တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
လပ်ငန်းလမ်းညန်

မာတိကာ

အမှတစ
် ဉ်

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နာှ

၁။ နိဒါန်း

၁

၂။ တာဝန်နင
ှ လ
့် ပ်ပင်
ိ ခင
ွ ့်များ

၂

၃။ မဲဆန္ဒနယ် ကညာြခင်း

၃

၄။ မဲစာရင်းြပုစြခင်း

၄

၅။ တိင်းရင်းသားလူမျိုးလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ

၅

အတွက် ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ကညာချက်များထတ်ြပန်ြခင်း
၆။ တိင်းရင်းသားလူမျိုးလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ

၅

အမည်တင်သင
ွ း် ြခင်း၊ စိစစ်ြခင်းနှင့် ရွး ကာက်ပွဲ
ကိယ်စားလှယ် ခနထ
့် ားြခင်း
၇။ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း

၈

တင်သင
ွ း် လာကိစိစစ် ပီး ဆာင်ရွက်ရမည့်
လပ်ငန်းများ
၈။

ရွး ကာက်ပဝ
ဲွ င်ခင
ွ ့် အာမခ ငွနင
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍

၁၀

ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းများ
၉။ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

၁၁

၁၀။

ရွး ကာက်ပွဲအနိင်အရး ကညာြခင်း

၁၃

၁၁။

် ျား
ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတမ

၁၄

၁၂။ နိင်င ရးပါတီများ ကီး ကပ်ြခင်း၊ ကီး ကပ် စြခင်း

၁၇

၁၃။ အ ထွ ထွ

၁၇

၁၄။ နိဂး

၁၉

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
လပ်ငန်းလမ်းညန်
နိဒါန်း
၁။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏

အဓိကတာဝန်မာှ

လွတ်လပ်၍ တရားမ တ သာ ရွး ကာက်ပွဲများ ကျင်းပြပုလပ် ပးရန်
ြဖစ်သည်။ လွတလ
် ပ်၍တရားမ တ သာ

ရွး ကာက်ပွဲများြဖစ် စရန်

ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ လိက်နာကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရသည်။
၂။

ယင်းသိ ့ လိက်နာကျင့သ
် း

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် မူပိင်းဆိင်ရာ

ဆာင်ရွက်ရမည့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှင်ဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒများကိ
လည်း ကာင်း၊ လပ်ငန်းများကိ လက် တွ ့ အ ကာင်အ ထည် ဖာ်
လပ်ကင်
ိ ရာ၌ လိက်နာကျင့သ
် းရမည့် နည်းဥပ ဒများကိလည်း ကာင်း
ြပ ာန်း သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ထားသည်။
၃။

သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျားအတွက် ရွး ကာက်ပဲွ

ဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ ပါင်းစပ်ညန
ိ င်း၊ ကီး ကပ်အ ကာင်အထည် ဖာ်
ဆာင်ရွက် ကရမည့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသည်

ဖာ်ြပပါ ဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒများကိ

ကျညက်စာွ

ိ ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျားနှင့်
နားလည်သ ဘာ ပါက်မှသာ သက်ဆင်
စပ်လျဉ်းသည့် ယင်းတိ ့၏လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များသည် ဥပ ဒနှင့်

2
ညီညွတ်မ ရှိ သာ တစ်နည်းအားြဖင့် လွတ်လပ်၍တရားမ တ သာ
ဆာင်ရွက်ချက်များ ြဖစ်ပါမည်။
၄။

သိ ့ရာတွင် လက် တွ နယ်
့ ပယ်၌ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများကိ

ဖတ်ရရာတွင် ကျညက်စွာ နားလည်သ ဘာ ပါက်ရန် ခက်ခမ
ဲ ည်ြဖစ်၍
တိကျစွာ လိက်နာ ဆာင်ရွကန
် ိင်ရန် ဤတိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွလ
ဲ ပ်ငန်းလမ်းညန်ကိ ြပုစထတ်ြပန်ြခင်း ြဖစ်သည်။
၅။

ဤလပ်ငန်းလမ်းညန်သည်

ကာ်မရှင်ဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒများကိ အ ြခခ၍ြပုစထားသြဖင့် ဖာ်ြပပါ
မူရင်းဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်ထားသည့်
ညန် ကားချက်များနှင့် ဆက်စပ် လ့လာြခင်းြဖင့်
လပ်ငန်းများကိ ဥပ ဒနှင့အ
် ညီ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

အာင်ြမင်စာွ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင်မည် ြဖစ်သည်။
တာဝန်နင
ှ လ
့် ပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျား
၆။

တာဝန်နင
ှ လ
့် ပ်ပင်
ိ ခင
ွ ့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် (က) လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများ ကျင်းပြခင်း၊
( ခ ) လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများကိ ကီး ကပ်ြခင်း၊
( ဂ ) သက်ဆိင်ရာ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင့်ဆင့်ကိ ကီး ကပ်ြခင်း၊
(ဃ) မဲစာရင်းများြပုစြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ကညာြခင်းတိ ့ကိ
ကီး ကပ်ြခင်း၊

3
( င ) ရရှသ
ိ ည့ရ
် န်ပ ငွများကိ စနစ်တကျသးစွြဲ ခင်း၊ သးစွဲ စြခင်း၊
( စ ) နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်း ဥပ ဒနှင့်အညီ နိင်င ရး
ပါတီများကိ ကီး ကပ်ြခင်းနှင့် ကီး ကပ် စြခင်း၊
(ဆ)

ရွး ကာက်ပွဲနှင့်သက်ဆိင် သာ စာရင်းဇယားများနှင့်
မှတ်တမ်းများကိ တိကျစွာ ြပုစထိန်းသိမ်းြခင်း၊

( ဇ ) လ ုိ ့ဝှကဆ
် န္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ဖာ် ဆာင်ြခင်း၊
( စျ ) ကာ်မရှင်က ထတ်ြပန်ခင
ွ ့်ြပု သာ စာရင်းအချကအ
် လက်များမှ
တစ်ပါး အြခားကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပါက် ကားြခင်း မရှိ
စရန် စာင့်ထိန်းြခင်း၊
(ည)

ရွး ကာက်ပွဲတွင်
တစ်ဦးဦးအတွက်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
မှနမ
် န
ှ ်ကန်ကန်

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

မည်သည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအတွက်မ
မဲမဆွယရ
် ြခင်း၊ ဘက်မလိက်ရြခင်း၊
( ဋ ) ကာ်မရှင်က ပးအပ်သည့် တာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း။
မဲဆန္ဒနယ် ကညာြခင်း
၇။

ြပည်သူ ့လတ် တာ်၊

အမျိုးသားလတ် တာ်၊

တိင်း ဒသ ကီး

လတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်တွငပ
် ါဝင်သည့်
နယ် ြမများစာရင်းကိလည်း ကာင်း သက်ဆိင်ရာ တိင်းရင်းသားလူမျိုး
များအတွက် တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်
မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ပ
် ါဝင်သည့် နယ် ြမများစာရင်းကိလည်း ကာင်း၊ ကာ်မရှငက
်

4
သတ်မှတ် ကညာထားသည့်အတိင်း သက်ဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပွဲများ

မကျင်းပမီ အနည်းဆးရက် ပါင်း ၃၀ ကိုတင်၍ ထပ်ဆင့် ကညာရမည်။
၈။

လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်တွင်ပါဝင် သာ အချို ့ ဒသများ၌

လွတ်လပ်၍ တရားမ တ သာ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပရန် အ ြခအ နမရှိ၍
ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပြခင်းမြပုရန် ကာ်မရှင်ကဆးြဖတ် ကညာချက်ကိ
ထပ်ဆင့် ကညာရမည်။
မဲစာရင်းြပုစြခင်း
၉။

မဲစာရင်းြပုစရာတွင် (က) မဲစာရင်းတွင်

ပါဝင်ခွင့်ရှိလျက်နှင့် ပါဝင်ြခင်းမရှသ
ိ ည့်

အမည်များကိ မဲစာရင်းတွင် ထည့သ
် င
ွ း် ြခင်းအား ကီး ကပ်
ရမည်။
( ခ ) မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခွငမ
့် ရှဘ
ိ ဲ ပါဝင် ကာင်း တွ ရှ့ လ
ိ င်
ထိအမည်များကိ မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရမည်။
( ဂ ) မဲစာရင်းတွင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ အ
ူ ချို ့၏အမည်များသည်
အစအ ဝးအလိက် ကျန်ရစ်ခ့ဲ ကာင်း တွရှ့ လ
ိ င် သက်ဆင်
ိ ရာ
ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခွငရ
့် ဒသ
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ်

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက

ထိအမည်များကိ ရွး ကာက်ပွဲ မကျင်းပမီ ခနစ်ရက်ထက်
နာက်မကျ စဘဲ နာက်ဆက်တဲွ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း
စရန် ခွင့်ြပုနိင်သည်။

5
တိင်းရင်းသားလူမျိုး

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအတွက်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ကညာချက်များထတ်ြပန်ြခင်း
၁၀။

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်

တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်း
တင်သွင်းနိင် ကာင်း

ကညာချက်ကိ ပစ (၅-က) ြဖင့် ကညာရမည်။

ယင်း ကညာချက်မတ
ိ ္တ ူများကိ သက်ဆိင်ရာ ခရိင်နင
ှ ့် မို ့နယ်များတွင်
ထပ်ဆင့် ကညာ စရမည်။
တိင်းရင်းသားလူမျိုး

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ

အမည်

တင်သင
ွ း် ြခင်း၊ စိစစ်ြခင်းနှင့် ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ခနထ
့် ားြခင်း
၁၁။

ပစ(၆)ြဖင့် တင်သင
ွ း် လာ သာ တိင်း ဒသကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ် တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
လာင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ လက်ခ၍ စိစစ် ဆာင်ရက
ွ ်
ရမည်။ အဆိပါ တင်သင
ွ း် လာနှင့်အတူ ကာ်မရှငက
် သတ်မတ
ှ ် ပးသည့်
် မ်း နှစ် စာင်ပါရှိြခင်း
နာက်ဆက်တဲွ(က)ပါ ပစအတိင်း ကိယ် ရးမှတတ
ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလ ကန်ဆး ပီးမှ တင်သွင်း
လာသည့် အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာကိ လက်ခြခင်းမြပုရ။
၁၂။

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်

တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်း
တင်သွင်း ကာင်း
ရမည်။

ကညာချက်ကိ ပစ(၆-က)ြဖင့် ထတ်ြပန်

ကညာ
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၁၃။

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်

တိင်းရင်းသားလူမျိုးလတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအတွက် ရွး ကာက်ပဲွ
ကိယ်စားလှယ်ခနထ
့် ား ကာင်း ပစ (၇)နှင့် ပစ (၇-က) တိ ့ြဖင့် တင်ြပ
လာ သာခနစ့် ာများကိ လက်ခစိစစ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၄။

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်

တိင်းရင်းသားလူမျိုးလတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအတွက် ရွး ကာက်ပဲွ
ကိယ်စားလှယအ
် ြဖစ်မှ ရပ်သိမ်း ကာင်း ပစ (၇-ခ)ြဖင့် တင်သွင်းလာ
သာ ရပ်သမ
ိ း် လာများကိ လက်ခစိစစ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၅။

လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ် လာင်း အတည်ြပု ပီးသည့်အခါ

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းနှင့် ယင်း၏ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ိယ်စားလှယ်
တိ ့အတွက် စိစစ် ရးကတ်ြပားများကိ ထတ် ပးရမည်။
၁၆။

တိ င်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လ တ် တာ်

တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်း
တင်သင
ွ း် လာရပ်သမ
ိ း် ကာင်း ပစ(၉)ြဖင့် တင်ြပလာသည့် အ ကာင်း ကား
စာများကိ လက်ခစိစစ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။ ရပ်သမ
ိ း် ကာင်း ကညာချက်
ကိ နာက်ဆက်တဲွ (ခ)ြဖင့် မိမ၏
ိ ရးတွင် အများြပည်သူ တွ ြမင်
့ နင်
ိ သာ
နရာ၌ ကပ်ထားရမည်။ မိတ္တူကိ ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် သက်ဆိင်ရာ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွအ
ဲ သီးသီးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။

7
၁၇။

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲသည် (က) ကနက
့် ွကြ် ခင်းခရ သာ တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်းအား အမိန် ့ချမှတသ
် ည့် ရက်မစ
ှ ၍
ခနစ်ရက်အတွငး် ကာ်မရှငသ
် ိ ့ အယူခနိင် ကာင်း ြပာကား
ပီး နာက် ထိသိ ့ ြပာ ကား ပီး ကာင်းကိ

အမတွတ
ဲ င
ွ ်

မှတတ
် မ်းတင်ထားရမည်။
( ခ ) အယူခလိသူအား အယူခနိင်ရန်အတွက် ဆးြဖတ်ချက်
မိတ္တူမှန် တစ် စာင်ကိ အမိန် ့ချမှတသ
် ည့် န ့တွင် အခမဲ့
ထတ် ပးရမည်။
( ဂ ) ယင်းသိ ့ဆးြဖတ်ချက် မိတ္တ ူမှန် ထတ် ပး ပီး နာက်
အဆိပါအမတွဲကိ

ကာ်မရှင်သိ ့ အြမန်ဆး

ပးပိ ့ရမည်။

ယင်းသိ ့ ပးပိ ့ သာ အမတွက
ဲ ိ မိတ္တူြပုစ၍ မိမရ
ိ းတွင်
လက်ခအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားရမည်။
၁၈။

တိင်းရင်းသားလူမျိုး

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၃၁ အရ တင်သွင်း သာ အယူခလာအ ပ တွင်
ကာ်မရှင်က အမိန ခ့် ျမှတ် ပီးပါက ယင်းအမိန စ့် ာမိတ္တ ူကိ မိမိရ းရှိ
သက်ဆိင်ရာ အမတွတ
ဲ င
ွ ် သိမ်းဆည်းထားရမည်။
၁၉။

တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများမှ

အပ ကျန်လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအတွက် သက်ဆိင်ရာ
ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက ချမှတသ
် ည့အ
် မိနက
့် ိ မ ကျနပ်သူသည်
နည်းဥပ ဒ ၃၁ အရ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်
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အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အယူခဝင် ရာက်ခွင့်ရှိသည်။ ယင်းသိ ့ အယူခဝင် ရာက်သည့်
အယူခလာကိ လက်ခရရှိလ င် သက်ဆိင်ရာ အမတွန
ဲ င
ှ ့် အယူခလာတွင်
ဖာ်ြပထား သာ အ ကာင်းြပချက်များကိ စိစစ်၍ အယူခလာရရှိသည့်
ရက်မှ ခနစ်ရက်အတွင်း သင့် လျာ် သာအမိနက
့် ိ ချမှတရ
် မည်။ အမိနစ့် ာ
မိတ္တူ တစ် စာင်စက
ီ ိ သက်ဆိင်ရာ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်
ခွငရ
့် ဒသ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ၊ ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲနင
ှ ့် အယူခသူတိ ့ထ
သးရက်အတွင်း အြမန်ဆး ပးပိ ့ရမည်။
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာကိ စိစစ် ပီး
ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းများ
၂၀။

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်အတွက်

စိစစ် ပီးြဖစ် သာ တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
များ၏ အမည်စာရင်းကိ ပစ (၁၀-က)ြဖင့် အက္ခရာစဉ်အလိက်ြပုစ၍
့ နိင် သာ နရာ၌ ကပ်ထား ကညာ
မိမ၏
ိ ရးတွင် အများြပည်သူ တွ ြမင်
ရမည်။ မိတ္တူတစ် စာင်စီကိ

ကာ်မရှင်နှင့် သက်ဆိင်ရာ

ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်သိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
၂၁။

တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်အတွက် လူမျိုးအလိက်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ တစ်ဦး
တည်းသာရှိလ င်

ရွး ကာက်ပွဲ ကျင်းပရန်မလိ တာ့ဘဲ ယင်းအား
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သက်ဆိင်ရာ

တိင်းရင်းသားလူမျိုး

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

သတ်မှတ် ကညာရမည်။
၂၂။

တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်အတွက် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်

လာင်း အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် သူ တစ်ဦးထက်ပလင်
ိ
ရွး ကာက်ပက
ဲွ ိ
ကျင်းပ ပးရမည်။ ယင်း ရွး ကာက်ပွဲ၌ ခိင်လ သာဆန္ဒမဲအများဆး
ရသူကိ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
၂၃။

ကညာ ပးရမည်။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ် အမည်စာရင်းထတ်ြပန်

ကညာ ပီး နာက် အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် သူ တစ်ဦးသည် ရွး ကာက်ပဲွ
မကျင်းပမီ

လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

ရွး ကာက်

တင် ြမာက်ခ ပိ င်ခွင့် ဆးရးလ င်၊ ကွယ်လွန်လ င် အမည်စာရင်းမှ
ပယ်ဖျက်၍ ကညာ ပးရမည်။
၂၄။

မိုနယ်
့
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ သီးသီးမှ တင်ြပလာသည့် ရွး ကာက်ပ၌
ဲွ

ခိင်လ သာ ဆန္ဒမဲအများဆးရသူကိ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
ကညာရမည်။
၂၅။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်

သြဖင့် ကိယ်စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးတည်းသာကျန်လ င် ယင်းအား
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ကညာရမည်။

10
ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခွင့်

အာမခ ငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဆာင်ရွက်ရမည့်

လပ်ငန်းများ
၂၆။

တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်

စာရင်း တင်သွင်းထားသူတစ်ဦးသည် တင်ြပလာကိ အပယ်ခရလ င်
ြဖစ် စ၊

ရွး ကာက်ပွဲမကျင်းပမီ ကွယ်လွန်လ င်ြဖစ် စ အမည်စာရင်း

တင်သွင်းထားသူ၏ မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ်

ရွး ကာက်ပွဲ

ရ ဆိ
့ င်းထားလ င်

ြဖစ် စ အမည်စာရင်းတင်သွငး် လာနှငအ
့် တူ ပးသွငး် ခဲ့ သာ ရွး ကာက်ပဲွ
ဝင်ခင
ွ ့် အာမခ ငွ ကျပ်သးသိနး် ကိ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
သိ ့မဟတ် ယင်း၏ ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် တရားဝင်
ကိယ်စားလှယအ
် ား ပစ (၆-ခ)ြဖင့် ြပန်လည်ထတ် ပးရမည်။
၂၇။

ရွး ကာက်ပွဲဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်သည့်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏

တိင်းရင်းသားလူမျိုး

ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခွင့် အာမခ

ငွများနှင့ပ
် တ်သက်၍ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် (က) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယအ
် ြဖစ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခ

ရ ကာင်း ကညာြခင်းခရ သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
များ၏

ရွး ကာက်ပဲွဝင်ခွင့် အာမခ ငွကိ ယင်းတိ ့အား

သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏ ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယအ
် ား
ပစ (၆-ဂ) ြဖင့် ြပန်လည်ထတ် ပးရမည်။
( ခ ) ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းမခရ သာ်လည်း ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ်
ခိ င်လ သာဆန္ဒမဲ

ရှစ်ပ တစ်ပ နှင့်အထက်

ရရှိသည့်

11
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏
ဝင်ခင
ွ ့်

အာမခ ငွကိ

ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းခရ

သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်း
ကညာ ပီး နာက်တင
ွ ် ယင်းတိ ့အား သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏
ရွး ကာက်ပဲွကိယ်စားလှယအ
် ား ပစ(၆-ဃ)ြဖင့် ြပန်လည်
ထတ် ပးရမည်။
( ဂ ) ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်း မခရသည့်အြပင် ခိင်လ သာ
ဆန္ဒ မ ဲ ရှ စ ် ပ တစ် ပ နှ င ့ ် အ ထက် မရရှ ိ ေ သာ လ တ ် ေ တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏ ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခွင့် အာမခ ငွ
ကိမူ နိင်င တာ်ဘ

ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရမည်။

(ဃ) အထက်အပိဒ် ၂၆ နှင့် ၂၇ (က)(ခ)တိ ့အရ ြပန်လည်
ထတ် ပးရမည့်

ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခွင့်

အာမခ ငွက ိ

အ ကာင်း ကားသည့် န ့မှ ြခာက်လအတွင်း လာ ရာက်
ထတ်ယူြခင်းမရှိပါက နိင်င တာ်ဘ

ာသိ ့ ပးသွငး် ရမည်။

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
၂၈။

ဆန္ဒမဲ ပးခိက် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း ရပ်ဆိင်းရပါက တိင်းရင်းသားလူမျိုး

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ အတွကြ် ဖစ်လ င် ပစ (၁၆-က)၌
ရးသွင်းထားချက်များကိ

ကညာြခင်းမြပုဘဲ ဆိင်းင့ထားရမည်။

12
၂၉။

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းရပ်ဆိင်းထားရ သာ မဲရအတွက် ရွး ကာက်ပဲွကိ

ထပ်မကျင်းပရန်မလိဟ

ကာ်မရှင်ကဆးြဖတ်လ င် ပစ(၁၆-က) ြဖင့်

ရးသွင်းထား သာ ဆန္ဒမမ
ဲ ျားကိ
၃၀။

ကညာရမည်။

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းရပ်ဆင်
ိ းထား သာ မဲရအတွက် ရွး ကာက်ပက
ဲွ ိ

ထပ်မ ကျင်းပ ပးရန်

ကာ်မရှင်က ဆးြဖတ်ည န် ကားလ င် ပစ

(၁၆-က) ြဖင့် ရးသွင်းထား သာ ဆန္ဒမမ
ဲ ျားကိ
ယင်းမဲရမှ

ကညာြခင်းမြပု သးဘဲ

ဆန္ဒမဲမ ပးရ သးသည့်သူများအတွက်

နာက်တစ် ကိမ်

ြပုလပ်မည့် ရွး ကာက်ပွဲမှရရှိသည့် ဆန္ဒမမ
ဲ ျားြဖင့် စစည်း ရတွက် ပီးမှ
ကညာရမည်။
၃၁။

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရာတွင် မဲရရှိ မဲပးကိ မတရားနည်းြဖင့်

ယူ ဆာင်သွားြခင်း သိ ့မဟတ် မ တာ်တဆြဖစ် စ၊ တမင်ြဖစ် စ ြပုလပ်
ြခင်း ကာင့် မဲပးအတွင်းရှိ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ ခ တ်ယင
ွ း် ပျက်စးီ
ပျာက်ဆးြခင်း ကာင့် ထိမဲရ၌ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ရပ်ဆိင်း ပီး ထိမဲရ၏
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း ပျက်ြပယ်သည်ဟ မဲရမှူးက သတ်မှတ် သာ ကိစ္စရပ်
အတွက် ရွး ကာက်ပွဲကိ အသစ်ထပ်မ ကျင်းပ ပးရပါက အဆိပါမဲရမှ
အသစ်ထပ်မ ကျင်းပ ပးစဉ် ရရှိသည့ဆ
် န္ဒမမ
ဲ ျားကိ အြခားမဲရများမှ ရရှိ
ပီး သာ

ဆန္ဒမဲများနှင့်စစည်း၍

ကညာရမည်။

၎င်းမဲရအတွက်

ရွး ကာက်ပထ
ဲွ ပ်မမြပုလပ်ရန် ကာ်မရှငက
် ဆးြဖတ်ပါက ယင်းမဲရ၏
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ဆန္ဒမမ
ဲ ျားကိ ချန်လပ
ှ ၍
် အြခားမဲရများမှ ရရှိ ပီး သာ ဆန္ဒမဲများကိသာ
စစည်း၍ ကညာရမည်။
ရွး ကာက်ပွဲအနိင်အရး ကညာြခင်း
၃၂။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ အသီးသီးမှ ပစ (၁၉)၊ ပစ (၁၉-က)

တိ ့ြဖင့် တင်ြပလာ သာ စာရင်းများအရ မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် ခိင်လ
သာဆန္ဒမဲ အများဆးရရှိသူများ၏ ဆန္ဒမဲအ ရအတွက် တူညီ နပါက
ရွး ကာက်ပွဲအသစ် ထပ်မကျင်းပရန် သင့် မသင့က
် ိ သ ဘာထား
မှတခ
် ျက်နင
ှ အ
့် တူ ကာ်မရှင်သိ ့ အြမန်ဆးအစီရင်ခရမည်။
၃၃။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲမှ ပစ (၁၉) ြဖင့် ပးပိ ့သည့် ခိင်လ သာ

ဆန္ဒမအ
ဲ ရအတွက် အများဆးရရှိ သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
များအား ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ
အြဖစ်

ကညာရမည်။ ယင်း ကညာချက် တစ် စာင်ကိ ကာ်မရှင်သိ ့

အြမန်ဆး ပးပိ ့ရမည်။
၃၄။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲများမှ ပစ (၁၉-က) ြဖင့်

ပးပိ ့သည့်

စာရင်းများကိ အ ြခြပု၍ ပစ(၁၉-ခ)ြဖင့် ြပုစကာ ယင်းစာရင်းများ
အရ ခိင်လ သာ ဆန္ဒမအ
ဲ ရအတွက် အများဆးရရှိသည့် တိင်းရင်းသား
လူမျိုး လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအား ရွး ကာက်တင် ြမာက်
ခရသည့်

လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ်များအြဖစ်

ကညာရမည်။

ယင်း ကညာချက် တစ် စာင်ကိ ကာ်မရှငသ
် ိ ့ အြမန်ဆး ပးပိ ့ရမည်။
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ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်များ
၃၅။

ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒပဒ်မ ၄(ဃ)ပါ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဝင် ရာက်

ယှဉ် ပိုင်သည့် တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် လတ် တာ်
တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများက

ရွး ကာက်

တင် ြမာက်ခရသည့် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်၏အမည်ကိ

ကညာ

သည့် န ့မှစ၍ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွငး် တင်သွင်းလာသည့် ရွး ကာက်ပဲွ
ကန်ကျစရိတ်စာရင်း ပစ(၂၀)နှင့်ပတ်သက်၍ (၁) ယင်းကန်ကျစရိတ်
စာရင်းနှင့် (၂) သတ်မှတ်ထား သာအချိန်နှင့် ြပ ာန်းချက်များအတိင်း
တင်သင
ွ း် ြခင်းြပု မြပု မှတတ
် မ်းတင်ထားရမည်။ ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျ
စရိတစ
် ာရင်းနှစစ
် နှင့် ကျမ်းကျိန်လာကိရရှိ ပီး နာက် နှစရ
် က်အတွငး်
ရွး ကာက်ပက
ဲွ န်ကျစရိတ်စာရင်း ပစ (၂၀) မိတ္တူတစ်စကိ မိမိရးတွင်
အများြပည်သူ ြမင်နိင်သည့် နရာ၌ ကပ်ထားရမည်။

ရွး ကာက်ပွဲ

ကန်ကျစရိတ်စာရင်းကိ မိတ္တူကူးယူလိသူရှိပါက စာတစ်မျက်နာှ လ င်
တစ်မျက်နာှ ြပည့သ
် ည်ြဖစ် စ၊ မြပည့သ
် ည်ြဖစ် စ

ငွကျပ် ၁၀၀၀

ပး ဆာင်ပါက မဲဆန္ဒရှင်မည်သူမဆိ ကန်ကျစရိတ်စာရင်း မိတ္တူမှန်
လ ာက်ထားရယူခွင့် ပးရမည်။
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၃၆။

ရွး ကာက်ပွဲ ကန်ကျစရိတတ
် င်သင
ွ း် ရန် သတ်မှတ်ထား သာ

န ့ရက် ကန်ဆးသည့် န ့မှစ၍ ခနစ်ရက်အတွငး် ကာ်မရှငသ
် ိ ့ အာက်ပါ
အချက်များပါဝင်သည့် အစီရင်ခစာကိ တင်သွင်းရမည် (က)

ရွး ကာက်ပတ
ဲွ ွင် ယှဉ် ပိုင်ခ့ဲသည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
လာင်းများနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယမ
် ျား၏

အမည်များ၊
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတစ
် ာရင်း

တင်သွင်းသည့်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများနှင့် မတင်သွင်းသည့်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏ အမည်များ၊
(ဂ)

ရွး ကာက်ပဲွကန်ကျစရိတ်စာရင်း တင်သင
ွ ်းပါက ယင်းသိ ့
တင်သွင်းသည့် န ့ရက်၊ သတ်မှတ်ထား သာ အချိနန
် ှင့်
ြပ ာန်းချက်များအတိင်း တင်သင
ွ ်းြခင်း ြပု မြပု၊

(ဃ)

ရွး ကာက်ပက
ဲွ န်ကျစရိတတ
် င်သင
ွ း် ရန် ပျက်ကက
ွ သ
် ည့်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများနှင့်
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်များအား

ယင်းတိ ့၏
အရည်အချင်း

ပျက်ယင
ွ း် သူအြဖစ် ကညာသင့် ကာင်း တင်ြပချက်။
၃၇။

သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ နည်းဥပ ဒ ၈၀ အရ

အစီရင်ခ စာ တင်သွင်း ပီး နာက်

အာက်ပါအချက်မ ျားပါဝင် သည့်
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ကာ်ြငာစာကိ မိမရ
ိ းရှိ အများြပည်သူြမင်နိင်သည့် နရာ၌ ကပ်ထား
ရမည် (က)

ရွ း ကာက် ပ ွ ဲ တ ွ င ် ယှ ဉ ် ပိ ု င် ခ ဲ ့ သ ည့ ်

လ တ် တာ်

ကိ ယ် စ ားလှ ယ ် လာင် း များနှ င ့ ်

ရွ း ကာက် ပ ွ ဲ

ကိယ်စားလှယမ
် ျား၏ အမည်များ၊
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတစ
် ာရင်း

တင်သွင်းသည့်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများနှင့် မတင်သွင်းသည့်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏ အမည်များ၊
(ဂ)

ရွး ကာက်ပဲွကန်ကျစရိတ်စာရင်း တင်သင
ွ ်းပါက ယင်းသိ ့
တင်သွင်းသည့်

န ့ရက်၊ သတ်မှတ်ထား သာအချိန်နှင့်

ြပ ာန်းချက်များအတိင်း တင်သင
ွ ်းြခင်း ြပု မြပု၊
(ဃ)

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်ကိ

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း

မတင်သင
ွ း် သြဖင့် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် အရည်အချင်း
ပျက်ယွင်းသူအ ြဖစ် သတ်မှတ်ရန် တင်ြပထား သာ
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများနှင့်

ယင်းတိ ့၏

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်များ။
၃၈။

သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၈၅ အရ

ကာ်မရှင်က

ညန် ကားထားသည့်အတိင်း

မှတ်တမ်းတစ် စာင်စီကိ

မဲဆန္ဒနယ်အလိက်ြပုစ၍ ကာ်မရှင်သိ ့ အစီရင်ခရမည်။
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နိင်င ရးပါတီများ ကီး ကပ်ြခင်း၊ ကီး ကပ် စြခင်း
၃၉။

နိ င်င ရးပါတီများကိ

ဥပ ဒနှင့်အညီ

ဆာင်ရွက် စရန်

ကီး ကပ်ြခင်း၊ ကီး ကပ် စြခင်းနှင့် လမ်းညန်ြခင်းြပုရမည်။
၄၀။

နိင်င ရးပါတီတစ်ခ၏စာရင်းများကိ

ကာ်မရှင်၏

တာဝန် ပးချက်အ ရ

စစ် ဆးရန်လိအပ်၍

စစ် ဆးရာတွင်

အစိ းရဌာန

အဖွဲ ့အစည်းများမှ အကူအညီရယူနိင်သည်။
၄၁။

ကာ်မရှင်၏တာဝန် ပးချက်အရ ပါတီများကိ တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန၊့်
ညန် ကားချက်များနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက် စရန် ကီး ကပ်ရမည်။
အ ထွ ထွ
၄၂။

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်

အပါအဝင်

ရွး ကာက်ပွဲနှင့်

သက်ဆိင်သည့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ ထမ်း ဆာင် သာပဂ္ဂိုလ်များသည်
အာက်ပါအချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည် (က) လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊
လပ်ထးလပ်နည်းများ၊

နည်းဥပ ဒများ၊

ညန် ကားချက်များကိ

တိကျ

မှနက
် န်စာွ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ ) မိမတ
ိ ာဝန်ကိ ဘက်မလိက်ဘဲ

ြဖာင့မ
် တ်တည် ကည်စာွ

ထမ်း ဆာင်ြခင်း၊
( ဂ ) မိမ၏
ိ တာဝန်၊ သိကာ္ခ နှငအ
့် ညီ ြပာဆိ နထိင်ကျင့် ကြခင်း၊
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(ဃ)

ကာ်မရှင်က ညန် ကား၍

ဆာင်ရွက်ရသည်မှအ ပ

ပါတီတင
ွ း် ကိစမ
္စ ျားတွင် ဝင် ရာက်စက
ွ ဖ
် က်မ မြပုရြခင်း၊
( င ) လိုဝှ့ ကဆ
် န္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက် စာင့ထ
် န
ိ း် လိက်နာြခင်း၊
( စ ) ကာ်မရှင်က ထတ်ြပန်ခင
ွ ့်ြပု သာ စာရင်းအချကအ
် လက်များမှ
တစ်ပါး အြခားကိစမ
္စ ျားနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

ပါက် ကားြခင်းမရှိ

စရန် စာင့်ထိန်းြခင်း၊
(ဆ)

ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ် မည်သည့လ
် တ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
အတွကမ
် မဲဆယ
ွ ြ် ခင်း၊ ဘက်လက်
ိ ြခင်းမြပုဘဲ တိကျ
မှနက
် န်စာွ ဆာင်ရွက်ြခင်း။

၄၃။

တိင်းရင်းသားလူမျိုး

မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်

အပါအဝင် ရွး ကာက်ပွဲမှတ်တမ်းများနှင့်
လာင်း

ကန်ကျစရိတ်စာရင်းများ၊

မဲစာရင်းများ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

အြခားစာရွက်စာတမ်းများကိ

ရွး ကာက်ပဲွ ပီးသည့် န ့မှစ၍ နာက်တစ် ကိမ် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲ
ြပုလပ် ပီးစီးသည်အထိ မ ပျာက်မပျက် စရန် ကာင်းမွနစ
် ာွ ထိနး် သိမ်း
စာင့် ရှာက်ထားရမည်။
၄၄။

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်

အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွ၊ဲ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲနှင့် မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ အသီးသီးက
တင်ြပလာ သာ ကိစ္စရပ်များကိ မှတတ
် မ်းတင်သမ
ိ ်းဆည်းရမည်။ ဆက်လက်
ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါက အချိန်နင
ှ ့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၅။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

ထတ်ြပန် ကညာ ပီး နာက်

အမည်စာရင်း

အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ တစ်ဦးသည်

19
ရွး ကာက်ပွဲ မကျင်းပမီ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ရွး ကာက်
တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်

ဆးရးသွားလ င်ြဖစ် စ၊

ထိသူ၏အမည်စာရင်းကိ

ကွယ်လွန်လ င်ြဖစ် စ၊

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏

အမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ပးရန် သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
နှင့် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲများက တင်ြပလာပါက အတည်ြပု ပးရမည်။
၄၆။

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ နည်းဥပ ဒများအရ

ဆာင်ရွက်ရန်

နာက်ဆး န ့ရက်အြဖစ် သတ်မှတ် သာ န ့ရက်သည် အများြပည်သူ
ရးပိတရ
် က်ြဖစ်ပါက ရးြပန်ဖင
ွ သ
့် ည့် န ့တွင် ယင်းကိစက
္စ ိ

နာက်ဆး

န ့ရက်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
နိဂး
၄၇။

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲများသည်

သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျား၌ အဓိကကျ သာ အခန်းက

မှ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် သည့် အဖွဲ ့အစည်းြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့်
သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်

ကာ်မရှင်က အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် ညန် ကားချက်များကိ
ဖတ်ရ လ့လာ၍

ကာင်းမွနစ
် ာွ သ ဘာ ပါက် နားလည်ထား ကရန်နင
ှ ့်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ

သိ ့မဟတ်

ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ၊

ကိယ်ပင်
ိ
မို ့နယ်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၊ဲ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွတ
ဲ ိ ့သည်
ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ကီး ကပ်ရန်လိအပ်သည်။

20
၄၈။

ထိ ့ ကာင့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသည် ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် လပ်ငန်းလမ်းညန်
ချက်များကိ

ကျညက်စွာ လ့လာ ပီး

သက်ဆင်
ိ ရာ

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ လပ်ငန်းများကိ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ

လတ် တာ်
အာင်ြမင်စွာ

ဆာင်ရွက်သွား ကရန် ြဖစ်သည်။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

နာက်ဆက်တဲွ (က)

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ကိယ် ရးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

၁။

အမည် ------------------------------------------------------------------------

၂။

အြခားအမည်ရလ
ိှ င် ----------------------------------------------------------

၃။

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

၄။

နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် -------------------------------------------

၅။

မွးသက္က ရာဇ်/ အသက် -------------------------------------------------------

၆။

မွးဖွားရာဇာတိ --------------------------------------------------------------

၇။

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

၈။

လက်ရအ
ိှ လပ်အကိင် ---------------------------------------------------------

၉။

အဘအမည်/ မှတပ
် တင်အမှတ်/ အလပ်အကိင် --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၀။ အမိအမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ်/ အလပ်အကိင် --------------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၁။ ဇနီး (သိ ့) ခင်ပွန်းအမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ်/ အလပ်အကိင် ------------------------------------------------------------------------------------------------၁၂။ သား/သမီးအမည်/မှတပ
် တင်အမှတ်/ အလပ်အကိင် ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂
၁၃။ အ မဲတမ်း နရပ်လပ
ိ စ
် ာ -----------------------------------------------------၁၄။ ကိယ်စားြပုပါတီ/ တစ်သီးပဂ္ဂလ --------------------------------------------၁၅။

ရွးချယ်တင် ြမာက်ခမည့်မဲဆန္ဒနယ်

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

၁၆။ ြဖစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ် ( ယ န ့အထိ )
(က) ပညာသင် ကားခဲ့ဖူး သာ ကျာင်းများကိ ဖာ်ြပရန် --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ခ ) လပ်ကိင်ခဲ့ဖူးသည့်

အလပ်အကိင်၊

ြပာင်း ရ ့ နထိင်ခဲ့သည့် နရာ

ဌာနများ ဖာ်ြပရန် ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ဂ ) ထမ်း ဆာင်ခဖ
့ဲ းူ သည့် နိင်င ရး/ လူမ ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ
ဖာ်ြပရန် --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ဃ) ြပစ်မ/ ြပစ်ဒဏ်ကျခဖူးြခင်း ရှိ မရှိ (ရှိပါကြဖစ်စဉ်အ သးစိတ် ဖာ်ြပရန်)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( င ) ချီးြမင့်ခရ သာ ဘွဲ ့ထူး၊ ဂဏ်ထးူ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( စ ) အြခား ဖာ်ြပရန်ရှိသည်များ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

နာက်ဆက်တဲွ (ခ)
တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ
--------------- တိင်းရင်းသားလူမျိုးလတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း
တင်သွင်းလာ ရပ်သမ
ိ ်း ကာင်း ကာ်ြငာစာ
၁။

------------------ တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်

----------------- တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်အတွက် ---------------- ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ --------------- ရက် န ့တွင် ဦး/ ဒ ------------------- (မှတပ
် တင်အမှတ၊်
----------------------------------------- )မှ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအြဖစ်
အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည်ကိ ဤရး၏ မှတပ
် တင်အမှတ်စဉ် -------------- တွင်
မှတ်ပတင်ထားရှိပါသည်။
၂။

အထက်အပိဒ် ၁ ပါ အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် သူ ဦး/ ဒ ---------------- သည်

-----------ရက် န ့တွင် မိမိ၏ဆန္ဒအရ အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာ ရပ်သမ
ိ ်း ကာင်း
တင်ြပချက်ကိ ဤရး၏ မှတ်ပတင်အမှတ်စဉ် ------------- ြဖင့် မှတ်ပတင်ထားရှိ ပီး
ြဖစ်ပါသည်။
၃။

သိ ့ပါ၍ ဦး/ ဒ ---------- သည် ----------- လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာကိ ရပ်သမ
ိ ်း ပီးြဖစ် ကာင်း ကညာအပ်ပါသည်။

အတွငး် ရးမှူး
-------------- တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
ရက်စွဲ၊ --------------------

