မို ့နယ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့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။ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

၉

ကညာချက်များထပ်ဆင့်ထတ်ြပန်ြခင်း
၆။ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

၁၀

၇။ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်ရှိ နသူများ

၁၃

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

၈။ ဆန္ဒမဲ ရတွက်ြခင်း၊ ရွး ကာက်ပွဲအနိင်အရး

၂၀

ကညာြခင်း
၉။ နိင်င ရးပါတီများ ကီး ကပ်ြခင်း၊ ကီး ကပ် စြခင်း ၂၆
၁၀။ အ ထွ ထွ

၂၆

၁၁။ နိဂး

၂၈

1

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ လပ်ငန်းလမ်းညန်
နိဒါန်း
၁။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင၏
်

လွတလ
် ပ်၍တရားမ တ သာ

အဓိကတာဝန်မှာ

ရွး ကာက်ပွဲများ ကျင်းပြပုလပ် ပးရန်

ြဖစ်သည်။ လွတလ
် ပ်၍ တရားမ တ သာ

ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျား ြဖစ် စရန်

ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ လိက်နာကျင့သ
် း ဆာင်ရွက်ရသည်။
၂။

ယင်းသိ ့ လိက်နာကျင့သ
် း

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် မူပိင်းဆိင်ရာ

ဆာင်ရွက်ရမည့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှငဥ
် ပ ဒနှင့် သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒများကိ
လည်း ကာင်း၊

လပ်ငန်းများကိ

လက် တွ အ
့ ကာင်အထည် ဖာ်

လပ်ကိင်ရာ၌ လိက်နာကျင့်သးရမည့် နည်းဥပ ဒများကိလည်း ကာင်း
ြပ ာန်း သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ထားသည်။
၃။

သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျားအတွက် ရွး ကာက်ပဲွ

ဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ

ပါင်းစပ်ညန
ိ င်း၊ ကီး ကပ်အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက် ကရမည့် မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည် ဖာ်ြပပါ ဥပ ဒ
နှင့် နည်းဥပ ဒများကိ

ှ ာ
ကျညက်စာွ နားလည်သ ဘာ ပါက်မသ

သက်ဆင်
ိ ရာလတ် တာ် ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ယင်းတိ ့၏
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များသည်

ဥပ ဒနှင့်

ညီညွတ်မ ရှိ သာ

တစ်နည်းအားြဖင့် လွတ်လပ်၍ တရားမ တ သာ

ဆာင်ရွက်ချက်များ

ြဖစ်ပါမည်။

2
၄။

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

ဖတ်ရရာတွင် ကျညက်စာွ နားလည်သ ဘာ ပါက်ရန် ခက်ခဲမည်ြဖစ်၍
တိကျစွာ လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန် ဤ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ လပ်ငန်း
လမ်းညန်ကိ ြပုစထတ်ြပန်ြခင်းြဖစ်သည်။
၅။

ဤလပ်ငန်းလမ်းညန်သည်

ကာ်မရှငဥ
် ပ ဒနှင့် သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒများကိ အ ြခခ၍ြပုစထားသြဖင့် ဖာ်ြပပါ
မူရင်းဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ အခါအား လျာ်စာွ 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 ကာက်ပဲွများကျင်းပြခင်း၊
( ခ ) လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများကိ ကီး ကပ်ြခင်း၊
( ဂ ) သက်ဆင်
ိ ရာ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင့်ဆင့က
် ိ ကီး ကပ်ြခင်း၊
(ဃ) မဲစာရင်းများြပုစြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ကညာြခင်း၊
( င ) ရရှိသည့်ရန်ပ ငွများကိစနစ်တကျသးစွဲြခင်း၊ သးစွဲ စ
ြခင်း၊

3
( စ ) နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်း ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ နိင်င ရး
ပါတီများကိ ကီး ကပ်ြခင်းနှင့် ကီး ကပ် စြခင်း၊
(ဆ)

ရွး ကာက်ပန
ဲွ င
ှ သ
့် က်ဆင်
ိ သာ

စာရင်းဇယားများနှင့်

မှတ်တမ်းများကိ တိကျစွာ ြပုစထိန်းသိမ်းြခင်း၊
( ဇ ) လ ုိ ့ဝှကဆ
် န္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ဖာ် ဆာင်ြခင်း၊
( စျ)

ကာ်မရှငက
် ထတ်ြပန်ခွငြ့် ပု သာ စာရင်းအချကအ
် လက်များမှ
တစ်ပါး အြခားကိစ္စများနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ပါက် ကားြခင်း မရှိ
စရန် စာင့်ထိန်းြခင်း၊

(ည)

ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

တစ်ဦးဦးအတွက်

မှနမ
် န
ှ ်ကန်ကန် ဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း၊

မည်သည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအတွက်မ
မဲမဆွယရ
် ြခင်း၊ ဘက်မလိက်ရြခင်း၊
(ဋ)

ကာ်မရှငက
် ပးအပ်သည့် တာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း။

မဲဆန္ဒနယ် ကညာြခင်း
၇။

ြပည်သူ ့လတ် တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ်၊ တိ င်း ဒသ ကီး

လတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါဝင်သည့်
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၍ မို ့နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက ထပ်ဆင့် ကညာရမည်။
၈။

မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်တွင်ပါဝင် သာ အချို ့ ဒသများ၌ ရွး ကာက်ပဲွ

ကျင်းပရန် အ ြခအ နမရှလ
ိ င် ထိ ဒသများ၌

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ

ြခင်းမြပုရန် ကာ်မရှင်က ဆးြဖတ် ကညာသည်ကိ မို ့နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက ထပ်ဆင့် ကညာရမည်။
မဲစာရင်းြပုစြခင်း
၉။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များကိ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ရန်

မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးအတွက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျား၏ မဲစာရင်းများကိ
သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားနှင့် ရပ်ကွက်
သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့က ြပုစြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း
နှင့် ြဖည့စ
် က
ွ ြ် ခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၀။

ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် မဆနက
့် ျင် သာ နိင်ငသား၊

ဧည့န
် ိင်ငသားနှင့် နိင်ငသားြပုခွငရ
့် သူတိင်း (မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင်)
သည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်
စတင်ကျင်းပသည့် န ့တွင်
ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

နထိင်သူလည်းြဖစ်၍

အသက်

၁၈

ရွး ကာက်ပွဲ

နှစ်ြပည့သ
် လ
ူ ည်းြဖစ်လ င်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက သက်ဆိင်ရာ

မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။

5
၁၁။

တပ်မ တာ်သားများ၊

နိင်ငြပင်ပတွင်

ရာက်ရှိ န သာ

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်၏ သအဖွဲ ့ဝင်များနှင့် အိမ် ထာင်
စဝင်များ၊ သရးအဖွဲ ့ဝင်များနှင့် အိမ် ထာင်စဝင်များ၊ ပညာ တာ်သင်
များနှင့် အိမ် ထာင်စဝင်များ၊ ကိယ်စားလှယအ
် ဖွဲ ့ဝင်များနှင့် အိမ် ထာင်စ
ဝင်များ၊ ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ
နသူများနှင့် အိမ် ထာင်စဝင်များကိ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
အပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ

သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့အ
် တိင်း

ကျးရွာ

သက်ဆင်
ိ ရာ

မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။
၁၂။

အနည်းဆးရက် ပါင်း ၉၀ ထက်မနည်း မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်

အြခားမဲဆန္ဒရင
ှ ်များသည် မိမတ
ိ ိ ့၏ အ မဲတမ်း နရပ်သိ ့ သွား ရာက် ပီး
မဲ ပးလိြခင်းမရှပ
ိ ါက မိမတ
ိ ိ ့ ရာက်ရိှ န သာ မဲဆန္ဒနယ်တွင်

ရွး ကာက်

ခ သာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားကိ ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ခွငရ
့် ရှိ စရန်အတွက်
မဲစာရင်းထည့်သွင်းြခင်းကိ

သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ

နည်းဥပ ဒ ၁၀ နှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၃။

မိုနယ်
့
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ

နည်းဥပ ဒ ၁၃(က)အရ တင်ြပချက်များအြပင် မဲစာရင်း၌ မိမိ တွ ရှ့ ိ
သည့် အ ရးအကူး ခ တ်ယင
ွ ်း သာအမှားများနှင့်

မ တာ်တဆအမှား

များကိ ြပင်ဆင်နင်
ိ သည်။ ယင်းသိ ့ ြပင်ဆင်ထားသည့် မဲစာရင်းများကိ
သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲသိ ့

လိအပ်သလိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ပးပိ ့ရမည်။

6
၁၄။

ဆန္ဒမဲ ပးပိ င်ခွင့်ရှိသူ

တစ်ဦး၏အမည်သည်

မဲဆန္ဒနယ်

တစ်နယ်ထက်ပိ သာ မဲဆန္ဒနယ်များ၏ မဲစာရင်းများတွင် ပါရှိ နပါက
မဲဆန္ဒရင
ှ ၏
် ဆန္ဒနင
ှ အ
့် ညီ ၎င်းမဲ ပးလိသည့် မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် မဲ ပးနိင်ရန်
အတွက် အဆိပါမဲ ပးလိသည့် မဲဆန္ဒနယ်နင
ှ ့် သက်ဆိင်သည့် မို ့နယ်
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲက စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ ထိ ့ နာက် ယင်း မို ့နယ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ထိသူ၏အမည်အား မိမမ
ိ ဆ
ဲ န္ဒနယ်၏ မဲစာရင်း
တွင် ထည့်သွင်း ပီး ကာင်းနှင့် အြခားမဲဆန္ဒနယ်များရှိ မဲစာရင်းများ
တွင် ထိသူ၏အမည်ကိ ပယ်ဖျက် ပးရန် အမည်စာရင်း ပါရှိ နသည့်
သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ အသီးသီးထသိ ့ အ ကာင်း ကား
ရမည်။
၁၅။

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦး၏အမည်သည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခ

အတွင်းတွင်ရှိ သာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ တစ်ခထက်ပိ

သည့် မဲစာရင်းများတွငပ
် ါရှိပါက မဲဆန္ဒရှင်၏ဆန္ဒနှင့်အညီ ၎င်းမဲ ပး
လိသည့် ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စတွင် မဲ ပးနိင်ရန်အတွက်

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲက သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာ

အပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အ ကာင်း ကားစီစဉ် ပးရမည်။ ထိ ့ နာက်
မိမိ မို ့နယ်အတွငး် ရှိ အြခား သာ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စရှိ
မဲစာရင်းများမှ ထိသူ၏အမည်ကိ ပယ်ဖျက် စရန် ညန် ကားရမည်။

7
၁၆။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲများက ပးပိ ့ သာ အတည်ြပု ပီးသည့် ပစ(၁) မဲစာရင်း
၃

စာင်တွဲ နှစစ
် ကိ ရရှိသည့်အခါ မဲဆန္ဒနယ်အလိက်စစည်းရမည်။

ထိ ့ နာက် မဲစာရင်းမိတ္တူ နှစ်စ ထပ်မြပုစရမည်။ ယင်းမဲစာရင်းများ၏
စာရွကတ
် င်
ိ းတွင် ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

ဥက္က နှင့် အတွင်း ရးမှူးတိ ့အား လက်မှတ် ရးထိး စရမည်။ ယင်းသိ ့
လက်မတ
ှ ် ရးထိး ပီးသည့အ
် ခါ မဲစာရင်းသး စာင်တဲွ တစ်စကိ ယူထား ပီး
ကျန် သး စာင်တွဲ သးစကိ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာ
အပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
၁၇။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲများက ပးပိ ့ သာ အတည်ြပု ပီးသည့် တိင်းရင်းသား
ိ ည့အ
် ခါ မဲစာရင်း
လူမျိုး မဲဆန္ဒနယ် မဲစာရင်းပစ(၁-က) တစ်စစီကိ ရရှသ
မိတ္တူ သးစစီ ထပ်မြပုစရမည်။ ယင်းမဲစာရင်းများ၏ စာရွက်တင်
ိ း
တွင် ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က နှင့်

အတွင်း ရးမှူးတိ ့အား လက်မှတ် ရးထိး စရမည်။ ယင်းသိ ့ လက်မတ
ှ ်
ရးထိး ပီးသည့်အခါ မဲစာရင်းတစ်စကိ ယူထား ပီး ကျန်သးစစီကိ
သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲသိ ့

ပးပိ ့ရမည်။
၁၈။

မိုနယ်
့
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ှ

ကျးရွာအပ်စ

ပးပိ ့လာသည့် အတည်ြပု ပီးသည့် မဲစာရင်း နှစ်စစီ
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ကိ မဲဆန္ဒနယ်အလိက် စစည်းရမည်။ သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်
လာင်းက မဲစာရင်းမိတ္တူကိ ကူးယူခင
ွ ့်ြပုရန် လ ာက်ထားပါက မဲစာရင်း
မိတ္တူတစ်စကိ အခမဲက
့ းူ ယူခင
ွ ့် ြပုနိင်သည်။ အြခားသူတစ်ဦးဦးက
ခိင်လ သာ အ ကာင်းြပချက်ြဖင့် မဲစာရင်းမိတ္တူကိ ကူးယူခွငြ့် ပုရန်
လ ာက်ထားပါက

ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ထားသည့်န န်းအတိ င်း

ပးသွင်း စ၍ ကူးယူခွငြ့် ပုရမည်။
၁၉။

မဲစာရင်းြပုစရာတွင် (က) မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခွငမ
့် ရှဘ
ိ ဲ ပါဝင် ကာင်း တွ ရှ့ ိလ င်
ထိအမည်များကိ မဲစာရင်းမှပယ်ဖျက်ရမည်။
(ခ ) မဲစာရင်းတွင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ အ
ူ ချို၏
့ အမည်များသည်
အစအ ဝးအလိက် ကျန်ရစ်ခ့ဲ ကာင်း တွရှ့ လ
ိ င် ထိအမည်
များကိ

ရွး ကာက်ပွဲမကျင်းပမီ

ခနစ်ရက်ထက်

နာက်မကျ စဘဲ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏ ခွငြ့် ပုချက်
ြဖင့်

နာက်ဆက်တွဲ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း စရန်

ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်
သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကက
အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ဆက်လက် အ ကာင်း ကားရမည်။
(ဂ ) မဲစာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တာင်းဆိလာ၊ ကနက
့် ွက်လာ၊
ြပင်ဆင်လာများအတွက်

အယူခလာ

လက်ခရရှိပါက

ယင်းအယူခလာများအား အမတွဖ
ဲ င
ွ လ
့် စ
ှ ၍
် လိအပ်သည်များ
စိစစ် ပီး ဆာလျင်စာွ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတရ
် မည်။ မို ့နယ်
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ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ၏ ဆးြဖတ်ချက်သည်

ရွး ကာက်ပွဲ

ဥပ ဒပဒ်မ ၅၃ ပါြပ ာန်းချက်များမှတစ်ပါး အ ပီးအြပတ်
ြဖစ်သည်။
မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ကညာချက်များ

ထပ်ဆင့်ထတ်ြပန်ြခင်း
၂၀။

ကာ်မရှငက
် သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ နည်းဥပ ဒ

၁၆ အရ သတ်မှတ်
လိသူများအား

ကညာသည့် န ့ရက်များကိ ဖာ်ြပ၍ ရွး ကာက်ခ

အမည်စာရင်းတင်သွင်း ကရန်

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း သိ ့မဟတ်
ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲနှင့် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

၏ ပစ(၅)ြဖင့် ကညာချက်ကိ ထပ်ဆင့် ကညာရမည်။
၂၁။

ကာ်မရှင်က သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ နည်းဥပ ဒ

၁၆ အရ သတ်မှတ် ကညာသည့် န ့ရက်များကိ ဖာ်ြပ၍ သက်ဆင်
ိ ရာ
တိင်းရင်းသားလူမျိုးများထဲမှ ရွး ကာက်ခလိသူများအား အမည်စာရင်း
် ဖွဲ ့ခွ၏
ဲ
တင်သွင်း ကရန် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
ပစ (၅-က) ြဖင့် ကညာချက်ကိ ထပ်ဆင့် ကညာရမည်။
၂၂။

သက်ဆိ င်ရာ

လတ် တာ်များအတွက်

စိစစ် ပီးြဖစ် သာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏ အမည်စာရင်းကိ ပစ(၁၀)နှင့်
ပစ(၁၀-က) တိ ့ြဖင့် အက္ခရာစဉ်အလိက်ြပုစ၍ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွန
ဲ င
ှ ့်

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့က

ထတ်ြပန်
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ကညာထား သာ

ကညာချက်မိတ္တ ူများကိ မိမိ၏ရးတွင် အများ

ြပည်သူ တွ ြမင်
့ နိင် သာ နရာ၌ ကပ်ထား ကညာရမည်။
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
၂၃။

(က) မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်

ရွး ကာက်ပွဲမကျင်းပမီ

သက်ဆင်
ိ ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသိ ့ ယင်းတိ ့နှငသ
့် က်ဆင်
ိ သာ ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ်
များကိ ပစ (၁၁-က) နှစ် စာင်ြဖင့် ထတ် ပးရမည်။
ယင်းပစများတွင် မို နယ်
့
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲနင
ှ ့် သက်ဆိင်ရာ
ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့မှ
ဥက္က ၊ အတွငး် ရးမှူးများအား လက်မတ
ှ ် ရးထိး စ ပီး
တစ် စာင်ကိ မိမရ
ိ းတွငလ
် က်ခအြဖစ် သိမ်းဆည်း၍
ကျန်တစ် စာင်ကိ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်
ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးအပ်ရမည်။
( ခ ) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာ
အပ်စအတွငး် ရှိ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသမ
ူ ျား (မသန်စွမး် သူ
် ူစာွ ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရး၊ သတ်မတ
ှ ်
များအပါအဝင်) လွယက
ထား သာ မဲ ပးချိနအ
် တွငး် မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားအားလး မဲ ပး
နိင် ရးနှင့်

လ ုိ ့ဝှကဆ
် န္ဒြပုနိင် ရးကိ

ရှးရ၍

မဲရ

တစ်ရစီ၌ ဆန္ဒမဲ ပးရမည့်ဦး ရနှင့် မဲရအ ရအတွက်
ကိ လိအပ်သလိ သတ်မတ
ှ ် ပးနိင်သည်။ မဲရ ဆာက်လပ်
ရာတွင် မသန်စွမး် သူမဆ
ဲ န္ဒရင
ှ မ
် ျား ပါဝင် သာ မဲရများ
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၌ ယင်းမသန်စမ
ွ း် သူများ အဆင် ြပ ချာ မွ စွ့ ာ ဆန္ဒမဲ
ပးနိင် ရးအတွက် စီမ ဆာင်ရက
ွ ထ
် ားရှရ
ိ မည်။ မို ့နယ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ကာ်မရှင်၏ တာဝန် ပးချက်

နှငအ
့် ညီ တပ်မ တာ်သားများနှင့် ယင်းတိ ့နှင့် အတူ န
ထိင် ကသည့် အိမ် ထာင်စဝင်များ နထိင်ရာ တပ်ရင်း
တပ်ဖဲွ ့များအတွက် မဲရ နရာသတ်မှတ်ရာ၌ သက်ဆင်
ိ ရာ
ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စအတွင်းရှိ မဲဆန္ဒရှင်

များနှငအ
့် တူ ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ရန်နှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ
ရှိ စရန် သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
များ၊ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၊ မဲရကိယ်စားလှယ်
များ၊

အကူကိ ယ်စားလှယ်များနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲ

စာင့် ကည့် လ့လာသူများ လွတ်လပ်စွာ ဝင် ထွက်
သွားလာနိင်မည့် ထိတပ်ရင်း တပ်ဖဲွ ့၏ြပင်ပ သင့် လျာ်
သည့် နရာတွင် သတ်မှတ် ပးရမည်။
(ဂ )

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အ ဖွဲ ့ခွဲသည် သာမန်အ ားြဖင့် မဲရ
ီ င
ှ ့် တိင်းရင်းသားလူမျိုး
တစ်ရလ င် လတ် တာ်တစ်ရပ်စန
ရးရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယတ
် စ် နရာစီအတွက် မဲပးတစ်ပးစီ ထားရှိ
ရမည်။ သိ ့ရာတွင် မဲဆန္ဒရှင်များ လွယက
် စ
ူ ာွ ဆန္ဒမဲ
ပးနိင်ရန်အတွက် မဲပးတစ်ပးထက် ပိ၍ထားရှိြခင်း၊
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မဲစာရင်းကိ လွယက
် ူစာွ စိစစ်နိင် ရးအတွက် မဲရအဖွဲ ့ကိ
တိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်းြခင်း ြပုနိင်သည်။
(ဃ ) မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် မဲရကိ ကီး ကပ်ကပ
ွ က
် ရ
ဲ န်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းနှင့်

ဆွမျိုးရင်းချာ

တာ်စပ်ြခင်းမရှဘ
ိ ဲ ပါတီနင်
ိ င ရးကင်းရှငး် သာ ဝန်ထမ်း
များကိ မဲရမှူး၊ ဒတိယမဲရမှူးနှင့် မဲရအဖွဲ ့ဝင်များအြဖစ်
ဦးစား ပးအစီအစဉ်အတိင်း ခနအ
့် ပ်နင်
ိ သည်။ မဲရအဖွဲ ့ဝင်
များအြဖစ် ဝန်ထမ်းများအြပင် ယင်းမဲရ မဲစာရင်းတွင်
ပါဝင် ပီးြဖစ်သည့် အများြပည်သူ ယ ကည် လးစားြခင်း
ခရ သာ

မဲဆန္ဒရှင်

သိ ့မဟတ်

ယင်းမဲဆန္ဒနယ် ြမ

အတွငး် ရှိ ဒသခြပည်သမ
ူ ျားြဖင့် ကာ်မရှငက
် သတ်မတ
ှ ်
ပး သာ ဦး ရအတွငး် ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။
ပျက်ကက
ွ မ
် ရှပ
ိ ါက အထက် ဖာ်ြပပါမူအတိင်း အစားထိး
ခနထ
့် ားနိင်သည်။
၂၄။

သတ်မတ
ှ ် သာ န ့ရက်နှင့် နရာ၌ မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျား ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

မြပုနိင်သည့် အခါတွငြ် ဖစ် စ၊ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ရပ်ဆိင်းရသည့်အခါတွင်
ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း မြပု
နိင်သည့်အ ကာင်းရင်း၊ ရပ်ဆိင်းရသည့် အ ကာင်းရင်း၊ မည်သည့်
န ့ရက်တွင် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ကျင်းပသင့် ကာင်း၊ ယင်းသိ ့ ဆန္ဒမဲ ပး
ြခင်းကိ ဆက်လက် ပီး ဆန္ဒမဲ ပး စရန် သိ ့မဟတ် အသစ်တစ်ဖန်
ဆန္ဒမဲ ပး စသင့် ကာင်းကိ ကာ်မရှင်သိ ့ အစီရင်ခရမည်။ အစီရင်ခစာ
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မိတ္တူတစ် စာင်စီကိ

ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊

ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အ ဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ်

ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်

ခရိ င် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲနှင့ ်

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
၂၅။

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၄၇ (က)အရ မဲရတစ်ရ၌

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

ပျက်ြပယ်လ င်

လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ် လာင်း

အသီးသီး၏ အြခားမဲရများမှရရှိ သာ ဆန္ဒမဲများကိစစည်း ပီး

ကညာ

ြခင်းမြပု သးဘဲ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ
မည်သည့်
န ့ရက်အချိနတ
် ွင် မည်သည့် နရာ၌ ထိမဲရအတွက် ဆန္ဒမအ
ဲ သစ် ပး
ြခင်းကိ ြပုလပ်မည်ြဖစ် ကာင်း သတ်မတ
ှ ် ကညာရမည်။

ကညာချက်

မိတ္တူကိ ကာ်မရှငန
် ှင့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင့ဆ
် င့သ
် ိ ့ ပးပိ ့တင်ြပရမည်။
မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်ရှိ နသူများ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
၂၆။

ြပည်တင
ွ း် ရှိ သက်ဆိင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် မဲဆန္ဒရှင်များ

အတွက် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (က)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့်
များကိ

န ့ရက် သိ ့မဟတ်

န ့ရက်

ကညာ ပီးလ င် ပီးချင်း နည်းဥပ ဒ ၅၄ (ခ) (ဂ)

(င) နှင့် (စ)ပါ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် ိှ သာ မဲဆန္ဒနယ်
ြပင်ပ ရာက်

ကျာင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများ၊

အချုပ်ခ နရသူများနှင့် ဆးရသိ ့တက် ရာက် နရ သာ
အတွင်းလူနာများ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ က
့် ိ ကျင်သ
့ းနိင် စ
ရန်အတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန အ ကီးအမှူးများသည်
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ပစ(၁၅)များကိ မိမတ
ိ ိ ့ဌာနတည်ရိှရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲများထမှ တာင်းယူ ပီး၊ မိမဌ
ိ ာနရှိ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ
ိ ရာ
ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများထ ြဖန် ့ြဖူး ပးပိ ့ရမည်။ သက်ဆင်
ဌာနအ ကီးအမှူးက မိမဌ
ိ ာနရှိ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျား
ထသိ ့ ပစ(၁၅)များ ြဖန် ့ြဖူးသည်အ
့ ခါ

ယင်းပစများကိ

မိမိထသိ ့ မည်သည့် န ့ရက်အ ရာက် ြဖည်စ
့ က
ွ ် ပးပိ ့ရ
မည်ြဖစ် ကာင်း တစ်ပါတည်း အ ကာင်း ကားရမည်။
( ခ ) ြပည်တင
ွ း် ရှိ သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ
ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများသည် လက်ခရရှိ သာ ပစ(၁၅)များ
တွင် ြဖည့်သွင်း၍ သက်ဆိင်ရာ ဌာနအ ကီးအမှူးထ
ြပန်လည် ပးပိ ့ရမည်။ သက်ဆိင်ရာ ဌာနအ ကီးအမှူး
သည်

ယင်းပစများကိစိစစ်၍

သက်ဆိင်ရာ

မို ့နယ်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများထသိ ့ အြမန်ဆး ပးပိ ့ရမည်။
( ဂ ) မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် လက်ခရရှိေသာ ပုစ
ံ ံ (၁၅)
များကို သက်ဆင်
ိ ရာ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဃ) မိမိ မို ့နယ်အတွငး် ရှိ တပ်ရင်းတပ်ဖဲွ ့များမှ မဲဆန္ဒနယ်
ြပင်ပ ရာက် တပ်မ တာ်သားများနှင့် ယင်းတိ ့နှင့် အတူ န
အိမ် ထာင်စဝင်များ၏ အမည်စာရင်း ရရှိ ရးအတွက်
သက်ဆိင်ရာ

တပ်မှူးထသိ ့ စာြဖင့် တာင်းယူရမည်။

ထိစာရင်းများ ရရှိသည့်အခါ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကက
ွ ်
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သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ဆက်လက်
ပးပိ ့ရမည်။
၂၇။

သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ နည်းဥပ ဒ ၅၄ (ဃ)ပါ

မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် အြခားမဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားအား ၎င်းတိ ့ ရာက်ရိှ န သာ
မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ရွး ကာက်ခ သာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းကိ
ဆန္ဒမဲ ပးနိင်ခွင့်ရရှိ စရန် အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည် (က) မဲစာရင်းထည့်သွင်းြခင်းကိ နည်းဥပ ဒ ၁၀ ပါအတိင်း
ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲမကျင်းပမီ
လည်း ကာင်း၊

ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ြ် ဖင့်

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့တွင်

သက်ဆိ င်ရာ မဲရသိ ့ ကိယ်တိင်သွား ရာက်၍ ဆန္ဒမဲ
ပးြခင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်ြပုရမည်။
၂၈။

ကာ်မရှငမ
် ှ ပးပိ ့လာသည့် သက်ဆင်
ိ ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်

အစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပ ရာက် မဲဆန္ဒရှင်များက

တာင်းခ

လာသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မှတ်

တာင်းခလာ ပစ (၁၅) များကိ

သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲသိ ့

ဆက်လက် ပးပိ ့ရမည်။
၂၉။

(က) မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်
ြပင်ပ ရာက်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးမည့်သူများ စာရင်းကိ
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ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ

အား အာက်ပါအတိင်း သီးြခားြပုစ စရမည် (၁) ြပည်တင
ွ း် ရှိ သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခင
ွ ့်ရသ
ိှ မ
ူ ျားက တာင်းခသည့် ပစ(၁၅)
များကိ အထက်အပိဒ် ၂၆(ဂ)အရ မို ့နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွက
ဲ

ပးပိ ့လာသည့်အခါ ယင်းပစများကိ ပစ

(၁) နှင့် တိက်ဆိင်စိစစ်၍ ပစ (၁-၁) ြဖင့် သီးြခား
ရးမှတထ
် ား စရမည်။ပစ(၁)တွငပ
် ါရှိ သာ ယင်းတိ ့၏
အမည် အာက်တွင် မင်နီသား၍ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပး
မည့် သူများြဖစ် ကာင်း မှတသ
် ား စရမည်။
(၂) သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် တပ်မ တာ်သား
များနှင့် ယင်းတိ ့နှင့် အတူ နအိမ် ထာင်စဝင်များ
ိ ရာတပ်မူှ းထသိ ့ စာြဖင့် တာင်းယူ
အတွက် သက်ဆင်
သည့် စာရင်းကိ အထက်အပိဒ် ၂၆(ဃ) အရ မို ့နယ်
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲမှ ပးပိ ့လာသည့်အခါ ယင်းစာရင်း
များကိ ပစ(၁)နှင့် တိက်ဆင်
ိ စိစစ်၍ ပစ (၁-၂) ြဖင့်
သီးြခား ရးမှတထ
် ား စရမည်။
(၃) အစိးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင်

ရာက်ရှိ

န သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများက တာင်းခသည့်
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ပစ (၁၅) များကိ အထက်အပိဒ် ၂၈ အရ မို ့နယ်
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲက

ပးပိ ့လာသည့်အခါ ယင်းပစ

များကိ ပစ(၁)နှင့် တိက်ဆိင်စစ
ိ စ်၍ ပစ (၁-၃)ြဖင့်
သီးြခား ရးမှတ်ထား စရမည်။ ပစ(၁)တွင်ပါရှိ သာ
ယင်းတိ ့၏ အမည် အာက်တွင် မင်နသ
ီ ား၍ ကိုတင်
ဆန္ဒမဲ ပးမည့သ
် ူများြဖစ် ကာင်း မှတသ
် ား စရမည်။
( ခ ) ယင်းသိ ့ ပစ (၁-၁)၊ (၁-၂)၊ (၁-၃)တိ ့ြဖင့် ရးမှတ်ထား
သည့် မဲစာရင်းမိတ္တူ တစ် စာင်စက
ီ ိ မိမတ
ိ ိ ့ ရပ်ကက
ွ ်
သိ ့မဟတ်
ကပ်ထား ပီး

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အ ဖွဲ ့ခွဲရ းတွင်
မဲစာရင်းမိတ္တ ူနှစ် စာင်စီကိ

မို ့နယ်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ စရမည်။
( ဂ ) မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် အထက်အပိဒ်ခွဲ (ခ) အရ
ပးပိ ့လာသည့် ပစ(၁-၁)၊ (၁-၂)၊ (၁-၃) မဲစာရင်းမိတ္တူ
တစ် စာင်စီကိ

ရးလက်ခအြဖစ်

သိမ်းဆည်းထား ပီး

ကျန်မတ
ိ ္တ ူတစ် စာင်စီကိ မိမတ
ိ ိ ့ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွရ
ဲ းတွင်
ကပ်ထားရမည်။
၃၀။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများကိ

မိမိနှင့်သက်ဆိင် သာ မဲဆန္ဒနယ်များမှ

ကညာ ပီးသည့အ
် ခါ

ကိုတင်၍ ဆန္ဒမဲ ပးရမည့်
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သူများ၏စာရင်းအရ

ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားကိ

ပးပိ ့ရာတွင်

အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် (က) ြပည်တင
ွ း် ရှိ သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ
ပးပိ င်ခွင့်ရှိသူများနှင့် ပတ်သက်၍
လက်မှတ်များကိ

သက်ဆိ င်ရာ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

ဌာနအ ကီးအမှူး

သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ တပ်မှူးထသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
( ခ ) အစိးရ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ နသူများ
အနက်

ဆန္ဒမဲ ပးပိ င်ခွင့်ရှိသူများနှင့်

ပတ်သက်၍

ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားကိ ကာ်မရှငသ
် ိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
( ဂ ) အထက်အပိဒ်ခဲွ(က)အရ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မှတ်များကိ
ပးပိ ့သည့်အခါ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျား၏ လက်ခ
ြဖတ်ပင်
ိ း ပ တွငလ
် ည်း ကာင်း၊ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ၏
်
ကျာဘက်တွင်လည်း ကာင်း၊ မိမိ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏
တဆိပ်ကိ ရိက်နပ
ိှ ် ပးရမည်။ ထိ ့အြပင် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ
လက်မတ
ှ ၏
်

ဲ က်မတ
ှ က
် ိ
ကျာဘက်တင
ွ ် ကိုတင်ဆန္ဒမလ

တာဝန်ခထတ် ပးသူက

အမည် ဖာ်ြပ၍

လက်မတ
ှ ်

ရးထိး ပးရမည်။ယင်းသိ ့ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ
ကိ

ပးပိ ့သည့်အခါ ယင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ

ရွး ကာက်

တင် ြမာက်ခ မည့် လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ် လာင်း
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များ၏ အမည်စာရင်းကိ လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ
မဲဆန္ဒနယ်၊ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်
နှင့် မဲရ အမှတ်များ

ကျးရွာအပ်စအမည်

ဖာ်ြပထားသည့် စာအိတ်များကိ

လည်း ကာင်း ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ် အ ရအတွက်
ရှိသ ရွ ့ တစ်ပါတည်း ပးပိ ့ရမည်။
၃၁။

(က) သက်ဆိင်ရာ ဌာနအ ကီးအမှူး၊ တပ်မှူး၊ ပါ မာက္ခချုပ်၊
ကျာင်းအပ် ကီး၊ ရဲအချုပ်စခန်းအ ကီးအမှူး၊ အကျဉ်း
စခန်းအ ကီးအမှူး

သိ ့မဟတ်

ဆးရတာဝန်ခသည်

ြပည်တင
ွ း် ရှိ သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက် ဆန္ဒမဲ
ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများထမှ ဆန္ဒြပု ပီး သာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ
လက်မတ
ှ မ
် ျား ပါဝင်သည့် စာအိတအ
် သီးသီးကိ လက်ခ
ရရှိ ပီး နာက် ယင်းစာအိတ်များပါ မဲဆန္ဒနယ်၊ ရပ်ကက
ွ ်
သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စအမည်နှင့် မဲရအမှတ်များကိ

စိစစ်၍ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရ
မည်။
( ခ) သက်ဆိင်ရာ သရးအ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ် အ မဲတမ်း
ကိယ်စားလှယ်ရး အ ကီးအမှူး သိ ့မဟတ် ကာင်စစ်ဝန်ရး
အ ကီးအမှူးသည် အစိးရ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင်
ရာက်ရှိ န သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများထမှ ဆန္ဒြပု
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ပီး သာ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျား ပါဝင်သည့် စာအိတ်
အသီးသီးကိ လက်ခရရှိ ပီး နာက် ယင်းစာအိတ်များကိ
နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။ နိင်ငြခား ရး
ဝန် ကီးဌာနသည်

ယင်းစာအိတ်များကိ

ကာ်မရှင်သိ ့

ပးပိ ့ရမည်။
(ဂ ) ကာ်မရှင်သည် အပိဒ်ခဲွ(ခ)အရ ပးပိ ့လာသည့် စာအိတ်
များပါ မဲဆန္ဒနယ်၊ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

အမည်နင
ှ ့် မဲရအမှတမ
် ျားကိစိစစ်၍ သက်ဆင်
ိ ရာ မို ့နယ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
ဆန္ဒမဲ ရတွက်ြခင်း၊ ရွး ကာက်ပွဲအနိင်အရး
၃၂။

ကညာြခင်း

(က) မို ့နယ် ကာ်မရှင်အ ဖွဲ ့ခွဲသည်

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ

သည့် န ့ ည န ၄ နာရီအထိ မိမိလက်ဝယ်ရရှိထားသည့်
ဆန္ဒြပုထား သာ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားကိ မို ့နယ်
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲဝင်များ၊ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ဲွ ိယ်စားလှယမ
် ျား၊ အသိ
သိ ့မဟတ် ယင်း၏ ရွး ကာက်ပက
သက် သများနှင့် အများြပည်သူများ ရှ ့ မှာက်တွင် ပစ
(၁-၁)၊ (၁-၂) နှင့် (၁-၃)တိ ့ြဖင့် တိက်ဆင်
ိ စစ
ိ စ်၍ ရတွက်
ပီး

ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒပဒ်မ ၄ (က) ပါ မဲဆန္ဒနယ်များမှ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

အသီးသီးရရှိသည့်
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ဆန္ဒမဲအ ရအတွက်ကိ ပစ (၁၈) ြဖင့် လည်း ကာင်း၊
ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပဒ်မ ၄ (ဃ) ပါ

မဲဆန္ဒနယ်များမှ

တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
အသီးသီးရရှိသည့် ဆန္ဒမဲအ ရအတွက်ကိ ပစ(၁၈-က)
ြဖင့်လည်း ကာင်း သီးြခားခွဲ၍ ြဖည့်သင
ွ ်းရမည်။ ပယ်သည့်
ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပယ်သည့်
အ ကာင်းကိ သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ (၁၇-ခ)၊ ပစ
(၁၇-ဂ)တိ ့ြဖင့် မှတ်တမ်းတင်၍ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
ဥက္က

သိ ့မဟတ် အတွင်း ရးမှူးက လက်မှတ် ရးထိး

ထားရမည်။

ယင်းပစ

(၁၈)

နှင့်(၁၈-က)တိ ့တွင်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်များ၊ အသိသက် သများနှင့်
သက်ဆင်
ိ ရာ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွတ
ဲ ိ ့က မှန်ကန်
ကာင်း လက်မှတ် ရးထိးရမည်။ လတ် တာ်ကိယ်စား
လှယ် လာင်းများ သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏ ရွး ကာက်ပွဲ
ကိယ်စားလှယမ
် ျား မလာ ရာက်နိင်ပါက ကိယ်စားလှယ်
စလတ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။ လက်မတ
ှ ် ရးထိးရန် ပျက်ကက
ွ ်
ပါ က ပျက်ကက
ွ သ
် ူ၏ တာဝန်သာ ြဖစ် စရမည်။
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(ခ ) သက်ဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပဒ်မ ၄ (က) ပါ

မဲဆန္ဒနယ်များမှ

လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ် လာင်း

အသီးသီးအတွက် မဲရများမှ ပးပိ ့သည့် မဲစာရင်းပစ(၁၆)
နှင့် မိမိ ရတွက်ရရှိသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတမ
် ျားအရ
ဆန္ဒမဲစာရင်း ပစ (၁၈) တိ ့ကိ ပါင်း ပီး လတ် တာ်
ကိ ယ်စားလှယ် လာင်း
အ ရအတွက်ကိ

အသီးသီးရရှိသည့်

ကညာထားသည့်

ဆန္ဒမဲ

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်း အစီအစဉ်အတိင်း ပစ (၁၉)ြဖင့်
အများြပည်သူ ရှ ့ မှာက်တွင် စာရင်းြပုစရမည်။ ယင်း
စာရင်းတစ် စာင်ကိ သက်ဆင်
ိ ရာ တိင်း ဒသကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲနှင့် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခွငရ
့် တိင်း၊
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ်
ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ ပးပိ ့၍ တစ် စာင်ကိ လက်ခ
အြဖစ် သိမ်းဆည်းထား ပီး တစ် စာင်ကိ မိမရ
ိ းတွင်
ကပ်ထားရမည်။
(ဂ )

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပဒ်မ ၄(ဃ) ပါ

မဲဆန္ဒနယ်များမှ

တိင်းရင်းသားလူမျိုး လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
အသီးသီးအတွက် မဲရမှ ပးပိ ့သည့် ဆန္ဒမဲစာရင်း ပစ
(၁၆-က)နှင့် မိမိ ရတွက်ရရှိသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ်
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အရ ဆန္ဒမစ
ဲ ာရင်း ပစ(၁၈-က)တိ ့ကိ ပါင်း ပီး တိင်းရင်းသား
လူမျိုး လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အသီးသီးရရှိ
သည့်

ဆန္ဒမဲအ ရအတွက်ကိ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

ကညာထားသည့်
အစီအစဉ်အတိင်း

ပစ(၁၉-က) ြဖင့် အများြပည်သူ ရှ ့ မှာက်တွင် စာရင်း
ြပုစရမည်။

ယင်းပစ

(၁၉-က)တွင်

ကိ ယ်စားလှယ် လာင်းများ

သိ ့မဟတ်

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်များ၊

လတ် တာ်
ယင်းတိ ့၏

အသိသက် သများ

နှင့် သက်ဆိင်ရာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့က မှနက
် န် ကာင်း
လက်မှတ် ရးထိးရမည်။ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
များ သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ိယ်စားလှယ်များ
မလာ ရာက်နင်
ိ ပါက ကိယ်စားလှယ် စလတ် ဆာင်ရက
ွ ်
ရမည်။လက်မှတ် ရးထိးရန် ပျက်ကက
ွ ပ
် ါက ပျက်ကက
ွ ်
သူ၏တာဝန်သာ ြဖစ် စရမည်။ ယင်းစာရင်းတစ် စာင်
ကိ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

ပးပိ ့၍ တစ် စာင်ကိ လက်ခ

အြဖစ် သိမ်းဆည်းထား ပီး တစ် စာင်ကိ
ကပ်ထားရမည်။

မိမရ
ိ းတွင်
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(ဃ) အပိဒ်ခဲွ (ခ) အရ ပစ (၁၉) ြဖင့် စာရင်းြပုစရာတွင်
ခိင်လ သာ ဆန္ဒမဲအများဆးရရှိသူများ၏ ဆန္ဒမဲအ ရ
အတွက်ချင်းတူညီ နပါက
အတွက်

ထိ ဆန္ဒမဲတူည ီ နသူများ

ရွး ကာက်ပွဲအသစ်ကိ ကျင်းပ ပးရန် သင့်

မသင့် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ ့ အြမန်ဆး တင်ြပရမည်။ မိတ္တူကိ သက်ဆင်
ိ ရာ
ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

သိ ့မဟတ်

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့

ပးပိ ့ရမည်။
၃၃။

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အ ဖွဲ ့ခွဲတွင်

ရတွက် သာ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မတ
ှ န
် င
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ ခိင်လမဲြဖစ်သည်၊ ပယ်မဲြဖစ်သည်ကိ မို ့နယ်
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲက ဆးြဖတ်ရမည်။
၃၄။

သက်ဆိင်ရာ

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

လက်မတ
ှ မ
် ျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က)

ရွး ကာက်ပွဲ

ကျင်းပသည့် န ့ မဲရပိတ်ချိန် ည န ၄

နာရီအထိသာ လက်ခရမည်။
( ခ ) နည်းဥပ ဒ

၆၂

အရ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ

ပါဝင်သည့် စာအိတ်များကိ
စာအိတမ
် ျား ပ တွင်

ပးပိ ့လာ သာအခါ ယင်း

လက်ခရရှိသည့်

အမှတစ
် ဉ်၊
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န ့ရက်နှငအ
့် ချိနတ
် ိ ့ကိ ဖာ်ြပ၍ ပစ(၁၈-၁)တွင်

ရးသွငး် ပီး

ယင်းစာအိတ်တိ ့ကိ ချိပပ
် တ
ိ ထ
် ားသည့် မဲပးအတွင်းသိ ့
ထည့၍
် လြခုစွာ သိမ်းဆည်းထားရမည်။
( ဂ ) မဲရပိတခ
် ျိနက
် န်ဆးသည်နင
ှ ့် ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျား
ပါရှသ
ိ ည့် စာအိတမ
် ျားထည့ထ
် ား သာ ချိပပ
် တ
ိ ထ
် ားသည့်
မဲပးကိဖွငလ
့် ှစ၍
် ကိုတင်ဆန္ဒမမ
ဲ ျားကိ ချက်ချင်း ရတွက်
ရမည်။
(ဃ) မဲရပိတခ
် ျိန် ည န ၄ နာရီ နာက်ပင်
ိ းမှ ရာက်ရလ
ိှ ာ သာ
ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားကိ ထည့သ
် င
ွ း် ရတွကြ် ခင်း
မြပုရ။
( င ) အပိဒ်ခဲွ (ခ)၊(ဂ)တိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်း၊

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်၊

မဲရကိယ်စားလှယ၊် အကူကယ်
ိ စားလှယန
် င
ှ ့် ရွး ကာက်ပဲွ
စာင့် ကည့် လ့လာသူတိ ့ကိလည်း ကည့ရ
် လိက ကည့်ရခွင့်
ြပုရမည်။
၃၅။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်

မို ့နယ်၏ ရွး ကာက်ပမ
ဲွ တ
ှ တ
် မ်း

အား သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း၊ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့်
ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့မဟတ် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ အတွင်း ရးမှူး
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ထသိ ့ ပးပိ ့ပးီ မိတ္တူတစ် စာင်ကိ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ အတွငး် ရးမှူးထသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
နိင်င ရးပါတီများ ကီး ကပ်ြခင်း၊ ကီး ကပ် စြခင်း
၃၆။

နိ င်င ရးပါတီများကိ

ဥပ ဒနှင့်အညီ

ဆာင်ရွက် စရန်

ကီး ကပ်ြခင်း၊ ကီး ကပ် စြခင်းနှင့် လမ်းညန်ြခင်း ြပုရမည်။
၃၇။

နိင်င ရးပါတီတစ်ခ၏ စာရင်းများကိ စစ် ဆးရန်လိအပ်၍

ကာ်မရှင၏
် တာဝန် ပးချက်အရ စစ် ဆးရာတွင် အစိးရဌာန အဖွဲ ့အစည်း
များမှ အကူအညီရယူ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၈။

ကာ်မရှင၏
် တာဝန် ပးချက်အရ ပါတီများကိ တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန၊့်
ညန် ကားချက်များနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက် စရန် ကီး ကပ်ရမည်။
အ ထွ ထွ
၃၉။

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

အဆင့ဆ
် င့အ
် ပါအဝင်

ရွး ကာက်ပွဲနှင့်

သက်ဆင်
ိ သည့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ ထမ်း ဆာင် သာပဂ္ဂုိ လ်များသည်
အာက်ပါအချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည် (က) လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထး
လပ်နည်းများ၊ ညန် ကားချက်များကိ တိကျမှနက
် န်စာွ
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
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( ခ ) မိမတ
ိ ာဝန်ကိ ဘက်မလိက်ဘဲ

ြဖာင့မ
် တ်တည် ကည်စာွ

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

ကာ်မရှင်က

ညန် ကား၍

ဆာင်ရွက်ရသည်မှအပ

ပါတီတင
ွ း် ကိစမ
္စ ျားတွင် ဝင် ရာက်စက
ွ ဖ
် က်မ မြပုရြခင်း၊
( င ) လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက်

စာင့်ထိန်းလိက်နာ

ြခင်း၊
( 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။

၄၀။

လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

ထတ်ြပန် ကညာ ပီး နာက်

အမည်စာရင်း

အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူတစ်ဦးသည်

ရွး ကာက်ပွဲမကျင်းပမီ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်
တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်

ဆးရးသွားလ င်ြဖစ် စ၊

ထိသူ၏အမည်စာရင်းကိ

ရွး ကာက်

ကွယ်လွန်လ င်ြဖစ် စ၊

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏
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အမည်စာရင်းမှပယ်ဖျက် ပးရန် သက်ဆင်
ိ ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွန
ဲ င
ှ ့် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ တင်ြပရမည်။
၄၁။

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။
၄၂။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်

မိမတ
ိ ိ့

မို ့နယ်အသီးသီး၏

ထူးြခားချက်များ၊ အြခားလိအပ်ချက်များရှပ
ိ ါက ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ့
တင်ြပ ပီး ြဖည့်စွက် ဆာင်ရွက်သွား ကရန် ြဖစ်သည်။
၄၃။

ဤလပ်ငန်းလမ်းညန်တွင် သးနန်းထားသည့် ခရိင် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့်
ဒသ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲနင
ှ ့်

ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

အသီးသီးအတွက်

ရည်ညန်းြခင်းြဖစ်သည်။
နိဂး
၄၄။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲများသည် သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲများ၌ အ ြခခကျ သာ အခန်းက

မှ အ ကာင်အထည်

ဖာ် ဆာင်ရွက်ရသည့် အဖွဲ ့အစည်းြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် သက်ဆိင်ရာ
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒများနှင့်

ကာ်မရှင်က

အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်သည့် ညန် ကားချက်များကိ ဖတ်ရ လ့လာ၍
ကာင်းမွန်စွာသ ဘာ ပါက်

နားလည်ထား ကရန်နှင့်

ရပ်ကွက်
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သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများကိ

ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ

ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ကီး ကပ်ရန် လိအပ်သည်။
၄၅။

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည် ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်

လပ်ငန်းလမ်းညန်ချက်များကိ

ကျညက်စာွ လ့လာ ပီး သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများကိ

ဥပ ဒနှင့်အညီ

အာင်ြမင်စာွ ဆာင်ရွက်သွား ကရန် ြဖစ်သည်။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်

