် ့ကွက်သူ တစ်ဦးချင်း
အလိက်

ငွကျပ် ငါးသိန်းစီ”

ပးသွင်းရမည်။ အဆိပါ

ပးသွငး် ထား သာ

အမစရိတမ
် ျားကိ မည်သည့်အ ကာင်း ကာင့်မ ြပန်လည် ထတ်ယူခွင့် မရှိ စရ။
၉၁။

နည်းဥပ ဒ

၉၀

၌

သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ

အမစရိတအ
် တွက်

ငွ ပးသွင်း ပီး ကာင်း အ ထာက်အထားကိ ကန် ့ကွက်လာနှင့် တစ်ပါတည်း
မတင်သွင်းလ င် ယင်းကန် ့ကွက်လာကိ အ ရးယူြခင်းမြပုရ။
၉၂။

ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၈၇ အရ နည်းလမ်းတကျတင်သွင်း သာ

ကန် ့ကွက်လာကိ

ရွး ကာက်ပွဲ

ဥပ ဒပဒ်မ

၆၉

(က)အရ

ဖွဲ ့စည်း သာ

ရွး ကာက်ပွဲ ခအဖွဲ ့သိ ့ လဲအပ် ပးရမည်။
၉၃။

ရွး ကာက်ပခ
ဲွ အဖွဲ ့သည် ကန် ့ကွကလ
် ာ မိတ္တူတစ် စာင်စက
ီ ိ ကန် ့ကွကခ
် ရသူ

အသီးသီးထသိ ့

ဆာလျင်စွာ

ပးပိ ့ စ၍

ယင်းကန် ့ကွက်လာ

မိတ္တူကိ

နိင်င တာ်ြပန်တမ်းတွင် ထတ်ြပန် ကညာ စရမည်။ ထိ ့ြပင် ယင်းကန် ့ကွကလ
် ာ
မိတ္တူတစ် စာင်ကိ ခရးရှိ အများြမင်သာ သာ

ကာ်ြငာသင်ပန်းတွင် ကပ်ထား

ရမည်။ ထိသိ ့ ကာ်ြငာစာ ကပ်ထား ပီး နာက် ၁၅ ရက်အတွင်း ကန် ့ကွကခ
် ရသူ
တစ်ဦးဦးကြဖစ် စ၊ ကန် ့ကွက်ပိင်ခွင့်ရှိ သာ မဲဆန္ဒရှင် တစ်ဦးဦးက ကန် ့ကွက်
ခရသူအြဖစ် ပါ၀င်၍ြဖစ် စ

ရွး ကာက်မဆိင်ရာ အခွင့်အ ရးတစ်ရပ်ရပ်ကိ

တင်ြပ တာင်းခလိပါက နိင်င တာ်ကကန်ကျမည့်

(၃)

“အမစရိတအ
် တွက် ငွကျပ်

် သတ်မတ
ှ ် ပးသည့် ငွစာရင်း ခါင်းစဉ်သိ ့ ပးသွငး် ပီး
ငါးသိနး် ”ကိ ကာ်မရှငက
ယင်းအခွင့်အ ရးကိ

တာင်းခခွင့်ရရှိ စရမည့်အြပင်

ယင်းအခွင့်

စပ်လျဉ်း၍ သက် သအ ထာက်အထားလည်း တင်ြပခွင့်ရှိသည်။
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

အ ရးနှင့်
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၉၄။

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့သည်

ဤနည်းဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်

မဆန် ့ကျင် စဘဲ တရားမကျင့်ထးဥပ ဒအရ တရားမမများကိ စစ် ဆးရာတွင်
လိက်နာရသည့် ကျင့်ထးနှင့်အညီ ကန် ့ကွက်လာကိ စစ် ဆးရမည်။
၉၅။

ရွး ကာက်ပခ
ဲွ အဖွဲ ့သည် စစမ်းစစ် ဆး သာ လပ်ငန်း တစ်စတ
ိ တ
် စ် ဒသ

အတွက် လိအပ်ပါက ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငအတွင်း အြခား ဒသတွင်လည်း
ရးထိင်စစ် ဆးနိင်သည်။ ထိ ့အြပင် ခရးသိ ့လာ ရာက်ရန် အခက်အခဲရှိသည့်
သက် သတစ်ဦးဦးကိ စစ် ဆးရန်လိအပ်လ င် ရွး ကာက်ပခ
ဲွ အဖွဲ ့၀င် တစ်ဦးဦးကိ
ကိယ်စားလှယအ
် ြဖစ်ြဖင့် စလတ်၍ြဖစ် စ၊ တရားမကျင်ထ
့ း ဥပ ဒအမိန် ့ ၂၆ ပါ
ြပ ာန်းချက်များအရ ကာ်မရှင် ခန် ့ထား၍ြဖစ် စ စစ် ဆး စနိင်သည်။
၉၆။ (က) ကန် ့ကွကလ
် ာကိ ရပ်သမ
ိ း် လိ ကာင်း လ ာက်ထားလ င်
ခွင့်ြပုမှသာ

ရပ်သိမ်းရမည်။

သိ ့ရာတွင်

ကာ်မရှင်က

ရွး ကာက်ပဲွ

ခအဖွဲ ့

ိ း် နိင်သည်။
ဖွဲ ့စည်း ပီးပါ က ရွး ကာက်ပခ
ဲွ အဖွဲ ့က ခွငြ့် ပုလင် ရပ်သမ
( ခ ) ကန် ့ကွကလ
် ာတစ် စာင်၌

ကန် ့ကွကသ
် တ
ူ စ်ဦးထက်ပ၍
ိ

ပါရှလ
ိ င်

ကန် ့ကွကသ
် အ
ူ ားလး၏ သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ကိ ရမှသာ ထိကန် ့ကွကလ
် ာ
ကိ ရပ်သိမ်းရမည်။
( ဂ ) ကန် ့ကွက်လာကိ

ရပ်သိမ်းလိ ကာင်း

လ ာက်ထား သာအခါ

ခအဖွဲ ့က

ပးရမည်။ ထိသိ ့ချိနး် ဆိ သာ

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့သိ ့

ကားနာရန် န ့ရက်သတ်မှတ်

န ့ရက်ကိ ကန် ့ကွကလ
် ာပါ အမသည်

အားလးထသိ ့ အ ကာင်း ကားရမည်။

ထိအ ကာင်း ကားစာကိ

ခရးရှိ အများြမင်သာ သာ ကာ်ြငာသင်ပန်းတွင် ကပ်ထားရမည်။
(ဃ) ကန် ့ကွကလ
် ာကိ ရပ်သမ
ိ း် လိြခင်းသည် မရိးမ ြဖာင့် သာသ ဘာြဖင့်
အ ပးအယူ ြပုလပ် စ့စပ်ြခင်းြဖစ်သည်ဟ လည်း ကာင်း၊ မ လျာ် သဇာ
သးြခင်း ကာင့် ြဖစ်ရသည်ဟ လည်း ကာင်း

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့
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သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှင်က

တွ ရှ့ ၍
ိ
ကန် ့ကွက်လာကိ ရပ်သမ
ိ ်းခွင့်

မြပုသင့်ဟ ယူဆပါက ရပ်သိမ်းခွင့် မြပုရ။
( င ) ကန် ့ကွက်လာကိ ရပ်သမ
ိ ်းခွင့်ြပုခဲ့ သာ် (၁)

ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ်
ခရသူကန်ကျ

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့သည် ကန် ့ကွက်

သာအမစရိတ်

သိ ့မဟတ်

သင့် လျာ်သည်ဟ

ထင်ြမင် သာ ကန် ့ကွက်ခရသူ ကန်ကျသည့် အမစရိတက
် ိ
ကန် ့ကွကသ
် က
ူ ကန် ့ကွကခ
် ရသူအား ပးရန် အမိန် ့ချမှတရ
် မည်။
(၂)

ကာ်မရှင်သည် ကန် ့ကွက်လာ ရပ်သိမ်းခွင့်ြပု ကာင်း အမိန် ့
ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ နိင်င တာ်ြပန်တမ်း၌ ထည့်သွင်း
ဖာ်ြပနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။

(၃) ထိအမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန် ကညာသည့် န ့မှစ၍ ၁၅ ရက်
အတွငး် နည်းဥပ ဒ ၈၇ ပါ ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးဦးသည် ကန် ့ကွကလ
် ာ
ရပ်သမ
ိ း် သွားသူအစား မိမက
ိ ိ ထည်သ
့ င
ွ း် ပးရန်
နိင်သည်။ ကန်ကျ သာ အမစရိတအ
် တွက်

လ ာက်ထား

ငွ ပးသွငး် ြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၉၀ ၌ ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း
လိက်နာလ င် ထိသူသည် ကန် ့ကွက်သူအြဖစ် အစားထည့်သွင်း
ခခွင့် ရရှိမည့်အြပင် ရွး ကာက်ပွဲ ခအဖွဲ ့က သင့် လျာ်သည်ဟ
ထင်ြမင် သာ စည်းကမ်းချက်များအရ ဆက်လက် တရားဆိင်နင်
ိ
ခွငက
့် လည်
ိ
း ရရှိရမည်။
၉၇။ (က) ကန် ့ကွကလ
် ာတစ် စာင်တင
ွ ် ကန် ့ကွကလ
် ာ တင်သွင်းသူ တစ်ဦး
တည်းသာရှိလ င်

ထိသူ ကွယ်လွန်မှသာ သိ ့မဟတ် ကန် ့ကွက်သူ

တစ်ဦးထက်ပိ၍ ပါရှိလ င် ထိကန် ့ကွက်သူအားလး ကွယ်လန
ွ မ
် သ
ှ ာ
ယင်းကန် ့ကွကလ
် ာ ရပ်စရ
ဲ မည်။ ယင်းသိ ့ရပ်စဲ ကာင်း

ကာ်မရှင်က
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အများသိ စရန်

ထတ်ြပန် ကညာရမည်။

ထိ ကညာချက်ကိ

နိင်င တာ်ြပန်တမ်း၌ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ကန် ့ကွကလ
် ာရပ်စဲ ကာင်း ထတ်ြပန် ကညာသည့် န ့မှစ၍ ၁၅ ရက်
အတွငး် နည်းဥပ ဒ ၈၇ ပါ
အြဖစ်

မိမိကိ

ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကန် ့ကွက်သူ

အစားထည်သ
့ င
ွ း် စရန်

လ ာက်ထားနိင်သည်။

ကန်ကျ သာ အမစရိတ် ငွ ပးသွင်းြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ
၉၀ ၌ ြပ ာန်းထားသည်အ
့ တိင်း လိက်နာလင် ထိသူသည် ကန် ့ကွကသ
် ူ
အြဖစ် အစားထည့်သွင်းနိင်ခွင့်ရရှိမည့်အြပင် ရွး ကာက်ပွဲ ခအဖွဲ ့က
သင့် လျာ်သည်ဟထင်ြမင် သာ စည်းကမ်းချက်များအရ ဆက်လက်
တရားဆိင်နိင်ခွင့်ကိလည်း ရရှိရမည်။
၉၈။ (က) ကန် ့ကွက်သူက မိမိသာ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသူြဖစ်သည်ဟ

ကညာ ပးရန် တာင်းဆိသည်က
့ စ
ိ တ
္စ င
ွ ် ကန် ့ကွကလ
် ာကိ စစ် ဆး၍
ကန် ့ကွက်ခရသူ

မ ပီး သးမီ

ကွယလ
် န
ွ ်ခလ
့ဲ င်

လည်း ကာင်း၊

ကန် ့ကွက်ခရသူကကန် ့ကွက်လာကိ မ ချပလိ ကာင်း အ ကာင်း
ကားစာ ပးခဲ့လ င်လည်း ကာင်း၊ ကန် ့ကွက်ခရသူက ဆင့် ခ စာကိ
လက်ခရရှိ သာ်လည်း

ချိန်းဆိ သာ

န ့ရက်တင
ွ ်

ခိင်လ သာ

အ ကာင်းမရှိဘဲ ခအဖွဲ ့၏ ရှ ့ မှာက်သိ ့ လာ ရာက်ရန် ပျက်ကက
ွ လ
် င်
လည်း ကာင်း

ရွး ကာက်ပခ
ဲွ အဖွဲ ့သည် ကန် ့ကွကခ
် ရသူ ကွယလ
် ွန်

ကာင်း၊ ကန် ့ကွကခ
် ရသူက မ ချပလိ ကာင်း သိ ့မဟတ် ကန် ့ကွက်
ခရသူက ချိန်းဆိ သာ န ့ရက်တွင် ခိင်လ သာ အ ကာင်းမရှဘ
ိ ဲ
ခအဖွဲ ့၏

ရှ ့ မှာက်သိ ့ လာ ရာက်ရန် ပျက်ကွက် ကာင်းပါရှိသည့်

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာကိ
ထိ ကညာချက်ကိ

အများသိ စရန် ထတ်ြပန် ကညာရမည်။
နိင်င တာ်ြပန်တမ်း၌

ကာ်မရှင်သိ ့ ပးပိ ့ရမည်။ ထိသိ ့ ကညာသည့်
အတွင်းတွင် နည်းဥပ ဒ ၈၇ ပါ

ထည့်သင
ွ း် ဖာ်ြပနိင်ရန်
န ့မှစ၍ ၁၅ ရက်

အြခားပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည်
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ကန် ့ကွကလ
် ာကိ ချပရန် ကန် ့ကွက်ခရသူအစား မိမိကိ ထည့်သွင်း
စလိ ကာင်း

လ ာက်ထားနိင်သည်။ ထိသူသည် ကန်ကျ သာ

အမစရိတအ
် တွက် ငွ ပးသွငး် ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၉၀
၌ ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း လိက်နာလ င် ကန် ့ကွက်ခရသူအြဖစ်
အစားထည့်သွင်းခခွင့် ရရှမ
ိ ည်အ
့ ြပင် ရွး ကာက်ပခ
ဲွ အဖွဲ ့က သင့် လျာ်
သည်ဟ ထင်ြမင် သာ စည်းကမ်းချက်များအရ ဆက်လက် တရား
ရင်ဆိင်နိင်ခွင့်ကိ ရရှိရမည်။
( ခ ) နည်းဥပ ဒခွဲ (က)ပါ
အထိ

သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည်ရ
့ က် ကန်ဆးသည့်

ကန် ့ကွက်ခရသူအြဖစ်

လာက်ထားသူမရှလ
ိ င်

န့

အစားထည့်သွင်း စလိ ကာင်း

ရွး ကာက်ပခ
ဲွ အဖွဲ ့သည် ကန် ့ကွကသ
် အ
ူ ား

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသူအြဖစ်

ကညာ ပးရမည်။

ထိ

ကညာချက်ကိ အတည်ြပုနိင်ရန်နှင့် နိင်င တာ်ြပန်တမ်း၌ ထည့်သင
ွ း်
ဖာ်ြပနိင်ရန် ကာ်မရှင်သိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(၂)

“၉၉။ ကန် ့ကွကသ
် က
ူ လည်း ကာင်း၊ ကန် ့ကွကခ
် ရသူကလည်း ကာင်း ရွး ကာက်ပွဲ

ခအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပ်၍ ကာ်မရှင်သိ ့ အယူခမတင်သင
ွ း် လိလ င်
အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် (၃)

(က) အယူခမတင်သင
ွ း် ရန်အတွက် နိင်င တာ်ကကန်ကျမည့် “အမစရိတ်
ငွကျပ် ငါးသိန်း” ကိ ကာ်မရှင်က သတ်မှတ် ပး သာ ငွစာရင်း
ခါင်းစဉ် သိ ့ ပးသွင်းရမည်။
(၃)

( ခ ) ယင်းသိ ့ “အမစရိတ် ငွကျပ်ငါးသိန်း” ပးသွင်း ပီး
ရင်းတင်ြပ၍ခအဖွဲ ့၏ဆးြဖတ်ချက်မတ
ိ ္တ ူကိ
သည်။
(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ကာင်းချလမူ

ကာ်မရှငရ
် းမှ ထတ်ယန
ူ င်
ိ

78

( ဂ ) အယူခမ လ ာက်လာကိ

ငွ ပးသွငး် ပီး ကာင်းချလမူရင်း၊ ခအဖွဲ ့၏

ဆးြဖတ်ချက်မိတ္တူတိ ့နှင့်အတူ
ချမှတ်သည့်

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့က ဆးြဖတ်ချက်

န ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း

ကာ်မရှင်သိ ့ တင်သင
ွ း် ရမည်။

ယင်းကာလ စည်းကမ်းသတ်ကိ တွကခ
် ျက်ရာတွင်

ရွး ကာက်ပွဲ

ခအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက် မိတ္တူကိ ရယူရန် ကာြမင့်သည့် ကာလကိ
ထည့်သွင်း ရတွက်ြခင်း မြပုရ။”
(၂)

“၁၀၀။

ရွး ကာက်ပွဲကန် ့ကွက်လာ အမကိ

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့က ကားနာ

စစ် ဆး နစဉ်အတွငး် ခအဖွဲ ့ကချမှတ်သည့် အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍
ကန် ့ကွကသ
် က
ူ လည်း ကာင်း၊ ကန် ့ကွကခ
် ရသူက လည်း ကာင်း ဥပ ဒ ကာင်း
အရ မှားယွင်း ကာင်း၊ ယင်းအမိန် ့မှာ ဥပ ဒ ရးရာြပဿနာ ပ ပါက် ကာင်း
အ ကာင်းြပလျက် ကာ်မရှင်သိ ့ ြပင်ဆင်မ တင်သွင်းလိလ င် အာက်ပါအတိင်း
ဆာင်ရွက်ရမည် (က) ြပင်ဆင်မတင်သွင်းရန်အတွက် နိင်င တာ်က ကန်ကျမည့် အမစရိတ်
ငွကျပ် သးသိန်း ကိ

ကာ်မရှင်က သတ်မှတ် ပး သာ

ငွစာရင်း

ခါင်းစဉ်သိ ့ ပးသွင်း ရမည်။
( ခ ) ယင်းသိ ့ အမစရိတ် ငွကျပ် သးသိနး်

ပးသွငး် ပီး ကာင်း ချလမူရင်း

တင်ြပ၍ ခအဖွဲ ့၏အမိန် ့မိတ္တူကိ ကာ်မရှင်ရးမှ ထတ်ယူနိင်သည်။
( ဂ ) ြပင်ဆင်မ လ ာက်လာကိ
ခအဖွဲ ့၏
ချမှတ်သည့်

ငွ ပးသွငး် ပီး ကာင်း

အမိနမ့် ိတ္တူတိ ့နှင့်အတူ
န ့မှ သးရက် အတွငး်

ယင်းကာလစည်းကမ်းသတ်ကိ

ချလမူရင်း၊

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့က

အမိန် ့

ကာ်မရှင်သိ ့တင်သွင်းရမည်။

တွကခ
် ျက်ရာတွင်

ရွး ကာက်ပွဲ

ခအဖွဲ ့၏ အမိန် ့မိတ္တူကိ ရယူရန် ကာြမင့်သည့် ကာလကိ ထည့်သွင်း
ရတွက်ြခင်း မြပုရ။”
(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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(၂)

“၁၀၁။ ကာ်မရှင်

စညီခရးသည်

ဥက္က နှင့်

နည်းဥပ ဒ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်အားလး
၉၉

အရ

တင်သွင်းသည့်

ပါ၀င်သည့်
အယူခမကိ

ကားနာစစ် ဆးရာတွင် ဤနည်းဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ မဆန် ့ကျင် စဘဲ
တရားမ

ကျင်ထ
့ းဥပ ဒ

အရ

အယူခမများကိ

ကားနာစစ် ဆးရာတွင်

လိက်နာရသည့် ကျင့်ထးနှင့်အညီ ကားနာစစ် ဆးရမည်။”
(၂)

“၁၀၂။ ကာ်မရှင်သည် နည်းဥပ ဒ ၁၀၀ အရ တင်သင
ွ း် သည့် ြပင်ဆင်မကိ

ကားနာစစ် ဆး ရာတွင် (က) ဤနည်းဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များကိ မဆန် ့ကျင် စဘဲ တရားမ
ြပင်ဆင်မများကိ စစ် ဆးရာတွင် လိက်နာရသည့် ကျင်ထ
့ းနှငအ
့် ညီ
ကားနာစစ် ဆးရမည်။
(ခ)

ကာ်မရှင်ဥက္က နှင့်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င်အားလး ပါ၀င်သည့် စညီ

ခရးြဖင့် ြဖစ် စ သိ ့မဟတ် ကာ်မရှင်ဥက္က နှင့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င်
နှစ်ဦးပါ၀င်သည့်

ခရးြဖင့်

ြဖစ် စရးထိင်စစ် ဆး

နိင်သည်။

ကာ်မရှင်ဥက္က နှင့် အဖွဲ ့၀င် နှစဦ
် းပါ၀င်သည့် ခရးြဖင့် စစ် ဆးပါက
မူလခအဖွဲ ့တွင်ပါ၀င်သည့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င်များ မပါ၀င် စရ။”
၁၀၃။

ကာ်မရှင်သည်

လိအပ် သာ

စစ် ဆးမများ

ြပုလပ် ပီး နာက်

အာက်ပါ အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတန
် င်
ိ သည် (က)

ရွး ကာက်ပွဲ ခအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ အတည်ြပုြခင်း၊

(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲ ခအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း။

(၂)

“၁၀၃-က။

ကန် ့ကွက်သူကြဖစ် စ၊ ကန် ့ကွက်ခရသူကြဖစ် စ ခအဖွဲ ့က သာ်

လည်း ကာင်း၊

ကာ်မရှင်က သာ်လည်း ကာင်း ချမှတ်သည့်တရားစရိတ် ငွကိ

ပး ဆာင် ရ န် ပျက် က ွ က ် ပ ါက သက်ဆိ င် ရ ာခအဖွ ဲ သ
့ ည် တရားမကျင် ့ ထ း
(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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ဥပ ဒတွင် ြပ ာန်းထားသည့် ဇာရီမ အတည်ြပုြခင်းဆိင်ရာ ကျင့်ထးများနှင့်
အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။”
(၂)

“၁၀၃-ခ။ ရွး ကာက်ပခ
ဲွ အဖွဲ ့၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ ပဒ်မ ၇၄၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ

လည်း ကာင်း၊

ကာ်မရှင်၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ ပဒ်မ ၇၅၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ

လည်း ကာင်း နိင်င တာ်ြပန်တမ်းတွင် ထတ်ြပန် ကညာ ပီးြဖစ်၍ နည်းဥပ ဒ
၉၉ နှင့် ၁၀၀ တိ ့တွင် ခွင့်ြပုထားသည်မှတစ်ပါး ယင်းသိ ့ ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ် ပီး
သည့် အမတွဲများ၏ မိတ္တူကိ ကူးယူခင
ွ ြ့် ပုရန် ကာ်မရှငရ
် းတွင် တာ၀န်မရှိ စရ။”
အခန်း (၁၅)
အ ထွ ထွ
၁၀၄။

ဤနည်းဥပ ဒများအရ

ဆာင်ရွက်ရန်

နာက်ဆး န ့ရက်အြဖစ်

သတ်မှတ် သာ န ့ရက်သည် အများြပည်သူ ရးပိတ်ရက်ြဖစ်ပါက ရးြပန်ဖွင့်သည့်
န ့တွင် ယင်းကိစ္စကိ နာက်ဆး န ့ရက်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၁၀၅။

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ

သ ကတများသည်

ကာ်မရှင်က အတည်ြပု ပးသည့် အတိင်းြဖစ်သည်။
၁၀၆။

ကာ်မရှင်သည် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများအရ ကျင်းပ ပီးစီး

ခဲ့ သာ အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပဲွ ကျင်းပ ပီးစီးမအ ြခအ နကိ ြပည် ထာင်စသမ္မတ
ြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက်
ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက်

(၃)

“ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ ပီးသည့် န ့မှ

အတွငး် အစီရင်ခစာ ထတ်ြပန် ကညာရမည်။”

(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၄၅ရက်
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၁၀၇။

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများ

(

ပါတီစဒီမိက ရစီ

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မရှင် နည်းဥပ ဒများအမှတ် ၁ / ၈၉ )
အား ဤနည်းဥပ ဒများ ြဖင့် ရပ်သမ
ိ ်းလိက်သည်။

ပ(သိန်းစိး)
ဥက္က
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ပစ (၁)
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲမဲဆန္ဒရင
ှ ်စာရင်း
၂၀

ခနှစ် ၊

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၄ ]

------------------------------- တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (

)

--------------------------------------- မို ့နယ် ----------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
စဉ်

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ
အမည်

၁

၂

ကျား/မ

မွးသက္က ရာဇ်

မှတ်ပတင်အမှတ်

အဘအမည်

အမိအမည်

နရပ်လိပ်စာ

၃

၄

၅

၆

၇

၈

ထိး မဲလက်မှတ် သိ ့မဟတ်
လက်ဝဲလက်မ လက် ဗွ
၉

ဥက္က

အတွငး် ရးမှူး

ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

မှတခ
် ျက်။
(၃)

ရှင်းလင်းချက်များကိ ကျာဘက်တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂

ရှငး် လင်းချက်။

(၁)

စာတိင် ( ၂ ) တွင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အမည်ကိ ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာအက္ခရာြဖင့်

ထည့်သွင်းရာ၌ တိကျမမရှိလ င် ''အဂလိပ်အက္ခရာ'' ြဖင့်လည်း ကွင်းစ ကွင်းပိတ် အတွင်း၌ ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
(၂)

စာတိင် (၄)တွင် မွးသက္က ရာဇ် ဖာ်ြပရာ၌ သက်ဆိင်ရာဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ၏ မွးဖွားသည့် ရက် ၊ လ ၊ ခနှစ်
တိ ့ကိ ြမန်မာ (သိ ့မဟတ်) အဂလိပ်အက္ခရာြဖင့် ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။

(၃)

စာတိင် (၅)တွင်

မှတ်ပတင်အမှတ်

ဧည်န
့ င်
ိ ငသား လက်မှတ်အမှတ်၊

ဖာ်ြပရာ၌ အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်၊ နိင်ငသားလက်မှတ်အမှတ်၊

နိင်ငသားြပုခွင့်ရလက်မှတ်အမှတ်

နှင့်

ယာယီသက် သခလက်မှတ်အမှတ်

တိ ့ကိ ဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါ သည်။
(၄)

စာတိင်

(၈)တွင်

နရပ်လိပ်စာ ဖာ်ြပရာ၌

ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ ရန် ြဖစ်ပါသည်။

အိမ်အမှတ်၊

လမ်းမ ကီး၊

လမ်းသွယ်၊

လမ်း ကားစသည်ြဖင့်

ပစ (၁-၁)
ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက် ပစ(၁၅)ြဖင့် တာင်းဆိ သာ ြပည်တွငး် ရှိ သက်ဆိင်ရာမဲဆန္ဒနယ် ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများစာရင်း
( ကျာင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများ၊ အချုပ်ခ နရသူများ၊ ဆးရသိ ့တက် ရာက် နရ သာအတွင်းလူနာများ)
နည်းဥပ ဒ ၅၆(က)(၃)
------------------------------- တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (

)

--------------------------------------- မို ့နယ် ----------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ

စဉ်

အမည်

၁

ကျား/မ

မွးသက္က ရာဇ်

မှတပ
် တင်အမှတ်

အဘအမည်

အမိအမည်

နရပ်လိပ်စာ

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၂

ဥက္က

အတွငး် ရးမှူး

ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

မှတခ
် ျက်။
(၃)

ရှင်းလင်းချက်များကိ ကျာဘက်တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂

ရှငး် လင်းချက်။

(၁)

စာတိင် ( ၂ ) တွင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အမည်ကိ ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာအက္ခရာြဖင့်

ထည့်သွင်းရာ၌ တိကျမမရှိလ င် ''အဂလိပ်အက္ခရာ'' ြဖင့်လည်း ကွင်းစ ကွင်းပိတ် အတွင်း၌ ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
(၂)

စာတိင် (၄)တွင် မွးသက္က ရာဇ် ဖာ်ြပရာ၌ သက်ဆိင်ရာဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ၏ မွးဖွားသည့် ရက် ၊ လ ၊ ခနှစ်
တိ ့ကိ ြမန်မာ (သိ ့မဟတ်) အဂလိပ်အက္ခရာြဖင့် ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။

(၃)

စာတိင် (၅)တွင်

မှတ်ပတင်အမှတ်

ဧည့်နိင်ငသား လက်မှတ်အမှတ်၊

ဖာ်ြပရာ၌ အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်၊ နိင်ငသားလက်မှတ်အမှတ်၊

နိင်ငသားြပုခွင့်ရလက်မှတ်အမှတ်

နှင့်

ယာယီသက် သခလက်မှတ်အမှတ်

တိ ့ကိ ဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါ သည်။
(၄)

စာတိင်

(၈)တွင်

နရပ်လိပ်စာ ဖာ်ြပရာ၌

ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ ရန် ြဖစ်ပါသည်။

အိမ်အမှတ်၊

လမ်းမ ကီး၊

လမ်းသွယ်၊

လမ်း ကားစသည်ြဖင့်

ပစ (၁-၂)
ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မှတ်ြဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက် တာင်းဆိ သာ ြပည်တွငး် ရှိ သက်ဆိင်ရာမဲဆန္ဒနယ် ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသည့်
တပ်မ တာ်သားများနှင့်အတူ နအိမ် ထာင်စဝင်များစာရင်း
နည်းဥပ ဒ ၅၆(က)(၄)
------------------------------- တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (

)

--------------------------------------- မို ့နယ် ----------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ

စဉ်

အမည်

၁

ကျား/မ

မွးသက္က ရာဇ်

မှတ်ပတင်အမှတ်

အဘအမည်

အမိအမည်

နရပ်လိပ်စာ

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၂

ဥက္က

အတွငး် ရးမှူး

ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

မှတခ
် ျက်။
(၃)

ရှင်းလင်းချက်များကိ ကျာဘက်တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂

ရှငး် လင်းချက်။

(၁)

စာတိင် ( ၂ ) တွင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အမည်ကိ ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာအက္ခရာြဖင့်

ထည့်သွင်းရာ၌ တိကျမမရှိလ င် ''အဂလိပ်အက္ခရာ'' ြဖင့်လည်း ကွင်းစ ကွင်းပိတ် အတွင်း၌ ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
(၂)

စာတိင် (၄)တွင် မွးသက္က ရာဇ် ဖာ်ြပရာ၌ သက်ဆိင်ရာဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ၏ မွးဖွားသည့် ရက် ၊ လ ၊ ခနှစ်
တိ ့ကိ ြမန်မာ (သိ ့မဟတ်) အဂလိပ်အက္ခရာြဖင့် ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။

(၃)

စာတိင် (၅)တွင်

မှတ်ပတင်အမှတ်

ဧည်န
့ င်
ိ ငသား လက်မှတ်အမှတ်၊

ဖာ်ြပရာ၌ အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်၊ နိင်ငသားလက်မှတ်အမှတ်၊

နိင်ငသားြပုခွင့်ရလက်မှတ်အမှတ်

နှင့်

ယာယီသက် သခလက်မှတ်အမှတ်

တိ ့ကိ ဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါ သည်။
(၄)

စာတိင်

(၈)တွင်

နရပ်လိပ်စာ ဖာ်ြပရာ၌

ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ ရန် ြဖစ်ပါသည်။

အိမ်အမှတ်၊

လမ်းမ ကီး၊

လမ်းသွယ်၊

လမ်း ကားစသည်ြဖင့်

ပစ (၁-၃)
ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ြ် ဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက် ပစ(၁၅)ြဖင့် တာင်းဆိ သာ သက်ဆိင်ရာမဲဆန္ဒနယ် ြပင်ပ ရာက် နိင်ငြပင်ပရှိ
အစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ရာက်ရှိ န သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများစာရင်း
နည်းဥပ ဒ ၅၇(ဂ)
------------------------------- တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (

)

--------------------------------------- မို ့နယ် ----------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ

စဉ်

အမည်

၁

ကျား/မ

မွးသက္က ရာဇ်

မှတပ
် တင်အမှတ်

အဘအမည်

အမိအမည်

နရပ်လိပ်စာ

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၂

ဥက္က

အတွငး် ရးမှူး

ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

မှတခ
် ျက်။
(၃)

ရှင်းလင်းချက်များကိ ကျာဘက်တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂

ရှငး် လင်းချက်။

(၁)

စာတိင် ( ၂ ) တွင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အမည်ကိ ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာအက္ခရာြဖင့်

ထည့်သွင်းရာ၌ တိကျမမရှိလ င် ''အဂလိပ်အက္ခရာ'' ြဖင့်လည်း ကွင်းစ ကွင်းပိတ် အတွင်း၌ ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
(၂)

စာတိင် (၄)တွင် မွးသက္က ရာဇ် ဖာ်ြပရာ၌ သက်ဆိင်ရာဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ၏ မွးဖွားသည့် ရက် ၊ လ ၊ ခနှစ်
တိ ့ကိ ြမန်မာ (သိ ့မဟတ်) အဂလိပ်အက္ခရာြဖင့် ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။

(၃)

စာတိင် (၅)တွင်

မှတ်ပတင်အမှတ်

ဧည်န
့ င်
ိ ငသား လက်မှတ်အမှတ်၊

ဖာ်ြပရာ၌ အမျိုးသားမှတ်ပတင်အမှတ်၊ နိင်ငသားလက်မှတ်အမှတ်၊

နိင်ငသားြပုခွင့်ရလက်မှတ်အမှတ်

နှင့်

ယာယီသက် သခလက်မှတ်အမှတ်

တိ ့ကိ ဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါ သည်။
(၄)

စာတိင်

(၈)တွင်

နရပ်လိပ်စာ ဖာ်ြပရာ၌

ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပ ရန် ြဖစ်ပါသည်။

အိမ်အမှတ်၊

လမ်းမ ကီး၊

လမ်းသွယ်၊

လမ်း ကားစသည်ြဖင့်

ပစ (၂)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲစာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်း သာ ကာ်ြငာစာ
[ နည်းဥပ ဒ ၈ ]
၁။

--------------------- မို ့နယ်၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းရှိ

---------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စမှ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများစာရင်းကိ
ပစ(၁)ြဖင့်

ကညာထားပါသည်။

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများသည်

ဆန္ဒမဲ

ပးနိင်ရန်အတွက် မဲစာရင်းတွင် မိမအ
ိ မည် ပါ၀င်ြခင်းရှိ မရှိ လာ ရာက်
ကည့်ရရပါမည်။
၂။

မိမိအမည်ပါ၀င်ြခင်းမရှိ သးပါက

မဲစာရင်း၌

အမည်ထည့်သွင်း

ပးရန် မိမိကိယ်တိင် ြဖစ် စ၊ စာြဖင့် လဲအပ်ထား သာ ကိယ်စားလှယက
်
ြဖစ် စ ပစ(၃)တွင်လိအပ်သည်များကိ ြဖည့်သွင်း ရးသား၍ တာင်းဆိရမည်။
၃။

မဲစာရင်း၌

မှတ်ပတင်အမှတ်၊

ပါရှိ သာ

အမည်၊

မိဘအမည်၊

ကျား/မ၊

နရပ်လပ
ိ စ
် ာတိ ့ကိ

လည်း ကာင်း၊ မဲစာရင်း၌ပါရှိ သာ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိ
လည်း ကာင်း ြပင်ဆင်လိသူ

သိ ့မဟတ်

မွးသက္က ရာဇ်၊
ြပင်ဆင်လိလ င်
ကန် ့ကွက်လိလ င်

ကန် ့ကွက်လိသူ ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊

စာြဖင်လ
့ အ
ဲ ပ်ထား သာ သက်ဆိင်သူများ၏ ကိယ်စားလှယ်ကြဖစ် စ ပစ (၄)
သိ ့မဟတ်

ပစ(၄-ဂ)တွင်

လိအပ်သည်များကိ

ြဖည့်သွင်း ရးသား၍

ြပင်ဆင်လာ သိ ့မဟတ် ကန် ့ကွက်လာြဖင့် ြပင်ဆင်/ ကန် ့ကွက် ရမည်။
၄။

ပစ (၃)၊ ပစ (၄) နှင့် ပစ(၄-ဂ)များကိ --------------------- ရပ်ကက
ွ ်/

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးသိ ့

-

-

ရက် န ့ ရးချိန်အတွင်း

နာက်ဆးထား၍ တင်သင
ွ း် ကရမည်။
၅။

-

-

တင်သွင်းလာ သာ
နည်းဥပ ဒ

ရက် န ့ ရးချိန် ကန်ဆး ပီး နာက်ပိင်းမှ
တာင်းဆိလာ/

၁၄(က)ပါ

ြပင်ဆင်လာ/

ြပ ာန်းချက်များမှ

တစ်ပါး

ကန် ့ကွက်လာကိ
လက်ခစဉ်းစား

လိမ့်မည်မဟတ်။
ဥက္က
--------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
ရက်စွဲ၊ -------------------------(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ (၃)
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
မဲစာရင်းတွင် အမည်ထည့်သွင်း ပးရန် တာင်းဆိလာ
[ နည်းဥပ ဒ ၉ ]
သိ ့
ဥက္က
-----------------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
--------------------------------- မို ့နယ်
(၁)

တာင်းဆိသူအမည် ----------------------------------------

(၂)

မှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------------------------

(၃)

မွးသက္က ရာဇ် (အသက်)------------------------------------

(၄)

အဘအမည် ------------------------------------------------

(၅)

အမိအမည် -------------------------------------------------

(၆)

နရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------တာင်းဆိသူသည်

ြမန်မာနိင်ငသား/

ဧည့်နိင်ငသား/

နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူ/ ယာယီသက် သခလက်မှတ် ကိင် ဆာင်ထားသူ ြဖစ်၍
-------------------- ရက် န ့တွင် အသက် ၁၈ နှစ် ြပည်သ
့ ည်အ
့ ြပင် မဲစာရင်းတွင်
ပါ၀င်နင်
ိ ရန်

အရည်အချင်းနှင့်

အ ထာက်အထားအြဖစ်ြဖင့်

ြပည်စ
့ သူြဖစ်ပါသည်။
အာက်ပါ

တာင်းဆိသူသည်

စာရွကစ
် ာတမ်းများ

သိ ့မဟတ်

သက် သများကိ တင်ြပပါသည် -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂
၀န်ခချက်
အထက်ပါ အချက်များအားလး မှန်ကန်ပါသည်။

တာင်းဆိသူသည်

မည်သည့် အြခားမဲဆန္ဒနယ်၏ မဲစာရင်းတွငမ
် ပါ၀င်ရန် တာင်းဆိထားြခင်း
မရှိ သးပါ။
ရက်စွဲ၊ --------------------------

တာင်းဆိသူ သိ ့မဟတ်
ကိယ်စားလှယ်လက်မှတ် သိ ့မဟတ်
လက်ဝဲလက်မလက် ဗွ

တာင်းဆိသူ ဦး/ ဒ ----------------------------- သည် အမှတ်( )
---------------------လမ်း၊

-----------------

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စတွင်

နထိင်သူြဖစ်ပါသည်။
အပ်ချုပ် ရးမှူး
ရက်စွဲ၊ ---------------မှတ်ချက်။

----------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ

မဲစာရင်းတစ်ခမှ တစ်ခသိ ့ ရ ့ ြပာင်းြခင်းြဖစ်ပါက အိမ် ထာင်စ
ဇယားနှင့် ပယ်ဖျက် ပီး ကာင်း အ ထာက်အထား ပစ(၄-ခ)တိ ့
ပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်။

ပစ (၃-က)
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ပးပါရန် တာင်းဆိလာ
သိ ့

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
(၆)
(၇)
(၈)
(၉)
(၁၀)
(၁၁)
(၁၂)
(၁၃)

[ နည်းဥပ ဒ ၁၀ (က) ]
ဥက္က
-------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
-------------------------- မို ့နယ်
တာင်းဆိသူအမည်
------------------------------------ကျား/မ
------------------------------------မွးသက္က ရာဇ်
--------------------- အသက်(
)
မှတ်ပတင်အမှတ်
------------------------------------အဘအမည်
------------------------------------အမိအမည်
------------------------------------လက်ရှိ နရပ်လိပ်စာ
------------------------------------အလပ်အကိင်
------------------------------------လက်ရှိလပ်ကိင် န သာ
------------------------------------ကမ္ပဏီ/လပ်ငန်း အမည်
အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ
------------------------------------အ မဲတမ်း နရပ်၏
------------------------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စအမည် ------------------------------------အ မဲတမ်း နရပ်၏ မို ့နယ်အမည်-----------------------------------အ မဲတမ်း နရပ်၏ မို ့အမည်
------------------------------------တာင်းဆိသူသည်ြမန်မာနိင်ငသား/ ဧည်န
့ င်
ိ ငသား / နိင်ငသားြပုခွငရ
့် သူ/

ယာယီသက် သခလက်မတ
ှ က
် င်
ိ ဆာင်ထားသူြဖစ် ပီး
ပါ၀င်နင်
ိ ရန်

အရည်အချင်းနှင့်

အ ထာက်အထားအြဖစ်

မဲဆန္ဒရင
ှ စ
် ာရင်းတွင်

ြပည်စ
့ သူြဖစ်ပါသည်။

အာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ

သက် သများကိ တင်ြပပါသည် -------------------------------------------------------------------------------------------(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

တာင်းဆိသူသည်
သိ ့မဟတ်

၂
၀န်ခချက်
အထက်ပါအချက်များအားလးမှန်ကန်ပါသည်။

တာင်းဆိသူသည်

မည်သည့် အြခားမဲဆန္ဒနယ်၏ မဲစာရင်းတွငမ
် ပါဝင်ရန် တာင်းဆိထားြခင်း
မရှိပါ။
တာင်းဆိသူ၏ လက်မှတ် သိ ့မဟတ်
လက်ဝဲလက်မလက် ဗွ
ရက်စွဲ၊ ----------------------------လပ်ငန်းရှင် သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းရှင်ကိယ်စားလှယ်၏ ထာက်ခချက်
အထက်ပါ

လ ာက်ထားသူ ဦး/ ဒ

-----------------------သည်

မိမိတိ ့ ဌာန/ကမ္ပဏ/ီ လပ်ငန်းတွင် --------------------- အြဖစ် ရက် ပါင်း
၁၈၀

ထက်မနည်း

လပ်ကိင်လျက်ရှိ သာ

ပဂ္ဂိုလ်ြဖစ် ကာင်း

ထာက်ခ

ပါသည်။
ဌာနတာ၀န်ခ သိ ့မဟတ်
လပ်ငန်းရှင်/လပ်ငန်းရှင်ကိယ်စားလှယ်၏လက်မှတ်
ရက်စွဲ၊ ---------------------------မှတ်ချက်။

အြခားပဂ္ဂုိ လ်များအတွကြ် ဖစ်လ င်
လပ်ငန်းရှင်/ လပ်ငန်းရှင်

ဌာနတာ၀န်ခ

ကိယ်စားလှယ၏
်

သိ ့မဟတ်
ထာက်ခချက်

ြဖည်စ
့ က
ွ ရ
် န်မလိ။
ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူး၏ ထပ်ဆင့် ထာက်ခချက်
လ ာက်ထားသူ ဦး/ ဒ -------------------------သည် --------------------ဌာန/ ကမ္ပဏ/ီ လပ်ငန်းတွင် --------------------- အြဖစ် ရက် ပါင်း
၁၈၀ ထက်မနည်းအလပ်လပ်ကိင်လျက်ရှိ ကာင်း ထာက်ခပါသည်။

ဥက္က

သိ ့မဟတ် အတွင်း ရးမှူး

------------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူးရး
ရက်စွဲ၊ ---------------------------

ပစ (၃-ခ)
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
မဲစာရင်းမှအမည်ကိ ပယ်ဖျက် ပးရန် တာင်းဆိလာ
[ နည်းဥပ ဒ ၁၀ (ဂ) ]
သိ ့
ဥက္က
-------------------------- မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
၁။

ဤရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စရှိ

------------------------------

ဌာန/

ကမ္ပဏ/ီ လပ်ငန်းတွင် (အလပ်အကိင်) --------------------------------------အြဖစ် လပ်ကိင်လျက်ရှိ သာ ဦး/ ဒ ----------------- ၏ လ ာက်ထားချက်
အရ ဥပ ဒနှင့်အညီ စိစစ်၍ ယင်း၏အမည်ကိ ------------------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ပီးြဖစ်ပါသည်။
၂။

ဦး/ ဒ ---------------------------- အ မဲတမ်း နထိင်သည့် အာက်ပါ

နရပ်လိပ်စာရှိ

သက်ဆိင်သည့်

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ

မဲစာရင်းတွင်

ယင်း၏အမည်ပါ၀င်ပါက ထိအမည်ကိ ပယ်ဖျက် ပး ပါရန်တင်ြပအပ်ပါသည်(က)
(ခ)

အမည်

--------------------------------------

မွးသက္က ရာဇ်

--------------------------------------

(ဂ)

မှတ်ပတင်အမှတ်

--------------------------------------

(ဃ)

မိဘအမည်

--------------------------------------

(င)

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ အမှတ် (

)၊ -----------------လမ်း

------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
---------------------------- မို ့နယ်၊
------------တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်

ဥက္က

သိ ့မဟတ် အတွငး် ရးမှူး

-------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂
မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက ဆက်လက်အ ကာင်း ကားရန်
သိ ့
ဥက္က
------------------------ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
ဦး/ ဒ ------------------------------------- ၏ အမည်စာရင်းသည်
------------------------ မို ့နယ်၊ --------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
မဲစာရင်းတွင် ပါ၀င် ပီးြဖစ်ပါ၍ ယင်း၏အမည် စာရင်းသည် -----------------မို ့နယ် ၊ ------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ မဲစာရင်းတွင်
ပါရှိပါက

ထိအမည်စာရင်းကိ

(၁)

ပယ်ဖျက်နိင် ရးအတွက်

လိအပ်သလိ

ဆာင်ရွက်နိင်ပါရန် ပစ ( ၃-ခ ) “သး စာင်”ကိဆက်လက် ပးပိ ့အပ်ပါသည်။

ဥက္က
------------------------- မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

(၁)

ပထမအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ (၄)
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
မဲစာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်း သာ ကန် ့ကွက်လာ
[ နည်းဥပ ဒ ၁၁ (က) ]
သိ ့
ဥက္က
-----------------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
----------------------------- မို ့နယ်
ကန် ့ကွက်လိ သာ မဲစာရင်း
------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
မဲစာရင်းပါအမှတ်စဉ် ----------------------------------------------ကနက
့် ွက်လိ သာမဲဆန္ဒရှင်အမည်----------------------------------ကန် ့ကွက်ရ သာ အ ကာင်းရင်း---------------------------------------------------------------------------------------------------------က န်ပ်သည် ဤကန် ့ကွက်လာနှင့်အတူ အာက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ
သိ ့မဟတ် အသိသက် သများကိ အ ထာက်အထားအြဖစ် တင်ြပပါသည် ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ဤကန် ့ကွကလ
် ာပါ အ ကာင်းအရာများကိ ကန်ပ်ကယ်
ိ တင်
ိ သိ/ ကားသမ
ဟတ်မှန် ကာင်း ဝန်ခပါသည်။
ကန် ့ကွက်သူအမည် -----------------------------------------------ကနက
့် ွက်သူ၏ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ----------------------------ကနက
့် ွက်သူ၏မဲစာရင်းပါအမှတ်စဉ် ------------------------------ကန် ့ကွက်သူ၏လက်မှတ်
သိ ့မဟတ် လက်ဝဲလက်မလက် ဗွ
ရက်စွဲ၊ -------------------------(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ ( ၄-က )
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
အြခား ဒသတစ်ခသိ ့ ြပာင်း ရ မည်
့ ြဖစ်သြဖင့် မဲစာရင်းမှ အမည်ကိ
ပယ်ဖျက် ပးရန် တာင်းဆိလာ
[ နည်းဥပ ဒ ၁၄ (င) ]
သိ ့
ဥက္က
---------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
--------------------------------- မို ့နယ်
၁။

မိမိ

ဦး/ ဒ

------------------

သည်

------------------------

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ၊ -------------- မို ့နယ်သိ ့ ြပာင်း ရ မည်
့ ြဖစ်ပါသြဖင့်
--------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ မဲစာရင်းတွင်ပါ၀င် သာ
မိမိ၏အမည်ကိ ပယ်ဖျက် ပးပါရန် မိမိသိ ့ထတ် ပးထား သာ ပစ (၁၀)
သိ ့မဟတ် ပစ (၉၀/၁/နငသ)နှငအ
့် တူ တင်ြပအပ်ပါသည်။
၂။

မဲစာရင်းတွင်ပါ၀င် သာ

မိမိ၏

ကိယ် ရးအချက်အလက်များမှာ

အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် (က) ---------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ မဲစာရင်းပါ အမှတ်စဉ် ---(ခ) အမည် -----------------------------------------------------(ဂ) မှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------------------------(ဃ)

မွးသက္က ရာဇ် (အသက်) ------------------------------------

(င) လူမျိုး -------------------------------------------------------(စ) အဘအမည် ------------------------------------------------(ဆ) အမိအမည် ------------------------------------------------(ဇ)

နရပ်လိပ်စာ -----------------------------------------------

မဲဆန္ဒရှင်၏လက်မှတ်
သိ ့မဟတ် လက်ဝဲလက်မလက် ဗွ
ရက်စွဲ၊ --------------------(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ ( ၄-ခ )
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
မဲစာရင်း၌ အမည်ပယ်ဖျက် ပီး ကာင်း ထာက်ခြခင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၁၄ (င) ]
သိ ့
ဥက္က
---------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
--------------------------------- မို ့နယ်
ဦး/ ဒ

------------ သည်

------------

မို ့နယ်၊

------------

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ၊ --------------------- လမ်း၊ အမှတ် -------- သိ ့
ြပာင်း ရ မည်
့ ြဖစ် ကာင်း တင်ြပချက်အရ ယင်းပဂ္ဂိုလ်၏ အာက် ဖာ်ြပပါ
အမည်နှင့် ကိယ် ရးအချက်အလက်များကိ

-------------------- ရပ်ကက
ွ ်/

ကျးရွာအပ်စ၏ မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ပီး ြဖစ်ပါ ကာင်း ထာက်ခအပ်ပါသည်(၁) အမည် ------------------------------------------------------(၂) မှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------------------------(၃)

မွးသက္က ရာဇ် (အသက်) -------------------------------------

(၄) လူမျိုး --------------------------------------------------------(၅) အဘအမည် -------------------------------------------------(၆) အမိအမည် --------------------------------------------------(၇)

နရပ်လိပ်စာ ----------------------------------------------ဥက္က

---------------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
--------------------------------- မို ့နယ်
ရက်စွဲ၊ --------------------(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ (၄-ဂ)
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
မဲစာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်း သာ ြပင်ဆင်လာ
[ နည်းဥပ ဒ ၁၁ (က) ]
သိ ့
ဥက္က
---------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
---------------------------- မို ့နယ်
---------------------------- မို ့
ြပင်ဆင်လိ သာ မဲစာရင်း ------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
မဲစာရင်းပါအမှတ်စဉ် ----------------------------ြပင်ဆင်ရ သာ အ ကာင်းရင်း-----------------------------------------------------------------------------------------------------------က န်ပ်သည် ဤြပင်ဆင်လာနှင့်အတူ အာက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ
သိ ့မဟတ် အသိသက် သများကိ အ ထာက်အထားအြဖစ် တင်ြပပါသည် ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ဤ ြပင်ဆင်လာပါ အ ကာင်းအရာများကိ ကန်ပ်ကယ်
ိ တင်
ိ သိ/ ကားသမ
ဟတ်မှန် ကာင်း ဝန်ခပါသည်။
(၁)

အမည်

-------------------------------------------

(၂)

ကျား/မ

-------------------------------------------

(၃)
(၄)
(၃)

မွးသက္က ရာဇ်
မှတ်ပတင်အမှတ်
တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

----------------------------- အသက် (
-------------------------------------------

)

၂
(၅)

အဘအမည်

----------------------------------- ----

(၆)

အမိအမည်

-------------------------------------------

(၇)

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ ------------------------------------------လ ာက်ထားသူအမည် -----------------------------------------လ ာက်ထားသူ၏ ------------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ၊
လ ာက်ထားသူ၏မဲစာရင်းပါအမှတ်စဉ် --------------------------လ ာက်ထားသူ၏လက်မှတ်
သိ ့မဟတ် လက်ဝဲလက်မလက် ဗွ

ရက်စွဲ၊ --------------------------

ပစ (၅)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိင် ကာင်း
ကာ်ြငာစာ
[ နည်းဥပ ဒ ၁၇ ]
၁။

-------------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်တွင်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယတ
် စ်ဦးကိ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ရန်ရိှသည့်အတွက်

သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ြပည့်စ၍ လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်
ရွး ကာက်ပွဲတွင် ပါ၀င်ယှဉ် ပိုင်လိ သာ နိင်ငသားများသည်

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကိ ---------------------------------- တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိ သာ
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/

နြပည် တာ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ/

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/

ခရိင် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ --------------ရက် န ့မှစ၍ တင်သွင်းနိင်သည်။
၂။

(၂)

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ “ရးချိန်အတွင်း” နြပည် တာ်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ/

-------------------------

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က ထြဖစ် စ၊ ယင်းက
တာ၀န်လဲအပ်ထား သာ

အတွင်း ရးမှူး

သိ ့မဟတ်

အဖွဲ ့၀င်ထြဖစ် စ

တင်သွင်းရမည်။
၃။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာကိ

သတ်မတ
ှ ပ
် စများြဖင့် တင်သွင်းရမည်။
၄။

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲကိ -------------- ရက် န ့တွင် စတင်

ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။
၅။

(၂)

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ

---------------------ရက် န ့

“(၁၆၃၀)”နာရီ နာက်ဆးထား၍ တင်သွင်းရမည်။

(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂
၆။

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ ------------------------- ရက် န ့

------------- အချိန် မတိင်မီ ရပ်သမ
ိ ်းလိက ရပ်သိမ်းနိင်သည်။
၇။

အမည်စာရင်း

တင်သွင်းလာများကိ

-------------------------

ရက် န ့------------အချိန်တွင် ----------------------- နရာ၌ စတင်စိစစ်မည်။

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
----------------------------------------------- မို ့
ရက်စွဲ၊ --------------------------

ပစ (၆)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်းလာ
[ နည်းဥပ ဒ ၁၈ (ဂ) ]
ဓာတ်ပ

၁။

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခလိသူ၏ အမည် ------------------------------

၂။

မှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------------------------------------

၃။

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ အမည်နှင့် မဲစာရင်းအမှတ်စဉ် -----------------

၄။

မွးသက္က ရာဇ် -------- ရက်၊ ------------------ လ၊ -------------- ခနှစ်၊
(အသက်) ------------

၅။

လူမျိုး/ဘာသာ ---------------------------------------------------------

၆။

ပညာအရည်အချင်း -----------------------------------------------------

၇။

အလပ်အကိင် -----------------------------------------------------------

၈။

အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ -------------------------------------------------

၉။

လက်ရှိ နရပ်လိပ်စာ ----------------------------------------------------

(၁)

၁၀။ “ ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခလိသည့် မဲဆန္ဒနယ်အမည်--------------------------------------------------------------------------------------”
၁၁။ မိမိကိယ်စားြပု သာ ပါတီအဖွဲ ့အစည်းအမည် သိ ့မဟတ် တစ်သီးပဂ္ဂလ ------------------------------------------------------------------------၁၂။ အဘနှငစ
့် ပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ (က) အဘအမည် -----------------------------------------------------( ခ ) မှတ်ပတင်အမှတ် ------------------------------------------------( ဂ ) လူမျိုး/ဘာသာ --------------------------------------------------(၁)

ပထမအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂
၁၃။ အမိနင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ (က) အမိအမည် ------------------------------------------------------( ခ ) မှတ်ပတင်အမှတ် ------------------------------------------------( ဂ ) လူမျိုး/ဘာသာ --------------------------------------------------မှတ်ချက်။ အဘနှင့် အမိတိ ့အနက် တစ်ဦးဦးြဖစ် စ၊ နှစ်ဦးစလးြဖစ် စ
နိင်ငသား ဥပ ဒအရ နိင်ငသားြပုခွင့် လ ာက်ထားရယူခဲ့သူ
ြဖစ်ပါက
ခရသည့်

ယင်းသိ ့
န ့ရက်ကိ

နိင်ငသားအြဖစ်

အသိအမှတြ် ပုြခင်း

မှတပ
် တင်အမှတ၏
်

နာက်တွင်

ဖာ်ြပရန်။
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခလိသူ၏ ၀န်ခချက်
၁၄။ (က) က န်ပ်သည်
ရွး ကာက်

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ

တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်ရှိ ကာင်း

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခလိသူအြဖစ်

ကညာလျက်

အမည်စာရင်း

တင်သွင်း

ပါသည်။
် မ်း
( ခ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် အ ရွးခရသည်ရှိ သာ် မှတတ
ထားရန်အလိ ့ငှာ

က န်ပ်၏

ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။
(ဂ)

ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခွင့်

(၃)

ကိယ် ရးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်ကိ

“အာမခ ငွကျပ်သးသိနး် ”

ပးသွင်း

ပီး ကာင်း --------------ဘဏ်၏ -------------------- ရက်စွဲပါ
ချလန်အမှတ် ------------------ မူရင်းကိ ပူးတွဲတင်ြပပါသည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၃
(ဃ) ----------------------------- န ----------------- ၏ သား/သမီး
------------------------ မှတ်ပတင်အမှတ် ------------------- အား
က န်ပ်၏ ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယအ
် ြဖစ်ခန် ့ထားပါသည်။ ပစ
(၇-က)နှစ် စာင်ကိ ပူးတွတ
ဲ င်ြပပါသည်။
( င ) က န်ပ်ကိယ်တိင်

က န်ပ်၏

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

ဆာင်ရွက်ပါမည်။
မှတ်ချက်။

(ဃ) နှင့် (င) အနက် မလိသည်ကိ ဖျက်ရန်။

ရက်စွဲ၊ ------------------------ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခလိသူ၏ လက်မှတ်
------------------------------------------------------------------------------လက်မှတ်မှန်ကန် ကာင်း သက် သခစာ
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခလိသူသည်

က န်ပ်၏

ရှ ့ မှာက်တင
ွ ်

လက်မှတ် ရးထိးြခင်း မှန်ကန်ပါသည်။

ရးတဆိပ်
ရက်စွဲ၊ -------------------------

တရားသူ ကီး

-------------------------------------------------------------------------------

၄
အထက် ဖာ်ြပပါ ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခလိသူ ဦး/ ဒ -----------မှတ်ပတင်အမှတ် ------------------- သည် --------------------------- မို ့နယ်
------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ မဲစာရင်းအမှတစ
် ဉ် ( )တွင်
ပါ၀င် ကာင်း ထာက်ခပါသည်။
ဥက္က

/ အတွငး် ရးမှူး

--------------------- မို ့နယ်/ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
------------------------------------------------------------------------------( နြပည် တာ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ/ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ကိယ်ပိင်
အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးတွင် ထိနး် သိမး် ထားရန် )
အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ လက်ခရရှိြခင်း
ဤအမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကိ

က န်ပ်၏ရး၌

၂၀

ခနှစ်၊

၁၂ လ

ရက် န ့ -------- နာရီ အချိန်တွင် ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခလိသူ/

ယင်း၏

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ် ထမှ လက်ခရရှိပါသည်။ ဤရး၏

မှတ်ပတင်အမှတ်စဉ် --------- တွင် မှတ်ပတင်ထားရှိပါသည်။
( လ ာက်လာ ပးအပ်သူ )

( လ ာက်လာလက်ခသူ )

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ
ရးတဆိပ်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/

အမည် ၊ --------------------------

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က (သိ ့မဟတ်)

မှတ်ပတင်အမှတ် ၊ ----------------

ဥက္က က တာ၀န်လဲအပ်ထားသူ

၅
( အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူအား ြပန် ပးရန် )
အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ လက်ခရရှိ ကာင်းြပန် ကားြခင်း
ဤအမည်စာရင်း တင်သွင်းလာကိ က န်ပ်၏ရး၌ ၂၀
------------------ လ

ရက် န ့

နာရီ အချိန်တွင်

ခနှစ၊်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်

ခလိသူ/ယင်း၏ ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ထမှ လက်ခရရှိပါသည်။ ဤရး၏
မှတ်ပတင်အမှတ်စဉ် ------------------- တွင် မှတ်ပတင်ထားရှိပါသည်။
( လ ာက်လာ ပးအပ်သူ )

( လ ာက်လာလက်ခသူ )

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ
ရးတဆိပ်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/

အမည် ၊ --------------------------

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က (သိ ့မဟတ်)

မှတ်ပတင်အမှတ် ၊ ----------------

ဥက္က က တာ၀န်လဲအပ်ထားသူ

ပစ (၆ -က)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း
တင်သွင်း ကာင်း ကညာချက်
[ နည်းဥပ ဒ ၂၁ (ခ) ]
၁။

-------------------------

၀င် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရန်

မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တင
ွ ်

အာက်ပါပဂ္ဂုိ လ်က လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

အြဖစ် အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ထားပါ ကာင်း ကညာအပ်ပါသည် (က) အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ၏ အမည် --------------------------(ခ) မှတ်ပတင်အမှတ် ----------------------------------------------(ဂ)

မွးသက္က ရာဇ် (အသက်) ---------------------------------------

(ဃ) အဘအမည် ---------------------------------------------------(င) အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------(စ) မိမိ နထိင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ မဲစာရင်းအမှတစ
် ဉ် -----၂။

ယင်းလတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာကိ

အာက်ပါအတိင်း စိစစ်မည် ြဖစ်ပါသည် (က) စိစစ်မည့် န ့ရက် --------------------------------------(ခ) စိစစ်မည့် အချိန် ---------------------------------------(ဂ) စိစစ်မည့် နရာ ----------------------------------------

ဥက္က ဋ္ဌ / အတွငး် ရးမှူး
နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
----------------------------- မို ့
ရက်စွဲ၊ --------------------------

ပစ (၆-ခ)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခွင့်အာမခ ငွ ြပန်လည်ထတ် ပးြခင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၃၇ ]
သိ ့
ဦး/ ဒ ----------------------------------------

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း

တင်သင
ွ း် ထားသူ/ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယ်/ တရားဝင်ကယ်
ိ စားလှယ်
အ ကာင်းအရာ။

ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခင
ွ ့်အာမခ ငွ ြပန်လည်ထတ် ပးြခင်း

--------------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်တွင်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ဦး/ ဒ

---------------------

အပယ်ခရြခင်း/

အမည်စာရင်း
၏/သည်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာသည်

ရွး ကာက်ပွဲစတင်မကျင်းပမီကွယ်လွန်ြခင်း/ အမည်စာရင်း

တင်သွင်းထားသည့် မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ်
ြပည်သူ ့လတ် တာ်
အာမခ ငွ

တင်သွင်းထားသူ

ရွး ကာက်ပွဲ ရ ဆိ
့ င်းထားြခင်း ကာင့်

ရွး ကာက်ပန
ဲွ ည်းဥပ ဒ ၃၇ အရ

ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခွင့်

၃၀၀၀၀ဝိ/- ( ကျပ် သးသိန်းတိတိ ) ကိ ၂၀

ခနှစ်၊

လ

------ရက် န ့တွင် ြပန်လည်ထတ် ပးလိက်ပါသည်။

ရးတဆိပ်
---------------- ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က

(သိ ့မဟတ်)

ဥက္က ကတာ၀န်လဲအပ်ထားသူ
------------------------------------------------------------------------------(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂
သိ ့
ဥက္က
----------------------- ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
အ ကာင်းအရာ။

ရွး ကာက်ပ၀
ဲွ င်ခင
ွ အ
့် ာမခ ငွလက်ခရရှိ ကာင်း ြပန် ကား
ြခင်း

ဦး/ ဒ ---------------- ၏/သည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာသည်
အပယ်ခရြခင်း/ ရွး ကာက်ပွဲ စတင်မကျင်းပမီကွယ်လွန်ြခင်း/ အမည်စာရင်း
တင်သွင်းထားသည့် မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ်

ရွး ကာက်ပွဲ ရ ဆိ
့ င်းထားြခင်း ကာင့်

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၃၇ အရ ြပန်လည် ထတ် ပးသည့်
ရွ း ကာက် ပ ွ ဲ ၀ င် ခ ွ င ် ့ အာမခ ငွ ၃ဝဝဝဝဝိ / - ( ကျပ် သ းသိ န ် း တိ တ ိ )ကိ
၂၀

ခနှစ်၊

လ

ရက် န ့တွင် လက်ခရရှိပါသည်။

ဦး/ ဒ ----------------------------------------------------- မဲဆန္ဒနယ်
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ထားသူ/
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်/တရား၀င်ကယ်
ိ စားလှယ်

( မလိအပ်သည်များကိ ပယ်ဖျက်ပါရန် )

ပစ (၆-ဂ)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခွင့်အာမခ ငွ ြပန်လည်ထတ် ပးြခင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၃၈ (က) ]
သိ ့
ဦး/ ဒ -------------------------------------လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ/် ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်
အ ကာင်းအရာ။

ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခင
ွ ့်အာမခ ငွ ြပန်လည်ထတ် ပးြခင်း

--------------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်အတွက်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
ကညာြခင်းခရ သာ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်း

ဦး/ ဒ ----------------

ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ

၃၈(က)

အရ

အား

ခရ ကာင်း

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခွင့်အာမခ ငွ

၃၀၀၀၀ဝိ/- ( ကျပ်သးသိနး် တိတိ )ကိ ၂၀ ခနှစ၊်

လ

ရက် န ့တွင်

ြပန်လည်ထတ် ပးလိက်ပါသည်။

ရးတဆိပ်
------------- ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က

(သိ ့မဟတ်)

ဥက္က ကတာ၀န်လဲအပ်ထားသူ
------------------------------------------------------------------------------(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂
သိ ့
ဥက္က
----------------------- ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
အ ကာင်းအရာ။

ရွး ကာက်ပ၀
ဲွ င်ခင
ွ အ
့် ာမခ ငွလက်ခရရှိ ကာင်း ြပန် ကား
ြခင်း

ဦး/ ဒ ---------------- သည် ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းခရ ကာင်း
ကညာြခင်းခရသြဖင့် ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၃၈(က)
အရ ြပန်လည် ထတ် ပးသည့်

ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခွင့်အာမခ ငွ ၃ဝဝဝဝဝိ/-

(ကျပ် သးသိန်းတိတိ)ကိ ၂၀ ခနှစ်၊

လ

ရက် န ့တွင်

လက်ခရရှိပါသည်။

ဦး/ ဒ ----------------------------------------------------- မဲဆန္ဒနယ်
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်/ ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်

( မလိအပ်သည်များကိ ပယ်ဖျက်ပါရန် )

ပစ (၆-ဃ)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခွင့်အာမခ ငွ ြပန်လည်ထတ် ပးြခင်း
[နည်းဥပ ဒ ၃၈(ခ)]
သိ ့
ဦး/ ဒ ----------------------------------------- လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း
တင်သွင်းထားသူ/ ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်
အ ကာင်းအရာ။

ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခင
ွ ့်အာမခ ငွ ြပန်လည်ထတ် ပးြခင်း

------------------------------ မို ့နယ်
လတ် တာ်က ိ ယ် စ ားလှယ ် လာင် း

ြပည်သူလတ်
့
တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တင
ွ ်

အမည် စ ာရင် း

တင်သ ွင ်း ထားသူ

ဦး/ ဒ ----------------- သည် ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းမခရ သာ်လည်း
ရွး ကာက်ပွဲတွင်

ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ

ရှစ်ပတစ်ပနှင့်အထက်

ရရှိသြဖင့်

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၃၈ (ခ) အရ ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခွင့်
အာမခ ငွ ၃၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်သးသိနး် တိတ)ိ ကိ ၂၀

ခနှစ်၊

------ ရက် န ့တွင် ြပန်လည်ထတ် ပးလိက်ပါသည်။

ရးတဆိပ်
---------------- ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က
(သိ ့မဟတ်)
ဥက္က ကတာ၀န်လဲအပ်ထားသူ
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

လ

၂
သိ ့
ဥက္က
----------------------- ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
အ ကာင်းအရာ။

ရွး ကာက်ပွဲ

၀င်ခွင့်အာမခ ငွ

လက်ခရရှိ ကာင်း

ြပန် ကားြခင်း
ဦး/ ဒ ---------------------- သည်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်း

မခရ သာ်လည်း ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ် ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ ရှစ်ပတစ်ပနှင့်အထက်
ရရှသ
ိ ြဖင့်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ြပန်လည်ထတ် ပးသည့်
သးသိန်းတိတိ)ကိ

၂၀

ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ

ရွး ကာက်ပွဲ၀င်ခွင့်အာမခ ငွ
ခနှစ်၊

၃၈

(ခ)

အရ

၃ဝဝဝဝဝိ/- (ကျပ်

လ

ရက် န ့ တွင်

လက်ခရရှိပါသည်။

ဦး/ ဒ ----------------------------------------------------- မဲဆန္ဒနယ်
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ထားသူ/
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်

( မလိအပ်သည်များကိ ပယ်ဖျက်ပါရန် )

ပစ ( ၇ )
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ခန် ့စာ
[ နည်းဥပ ဒ ၂၂ ]
ဓာတ်ပ

သိ ့
နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
-------------------------- မို ့
ဤ ရွး ကာက်ပွဲတွင် ----------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်
မဲဆန္ဒနယ်၏ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း က န်ပ် ----------------------မှတ်ပတင်အမှတ် --------------------- သည်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်

အြဖစ် က န်ပ်ကိယ်တိင် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည် ြဖစ်ပါသည်။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း၏လက်မတ
ှ ်
အမည် ၊ ----------------------------------ရက်စွဲ၊---------------------- မှတ်ပတင်အမှတ်၊ ------------------------

ပစ (၇-က)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ခန် ့စာ
[ နည်းဥပ ဒ ၂၂ ]
ဓာတ်ပ

သိ ့
နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

-------------------------- မို ့
ဤ ရွး ကာက်ပွဲတွင် ------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်
မဲဆန္ဒနယ်၏ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း က န်ပ် ---------------------မှတ်ပတင်အမှတ် ----------------က -------------------------------------- န
-------------------- ၏ သား/သမီး -------------------------မှတ်ပတင်အမှတ်
---------------------------- ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
အမှတ်စဉ် (

) တွင် ပါရှိသူအား က န်ပ်၏

ကျးရွာအပ်စ မဲစာရင်း
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်

အြဖစ် ခန် ့ထားပါသည်။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း၏လက်မတ
ှ ်
အမည် ၊ -------------------------------------ရက်စွဲ၊----------------------- မှတ်ပတင်အမှတ်၊ -----------------------------

၂
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်၏ ၀န်ခချက်
က န်ပ်သည်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

ခန် ့ထားြခင်းကိ

သ ဘာတူလက်ခပါသည်။ က န်ပ်သည် ြပည်သလတ်
ူ့
တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
အြဖစ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်

အရည်အချင်းများနှင့်

ြပည်စ
့ သူ

ြဖစ် ကာင်း ၀န်ခကတိြပုပါသည်။

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်၏လက်မှတ်
အမည် ၊ ---------------------------------ရက်စွဲ၊-------------------------

မှတ်ပတင်အမှတ်၊ ------------------------

ပစ (၇-ခ)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ရပ်သိမ်းလာ
[ နည်းဥပ ဒ ၂၂ ]
သိ ့
ဥက္က
နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
-------------------------- မို ့
စာအမှတ်၊
ရက်စွဲ၊
အ ကာင်းအရာ။

ခနှစ၊်

လ

ရက်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ရပ်သိမ်း ကာင်း
တင်ြပြခင်း

၁။

ဤ ရွး ကာက်ပွဲတွင် -------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်

မဲဆန္ဒနယ်၏ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း က န်ပ် ----------------------မှတ်ပတင်အမှတ် ---------------------------- က နည်းဥပ ဒ ၂၂ (က) အရ
ခန် ့ထားခဲ့ သာ

ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယ် ြဖစ်သူ ဦး/ ဒ -----------------

မှတ်ပတင်အမှတ်

----------------------

အား

အာက်ပါ

အ ကာင်း

တစ်ရပ်ရပ် ကာင့် -------------------- ရက် န ့မှစ၍ က န်ပ်၏ ရွး ကာက်ပွဲ
ကိယ်စားလှယ် အြဖစ်မှ ရပ်သိမ်းလိက်ပါ ကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည် (က)
(ခ)
(ဂ)

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ နတ်ထွက်ြခင်း၊
ကွယ်လွန်ြခင်း၊
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ရပ်သမ
ိ း် ြခင်း။

၂
၂။

အဆိပါ ဦး/ ဒ ----------------------- အားခန် ့ထားခဲ့သည့်

မူရင်းခန် ့စာပစ (၇-က)ကိလည်း ပူးတွဲြပန်လည် ပးပိ ့အပ်ပါသည်။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း၏လက်မတ
ှ ်
ရက်စွဲ၊-------------------------

ပစ (၈)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
မဲရကိယ်စားလှယ/် အကူကိယ်စားလှယ်ခန် ့စာ
[ နည်းဥပ ဒ ၂၃ (ခ) ]

သိ ့

ဓာတ်ပ

(၃)

“--------------- ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ”
------------------ မို ့

ဤ ရွး ကာက်ပွဲတွင် ------------------ မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်
မဲဆန္ဒနယ်၏ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း က န်ပ် --------------------က
ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲ နည်းဥပ ဒ၂၃ (က)အရ ဤမဲဆန္ဒနယ်

အတွငး် ရှိ ------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ မဲရအမှတ်(

)၌

က န်ပ်၏ မဲရကိယ်စားလှယ်/ အကူကိယ်စားလှယ်အြဖစ်ြဖင့် ဆာင်ရွက် စရန်
ဦး/ ဒ ------------------- မှတ်ပတင်အမှတ် -------------------------- အား
ခန် ့ထားပါသည်။ ယင်း၏ အမည်သည် ---------------------------- ရပ်ကက
ွ ်/
ကျးရွာအပ်စ မဲစာရင်းအမှတ်စဉ် (

)တွင် ပါရှိပါသည်။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း၏လက်မတ
ှ ်
ရက်စွဲ၊-------------------------

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂
က န်ပ်သည်
ဆာင်ရွက်ရန်

မဲရကိယ်စားလှယ်

သ ဘာတူပါသည်။

/

က န်ပ်သည်

အကူကယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ်
-------------------------

မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ကျင်းပမည့် ရွး ကာက်ပွဲအတွက်
ြပ ာန်းထား သာဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒများ၊

ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ပါမည်ဟ ၀န်ခပါသည်။

မဲရကိယ်စားလှယ် / အကူကယ်
ိ စားလှယ၏
် လက်မတ
ှ ်
ရက်စွဲ၊------------------------ခန် ့ထားြခင်းကိ အသိအမှတ်ြပုသည်။

ရးတဆိပ်
(၃)

“------------ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ”

ရက်စွဲ၊---------------------------

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ (၈-က)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
မဲရကိယ်စားလှယ်/အကူကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ရပ်သိမ်းလာ
[ နည်းဥပ ဒ ၂၅ ]
သိ ့
(၃)

ဥက္က
“--------------- ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ”
------------------ မို ့
စာအမှတ်၊
ရက်စွဲ၊

အ ကာင်းအရာ။

မဲရကိယ်စားလှယ်

ခနှစ၊်
/

လ

ရက်

အကူကိယ်စားလှယ်

အြဖစ်မှ

ရပ်သိမး် ကာင်း တင်ြပြခင်း
ဤ ရွး ကာက်ပွဲတွင် -------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်
မဲဆန္ဒနယ်၏ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း က န်ပ် --------------------က
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ

နည်းဥပ ဒ၂၃

(က)အရ

ဤမဲဆန္ဒနယ်

အတွငး် ရှိ --------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ မဲရအမှတ် (
က န်ပ်၏

မဲရကိယ်စားလှယ်/

အကူကယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ်

) ၌

ခန် ့ထားခဲ့ သာ

ဦး/ ဒ ---------------------- မှတ်ပတင်အမှတ် ------------------------ အား
အာက်ပါအ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ကာင့် -------------ရက် န ့မှ စ၍ က န်ပ်၏
မဲရကိယ်စားလှယ်/

အကူကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ

ရပ်သမ
ိ း် လိက်ပါ ကာင်း

တင်ြပအပ်ပါသည် (၁) မဲရကိယ်စားလှယ်/အကူကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ နတ်ထွက်ြခင်း၊
(၂) ကွယ်လွန်ြခင်း၊
(၃) မဲရကိယ်စားလှယ်/အကူကိယ်စားလှယ်အြဖစ်မှ ရပ်သိမ်းြခင်း။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း၏လက်မတ
ှ ်
ရက်စွဲ၊------------------------(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ (၉)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာရပ်သိမ်း ကာင်း အ ကာင်း ကားစာ
[ နည်းဥပ ဒ ၃၃ ]
သိ ့
နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
-------------------- မို ့
အ ကာင်းအရာ။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် လာ
ရပ်သိမး် ြခင်း

၁။

က န်ပ်သည် ---------------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်

မဲဆန္ဒနယ်အတွက်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ/

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်
-------------------------

နြပည် တာ်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ----------- ရက် န ့တွင်
သက်ဆိင်ရာ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရး၏ မှတပ
် တင်အမှတစ
် ဉ်---------------- ြဖင့်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
၂။

-----------------------------------

န က န်ပ် ---------------------

မှတ်ပတင်အမှတ် --------------------သည် ------------------------- မို ့နယ်
ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အြဖစ်
အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားြခင်းကိ

-----------------

ရက် န ့တွင်

ရပ်သိမ်းပါ ကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ထားသူ၏လက်မတ
ှ ်
၂၀ ခနှစ်၊

လ

ရက်

-------------------------------------------------------------------------------

၂
လက်မှတ်မှန်ကန် ကာင်း သက် သခစာ
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်
ထားြခင်းမှ

အမည်စာရင်း တင်သွင်း

ရပ်သမ
ိ း် လိသူ ဦး/ ဒ ----------------------- သည် က န်ပ်၏

ရှ ့ မှာက်တွင် လက်မှတ် ရးထိးြခင်း မှန်ကန်ပါသည်။
ရးတဆိပ်
ရက်စွဲ၊ -------------------------

တရားသူ ကီး

------------------------------------------------------------------------------( နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ရးတွင်
ထိနး် သိမး် ထားရန်)
အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာရပ်သိမ်း ကာင်း လက်ခရရှိြခင်း
ဤအမည်စာရင်း တင်သွင်းလာရပ်သိမ်း ကာင်းကိ က န်ပ်၏ရး၌
၂၀

ခနှစ်၊

လ

(

) ရက် န ့

နာရီ အချိန်တင
ွ ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခလိသူ ဦး/ ဒ -----------------------------------ထမှ
လက်ခရရှိပါသည်။ ဤရး၏ မှတပ
် တင်အမှတစ
် ဉ် ------------------- တွင်
မှတ်ပတင်ထားရှိပါသည်။
( လ ာက်လာလက်ခသူ )

( လ ာက်လာ ပးအပ်သူ )

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ
ရးတဆိပ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/
အမည် ၊ -------------------------- ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က
မှတ်ပတင်အမှတ် ၊ -------------------

(သိ ့မဟတ်)

ဥက္က က တာ၀န်လဲအပ်ထားသူ

၃
( အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ ရပ်သိမ်းသူအား ြပန် ပးရန် )
အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာရပ်သိမ်း ကာင်း လက်ခရရှိြခင်း
ဤအမည်စာရင်း
၂၀
အချိန်တွင်

တင်သွင်းလာရပ်သိမ်း ကာင်းကိ

ခနှစ၊်

--------- လ (
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခလိသူ

လက်ခရရှိပါသည်။

ဤရး၏

က န်ပ်၏ရး၌

) ရက် န ့

နာရီ

ဦး/ ဒ ---------------ထမှ

မှတပ
် တင်အမှတစ
် ဉ်

----------

တွင်

မှတ်ပတင်ထားရှိပါသည်။
( လ ာက်လာ ပးအပ်သူ )

( လ ာက်လာလက်ခသူ )

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ
ရးတဆိပ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/
အမည် ၊ -------------------------- ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က
မှတ်ပတင်အမှတ် ၊ -----------------

(သိ ့မဟတ်)

ဥက္က က တာ၀န်လဲအပ်ထားသူ

ပစ (၁၀)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏ အမည်စာရင်း ကညာချက်
[ နည်းဥပ ဒ ၃၅ ]
------------------------ မို ့နယ် ြပည်သူလတ်
့
တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်
အ
မှတ်
စဉ်
၁

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ၏
အမည်နှင့် မှတ်ပတင်အမှတ်
၂

ကိယ်စားြပု သာပါတီ

ကိယ်စားြပု သာပါတီ
သိ ့မဟတ်
တစ်သီးပဂ္ဂလ

သိ ့မဟတ်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း၏

တစ်သးီ ပဂ္ဂလ၏

နရပ်လပ
ိ စ
် ာ

သ ကတအမှတ်အသား

၃

၄

၅

၁
၂
၃
၄
၅
၆
အထက်ပါ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများသည် ၂၀

ခနှစ၊်

လ(

)ရက် န ့တွင် ကျင်းပမည့် ရွး ကာက်ပ၌
ဲွ

ပါ၀င်ယှဉ် ပိုင်၍ ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခ ကမည်ြဖစ် ကာင်း ကညာအပ်ပါသည်။
ဥက္က
နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
ရက်စွဲ၊ -----------------------------

------------------------------------ မို ့

ပစ (၁၁)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းမစတင်မီ ဆန္ဒမဲလက်မှတမ
် ျား ရတွက်စစ် ဆးြခင်းမှတတ
် မ်း
(၃)

နည်းဥပ ဒ ၄၀ “( ဂ )”
--------------------------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်
---------------- မို ့နယ် ၊ --------------------ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
မဲရအမှတ် (
မဲပးများကိ

) တွင်

အသးြပုမည့်

ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားနှင့်

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းမြပုမီ --------------- ရက် န ့ --------- အချိန်တင
ွ ်

မျက်ြမင်လက် တွ ့
လက်မှတ်များနှင့်

စစ် ဆးခဲရ
့ ာ

မဲပးများမှာအလွတ်များြဖစ် ပီး

မဲပးအ ရအတွကမ
် ာှ

ဆန္ဒမဲ

အာက်ပါအတိင်းြဖစ် ကာင်း

မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် ရးထိးပါသည်၁။

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အ ရအတွက် (ဂဏန်းြဖင့်) -------၊ (စာြဖင့်) --------

၂။

မဲပးအလွတ်အ ရအတွက် (ဂဏန်းြဖင့်) ---------၊ (စာြဖင့်)---------မဲရမှူး
အမည်၊ ----------------------------

ရက်စွဲ၊ ---------------------

မှတ်ပတင်အမှတ်၊ ------------------

မဲရအဖွဲ ့၀င်

မဲရအဖွဲ ့၀င်

မဲရအဖွဲ ့၀င်

အမည်၊ --------------

အမည်၊ ------------------ အမည်၊ ----------------

မှတ်ပတင်အမှတ်၊ ------ မှတပ
် တင်အမှတ၊် ------

မှတ်ပတင်အမှတ်၊------

မဲရကိယ်စားလှယ်

မဲရကိယ်စားလှယ်

မဲရကိယ်စားလှယ်

အမည်၊ -------------

အမည်၊ --------------- အမည်၊ ---------------------

မှတ်ပတင်အမှတ်၊ --- မှတ်ပတင်အမှတ်၊ ----- မှတ်ပတင်အမှတ်၊ ----------(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ(၁၁-က)
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲမှ ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသိ ့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် နှင့် စာအိတ် ထတ် ပးသည့် စာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၄၀ (က) ]
မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
စဉ်

လတ် တာ်

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်
အ ရအတွက်

မဲဆန္ဒနယ်

အပ် ရ

၁

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

၂

အမျိုးသားလတ် တာ်

၃

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်

မို ့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(

၄

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်

တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်

ရွက် ရ

စာအိတ်
အ ရအတွက်

မှတ်ချက်

မို ့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (

)
)

တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်
တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်
စစ ပါင်း
အထက်ပါအတိင်း ဆန္ဒမဲလက်မှတ် စာအပ် (
ဥက္က ဌ

) ၊ ရွက် ရ (

) စာင် နှင့် စာအိတ် (

အတွင်း ရးမှူး

) ကိ ထတ် ပး/ လက်ခ ရရှိပါသည်။
ဥက္က ဌ

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

အတွငး် ရးမှူး
ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ရက်စွဲ၊

ရက်စွဲ၊

မှတ်ချက်။

ဤပစကိ(၂) စာင်ြပုစ၍တစ် စာင်ကိ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၏
ဲ လက်ခအြဖစ် သိမ်းဆည်း၍ ကျန်တစ် စာင်ကိ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက်
သိ ့မဟတ် ကျးရွာ အပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက လက်ခအြဖစ်သိမ်းဆည်းထားရမည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ(၁၁-ခ)
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှ မဲရမှူးသိ ့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် ထတ် ပးသည့် စာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၄၀ (ခ) ]
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
ဆန္ဒမဲလက်မတ
ှ ်
စဉ်

လတ် တာ်

မဲဆန္ဒနယ်

အ ရအတွက်
အပ် ရ

၁

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

၂

အမျိုးသားလတ် တာ်

၃

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်

မို ့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(

၄

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်

တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်

မှတခ
် ျက်

ရွက် ရ

မို ့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (

)
)

တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်
တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်
စစ ပါင်း
အထက်ပါအတိင်း ဆန္ဒမဲလက်မှတ် စာအပ် (
ဥက္က ဌ

) ၊ ရွက် ရ (

အတွငး် ရးမှူး
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ရက်စွဲ၊
မှတ်ချက်။

မဲရမှူး
အမည်၊
မဲရအမှတ်၊
ရက်စ၊ဲွ

ဤပစကိ(၂) စာင်ြပုစ၍တစ် စာင်ကိ ရပ်ကက
ွ ် /
မဲရမှူးက သိမ်းဆည်း ထားရမည်။

(၃)

) စာင်ကိ ထတ် ပး / လက်ခ ရရှပ
ိ ါသည်။

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက လက်ခအြဖစ်သိမ်းဆည်းထား၍ တစ် စာင်ကိ

ပစ (၁၂)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
မဲစာရင်းများြပင်ဆင်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆာင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်
[ နည်းဥပ ဒ ၅၀ (ဂ) ]
------------------------------------ မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်
------------------------------------ ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
မဲရအမှတ် (
ရက်စွဲ

)
အ ကာင်းအရာ

ရက်စွဲ ၊ -------------------------------

ဆာင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်

မဲရမှူးလက်မတ
ှ ် နှင့် အမည် -------------------------------------------------------------------------------------

ပစ (၁၃)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးသူများစာရင်း
(၃)

[ နည်းဥပ ဒ ၅၁ “(ဆ)” ]
-------------------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်
------------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
မဲရအမှတ် (
စဉ်

)

မဲစာရင်း

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

အမှတစ
် ဉ်

ပးသူအမည်

လဲ ြပာင်း ပးအပ်သူ

အဘအမည်

လက်ခြဖတ်ပိင်း
အမှတ်စဉ်

အထက်ပါအတိင်းချိပပ
် တ
ိ ထ
် ားသည့မ
် ပ
ဲ း (၁)ပးနှင့်
ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် လက်ခြဖတ်ပိင်း (
စာင်ကိ လက်ခရရှိပါသည်။

ဥက္က /အတွင်း ရးမှူး
--------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
ရက်စွဲ ၊ -------------------------------

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

မဲရမှူး၏လက်မှတ် ---------အမည် ----------------------ရက်စွဲ၊ -----------------------

)

ပစ (၁၄)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ကန် ့ကွကမ
် စ
ဲ ာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၅၃ ]
----------------------------- မို ့နယ်ြပည်သူ ့လတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်
--------------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
မဲရအမှတ် (

)

ဆန္ဒမဲလက်မှတ် တာင်းသူ၏
၁။

အမည်၊ ----------------------------------------------------------------

၂။

မှတ်ပတင်အမှတ်၊ -----------------------------------------------------

၃။

နရပ်လိပ်စာ၊ ---------------------------------------------------------

၄။

မဲစာရင်းပါအမှတ်စဉ်၊ --------------------------------------------------

၅။

ဆန္ဒမဲလက်မှတ် တာင်းဆိသူသည်
ြဖစ် ကာင်းနှင့်

မိမသ
ိ ာလ င်

သူတစ်ပါးအ ယာင် ဆာင်၍

မဲဆန္ဒရှင်အမှန်
မဲထည့်ြခင်းြဖစ်ပါ က

ြပစ်ဒဏ်ကျခရမည်ဟ မဲရမှူး၏ ရှင်းလင်း ြပာ ကားချက်ကိ

နားလည်

သ ဘာ ပါက် ကာင်း ၀န်ခပါသည်။

ဆန္ဒမဲလက်မှတ် တာင်းဆိသူလက်မှတ်နှင့် အမည်
သူတစ်ပါးအ ယာင် ဆာင်၍ ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ် တာင်းဆိသူြဖစ် ကာင်း တင်ြပသူ
(က)

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
အမည်-----------------------

(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်
အမည်-----------------------

(ဂ)

လက်မှတ် ----------------လက်မှတ် --------

မဲရမှူးက သင့် လျာ်သည်ဟထင်ြမင်ယူဆသူ
အမည်------------------------ လက်မှတ် --------

၂
မဲရမှူး၏ ဆးြဖတ်ချက် --------------------------------------------------

မဲရမှူးလက်မှတ်နှင့် အမည်
ရက်စွဲ ၊ -----------------------------

ပစ (၁၅)
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွငရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျားနှင့်
ပတ်သက်၍ ြဖည့်သွင်းရန်ပစ
[ နည်းဥပ ဒ ၅၆ (က) နှင့် ၅၇ (က) ]
ဥက္က
--------------------- မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
က န် တာ်/က န်မ
ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့်

----------------

သည်

------------------

န ့ရက်တွင် သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်၏ ြပင်ပသိ ့

ရာက်ရှိ နမည်ြဖစ်ပါသည်။

က န် တာ်/က န်မအား ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ြ် ဖင့်

ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက် ကန် တာ်/ကန်မနှငပ
့် တ်သက်သည့်

အချက်အလက်များကိ

အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပ တာင်းဆိအပ်ပါသည် (၁) တာင်းဆိသူ၏ အမည် -----------------------------------------(၂) တိင်းရင်းသားလူမျိုး

------------------------------------------

(၃) မှတ်ပတင်အမှတ်

------------------------------------------

(၄) မွးသက္က ရာဇ် (အသက်) ---------------------------------------(၅) အဘအမည်

-----------------------------------------

(၆) အမိအမည်

------------------------------------------

(၇) * တာင်းဆိသူ၏ အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ- အမှတ်( )
----------------လမ်း/ ကျးရွာ----------------- ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ၊
---------------- မို နယ်
့ ၊ --------------------- တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်
(၈) တာင်းဆိသူ ယခ ရာက်ရှိ နသည့် ------------------------------နရပ်/ဌာန (ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပ) ---------------------------------ခွဲြခား ဖာ်ြပရန်၊
တာင်းဆိသူ၏လက်မှတ်
ရက်စွဲ၊ -----------------------(* တာင်းဆိသူ၏အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာသည် ယခ တာင်းခသည့် မဲဆန္ဒနယ်အတွငး်
ြဖစ်ရမည်။)
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ (၁၆ )
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ ရရှိ သာ ဆန္ဒမဲစာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၆၆ (င) ]

----------------------------------------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်
မဲရအမှတ် ( )
စဉ်

လတ် တာ်

ကိယ်စားြပု သာပါတီ

ကိယ်စားလှယ် လာင်း

(သိ ့မဟတ်)

အမည်

တစ်သးီ ပဂ္ဂလ

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ --------------------------------

ရရှိ သာဆန္ဒမအ
ဲ ရအတွက်
ဆန္ဒမဲ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မှတ်ြဖင့်

လက်မှတ်ြဖင့်

မှတ်ချက်

စစ ပါင်း
ဂဏန်းြဖင့်

စာြဖင့်

၁။ ထတ် ပးသည့်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

=

၂။ မဲပးထဲမှထတ်ယူရရှိသည့် ကိုတင်

=

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်
၃။ ရတွကသ
် ည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတန
် ှင=
့်
ဆန္ဒမဲလက်မတ
ှ ် ပါင်း
၄။ ပယ်မဲ ပါင်း

=

၅။ ပျာက်မဲ ပါင်း

=

( ၁+၂ = ၃+၄+၅ )

မှန်ကန် ကာင်းလက်မှတ် ရးထိးပါသည်။
မဲရကိယ်စားလှယ်များလက်မှတ်နှင့်အမည်
အများြပည်သအ
ူ သိသက် သများလက်မတ
ှ န
် င
ှ ့် အမည်
၁။
--------------------------------------၁။
----------------------------------------၂။
--------------------------------------၂။
----------------------------------------၃။
--------------------------------------၃။
----------------------------------------၄။
--------------------------------------၄။
----------------------------------------ရက်စွဲ ၊ ---------------------------------------(၂)
“မှတ်ချက်။ ဤပစတွင် လက်မှတ် ရးထိးရန် ပျက်ကက
ွ ပ
် ါက ပျက်ကက
ွ ်သူ၏တာ၀န်သာ ြဖစ် စရမည်။”
(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

မဲရမှူး / မဲရအဖွဲ ့၀င်များ လက်မှတန
် ှင့် အမည်
၁။
မဲရမှူး ----------------------------၂။
မဲရအဖွဲ ့၀င် ------------------------၃။
မဲရအဖွဲ ့၀င် ------------------------၄။
မဲရအဖွဲ ့၀င် -------------------------

၂
သက် သများစာရင်း
၁။

ဦး/ ဒ -------------------------------------------------

၂။

ဦး/ ဒ -------------------------------------------------

၃။

ဦး/ ဒ -------------------------------------------------

၄။

ဦး/ ဒ -------------------------------------------------

၅။

ဦး/ ဒ -------------------------------------------------

၆။

ဦး/ ဒ -------------------------------------------------

၇။

ဦး/ ဒ -------------------------------------------------

၈။

ဦး/ ဒ -------------------------------------------------

၉။

ဦး/ ဒ -------------------------------------------------

၁၀။ ဦး/ ဒ -------------------------------------------------

ပစ ( ၁၆-၁ )

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
အသးမြပုဘဲ ကျန်ရှိ န သာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များစာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၆၅ (က) ]
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ၊ မဲရအမှတ် (
)
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်
စဉ်

လတ် တာ်

မဲဆန္ဒနယ်

အ ရအတွက်
အပ် ရ

၁

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

၂

အမျိုးသားလတ် တာ်

၃

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်

မို ့နယ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်အမှတ်(

၄

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်

တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်

မှတခ
် ျက်

ရွက် ရ

မို ့နယ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (

)
)

တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်
တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်
စစ ပါင်း
မှန်ကန် ကာင်းလက်မှတ် ရးထိးပါသည်။
မဲရကိယ်စားလှယ်များလက်မှတ်နှင့်အမည်
၁။
--------------------------------------၂။
--------------------------------------၃။
--------------------------------------၄။
--------------------------------------ရက်စွဲ ၊ ---------------------------------------မှတ်ချက်။
(၃)

အများြပည်သအ
ူ သိသက် သများလက်မတ
ှ န
် င
ှ ့် အမည်
၁။
----------------------------------------၂။
----------------------------------------၃။
----------------------------------------၄။
-----------------------------------------

ဤပစတွင် လက်မှတ် ရးထိးရန် ပျက်ကက
ွ ်ပါက ပျက်ကွက်သူ၏တာ၀န်သာ ြဖစ် စရမည်။

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

မဲရမှူး / မဲရအဖွဲ ့၀င်များ လက်မှတ်နှင့်အမည်
၁။
မဲရမှူး ----------------------------၂။
မဲရအဖွဲ ့၀င် ------------------------၃။
မဲရအဖွဲ ့၀င် ------------------------၄။
မဲရအဖွဲ ့၀င် -------------------------

ပစ (၁၇)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ပယ်မဲစာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၆၆ (စ) ]
------------------------------------ မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်
----------------------------------- ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
မဲရအမှတ် (
စဉ်

)
ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိ ့မဟတ်
ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် အမှတ်စဉ်

ပယ်သည့်အ ကာင်းအရာ အကျဉ်းချုပ်

ပယ်သည့်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အ ရအတွက် --------------------------------------------------------------------------------------------------ပယ်သည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အ ရအတွက် ----------------------------------------------------------------------------------------စစ ပါင်း အ ရအတွက် ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ရက်စွ၊ဲ ---------------------------

မဲရမှူးလက်မှတ်နင
ှ ့် အမည်

မှတ်ချက်။ (က) ပယ်သည့်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မှတ်နှင့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိအမှတ်စဉ် ရးမှတ်၍ ဇယားပါအမှတ်စဉ်စာတိင်တွင် တစ်ဆက်တည်း
ဖာ်ြပရမည်။
(ခ) ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သိ ့မဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်စာတိင်တွင် ဆန္ဒမဲလက်မှတသ
် ိ ့မဟတ် ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မှတ်ကိ ခွြဲ ခား
ဖာ်ြပရန်။
(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ (၁၇-က)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ပယ်မဲစာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၆၇ (က) ]
------------------------------------ မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်

စဉ်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် အမှတ်စဉ်

ပယ်သည့်အ ကာင်းအရာ အကျဉ်းချုပ်

ပယ်သည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း --------------------------------------------------------------------------------

ရက်စွ၊ဲ ---------------------------

ဥက္က

သိ ့မဟတ် အတွင်း ရးမှူး

---------------------- မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
မှတ်ချက်။

(က)

ပယ်သည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ အမှတ်စဉ် ရးမှတ်၍ ဇယားပါ
ဖာ်ြပရမည်။

(ခ)
(၃)

မလိအပ်သည်များကိပယ်ဖျက်ပါရန်။

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

အမှတ်စဉ်စာတိင်တွင် တစ်ဆက်တည်း

ပစ (၁၈)
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ ပးပိ ့ထားသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအရ
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ ရရှိ သာ ဆန္ဒမဲစာရင်း

[ နည်းဥပ ဒ ၆၇ (က) ]
------------------------------------ မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်
ရရှိ သာဆန္ဒမအ
ဲ ရအတွက်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ကိယ်စားြပု သာပါတီ
အမည်

( သိ ့မဟတ် ) တစ်သးီ ပဂ္ဂလ

ဂဏန်းြဖင့်

မှတ်ချက်

စာြဖင့်

၁။ ထတ် ပးသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

=

၂။ လက်ခရရှိသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

=

၃။ ရတွက်သည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

=

၄။ ပယ်သည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်

=

၅။ ြပန်လည်မရရှိ သာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် =
၁ = ၂+၅
ပယ်မဲစစ ပါင်း (
)
ဤ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ ၂၀
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ သိ ့မဟတ်
ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယမ
် ျားလက်မှတ်နှင့်အမည်
၁။
--------------------------------------၂။
--------------------------------------၃။
--------------------------------------၄။
--------------------------------------ရက်စဲွ ၊ ----------------------------------------

(၂) “မှတ်ချက်။

ခနှစ် ၊

လ
ရက် န ့
နာရီအချိန်တွင် ဖွင့်လှစ် ရတွက်ပါသည်။
မှန်ကန် ကာင်းလက်မှတ် ရးထိးပါသည်။

အများြပည်သူအသိသက် သများလက်မှတ်နှင့် အမည်
၁။
၂။
၃။
၄။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဤပစတွင် လက်မှတ် ရးထိးရန် ပျက်ကက
ွ ်ပါက ပျက်ကွကသ
် ူ၏တာ၀န်သာ ြဖစ် စရမည်။”

(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂ = ၃+၄

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၀င်များ လက်မှတ်နှင့် အမည်

၁။
၂။
၃။
၄။

ဥက္က -----------------------------------------အတွင်း ရးမှူး--------------------------------အဖွဲ ့၀င် ---------------------------------------အဖွဲ ့၀င် ----------------------------------------

ပစ(၁၈-၁)
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ
မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ြပည်တင
ွ ်း/ြပည်ပ မဲဆန္ဒရှင်များထမှ လက်ခရရှိ သာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါစာအိတ်စာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၇၁ ( ခ ) ]
စဉ်

လက်ခရရှိသည့်

ရက်စွဲ
န ့ရက်

၁။
၂။

အချိန်

ရက် န ့

စာအိတ်
အမှတ်စဉ်

ပးပိ ့သည့်ဌာန/
တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ ့

စာရင်း ရးသွင်းသူ

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

ရပ်ကွက/် ကျးရွာ

မဲရ

နှင့် အမှတ်

အပ်စအမည်

အမှတ်

လက်မှတ်

အချိန်တွင် ဤစာရင်းကိ ပိတ်ပါသည်။

ဤစာရင်း၏ နာက်ဆး ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ စာအိတ်အမှတ်စဉ်မှာ (

) ြဖစ်ပါသည်။

ဥက္က ဌ

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ဝင်

အတွငး် ရးမှူး

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

မှတ်ချက်

ပစ (၁၉ )

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ ရရှိသည့် ဆန္ဒမဲစာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၆၇ (ခ) ]
---------------------------------- မို ့နယ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်

ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ

မဲရ

စဉ်

အမည်

အမှတ်

၁

ညာင်ပင်သာ

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများအမည်
ဦးြဖူ
ဆန္ဒမဲ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မတ
ှ ်

လက်မှတ်

မှတခ
် ျက်

ဦးနီ
ပါင်း

ဆန္ဒမဲ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မတ
ှ ်

လက်မှတ်

ဦးမဲ
ပါင်း

ဆန္ဒမဲ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မှတ်

လက်မတ
ှ ်

ပါင်း

၁
၂
၃

၂

မကျီးပင်

၁
၂
၃

၃

ထန်းတပင်

၁
၂
၃

ပစ (၁၈)အရ ရရှိ သာ
ကိုတင်ဆန္ဒမဲ
ရရှိ သာဆန္ဒမဲစစ ပါင်း

မှန်ကန် ကာင်းလက်မှတ် ရးထိးပါသည်။
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ သိ ့မဟတ်

အများြပည်သူအသိသက် သများလက်မှတ်နှင့် အမည်

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၀င်များ လက်မှတ်နှင့် အမည်

ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယ်များလက်မှတ်နှင့်အမည်
၁။
--------------------------------------၁။
----------------------------------------၁။
ဥက္က -----------------------------------------၂။
--------------------------------------၂။
----------------------------------------၂။
အတွငး် ရးမှူး--------------------------------၃။
--------------------------------------၃။
----------------------------------------၃။
အဖွဲ ့၀င် ---------------------------------------၄။
--------------------------------------၄။
----------------------------------------၄။
အဖွဲ ့၀င် ---------------------------------------ရက်စွဲ ၊ ---------------------------------------(၂) “မှတခ
် ျက်။”
(၁)
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းဦး ရမှာ နမူနာတင်ြပထားသည့် သးဦးထက်ပမိ
ိ ပါက ပစ (၁၉)ကိ စာမျက်နာှ နပါတ်တပ်၍ ြဖည့်သွင်း ဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
(၂)
“(၂)
ဤပစတွင် လက်မတ
ှ ် ရးထိးရန် ပျက်ကွက်ပါက ပျက်ကက
ွ သ
် ၏
ူ တာ၀န်သာ ြဖစ် စရမည်။”
(၂)

ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

ပစ (၂၀)
ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတစ
် ာရင်း
[ နည်းဥပ ဒ ၇၇ ]
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်၊ ------------------------------------မှတ်ပတင်အမှတ်၊ -----------------------------------------------------------အ မဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ၊ -----------------------------------------------------လတ် တာ်အမျိုးအစား၊ -----------------------------------------------------မဲဆန္ဒနယ်၊ ------------------------------------------------------------------၁။

ရ ငွဆသည်
ိ
မာှ - လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း၏

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ကန်ကျစရိတမ
် ျားကိ ပး ပီးသည်ြဖစ် စ၊ ပးရန်ကျန် န သးသည်ြဖစ် စ ကန်ကျရန်
အတွက် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး (အ ရွးခသူ အပါအဝင်) ထမှလည်း ကာင်း၊ ကမ္ပဏ၊ီ
ကမ္ပဏအ
ီ စအဖွဲ ့စသည်တိ ့ထမှလည်း ကာင်း၊ ပါတီမလ
ှ ည်း ကာင်း ရ သာ ငွများ၊
အာမခစာချုပ်များ၊ ပစ္စည်းများြဖစ်ပါသည်။
စဉ်

ငွရ ြပစာ/ပစ္စည်း

ရရှိသည့် န ့စွဲ

ပးသူ၏အမည်နှင့် အ ကာင်းအရာ

ငွ သိ ့မဟတ်
တန်ဖိး

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ငွ၊ ပစ္စည်းတန်ဖိး (စာသားြဖင့)် --------------------------------------------------------------------------------------------------(၃)

တတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။

၂
မှတခ
် ျက်။

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်အတွက်

မိမိကိယ်ပိင် ငွ/

ြပည်တွင်းရှိ

နိင်ငသားတစ်ဦးချင်းစီကြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏီ အစအဖွဲ ့များ
ကြဖစ် စ တရားဝင်ရရှထ
ိ ား သာ

ငွ ကးများထဲမှ ထည့ဝ
် င်လူှ ဒါန်း

သာ ငွ/ သက်ဆင်
ိ ရာပါတီအဖွဲ ့အစည်းက

ထာက်ပ့သည့် ငွ စသည့်

ရ ငွများကိ ခွဲြခား ဖာ်ြပရမည်။
၂။

ကန်ကျစရိတ်ဆိသည်မှာ - ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတမ
် ျား အတွက်

သိ ့တည်းမဟတ်

အြခားပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက

ကန်ကျစရိတ်များအတွက်

ထတ် ပး သာ ငွများ၊

ထိ ့ြပင်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသူက သိ ့မဟတ် ထိသူ၏

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယ်က ပးရန်

ကျန် သးသည်ဟသိရ သာ

ငွများ

ြဖစ်ပါသည်။
မှတခ
် ျက်။ (၁) ငွကျပ် ၅၀၀ နှင့်

ငွကျပ် ၅၀၀ ထက်ပိ သာ ကန်ကျစရိတ်

များအတွက် ြပစာများကိ တာင်းယူ၍ ရွး ကာက်ပဲွ ကန်ကျစရိတ်
ငွစာရင်း၌ ပူးတွပ
ဲ ါရှိ

စရမည်။

ငွကျပ် ၅၀၀

အာက် ြဖစ် ပီး

ြပစာမရနိင် သာ အသးစရိတမ
် ျားအတွက် သးစွသ
ဲ က
ူ
လက်မတ
ှ ်
ရးထိးထား သာ
အမှတစ
် ဉ်ထး၍
ိ

ြပစာများကိ

တင်ြပရမည်။

အမှတစ
် ဉ်အတိင်း

စာရင်း ရး သာအခါ

ထိ ြပစာ

ပူးတွဲ

ြပစာများကိ

ထားရမည်။

အမှတစ
် ဉ်များကိ

ထိ ့ြပင်

သက်ဆင်
ိ ရာ

ကန်ကျစရိတန
် င
ှ ယ
့် ဉ
ှ ၍
်
ရးမှတရ
် မည်။
(၂) အသးစရိတမ
် ျားကိ

တစ်ခစီခြဲွ ခား၍

စာပိ ့တိက်တဆိပ် ခါင်းဖိး များနှင့်

ထည့သ
် င
ွ း် ဖာ်ြပရမည်။
ကးနန်းခများကိသာ တစ်စ

တစ် ပါင်းတည်း ထည့သ
် င
ွ း် ဖာ်ြပနိင်သည်။ သးစွခ
ဲ ့ဲ သာ အသး
စရိတ်များအတွက် စရိတ်အခ ကး ငွ ပးြခင်းခရ သာ သူများ၏
အမည်နှင့် အ ကာင်းအရာ၊ ဆာင်ရွက် သာ လပ်ငန်း သိ ့မဟတ်

၃
ဝယ်ယူသးစွဲခဲ့ သာ ကန်ပစ္စညး် အမည်၊ အ ရအတွကန
် င
ှ ့် ကျသင့်
ငွများကိ အသးစရိတစ
် ာရင်း၌ တစ်ခစီ ဖာ်ြပရမည်။
အပိင်း (က)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း ကိယ်တိင်ကလည်း ကာင်း၊
ထိသူ၏ ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ကလည်း ကာင်း ပး ချရသည့်စရိတ်များ
( ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခင
ွ ့်အာမခ ငွအပါအဝင်)၊ တည်းခိစရိတ်များ၊ ခရီးစရိတ်များ
သိ ့တည်းမဟတ် ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စာအပ်နှင့် စာ ရးကိရိယာများ ပါဝင် သာ
ကိယ် ရးကိယ်တာအသးစရိတ်များ

စရိတ် ငွရရှိသ၏
ူ
စဉ်

အမည်နှင့်
အ ကာင်းအရာ

(၁)

(၂)

စရိတ် ပးရသည့်

ပးသည့်

ြပစာ

အ ကာင်းရင်း

န ့စွဲ

အမှတ်

(၃)

(၄)

(၅)

မ ပးရ
ပး ငွ

သး သာ
ငွ

(၆)
ကျပ်

(၇)
ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့်) ကျပ် ----------------------------------------စစ ပါင်း မ ပးရ သး သာ ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ် ---------------------------

၄
အပိင်း (ခ)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းက သိ ့တည်းမဟတ်
ထိသူ၏ ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်က ကိယ်စားလှယ်များ
( ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ပါဝင်သည်)၊ စာ ရးများ၊ ရးအကူများအား
ပးရသည့် အခ ကး ငွများ
အခ ကး ငွ
စဉ်

ရရှိသ၏
ူ အမည်နှင့်
အ ကာင်းအရာ

(၁)

(၂)

ပးရသည့်

အခ

ပးသည့်

ြပစာ

အ ကာင်းရင်း

နန်းထား

န ့စွဲ

အမှတ်

(၃)

(၄)

(၅)

(၆)

မ ပးရ
ပး ငွ

သး သာ
ငွ

(၇)
ကျပ်

(၈)
ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့်) ကျပ် ----------------------------------------စစ ပါင်း မ ပးရ သး သာ ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ် --------------------------မှတခ
် ျက်။ ကိယ်စားလှယ၊်

စာ ရး၊

အ ကာင်းအရာများ၊

ရးအကူအသီးသီးတိ ့၏

အခနန်းထားနှင့်တကွ

တစ်ခစီခွဲြခား၍ ဖာ်ြပရမည်။

အမည်နှင့်

ပးရသည့် ငွများကိ

၅
အပိင်း (ဂ)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းက သိ ့တည်းမဟတ် ထိသူ၏
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်က ကိယ်စားလှယ်များ ( ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်
အပါအဝင်)၊ စာ ရးများ၊ ရးအကူများအတွက် ခရီးစရိတ်နှင့်
စားစရိတ်များအပါအဝင် ကန်ကျ သာ အြခားစရိတမ
် ျား

စရိတ်ရရှိသူ၏
စဉ်

အမည်နှင့်
အ ကာင်းအရာ

(၁)

ပးရသည့်

ပးသည့်

ြပစာ

အ ကာင်းရင်း

န ့စွဲ

အမှတ်

(၃)

(၄)

(၅)

(၂)

မ ပးရ
ပး ငွ

သး သာ
ငွ

(၆)
ကျပ်

(၇)
ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ်

-----------------------------------------

စစ ပါင်း မ ပးရ သး သာ ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ် --------------------------မှတခ
် ျက်။ ကိယ်စားလှယ၊်
အမည်နှင့်

စာ ရး၊

ရးအကူ၊

အ ကာင်းအရာနှငတ
့် ကွ

တစ်ခစီခွဲြခား၍ ဖာ်ြပရမည်။

မဲ ဆာ် သသူအသီးသီးတိ ့၏
ပးရသည့် ငွများကိ

၆
အပိင်း (ဃ)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းက သိ ့တည်းမဟတ် ထိသူ၏
ကိယ်စားလှယ်က

သိ ့တည်းမဟတ်

ခရီးသွားသူက

ရွး ကာက်ပွဲ

(ကိယ်စားလှယ်များ၊

စာ ရးများ၊ ရးအကူများ မဟတ် သာ) လခရသူ မရသူများအား

ပးရသည့်

ခရီးစရိတ်များ
စရိတ်ရရှိသူ၏
စဉ်

အမည်နှင့်
အ ကာင်းအရာ

(၁)

(၂)

ပးရသည့်

ပးသည့်

ြပစာ

အ ကာင်းရင်း

န ့စွဲ

အမှတ်

(၃)

(၄)

(၅)

မ ပးရ
ပး ငွ

သး သာ
ငွ

(၆)
ကျပ်

(၇)
ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့်) ကျပ် ----------------------------------------စစ ပါင်း မ ပးရ သး သာ ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ် --------------------------အပိင်း (င)
မိတ္တူကူးခ ၊ ပနှိပ်ခ
စရိတ်ရရှိသူ၏
စဉ်

အမည်နှင့်
အ ကာင်းအရာ

(၁)

(၂)

ပးရသည့်

ပးသည့်

ြပစာ

အ ကာင်းရင်း

န ့စွဲ

အမှတ်

(၃)

(၄)

(၅)

မ ပးရ
ပး ငွ

သး သာ
ငွ

(၆)

(၇)

ကျပ်

ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့်) ကျပ် ----------------------------------------စစ ပါင်း မ ပးရ သး သာ ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ် ---------------------------

၇
အပိင်း (စ)
ကာ်ြငာခ
စရိတ်ရရှိသူ၏
စဉ်

အမည်နှင့်
အ ကာင်းအရာ

(၁)

(၂)

ပးရသည့်

ပးသည့်

ြပစာ

အ ကာင်းရင်း

န ့စွဲ

အမှတ်

(၃)

(၄)

(၅)

မ ပးရ
ပး ငွ

သး သာ
ငွ

(၆)

(၇)

ကျပ်

ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့်) ကျပ် ----------------------------------------စစ ပါင်း မ ပးရ သး သာ ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ် --------------------------အပိင်း (ဆ)
စာ ရးကိရိယာ ၊ ရးအသးအ ဆာင်များအတွက် ကန်ကျသည့်စရိတ်
စရိတ်ရရှိသူ၏
စဉ်

အမည်နှင့်
အ ကာင်းအရာ

(၁)

(၂)

ပးရသည့်

ပးသည့်

ြပစာ

အ ကာင်းရင်း

န ့စွဲ

အမှတ်

(၃)

(၄)

(၅)

မ ပးရ
ပး ငွ

သး သာ
ငွ

(၆)

(၇)

ကျပ်

ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့်) ကျပ် ----------------------------------------စစ ပါင်း မ ပးရ သး သာ ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ် ---------------------------

၈
အပိင်း (ဇ)
စာတိက်တဆိပ် ခါင်း ၊ တယ်လီဖန်း ၊ ဖက်စ် ၊ တယ်လီဖန်း ကးနန်းခ စသည့်
ဆယ်သွယ် ရးဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတ်
စဉ်

ကန်ကျသည့်စရိတ်

ခွဲြခား၍ ပး သာစရိတ်ကိ ြပလိလ င် ပးသည့် န ့စွဲ

ပး ငွ

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)
ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့်) ကျပ် -----------------------------------------အပိင်း (စျ)
စည်းရး ဟာ ြပာပွဲများအတွက် သိ ့မဟတ် ရွး ကာက်ပွဲရးခန်းများအတွက်
သိ ့မဟတ် အလပ်ရးခန်းအတွက် ငှားရမ်းခစရိတ်များနှင့်
ယင်းစည်းရး ဟာ ြပာပွဲများတွင် အသးြပုသည့် အသချဲ ့စက် ငှားရမ်းခများ
စရိတ်ရရှိသူ၏
စဉ်

အမည်နှင့်
အ ကာင်းအရာ

(၁)

(၂)

ပးရသည့်

ပးသည့်

ြပစာ

အ ကာင်းရင်း

န ့စွဲ

အမှတ်

(၃)

(၄)

(၅)

မ ပးရ
ပး ငွ

သး သာ
ငွ

(၆)

(၇)

ကျပ်

ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ်

-----------------------------------------

စစ ပါင်း မ ပးရ သး သာ ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ် ---------------------------

၉
မှတခ
် ျက်။

စည်းရး ဟာ ြပာပွအ
ဲ တွကသ
် ိ ့မဟတ် ရွး ကာက်ပွဲရးခန်းအတွက်
ငှားရမ်းရ သာအခန်း၏အမည်နှင့်အ ကာင်းအရာများကိ ထင်ရှား
သိသာ အာင် စလင်ကျနစွာ
အခ ကး ငွရသူ၏

ဖာ်ြပရမည်။ ထိအခန်းများ အတွက်

အမည်နင
ှ ့်

အ ကာင်းအရာတိ ့အြပင်

အခ

ကး ငွများကိ ခွဲြခား၍ ဖာ်ြပရမည်။

အပိင်း (ည)
ယာဉ်ငာှ းရမ်းခ

စရိတ်ရရှိသူ၏
စဉ်

အမည်နှင့်
အ ကာင်းအရာ

(၁)

(၂)

ပးရသည့်

ပးသည့်

ြပစာ

အ ကာင်းရင်း

န ့စွဲ

အမှတ်

(၃)

(၄)

(၅)

မ ပးရ
ပး ငွ

သး သာ
ငွ

(၆)

(၇)

ကျပ်

ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့်) ကျပ် ----------------------------------------စစ ပါင်း မ ပးရ သး သာ ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ် ---------------------------

၁၀
အပိင်း (ဋ)
ငွမ ပး ချရ သး သာ အသးစရိတ် ငွများ
စဉ်

တာင်းဆိသူ၏

တာင်းဆိ သာ အ ကာင်းအရာနှင့်

အမည်နင
ှ ့် အ ကာင်းအရာ

အ ကာင်းြပချက်များ

(၂)

(၃)

(၁)

တာင်းဆိသည့် ငွ
(၄)
ကျပ်

စစ ပါင်း

အပိင်း (ဌ)
ရွး ကာက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရွး ကာက်ပွဲကိစ္စအလိ ့ငှာ အထက်အပိင်းများတွင်
မပါရှိ သာ အြခားအသးစရိတ်များ
စရိတ်ရရှိသူ၏
စဉ်

အမည်နှင့်
အ ကာင်းအရာ

(၁)

(၂)

ပးရသည့်

ပးသည့်

ြပစာ

အ ကာင်းရင်း

န ့စွဲ

အမှတ်

(၃)

(၄)

(၅)

မ ပးရ
ပး ငွ

သး သာ
ငွ

(၆)

(၇)

ကျပ်

ကျပ်

စစ ပါင်း

စစ ပါင်း ပး ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ်

-----------------------------------------

စစ ပါင်း မ ပးရ သး သာ ငွ (စာသားြဖင့)် ကျပ် ---------------------------

၁၁
အပိင်း (ဍ)
စရိတ်စစ ပါင်း
အပိင်း

ပး ပီး ငွ

မ ပးရ သး ငွ

စစ ပါင်း

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

ကျပ်

ကျပ်

ကျပ်

က

--------------------

ခ

----------------------

ဂ

----------------------

ဃ

---------------------

င

----------------------

စ

----------------------

ဆ

---------------------

ဇ

----------------------

စျ

----------------------

ည

---------------------

ဋ

----------------------

ဌ

---------------------စစ ပါင်း

အပိင်း (ဎ)
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်၏ ကျမ်းကျိန်လာ
က န်ပ် -------------------- မှတ်ပတင်အမှတ် ------------------- သည် ------------------------ဝင် ရာက်

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်ဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပွဲအတွက်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခသူ တစ်ဦးြဖစ် သာ ------------------ က

ခနထ
့် ားသည့်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ြဖစ်ပါသည်။

အထက် ဖာ်ြပပါ

ရွး ကာက်ပက
ဲွ န်ကျစရိတ် ငွစာရင်းများပါ စစ ပါင်း ကန်ကျစရိတ် ---------------------------- သည် မှန်ကန်ပါသည်။ ယခ ဖာ်ြပပါ ကန်ကျစရိတမ
် ျားမှ

၁၂
တစ်ပါးအြခားမည်သည့စ
် ရိတမ
်

ရွး ကာက်ပ၌
ဲွ လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ် လာင်း

အတွက် ကန်ကျြခင်းမရှပ
ိ ါဟ

လးနက်တည် ကည်စွာ ကညာ၍ ကျမ်းကျိန်ဆိ

ပါသည်။

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်၏လက်မှတ်
ကျမ်းကျိန်ဆိသူကိ သိရှိသူ
အမည်၊ ----------------------------------------------မှတ်ပတင်အမှတ်၊ -----------------------------------နရပ်လိပ်စာ၊ ------------------------------------------------------------------------------က န်ပ်၏ ရှ ့ မှာက်တွင်

--------------------------------

ကိယ်တိင်

ကျမ်းကျိန်ဆိလျက် ဝန်ခလက်မှတ် ရးထိးသည်။

ရက်စွဲ၊ ----------------------အချိန်၊ ------------------------

ရးတဆိပ်

တရားသူ ကီး

၁၃
အပိင်း (ဏ)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း၏ ကျမ်းကျိနလ
် ာ
က န်ပ် ---------------- မှတပ
် တင်အမှတ် ---------------------- သည် --------------------------

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်ဆိင်ရာ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခသူြဖစ်ပါသည်။ အထက်ပါ
ငွစာရင်းများသည် မှနက
် န်ပါသည်။
မည်သည့စ
် ရိတမ
်

ရွး ကာက်ပွဲအတွက်

ရွး ကာက်ပဲွ ကန်ကျစရိတ်

ဖာ်ြပပါ ကန်ကျစရိတမ
် ျားမှတစ်ပါး အြခား

က န်ပ်အတွက် ကန်ကျြခင်းမရှပ
ိ ါဟ

လးနက်တည် ကည်စာွ

ကညာ၍ ကျမ်းကျိနဆ
် ပါသည်
ိ
။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း၏လက်မှတ်
ကျမ်းကျိန်ဆိသူကိ သိရှိသူ
အမည်၊ ----------------------------------------------မှတ်ပတင်အမှတ်၊ -----------------------------------နရပ်လိပ်စာ၊ ------------------------------------------------------------------------------က န်ပ်၏ ရှ ့ မှာက်တွင်

--------------------------------

ကိယ်တိင်

ကျမ်းကျိန်ဆိလျက် ဝန်ခလက်မှတ် ရးထိးသည်။

ရက်စွဲ၊ ---------------------------- ရးတဆိပ်
အချိန်၊ --------------------------

တရားသူ ကီး

၁၄
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်းလက်ခခဲ့သည့်
သက်ဆိင်ရာ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏ မှတ်ချက်
ကန်ကျစရိတ် ငွစာရင်းများကိ နာက်ဆးတင်သွင်းရမည့် န ့ ၊ --------------ကန်ကျစရိတ် ငွစာရင်းများကိ တင်သွင်းသည့် န ့ ၊ --------------------------ငွစာရင်းများကိ နည်းဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ တင်သင
ွ း် ြခင်း
ဟတ်၊ မဟတ်၊ ---------------------

ရးတဆိပ်
ရက်စွဲ၊ ------------

----------------- ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

