ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း
သိ ့မဟတ်
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသနှင့်
ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
လပ်ငန်းလမ်းညန်

မာတိကာ

အမှတစ
် ဉ်

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နာှ

၁။ နိဒါန်း

၁

၂။ တာဝန်နင
ှ လ
့် ပ်ပင်
ိ ခင
ွ ့်များ

၂

၃။ မဲဆန္ဒနယ် ကညာြခင်း

၄

၄။ မဲစာရင်းြပုစြခင်း

၅

၅။

၆

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ကညာချက်များထတ်ြပန်ြခင်း

၆။ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ အမည်

၆

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

၁၅

တင်သင
ွ း် လာကိစိစစ် ပီး ဆာင်ရွက်ရမည့်
လပ်ငန်းများ
၈။

ရွး ကာက်ပဝ
ဲွ င်ခင
ွ ့် အာမခ ငွနင
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍

၁၈

ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းများ
၉။ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
၁၀။

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတမ
် ျား

၂၀
၂၃

၁၁။ နိင်င ရးပါတီများကိ ကီး ကပ်ြခင်း၊ ကီး ကပ် စြခင်း

၂၆

၁၂။ အ ထွ ထွ

၂၇

၁၃။ နိဂး

၂၉

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊
ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း သိ ့မဟတ်
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ နှင့်
ခရိင် 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 ကာက်ပွဲများြဖစ် စရန်

ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ လိက်နာကျင့သ
် း ဆာင်ရွက်ရသည်။
၂။

ယင်းသိ ့ လိ က်နာကျင့်သ း

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိ င်ရန် မူပိ င်းဆိ င်ရာ

ဆာင်ရွကရ
် မည့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ကာ်မရှငဥ
် ပ ဒနှင့် သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ ဥပ ဒများကိ
လည်း ကာင်း၊

လပ်ငန်းများကိ

လက် တွ ့အ ကာင်အ ထည် ဖာ်

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

သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွများအတွက် ရွး ကာက်ပဲွ

ဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ
ဆာင်ရွက် ကရမည့်

ပါင်းစပ်ညန
ိ င်း၊ ကီး ကပ်အ ကာင်အထည် ဖာ်
ြပည် ထာင်စနယ် ြမ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွ၊ဲ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲနှင့် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည် ဖာ်ြပပါဥပ ဒနှင့်
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နည်းဥပ ဒများကိ ကျညက်စွာနားလည်သ ဘာ ပါက်မှသာ သက်ဆိင်ရာ
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

ယင်းတိ ့၏

လပ်ငန်း

ဆာင်ရွက်ချက်များသည် ဥပ ဒနှင့်ညီညွတ်မရှိ သာ တစ်နည်းအားြဖင့်
လွတလ
် ပ်၍ တရားမတ သာ ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ ြဖစ်ပါမည်။
၄။

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

ဖတ်ရရာတွင် ကျညက်စာွ နားလည်သ ဘာ ပါက်ရန် ခက်ခဲမည်ြဖစ်၍
တိကျစွာ လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန် ဤြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ၊

ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခွငရ
့် တိင်း

သိ ့မဟတ်

ကိယ်ပင်
ိ

အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွန
ဲ င
ှ ့် ခရိင် 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 ကာက်ပွဲများ ကျင်းပြခင်း၊
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( ခ ) လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲများကိ ကီး ကပ်ြခင်း၊
( ဂ ) သက်ဆိင်ရာ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင့်ဆင့်ကိ ကီး ကပ်ြခင်း၊
(ဃ) မဲစာရင်းများြပုစြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့်

ကညာြခင်း

တိ ့ကိ ကီး ကပ်ြခင်း၊
( င ) ရရှိသည့ရ
် န်ပ ငွများကိစနစ်တကျသးစွဲြခင်း၊ သးစွဲ စြခင်း၊
( စ ) နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်း 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

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

တစ်ဦးဦးအတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

မည်သည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အတွကမ
်
မဲမဆွယရ
် ြခင်း၊ ဘက်မလိက်ရြခင်း၊
( ဋ ) ကာ်မရှင်က ပးအပ်သည့်တာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း။
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မဲဆန္ဒနယ် ကညာြခင်း
၇။

(က)

ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒအရ ကာ်မရှင်က သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ
သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တင
ွ ပ
် ါဝင်သည့် နယ် ြမများ
စာရင်းကိ ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ကျင်းပမီ အနည်းဆး ရက် ပါင်း
(၃၀) ကိုတင်၍ ထပ်ဆင့် ကညာရမည်။ တိင်း ဒသ ကီး
လတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ
အတွက် မဲဆန္ဒနယ်အလိက် သတ်မှတထ
် ားသည့် နယ် ြမ
များစာရင်းကိ အာက်ပါအတိင်း ထပ်ဆင့် ကညာရမည်(၁) မို ့နယ်တစ် မို ့နယ်လ င် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
နှစဦ
် းကျစီ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ရမည်ြဖစ်၍

မို ့နယ်အလိက်လူဦး ရကိ

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒနှင့်

အညီ တတ်နင်
ိ သမ အချိုးညီစာွ ပိင်းြခားသတ်မှတ်
ထားသည့် နယ် ြမအရ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းြဖစ် သာ
ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စတိ ့ကိ မဲဆန္ဒနယ်
ှ ်
အမှတ်(၁)နှင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အြဖစ် သတ်မတ
ထားသည်ကိ ထပ်ဆင့် ကညာြခင်း၊
(၂) တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်များတွင်

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ရရှိ ပီး သာ
သိ ့မဟတ် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် စီရင်စရရှိ ပီး သာ
တိင်းရင်းသားလူမျိုးများမှအပ ကျန်တိင်းရင်းသား
လူမျိုးများအနက်

လျာ်ကန်သင့်ြမတ် သာ လူဦး ရ
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ြဖစ်သည့် နိင်င တာ်ရှိ လူဦး ရစစ ပါင်း၏ သည
ဒသမတစ်ရာခိင်နန်းနှငအ
့် ထက်ရိှ ကာင်း ကာ်မရှင်က
သတ်မတ
ှ ် သာ

တိင်းရင်းသားလူမျိုး

အသီးသီး

အတွက် လူမျိုးတစ်မျိုးလင် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်
တစ်ဦးကျစီ
ယင်း

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ရမည်ြဖစ်၍

တိင်းရင်းသားလူမျိုး

တစ်မျိုးစီအတွက်

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်
တစ်ခလးကိ မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်စအ
ီ ြဖစ် သတ်မတ
ှ ်
ထားသည်ကိ ထပ်ဆင့် ကညာြခင်း၊
(ခ ) လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်တွင် ပါဝင် သာ အချို ့
ဒသများ၌ လွတလ
် ပ်၍တရားမ တ သာ ရွး ကာက်ပွဲ
ကျင်းပရန် အ ြခအ နမရှိ၍ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း
မြပုရန် ကာ်မရှငက
် ဆးြဖတ် ကညာချက်ကိ ကိုတင်၍
ထပ်ဆင့် ကညာရမည်။
မဲစာရင်းြပုစြခင်း
၈။

မဲစာရင်းြပုစရာတွင် ိ ည့်
(က) မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိလျက်နှင့် ပါဝင်ြခင်းမရှသ
အမည်များကိ

မဲစာရင်းတွင်

ထည့်သွင်းြခင်းအား

ကီး ကပ်ရမည်။
(ခ ) မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခင
ွ မ
့် ရှဘ
ိ ဲ ပါဝင် ကာင်း တွ ရှ့ ိလ င်
ထိအမည်များကိ မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက် စရမည်။
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(ဂ ) မဲစာရင်းတွင် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွငရ
့် သ
ိှ အ
ူ ချို၏
့ အမည်များသည်
အစအ ဝးအလိက် ကျန်ရစ်ခ့ဲ ကာင်း တွရှ့ လ
ိ င် သိ ့မဟတ်
တင်ြပလာလ င် စိစစ်၍ ထိအမည်များကိ

ရွး ကာက်ပဲွ

မကျင်းပမီ ခနစ်ရက်ထက် နာက်မကျ စဘဲ နာက်ဆက်တဲွ
မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရန် ခွငြ့် ပုနိင်သည်။
ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ ကညာချက်များ ထတ်ြပန်ြခင်း
၉။

သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်း

တင်သွင်းနိင် ကာင်း

ကညာချက်ကိ ပစ(၅) ြဖင့်

ကညာရမည်။

ယင်း ကညာချက်မတ
ိ ္တ ူများကိ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်များတွင် ထပ်ဆင့်
ကညာ စရမည်။
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ

အမည်တင်သင
ွ း် ြခင်း၊

စိစစ်

ြခင်းနှင့် ရွး ကာက်ပွဲ ကိယ်စားလှယ် ခနထ
့် ားြခင်း
၁၀။

ပစ(၆)ြဖင့် တင်သွငး် လာ သာ လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ် လာင်း

ွ ရ
် မည်။ အမျိုးသား
အမည်စာရင်းတင်သွငး် လာကိလက်ခ၍ စိစစ် ဆာင်ရက
လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်တွင် ခရိင် တစ်ခထက် ပိမိပါဝင် နပါက
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်းကိ ကာ်မရှငက
် သတ်မတ
ှ ်
ပးသည့် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ တင်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။ ယင်းသိ ့
တင်သင
ွ း် ရာတွင် ကိယ် ရးမှတတ
် မ်းနှစ် စာင်ကပါ
ိ
ကာ်မရှငက
် သတ်မတ
ှ ်
ပးသည့် ပစအတိင်း ပူးတွတ
ဲ င်သင
ွ း် ရမည်။ သတ်မှတ်ထား သာကာလ
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ကန်ဆး ပီးမှ

တင်သွင်းလာသည့်

အမည်စာရင်း

တင်သွင်းလာကိ

လက်ခြခင်းမြပုရ။
၁၁။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

တစ်ဦးသည်

မဲဆန္ဒနယ်

တစ်နယ်ထက်ပ၍
ိ တစ် ပိုင်တည်း အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် ြခင်း ရှိ မရှိ
စိစစ်ရမည်။
၁၂။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအြဖစ် အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း်

ထားသူ၏ အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
ညီညတ
ွ မ
် ရှိ မရှိ ၊ လက်ခရန် သင့် မသင့် စိစစ်ရမည်။
၁၃။

လက်ခ ရရှိထား သာ အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာ မိတ္တ ူ

တစ် စာင်စီကိ မဲဆန္ဒနယ်အလိက်စစည်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် န ့ရက်
တွင် စိစစ် ပီး

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပါ အရည်အချင်းများနှင့် ကိက်ညီ

ပါ က သက်ဆိင်ရာ

မဲဆန္ဒနယ်အတွက်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

လာင်းများ၏ အမည်စာရင်းကိ အက္ခရာစဉ်အလိက်

ပစ(၁၀)ြဖင့်

ိ ္တ ူကိ ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် သက်ဆင်
ိ ရာ
ြပုစ၍ ကညာရမည်။ ကညာချက်မတ
တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အြမန်ဆး

ပးပိ ့ရမည်။
၁၄။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းတစ်ဦးသည်

မိမ၏
ိ အမည်

စာရင်းတင်သွင်းလာ ပစ (၆)တွင် လိအပ်ချက်များကိ အြပည့အ
် စ
ြဖည့သ
် င
ွ း် ထားြခင်း မရှလ
ိ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ ပူးတွပ
ဲ ါရှရ
ိ မည့် စာရွက်
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စာတမ်းများ

ြပည့စ
် စွာပူးတွထ
ဲ ားြခင်း

မရှိလ င် သာ်လည်း ကာင်း

ယင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်းလာကိ ြငင်းပယ်ရမည်။
၁၅။

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ လက်ခရရှိပါက ခရိင် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က

သိ ့မဟတ် ဥက္က က တာဝန်လဲအပ်ြခင်းခရသူက-

(က) တင်သင
ွ း် လာ ပ ၌ အမှတစ
် ဉ် ရးမှတ် ပီး ရရှိ သာ န ့ရက်၊
အချိနတ
် ိ ့ကိ မှတ်တမ်းတင်၍ လက်မှတ် ရးထိးရမည်၊
(ခ ) အမည်စာရင်းတင်သွငး် လာ၌ ပါရှသ
ိ ည့အ
် တိင်း လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်း အမည်နင
ှ ့်တကွ အချက်အလက်
အြပည့အ
် စအြပင် အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာ စိစစ်ရန်
သတ်မှတ်ထား သာ

န ့ရက်၊ အချိန်၊ နရာတိ ့ကိ ေဖာ်ြပ

သာ ကညာချက် ပစ(၆-က)ကိ မိမိ၏ရး၌ အများြမင်နိင်
သည့် နရာတွင် ဆာလျင်စွာ ကပ်ထားရမည်။
၁၆။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

တစ်ဦးသည်

အြခားသူ

တစ်ဦးအား မိမ၏
ိ
ရွး ကာက်ပဲွကယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ် ခနထ
့် ားလိ၍ ပစ
(၇-က)နှစ် စာင်ြဖင့် တင်သင
ွ း် လာသည့အ
် ခါ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ိယ်စားလှယ်
အြဖစ်

ဆာင်ရွက်မည့်သူသည်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခ ပိ င်ခွင့်

အရည်အချင်းများနှငြ့် ပည့်စသူ ဟတ် မဟတ် စိစစ် ပီး ခနစ့် ာများပါ
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်၏ ဓာတ်ပ ပ ၌ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၏
တဆိပရ
် ိက်နိှပ၍
် တစ် စာင်အား အမည်စာရင်းတင်သွငး် သူသိ ့ ြပန်လည်
ပးအပ်ရမည်။
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၁၇။

ရွး ကာက်ပဲွကိယ်စားလှယ် နတ်ထွကလ
် င်ြဖစ် စ၊ ကွယ်လန
ွ လ
် င်

ြဖစ် စ၊

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ိယ်စားလှယအ
် ြဖစ်မှ ရပ်သိမ်းခရလ င်ြဖစ် စ၊

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းက ထတ် ပးထား သာ ခနစ့် ာနှငအ
့် တူ
ရပ်သိမ်းလာ ပစ(၇-ခ)ြဖင့် တင်ြပလာသည့အ
် ခါ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
လာင်းက မိမက
ိ ယ်
ိ ကလည်
ိ
း ကာင်း၊ အြခားသူတစ်ဦးကိ လည်း ကာင်း
ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ် ပစ (၇)နှင့် ပစ (၇-က) တိ ့ြဖင့် ထပ်မ
ခနထ
့် ား စရမည်။
၁၈။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

အတည်ြပု ပီးသည့်အခါ

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းနှင့် ယင်း၏ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယ်
တိ ့အတွက် စိစစ် ရးကတ်ြပားများကိ သတ်မှတ်ထားသည့် ပစအတိင်း
ထတ် ပးရမည်။
၁၉။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာ

များကိ စိစစ်ရာတွင် ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည် မိမိ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ ိ
ကူညရ
ီ န် ပါတီနိင်င ရးကင်းရှင်းသူများအား ရွးချယ် တာဝန် ပးအပ်
နိင်သည်။
၂၀။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်းတင်သွငး် လာကိ

စိစစ်ရာတွင်

ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲက

ြဖစ် စ၊

ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ

ပဒ်မ ၂၅ (ခ) အရ ယှဉ် ပိုင် ရွး ကာက်ခမည့် သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးဦးက လ လာက် သာ အ ထာက်အထား
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များ တင်ြပ၍ ကနက
့် ွက် သာ ကာင့ြ် ဖစ် စ၊
တစ်ရပ်ရပ်နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

ခိင်လ သာ

အာက်ပါအ ကာင်း

အ ထာက်အထား တွ ရှ့ ိပါက

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကိ ပယ်ရမည် (က) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း၏

အမည်စာရင်း

တင်သွင်းလာတွင် ဖာ်ြပထား သာ အမည်နှင့်နိင်ငသား
စိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် သိ ့မဟတ် အမျိုးသားမှတပ
် တင်
ကတ်ြပားအမှတ်တိ ့သည် သက်ဆိ င်ရာ မဲစာရင်းတွင်
ပါရှိ သာအမည်နှင့် နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ်
သိ ့မဟတ်

အမျိုးသားမှတပ
် တင်ကတ်ြပားအမှတတ
် ိ ့နှင့်

ကိက်ညမ
ီ မရှြိ ခင်း၊
( ခ) အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာကိ လိမလ
် ည်ြပုလပ် တင်သွင်း
ြခင်း၊
(ဂ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းသည်

ရွး ကာက်ပွဲ

ဥပ ဒအရ ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခင
ွ ့် မရှသ
ိ ြူ ဖစ်ြခင်း
သိ ့မဟတ် ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခင
ွ ့် အရည်အချင်း
များနှင့် ြပည့စ
် သူ မဟတ်ြခင်း၊
ရှင်းလင်းချက်။ (၁) လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်း

သည် စိတ် ပါ့သွပ်သူ သိ ့မဟတ်
လူမအ
ဲွ ြဖစ် သက်ဆိင်ရာတရားရး
၏

ကညာခထားရြခင်းမှ

လွတ် ြမာက်ခွင့်

မရ သးသူ
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ြဖစ် ကာင်းအ ကာင်းြပချက်ြဖင့်
ကနက
့် က
ွ ြ် ခင်းြဖစ်လ င် သက်ဆင်
ိ ရာ
တရားရး၏

မှန်ကန် ကာင်း

လက်မတ
ှ ် ရးထိးထားသည့် အမိန ့်
မိတ္တူမှနက
် ိ တင်ြပရမည်။ ထိသိ ့
တင်ြပြခင်းမရှိပါက ယင်းကနက
့် က
ွ ်
ချက်ကိ အ ရးမယူရ။
(၂) လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ် လာင်း
သည်

နိင်ငသားမဟတ် ကာင်း၊

ယင်း မွးဖွားချိနတ
် ွင် ယင်း၏မိဘ
နှစပ
် ါးလး သိ ့မဟတ် တစ်ပါးပါး
သည် နိင်ငသား မဟတ် ကာင်း၊
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် အြဖစ်
ရွး ကာက်
အချိန်နှင့်

တင် ြမာက်ခရသည့်
တစ်ဆက်တည်း

ြပည် ထာင်စ ြမန်မာနိင်င တာ်တွင်
အနည်းဆး ၁၀ နှစ်

နထိင်ခဲ့သူ

မဟတ် ကာင်း အ ကာင်းြပချက်
တစ်ခခြဖင့် ကနက
့် ွကြ် ခင်းြဖစ်လ င်

12
ခိင်လ သာသက် သ

သိ ့မဟတ်

အ ထာက်အထား၊ သက်ဆင်
ိ ရာဌာန
သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း၏ မှန်ကန်
ကာင်း
သည့်

လက်မှတ် ရးထိးထား
ဆးြဖတ်ချက် သိ ့မဟတ်

မှတ်တမ်း

မိတ္တူမှန်

တစ်ခခကိ

တင်ြပရမည်။ ထိသိ ့ တင်ြပြခင်း
မရှိပါက

ယင်းကနက
့် က
ွ ခ
် ျက်ကိ

အ ရးမယူရ။
(ဃ) အမည်စာရင်းတင်သွငး် ရာတွငလ
် ည်း ကာင်း၊ ရွး ကာက်ပဲွ
ဝင်ခွင့်

အာမခ ငွ

ပးသွင်းရာတွင်လည်း ကာင်း

နည်းဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် ပျက်ကက
ွ ြ် ခင်း။
၂၁။

ကနက
့် ွကခ
် ျက်ကစစမ်
ိ
းစစ် ဆးရာတွင် (က) ကနက
့် ွက်သူက လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း သိ ့မဟတ်
ယင်း၏ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယသ
် ည်

ရွး ကာက်ပဲွ

ဥပ ဒ အခန်း(၅)နှင့် အခန်း(၇) ြပ ာန်းချက်များနှင့်
ကိက်ညသ
ီ မ
ူ ဟတ်ဟ ကနက
့် က
ွ ်လ င် ထိကနက
့် ွကခ
် ျက်
နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ သက် သအ ထာက်အထား ထင်ရှား အာင်
တင်ြပြခင်းမြပုနိင်ပါက ကနက
့် ွကလ
် ာကိ ပယ်ရမည်။
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(ခ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းသည်

ရွး ကာက်ပွဲ

ဥပ ဒ အခန်း (၅)နှင့် ကိက်ညီ သာ်လည်း
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်သည်
အခန်း (၅) နှင့် အခန်း (၇) ပါ

ယင်း၏

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ
ြပ ာန်းချက်များနှင့်

မကိက်ညီ သာ ကာင့် ကနက
့် က
ွ ်လာကိ လက်ခခဲြ့ ခင်း
ြဖစ်လ င် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းသည် ယင်း၏
ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ အမည်ကိ ပစ
(၇-က)ြဖင့်
ရွး ကာက်ပွဲ

ထပ်မ တင်သွင်းနိ င်သည်
ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

သိ ့မဟတ်
မိမက
ိ ိယ်တင်
ိ

ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်ြဖစ် ကာင်း ပစ(၇)ြဖင့် တင်ြပနိင်သည်။
၂၂။

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် မဲစာရင်း၌လည်း ကာင်း၊ အမည်

စာရင်းတင်သင
ွ း် လာ၌လည်း ကာင်း အမည်၊ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား
အမှတ် သိ ့မဟတ် အမျိုးသားမှတပ
် တင်ကတ်ြပားအမှတ်၊ နရပ်တိ ့နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ဖာ်ြပရာ၌ အနည်းငယ်မာှ းယွငး် ြခင်း၊ ချို ့ငဲြ့ ခင်း၊ ခတ် ချာ်
ြခင်း ရှိ သာ်လည်း ယင်းသိ ့ ဖာ်ြပချက်မှာ မည်သူ မည်ဝါ သိ ့မဟတ်
မည်သည့် နရပ်ကိ ဆိလိ ကာင်း အများသိရန
ိှ ားလည်နင်
ိ လ င် ယင်းသိ ့
မှားယွငး် ြခင်း၊ ချို ့ငဲြ့ ခင်း သိ ့မဟတ် ခ တ် ချာ်ြခင်းအတွက် အမည်စာရင်း
တင်သွင်းလာကိမပယ်ရ။ မဲစာရင်း၌ြဖစ် စ၊ အမည်စာရင်းတင်သွငး် လာ
၌ြဖစ် စ ယင်းသိ ့ မှားယွငး် ြခင်း၊ ချို ့ငဲြ့ ခင်း သိ ့မဟတ် ခ တ် ချာ်ြခင်းကိ
ြပင်ဆင်ခင
ွ ့် ြပုနိင်သည်။
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၂၃။

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် (က) အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ သိ ့မဟတ် ကနက
့် ွကလ
် ာ
တစ်ခချင်းအလိက် အမတွဖ
ဲ င
ွ လ
့် စ
ှ ်ရမည်။ အမည်စာရင်း
တင်သွင်းလာ သိ ့မဟတ် ကနက
့် ွကလ
် ာကိ လက်ခလ င်
လက်ခ ကာင်း၊ ပယ်လ င်ပယ် ကာင်း အကျိုးအ ကာင်း
အကျဉ်းချုပ် ဖာ်ြပ၍
ဥက္က

အမတွတ
ဲ င
ွ ်

မှတ်တမ်းတင် ပီး

သိ ့မဟတ် အတွင်း ရးမှူးက လက်မှတ် ရးထိး

ရမည်။
(ခ ) သတ်မှတ်ထား သာ န ့တွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ
များ

စိစစ်ြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း သာ

လပ်ငန်းအားလး

ပီးြပတ် အာင် ဆာင်ရွက်ရမည်။ သိ ့ရာတွင် ကနက
့် ွက်
ချက်ရှိလ င် ယင်းကနက
့် ွက်ချက်အ ပ
ြခင်းနှင့်

ဆးြဖတ်ချက်ချြခင်းတိ ့ကိ

စစမ်းစစ် ဆး
ခနစ်ရက်အတွငး်

ပီးြပတ် အာင် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၄။

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည် (က) သက်ဆိင်သူအား အမိန် ့ချမှတသ
် ည်ရ
့ က်မစ
ှ ၍ ခနစ်ရက်
အတွငး် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အယူခနိင် ကာင်း
နာက် ထိသိ ့

ြပာ ကား ပီး

ြပာ ကား ပီး ကာင်းကိ အမတွတ
ဲ င
ွ ်

မှတတ
် မ်းတင်ထားရမည်။
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( ခ ) အယူခလိသူအား အယူခနိင်ရန်အတွက် ဆးြဖတ်ချက်
မိတ္တူမှန်တစ် စာင်ကိ အမိန် ့ချမှတသ
် ည့် န ့တွင် အခမဲ့
ထတ် ပးရမည်။
( ဂ ) ယင်းသိ ့ဆးြဖတ်ချက်

မိတ္တူမှန်

ထတ် ပး ပီး နာက်

အဆိပါအမတွဲကိ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ ့ အြမန်ဆး ပးပိ ့ရမည်။ယင်းသိ ့
ပးပိ ့ သာအမတွဲကိ မိတ္တူြပုစ၍ မိမရ
ိ းတွင် လက်ခ
အြဖစ် သိမ်းဆည်းထားရမည်။
၂၅။

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ နည်းဥပ ဒ ၃၁ အရ တင်သွင်း သာ

အယူခလာနှငပ
့် တ်သက်၍ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲက ချမှတ် သာ အမိန စ့် ာမိတ္တ ူတစ် စာင် ပးပိ ့လ င် မိမိရ းရှိ
သက်ဆိင်ရာ အမတွတ
ဲ င
ွ ် သိမ်းဆည်းထားရမည်။
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာကိစိစစ် ပီး
ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများ
၂၆။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းတစ်ဦးသည် မိမအ
ိ မည်စာရင်း

တင်သွင်းလာကိ မိမဆ
ိ န္ဒအ လျာက် ရပ်သမ
ိ း် လိ၍ ပစ (၉) နှစ် စာင်ြဖင့်
ယင်းကိယ်တင်
ိ ြဖစ် စ၊ ယင်း၏ ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်ကြဖစ် စ
တင်ြပလာသည့်အခါ လက်ခ ပီး မိမိ၏ရးတွင် အများြပည်သူ တွ ြမင်
့
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နိင် သာ နရာ၌

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်မှ

ရပ်သမ
ိ း်

သည့် နာက်ဆက်တဲွ(က)ြဖင့် ကညာချက်ကိ ကပ်ထားရမည်။ မိတ္တူကိ
ကာ်မရှင်နှင့် သက်ဆိင်ရာ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ အသီးသီးသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
၂၇။

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာများကိ စိစစ် ပီး နာက် အမည်စာရင်း

တင်သွင်းလာရပ်သိမ်းရန် သတ်မှတ်ထား သာရက် ကန်ဆးသည်နှင့်
စိစစ်လက်ခ အတည်ြပုထား သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
များ၏ အမည်စာရင်းကိ အက္ခရာစဉ်အလိက် ပစ(၁၀)ြဖင့် ြပုစ၍ မိမ၏
ိ
ရးတွင် အများြပည်သူ တွ ြမင်
့ နင်
ိ သာ နရာ၌ ကပ်ထား ကညာရမည်။
မိတ္တူကိ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားနှင့် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသိ ့ အဆင့ဆ
် င့် ပးပိ ့ စ ပီး ယင်းတိ ့၏
ရးများတွင် အများြပည်သူ တွ ြမင်
့ နင်
ိ သာ နရာ၌ ကပ်ထား စရမည်။
် တိင်း ကာ်မရှငန
် င
ှ ့်
မိတ္တူကိ နည်းဥပ ဒ ၁၉(ဃ)ပါ ြပ ာန်းထားသည့အ
သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့
အြမန်ဆး ပးပိ ့ရမည်။
၂၈။

မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်

ပစ(၁၀)ြဖင့်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

ကညာထားသည့်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ

တစ်ဦးတည်းသာရှိလ င် ယင်းအား လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ်အြဖစ်
ကညာနိင်ရန် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့
အြမန်ဆးတင်ြပရမည်။
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၂၉။

မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ် လာင်း

တစ်ဦးထက်ပိ၍ရှခ
ိ လ
့ဲ င် ရွး ကာက်ပွဲကိ ကျင်းပ ပးရမည်။
၃၀။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအြဖစ် အမည်စာရင်း ထတ်ြပန်

ကညာ ပီး နာက် အမည်စာရင်းတင်သွငး် သူတစ်ဦးသည်
မကျင်းပမီ

လတ် တာ်ကိ ယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်

ဆးရးသွားလ င်ြဖစ် စ၊

ရွး ကာက်ပဲွ
ရွး ကာက်

ကွယလ
် ွန်လ င်ြဖစ် စ

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွ၏
ဲ
အတည်ြပုချက်ြဖင့် ထိသူ၏အမည်ကိ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
များ၏ အမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရမည်။ ယင်းသိ ့ပယ်ဖျက်သည့်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း၏

အမည်စာရင်းကိ

မိမ၏
ိ ရးတွင်

အများြပည်သူ တွ ြမင်
့ နိင် သာ နရာ၌ ကပ်ထား ကညာရမည်။
၃၁။

အထက်အပိဒ် ၃၀ အရ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

အမည်ကိ စာရင်းမှပယ်ဖျက် သာ်လည်း လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
များ၏ အမည်စာရင်းတွင် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးထက်
ပိ၍ ကျန်ရှိ သးလ င် ယင်းသိ ့ကျန်ရသ
ိှ ည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
ဲွ ိ
လာင်းများြဖင့် ရွး ကာက်ပက

ကညာထားသည့် အစီအစဉ်အတိင်း

ကျင်းပရမည်။ ယင်း ရွး ကာက်ပွဲ၌ ခိင်လ သာ ဆန္ဒမဲအများဆးရသူ
ကိ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

တိင်း ဒသ ကီး
တင်ြပရမည်။

သိ ့မဟတ်

ကညာနိင်ရန်

သက်ဆိင်ရာ

ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ အြမန်ဆး
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၃၂။

အထက်အပိဒ် ၃၀ အရ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်

စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သြဖင့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးသာ
ကျန်ရလ
ိှ င် ယင်းအား လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

ကညာရန်

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ ့ အြမန်ဆးတင်ြပ
ရမည်။
ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခွင့်

အာမခ ငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဆာင်ရွက်ရမည့်

လပ်ငန်းများ
၃၃။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် ထားသူ

တစ်ဦးသည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာကိ အပယ်ခ ရလ င်ြဖစ် စ၊
ရွး ကာက်ပွဲစတင်မကျင်းပမီ ကွယ်လွန်လ င်ြဖစ် စ၊ အမည်စာရင်း
တင်သင
ွ း် ထားသူ၏ မဲဆန္ဒနယ်တင
ွ ် ရွး ကာက်ပဲွ ရဆိ
့ င်းထားလင်ြဖစ် စ
အမည်စာရင်းတင်သွငး် လာနှငအ
့် တူ ပးသွငး် ခဲ့ သာ ရွး ကာက်ပဲွဝင်ခွင့်
အာမခ ငွကျပ်သးသိနး် ကိ ယင်းအား သိ ့မဟတ် ယင်း၏ ရွး ကာက်ပဲွ
ကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် ယင်း၏တရားဝင်ကယ်
ိ စားလှယအ
် ား ပစ(၆-ခ)
ြဖင့် ြပန်လည်ထတ် ပးရမည်။

19
၃၄။

ရွး ကာက်ပွဲတွင်

ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ခဲ့သူ

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏

လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခွင့် အာမခ ငွများနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် (က) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယအ
် ြဖစ်
ြခင်းခရ ကာင်း

ရွး ကာက်တင် ြမာက်

ကညာြခင်းခရ သာ လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယမ
် ျား၏

ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခွင့် အာမခ ငွကိ

ယင်းတိ ့အား သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏

ရွး ကာက်ပွဲ

ကိယ်စားလှယအ
် ား ပစ (၆-ဂ) ြဖင့် ြပန်လည်ထတ် ပး
ရမည်။
(ခ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်း မခရ သာ်လည်း ရွး ကာက်ပဲွ
တွင် ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ ရှစပ
် တစ်ပနှငအ
့် ထက် ရရှသ
ိ ည့်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏
ဝင်ခင
ွ အ
့် ာမခ ငွကိ

ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းခရ

သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်း
ကညာ ပီး နာက်တွင် ယင်းတိ ့အား သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့၏
ရွး ကာက်ပဲွကိယ်စားလှယအ
် ား ပစ(၆-ဃ)ြဖင့် ြပန်လည်
ထတ် ပးရမည်။
(ဂ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်း မခရသည့်အြပင် ခိင်လ သာ
ဆန္ဒမဲ ရှစပ
် တစ်ပနှငအ
့် ထက် မရရှိ သာ လတ် တာ်
ကိ ယ်စားလှယ် လာင်းများ၏
အာမခ ငွကမူ
ိ နိင်င တာ်ဘ

ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခွင ့်

ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရမည်။
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(ဃ) အထက်အပိဒ် ၃၃ နှင့် ၃၄(က)၊ (ခ)တိ ့အရ ြပန်လည်
ထတ် ပးရမည့်

ရွး ကာက်ပွဲဝင်ခွင့် အာမခ ငွကိ

အ ကာင်း ကားသည့် န ့မှ ြခာက်လအတွငး် လာ ရာက်
ထတ်ယူြခင်းမရှိပါက နိင်င တာ်ဘ

ာသိ ့ ပးသွင်းရမည်။

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
၃၅။

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ နည်းဥပ ဒ ၄၅(က)နှင့် (ခ)အရ

သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ န ့ရက်၊ သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ နရာ၌ မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျား
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း မြပုနိင်သည့အ
် ခါတွငြ် ဖစ် စ၊ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ရပ်ဆင်
ိ း
ရသည့် အခါတွင်ြဖစ် စ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲက ဆန္ဒမဲ
ပးြခင်း မြပုနိင်သည့အ
်
ကာင်းရင်း၊ ရပ်ဆိင်းရသည့် အ ကာင်းရင်း၊
မည်သည့် န ့ရက်တင
ွ ် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ကျင်းပ ပးသင့် ကာင်း၊ ယင်းသိ ့
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ဆက်လက် ပီး ဆန္ဒမဲ ပး စရန် သိ ့မဟတ် အသစ်တဖန်
ဆန္ဒမဲ ပး စရန်သင့် ကာင်း ကာ်မရှင်သိ ့ အစီရင်ခသည့် အစီရင်ခစာ
မိတ္တူကိ လက်ခရရှိသည့်အခါ မိမရ
ိ းတွင် အမတွဖ
ဲ င
ွ ၍
့်
သိမ်းဆည်း
ထားရမည်။
၃၆။

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ နည်းဥပ ဒ ၄၇(က) အရ မဲရတစ်ရ၌

် ဖွဲ ့ခွက
ဲ
ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းပျက်ြပယ်လ င် သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
မည်သည့်

န ့ရက်အချိနတ
် င
ွ ် မည်သည့် နရာ၌ ထိမဲရအတွက် ဆန္ဒမဲ

အသစ် ပးြခင်းကိ ြပုလပ်မည်ြဖစ် ကာင်း

ကညာချက်ကိ

ကာ်မရှငသ
် ိ့

21
အစီရင်ခသည့် အစီရင်ခစာမိတ္တူကိ လက်ခရရှိသည့်အခါ မိမရ
ိ းတွင်
အမတွဖ
ဲ င
ွ ၍
့် သိမ်းဆည်းထားရမည်။
၃၇။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက မဲဆန္ဒနယ်အတွငး် ရှိ မဲရများ၏

မဲရမှူးများထမှ ပစ(၁၆)ြဖင့် ရးသွငး် ထား သာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
လာင်း အသီးသီးရရှိသည့် ဆန္ဒမဲအ ရအတွက် (ြပည်သူလတ်
့
တာ်၊
အမျိုးသားလတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၄၆(ခ)၊ (ဂ) နှင့်

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ
နည်းဥပ ဒ ၄၆ (ဂ)၊ (ဃ) တိ ့အရ ရရှိသည့် ဆန္ဒမမ
ဲ ျား အပါအဝင် ) နှင့်
ပစ (၁၈) အရ မိမိလက်ဝယ်ရရှိထားသည့် ကိုတင် ဆန္ဒမဲအ ရအတွက်
ကိ ပါင်း ပီး

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

အသီးသီးရရှိသည့်

ဆန္ဒမအ
ဲ ရအတွက်ကိ ကညာထားသည့် ကိယ်စားလှယ် လာင်း အစီအစဉ်
အတိင်း ပစ(၁၉)ြဖင့် အများြပည်သူ ရှ ့ မှာက်တွင် စာရင်းြပုစ၍ ပးပိ ့
သည့်အခါ မိမရ
ိ းတွငအ
် မတွဖ
ဲ င
ွ ့်၍ သိမ်းဆည်းထားရမည်။

မို ့နယ်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက ြပုစ ပးပိ ့ သာ ပစ(၁၉)များကိ စစည်းထိနး် သိမး်
ထားရှိရမည်။
၃၈။

အမျိုးသားလတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တင
ွ ် ခရိင်တစ်ခထက်

ပိမိပါဝင် နပါက မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများက ပးပိ ့ သာ ပစ (၁၉)
များကိ ကာ်မရှငက
် သတ်မတ
ှ ် ပး သာ ခရိင် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွက
ဲ လက်ခ
ဆာင်ရွက်ရမည်။ အမျိုးသားလတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တင
ွ ် ခရိင်
တစ်ခတည်းသာ ပါဝင်ပါက မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက

ပးပိ ့လာ
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သာ ပစ (၁၉)များကိ သက်ဆိင်ရာ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက လက်ခ
ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၉။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက ြပုစ ပးပိ ့ သာ ပစ (၁၉) များကိ

အ ြခြပု၍ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် (က) လတ် တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်တစ်နယ်တင
ွ ် ခရိင်တစ်ခတည်းသာ
ပါဝင်ပါက ပစ(၁၉-က) ြဖင့် စစည်း စာရင်းြပုစရမည်။
(ခ ) လတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တင
ွ ် ခရိင်တစ်ခထက်
ပိ မိ ပါဝင်ပါက

ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်သည့် ခရိ င်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲက ပစ(၁၉-ခ) ြဖင့် စစည်း စာရင်းြပုစ
ရမည်။
(ဂ ) ယင်းသိ ့ စစည်းြပုစထား သာ စာရင်းကိ မိမရ
ိ းတွင်
ကပ်၍ ကညာ ပီး သက်ဆင်
ိ ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ်
ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ ့ ပးပိ ့ရမည်။
(ဃ) ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ အများဆးရရှိသူများ၏ ဆန္ဒမဲအ ရ
အတွကခ
် ျင်း တူညီ နလင် ထိဆန္ဒမတ
ဲ ည
ူ ီ နသူများအတွက်
ရွး ကာက်ပအ
ဲွ သစ် ကျင်းပ ပးရန် သင့်

မသင့် ကိ

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ့
အြမန်ဆးတင်ြပရမည်။
၄၀။

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲများက ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ အများဆး

ရရှသ
ိ မ
ူ ျား၏ ဆန္ဒမအ
ဲ ရအတွကခ
် ျင်း တူညီ နလ င် ထိဆန္ဒမဲတူညီ နသူ
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များအတွက်

ရွး ကာက်ပွဲအသစ်ကိ

ကျင်းပ ပးရန်

သင့်

မသင့်

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသိ ့ တင်ြပသည့်
စာမိတ္တူများကိ မိမိရးတွင် အမတွဖ
ဲ င
ွ ၍
့် သိမ်းဆည်းထားရမည်။
ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်များ
၄၁။

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများက

သက်ဆိင်ရာ

တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲက

ရွး ကာက်

ခရသည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်၏ အမည်စာရင်းကိ

ကညာသည့်

န ့မှစ၍ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွငး် ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်စာရင်းကိ
ပစ (၂၀) ြဖင့်

ရးသွင်း၍ အပိ မိတ္တ ူ တစ်စ နှင့်အတူ သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း သိ ့မဟတ် ယင်း၏

ရွး ကာက်ပွဲ

ကိယ်စားလှယတ
် ိ ့က တင်သင
ွ း် သည့အ
် ခါ ယင်းကန်ကျစရိတ် ငွစာရင်း
တင်သင
ွ း် သည့် န ့ရက်ကိလည်း ကာင်း၊ သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ အချိနန
် င
ှ ့်
ြပ ာန်းချက်များအတိင်း တင်သွင်းြခင်း ြပု မြပု ကိလည်း ကာင်း
ယင်းစာရင်း၌ မှတတ
် မ်းတင်ထားရမည်။
၄၂။

ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲသည်

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်စာရင်း

နှစစ
် နှင့် ကျမ်းကျိနလ
် ာကိရရှိ ပီး နာက် နှစရ
် က်အတွငး် ရွး ကာက်ပွဲ
ိ းတွင် အများြပည်သူ
ကန်ကျစရိတစ
် ာရင်းပစ (၂၀) မိတ္တူတစ်စကိ မိမရ
ြမင်နိင်သည့် နရာ၌ ကပ်ထားရမည်။ ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်စာရင်း
မိတ္တူ ကူးယူလသူ
ိ ရပ
ိှ ါက စာတစ်မျက်နာှ လ င် တစ်မျက်နာှ ြပည့သ
် ည်
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ြဖစ် စ၊ မြပည့သ
် ည်ြဖစ် စ

ငွကျပ် ၁၀၀၀ ပး ဆာင်ပါက မဲဆန္ဒရင
ှ ်

မည်သူမဆိ ကန်ကျစရိတ်စာရင်း မိတ္တ ူမှန်

လ ာက်ထားရယူခွင့်

ပးရမည်။
၄၃။

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ် တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထား သာ

န ့ရက်ကန်ဆးသည့် န ့မှစ၍ ခနစ်ရက်အတွငး် ကာ်မရှငသ
် ိ ့ အာက်ပါ
အချက်များ ပါဝင်သည့် အစီရင်ခစာကိ တင်သွင်းရမည်။ အစီရင်ခစာ
မိတ္တူကိ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ ့ ပးပိ ့ရမည် (က)

ရွး ကာက်ပွဲတွင်

ယှဉ် ပိုင်ခဲ့သည့်

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများနှင့် ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယ်
များ၏ အမည်များ၊
(ခ )

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတစ
် ာရင်း

တင်သွင်းသည့်

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

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတစ
် ာရင်း
ယင်းသိ ့ တင်သွင်းသည့်

တင်သွင်းပါက

န ့ရက်၊ သတ်မှတ်ထား သာ

အချိနန
် ှင့် ြပ ာန်းချက်များအတိင်း တင်သင
ွ း် ြခင်း ြပု
မြပု၊
(ဃ)

ရွး ကာက်ပက
ဲွ န်ကျစရိတ် တင်သင
ွ း် ရန် ပျက်ကွက်သည့်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများနှင့်

ယင်းတိ ့၏
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ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်များအား

အရည်အချင်း

ပျက်ယင
ွ း် သူအြဖစ် ကညာသင့် ကာင်း တင်ြပချက်။
၄၄။

သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၈၀ အရ

အစီရင်ခစာကိ တင်သွင်း ပီး နာက် အာက်ပါအချက်များပါဝင်သည့်
ကာ်ြငာစာကိ မိမရ
ိ းရှိ အများြပည်သူြမင်နိင်သည့် နရာ၌ ကပ်ထား
ရမည်(က)

ရွး ကာက်ပွဲတွင်

ယှဉ် ပိုင်ခဲ့သည့်

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများနှင့် ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယ်
များ၏ အမည်များ၊
(ခ )

ရွး ကာက်ပွဲက န်ကျစရိတ်စာရင်း

တင်သွင်းသည့်

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

ရွး ကာက်ပွဲက န်ကျစရိတ်စာရင်း

တင်သွင်းပါက

ယင်းသိ ့ တင်သွင်းသည့် န ့ရက်၊ သတ်မှတ်ထား သာ
အချိနန
် ှင့် ြပ ာန်းချက်များအတိင်း တင်သင
ွ း် ြခင်း ြပု
မြပု၊
(ဃ)

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်ကိ

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း

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

ယင်းတိ ့၏

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်များ။
၄၅။

အထက်အပိဒ် ၄၄ အရ

ကညာသည့် န ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း

သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းက မိမိအား အရည်အချင်း
ပျက်ယွင်းသူဟ မသတ်မှတ်သင့် ကာင်း အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပ၍
ကာ်မရှငသ
် ိ ့ လာက်ထားပါက ယင်း လာက်ထားချက် မိတ္တူတစ် စာင်ကိ
သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းက

ပးပိ ့သည်ကိ

လက်ခရရှသ
ိ ည့အ
် ခါ မိမရ
ိ းတွင် အမတွဖ
ဲ င
ွ ့်၍ သိမး် ဆည်းထားရမည်။
၄၆။

သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၈၅ အရ

ကာ်မရှင်က

ညန် ကားထားသည့်အတိင်း

မှတ်တမ်းတစ် စာင်စီကိ

မဲဆန္ဒနယ်အလိက်ြပုစ၍ ကာ်မရှင်သိ ့ အစီရင်ခရမည်။
နိင်င ရးပါတီများကိ ကီး ကပ်ြခင်း ၊ ကီး ကပ် စြခင်း
၄၇။

နိင်င ရးပါတီများကိ

ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ

ဆာင်ရွက် စရန်

ကီး ကပ်ြခင်း၊ ကီး ကပ် စြခင်းနှင့် လမ်းညန်ြခင်း ြပုရမည်။
၄၈။

နိင်င ရးပါတီတစ်ခ၏ စာရင်းများကိ စစ် ဆးရန်လိအပ်၍

ကာ်မရှင်၏ တာဝန် ပးချက်အရ စစ် ဆးရာတွင် အစိးရဌာန အဖွဲ ့အစည်း
များမှ အကူအညီရယူနင်
ိ သည်။
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၄၉။

ကာ်မရှင၏
် တာဝန် ပးချက်အရ ပါတီများကိ တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒများ၊

လပ်ထးလပ်နည်းများ၊

အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊

အမိန၊့်

ညန် ကားချက်များနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက် စရန် ကီး ကပ်ရမည်။
အ ထွ ထွ
၅၀။

ကာ်မရှင်အ ဖွဲ ့ခွဲအ ဆင့်ဆင့်

အပါအဝင်

ရွး ကာက်ပွဲနှင့်

သက်ဆင်
ိ သည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကိ ထမ်း ဆာင် သာ ပဂ္ဂိုလ်များသည်
အာက်ပါအချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည် (က) လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထး
လပ်နည်းများ၊ ညန် ကားချက်များကိ တိကျမှနက
် န်စာွ
လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ ) မိမတ
ိ ာဝန်ကိ ဘက်မလိက်ဘဲ

ြဖာင့မ
် တ်တည် ကည်စာွ

ထမ်း ဆာင်ြခင်း၊
( ဂ ) မိမ၏
ိ တာဝန်၊ သိက္ခာနှင့်အညီ

ြပာဆိ နထိင်ကျင့် က

ြခင်း၊
(ဃ)

ကာ်မရှင်က

ညန် ကား၍

ဆာင်ရွက်ရသည်မှအပ

ပါတီတင
ွ း် ကိစမ
္စ ျားတွင် ဝင် ရာက်စက
ွ ဖ
် က်မ မြပုရြခင်း၊
် န
ိ း် လိက်နာြခင်း၊
် န္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတွက် စာင့ထ
( င ) လိုဝှ့ ကဆ
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( 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။

၅၁။

မဲစာရင်းများအပါအဝင်

ရွး ကာက်ပွဲမှတ်တမ်းများနှင့်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း ကန်ကျစရိတစ
် ာရင်းများ၊ အြခား
စာရွက်စာတမ်းများကိ ရွး ကာက်ပွဲ ပီးသည့် န ့မှစ၍ နာက်တစ် ကိမ်
အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပဲွ

ြပုလပ် ပီးစီးသည်အထိ

မ ပျာက်မပျက်

စရန် ကာင်းမွနစ
် ာွ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ထားရမည်။
၅၂။

ကာ်မရှင်၊ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွတ
ဲ ိ ့မှ

ညန် ကားသည့က
် ိစ္စရပ်များနှင့်

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

များက တင်ြပလာ သာ ကိစရ
္စ ပ်များကိ မှတတ
် မ်းတင်သိမ်းဆည်းရ
မည်။ ဆက်လက် ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်ြဖစ်ပါက အချိနန
် င
ှ တ
့် စ် ြပးညီ ဆာင်ရက
ွ ်
ရမည်။
၅၃။

ိ စားလှယ် လာင်းအြဖစ် အမည်စာရင်း ထတ်ြပန်
လတ် တာ်ကယ်

ကညာ ပီး နာက် အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် သူတစ်ဦးသည် ရွး ကာက်ပဲွ
မကျင်းပမီ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်
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ခပိင်ခွင့် ဆးရးသွားလ င်ြဖစ် စ၊ ကွယ်လွန်လ င်ြဖစ် စ၊ ထိသူ၏အမည်
စာရင်းကိ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၏

ပယ်ဖျက် ပးရန် သက်ဆိင်ရာ
လာပါက

တိင်း ဒသ ကီး

အမည်စာရင်းမှ

မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများက တင်ြပ
သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ့

ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
၅၄။

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများအရ

ဆာက်ရွက်ရန်

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

နာက်ဆး

န ့ရက်အြဖစ် ဆာက်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
နိဂး
၅၅။

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်

အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွန
ဲ င
ှ ့် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည် သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်
ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျား၌ အဓိကကျ သာ အခန်းက

မှ အ ကာင်အထည် ဖာ်

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

နည်းဥပ ဒများနှင့်

ကာ်မရှင်က

အခါအား လျာ်စာွ ထတ်ြပန်သည့် ညန် ကားချက်များကိ ဖတ်ရ လ့လာ၍
ကာင်းမွနစ
် ာွ သ ဘာ ပါက် နားလည်ထား ကရန်နှင့် မို ့နယ် ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲ၊ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့ကိ ဥပ ဒ
နှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ကီး ကပ်ရန် လိအပ်သည်။
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၅၆။

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ၊ ကိယ်ပိင်

အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွန
ဲ င
ှ ့် ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည် ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ
နှင့် လပ်ငန်းလမ်းညန်ချက်များကိ ကျညက်စာွ လ့လာ ပီး သက်ဆင်
ိ ရာ
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဆိ င်ရာ

လပ်ငန်းများကိ

ဥပ ဒနှင့်အ ညီ

အာင်ြမင်စာွ ဆာင်ရွက်သွား ကရန် ြဖစ်သည်။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်

နာက်ဆက်တဲွ (က)
ြပည်သူလတ်
့
တာ်/အမျိုးသားလတ် တာ်/တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ

--------------- လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလာ
ရပ်သိမ်း ကာင်း ကာ်ြငာစာ
၁။

--------- မို ့နယ် ြပည်သူလတ်
့
တာ်မဲဆန္ဒနယ်/---------- တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် အမျိုးသားလတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (

) / -------- မို ့နယ်

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (

)

အတွက် ------------ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ သိ ့ ---------- ရက် န ့တွင် ဦး/ ဒ ---------( မှတ်ပတင်အမှတ် ------------------------ )မှ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
အြဖစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည်ကိ ဤရး၏ မှတ်ပတင်အမှတ်စဉ် ------- တွင်
မှတ်ပတင်ထားရှိပါသည်။
၂။

အထက်အပိဒ် ၁ ပါအမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ ဦး/ ဒ ------------ သည်

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

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

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာကိ ရပ်သမ
ိ ်း ပီးြဖစ် ကာင်း ကညာအပ်ပါသည်။
အတွငး် ရးမှူး
ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွ/ဲ
---------- ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိ ့မဟတ်
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ/
------------------------ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
------------------------ မို ့
ရက်စွဲ၊ ------------------------

