မမေးမ
ကှိိုယစောေး

ရ
ေ့ ှိမ

ယမ

ောမမေးခွနေးမ ောေး (FAQ)

ောငေးအမညစောရငေးတင

ွငေးခခငေး

၁

ကှိိုယစောေး

ယမ

ောငေး

အမညစောရငေးတင ွငေး

၂

ရမညေ့မနေ့ရကမ ောေး

၈

တမတမ ကညောခခငေး
ကှိိုယစောေး

ကှိိုယစောေး

ယမ

ယမ

ောငေး၊

မရေးမကောကပွက
ွဲ ှိိုယစောေး

ောငေး

ယမ ောေး

အခြစ အမညစောရငေး

အမညစောရငေးတင ွငေး

ထိုတခပန မ ကညောခခငေး

ခခငေး

၇
၃

ကနေ့ကွက

ကှိိုယစောေး

ောတင ွငေး

ယမ

ောငေး

အမညစောရငေးတင

ခခငေး၊အယူခံခခငေး၊အမှိနေ့

ကဆှိိုငရောမကောမရင

ွငေး

အြွွဲှေ့ခွွဲမ ောေးမတင ွငေး

ခခငေးဆှိိုငရော

ခ မတခခငေး

ကော

ော

တမတခ ကမ ောေး

ကခံခခငေး၊

စှိစစခခငေး

၄

၆

အမညစောရငေးတင ွငေး
ောကှိအ
ို မ ောေးခပည
တွငစှိစစခခငေး

တင ွငေး

ူမရှေ့

ောရိုပ ှိမေး

ခခငေး
၅

မကောမရငမအမည
စောရငေးစှိစစမညေ့မနေ့ရက
မ ကညောခခငေး

1

၁

ရရွေးရကောက်တင်ရ ောက်ခံပိုင
ှိ ်ခွင်ရှိသူတစ်ဦွေးသည် ည်သည်အရည်အချင်ွေး ျောွေးနင် ပည်စံိုရပါ လဲ။
ကှိိုယစောေး

ယမ

တင ွငေး

ော တင

မရေးမကောကတငမခမောကခံပိုှိငခွငေ့ရရှိြိုေ့ှိအတွက

အမညစောရငေး

ွငေးခ န
ှိ မော မအောကမြောခပပါအခ ကမ ောေးနွဲေ့ခပညေ့စံိုရပါမည -

•

နှိိုငငံ ောေးခြစ ူ၊

•

မွဲစောရငေးတွငပါဝင ူ၊

•

ခပညမထောငစိုခမနမောနှိိုငငံမတောတွင အနညေးဆံိုေး ၁၀ နစအမခခခ မနထှိိုငခွဲေ့ ူ၊

•

နှိိုငငံ ောေးမှိဘနစပါေးမမမွေးြွောေးမ ော နှိိုငငံ

•

ခပည ူူ့

ောေးခြစ

ူ၊

တမတောနငေ့ တှိိုငေးမေ ကကေး/ခပညနယ

အမ ှိ ေး ောေး
၂

ောငေးတစဦေးအခြစ

တမတောအတွက အ

တမတောအတွက အ

က ၃၀ နစခပညေ့ပပေး

က ၂၅ နစခပညေ့ပပေး

၊ူ

ူ။

ရရွေးရကောက်တင်ရ ောက်ခံပိုင
ှိ ်ခွင် ရှိသူ ျောွေး ော ည်သည်ပဂ
ို ္ှိိုလ် ျောွေး ြစ်ပါသလဲ။
မရေးမကောငတငမခမောကခံပှိိုငခွငေ့မရှိ ူမတွကမတောေ့
•
•

မထောငေဏက ခံမနရ
တမတောကှိိုယစောေး

ူ၊
ယ အရညအခ ငေးပ ကယွငေးမစမ ော ခပစမှုခြငေ့ ခပစေဏခ မတခံထောေးရ

မရေးမကောကတငမခမောကခံပိုင
ှိ ခွငေ့မရှိမ ကောငေး
ကိုနဆံိုေးခခငေးမရှိမ
•
•
•

ကဆှိိုငရောက

တမတထောေး

ူနငေ့

ညေ့ ကော

ေး ူ၊

စှိတမပါ ေ့ ွပ ူ၊
ူမအ
ွွဲ ခြစတရောေးရံိုေး၏မ ကညောခံထောေးခခငေးမ
မမွေးြွောေးစဉက နှိိုငငံ ောေးမခြစမ ေးမ

ွတမခမောကခွငေ့မရမ

ေး ူ၊

ော မှိဘတစပါေးပါေးမခြစမစ၊ နစပါေး

ံိုေးမခြစမစ မမွေးြွောေး

ညေ့

နှိိုငငံ ောေး၊
•

နှိိုငငံခခောေးအစှိိုေးရ၏ မက ေးဇူေး

•

နှိိုငငံခခောေးအစှိိုေးရ၏

•

ော

စစောကှိို ခံယူမစောငေ့မရောကရှိိုမ

ကမအောကခံခြစ ူ

ူ၊ ဩဇောခံယူ ူ၊

ှိိုေ့ ဟိုတ တှိင
မ
ို ေးတစပါေး၏နှိိုငငံ

နှိိုငငံဝ
ေ့ နထမေး၊

•

နှိိုငငံမတောပှိိုင မငွမ ကေး၊ မခမ၊ အှိမ၊ အမဆောကအအံို၊ ယောဉ၊ ပစစညေးစ
ွယဝှိိုကမ

ောနညေးခြငေ့ ခြစမစရယူ ံိုေးစွွဲ ူ၊

နှိိုငငံခခောေးတှိိုငေးခပညတစခိုခို၏ အစှိိုေးရ
အခခောေးအြွှေ့ွဲ အစညေး တစခိုခို
ယောဉ၊ ပစစညေး စ

ှိိုေ့ ဟိုတ ဘော
မ

ှိိုေ့ ဟိုတ ပိုဂ္ှိ
မ

နှိိုငငံမရေးကှိစစအတွက ဘော

•

ဧညေ့နှိိုငငံ

•

တညဆွဲဥပမေ တစရပရပအရ မတရောေးအ

ောေး၊ နှိိုငငံ

ှိိုေ့ ယူ ံိုေးစွွဲ ညေ့ အြွှေ့ွဲ အစညေးဝငခြစ
ရ

ောမရေးအြွှေ့ွဲ အစညေး

ူ၊

ှိိုေ့မဟိုတ

တစဦေးဦေးထံမ မငွမ ကေး၊ မခမ၊ အှိမ၊ အမဆောကအအံို၊
ွယဝှိိုကမ ော နညေးခြငေ့ခြစမစ

ောမရေးကှိိုအ

ံိုေးခ

ူ၊

ောေးခပ ခွငေ့ရ ူ၊ နှိိုငငံခခောေး ောေး

ိုပရပမ ောေးကှိို က ေး

မ ောေး၊ နှိိုငငံမတောအောေး

ညတှိေ့ိုကှိို တှိက
ို ရှိိုကခြစမစ

ှိိုေ့ ဟိုတ ယငေး အ
မ
ှိိုေ့ မထောကအပံရ
ေ့ ယူ ံိုေးစွွဲ ညေ့ အြွှေ့ွဲ အစညေးဝငခြစ ူ၊

•

အ ကမေးြက

ှိိုေ့ ဟိုတ ယငေး
မ

ညတှိေ့က
ို ှိို တှိက
ို ရှိိုကခြစမစ၊

အမထောကအပံရ
ေ့ ယူ ံိုေးစွွဲ ူ

ပိုဂ္ှိ

ူ၊

န ေ့ဝနထမေး၊

•

•

ောေးခြစ

ွန

ှိိုေ့ ဟိုတနှိိုငငံခခောေး ောေးအခြစခံယူထောေး ူ၊
မ

ငေးအခြစ မ ကညောခခငေးခံထောေးရမ

ညဟို နှိိုငငံမတောက

တမတမ

ော အြွှေ့ွဲ အစညေး၊

ော အြွှေ့ွဲ အစညေးနငေ့

ကနကကှိိုငဆနေ့က ငမနမ ော မ ောငေးက နေး ူ အြွှေ့ွဲ အစညေးမ ောေး

ှိိုေ့ ဟိုတ ယငေးအြွှေ့ွဲ အစညေးဝငမ ောေးနငေ့ ဆက ွယမ ကောငေးခှိိုင
မ

ံိုမ ောအမထောကအထောေးရှိ ူ။

2

၃

ကှိိုယစ
် ောွေးလယ်ရလောင်ွေးအ ည်စောရင်ွေးကှိို ဘယ်လှိိုတင်သွင်ွေးရပါ လဲ။
ကဆှိိုငရော

တမတော မရေးမကောကပွွဲနညေးဥပမေပါ ခပဋ္ဌောနေးခ ကမ ောေးနငေ့အည မအောကမြောခပပါအတှိင
ို ေး

အမညစောရငေးတင ွငေးရပါမည။
၃.၁

ဘယ် ောတင်သွင်ွေးရပါ လဲ။
တမတောကှိိုယစောေး

ယမ

ောငေးအခြစ

ဝငမရောကယဉပပှိ င

ကှိိုယပှိင
ို အိုပခ ပခွငေ့ရတှိိုငေး၊ ကှိိုယပှိင
ို အိုပခ ပခွငေ့ရမေ
ခရှိိုငမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲတှိိုေ့ ထံ
* တှိင
ို ေးရငေး

ောေး

ှိို

တှိိုကရှိိုကတင

ိုပနညေးမ ောေး
ိုပထံေးို
ွငေးခခငေးဆှိိုငရော
အမညစောရငေးတင

ူမ ောေး

ည

ူမ ောေး

မကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲ

ည

ကဆှိိုငရော

ှိိုေ့မဟိုတ

ကဆှိိုငရော

ညေ့ ပံစ
ို ံမ ောေးခြညေ့စွက၍ တင
ကဆှိိုငရောတှိင
ို ေးရငေး ောေး

ွငေးရမည။

ူမ ှိ ေးမ ောေးထွဲမ

ကဆှိိုငရော တှိင
ို ေးမေ ကကေး/ခပညနယမကောမရင အြွှေ့ွဲ ခွွဲမ ောေးထံ

ှိိုေ့

ွငေးရပါမည။

ဘယ်အချှိန် တင်သွင်ွေးရ ောပါလဲ။
ကှိိုယစောေး

ယမ

ောငေးအမညစောရငေးတင

၂၀၂၀ ခပညေ့နစ ဩဂိုတ
တင ွငေး
၃.၃

ွငေး

ောမ ောေးကှိို ၂၀၂၀ ခပညေ့နစ ဇူ

(၇) ရကမနေ့ အတွငေး တင

ောမ ော အမညစောရငေးတင ွငေး

ောကှိို

ွငေးရမည။

ှိိုင

တမတကော

(၂၀) ရကမနေ့မ
ကိုနဆံိုေးပပေးမ

ကခံမပေးမညမဟိုတပါ။

ည်သည်ပဂ
ို ္ှိိုလ်က အ ည်စောရင်ွေးတင်သွင်ွေးနှိိုင်ပါသလဲ။
ကှိိုယစောေး

ယမ

တင ွငေးနှိိုငပါ
၃.၄

တမတထောေး

ူမ ှိ ေးမွဲဆနဒနယမ ောေးအတွက

မရေးမကောကခံ

၃.၂

ှိိုေ့

ှိို

ောငေးကှိိုယတှိိုင

ှိိုေ့မဟိုတ ယငေး၏မရေးမကောကပွွဲကှိိုယစောေး

ယက

ည။

ရငွရ ကွေးတစ်စံိုတစ်ရောရပွေးသွင်ွေးရပါသလောွေး။
မရေးမကောကပွွဲဝငခွငေ့ အောမခံမငွက ပ (၃)

၃.၅

န
ှိ ေးမပေး

ွငေးရပါမည။

ည်သည်အချက်အလက် ျောွေးတင်သွင်ွေးရပါ လဲ။
•

တမတောကှိိုယစောေး

ယမ

ောငေးအမညစောရငေးတင

•

မကောမရငက

•

မရေးမကောကပွွဲဝငခွငေ့အောမခံမငွက ပ (၃)

ွငေး

ော ပံစ
ို ံ(၆) မူရငေး (၂)စံို၊

တမတထောေး ညေ့ပံိုစံအတှိင
ို ေး ကှိိုယမရေးမတတမေး မူရငေး(၂)မစောင၊
န
ှိ ေးမပေး

ွငေးပပေးမ ကောငေး ခ

နခြတပှိိုငေး

မူရငေး(၁)မစောင၊ မူရငေးမှိတတ (၁)မစောင၊
•

ပံစ
ို ံ (၆)တွင ပမှိ ှေ့နယတရောေး

ူကကေး အဆငေ့ထကမနှိမေ့မ

ော တရောေး ူကကေး၏

ကမတ နငေ့

ရံိုေးတံဆှိပပါရှိရမည၊
•

ကှိိုယစောေး
ရက

ှိို

ခနေ့ထောေး
ပူေးတွတ
ွဲ င
•

ယမ

ောငေးတစဦေး ည မရေးမကောကပွွဲကှိိုယစောေး

ျှင ပံစ
ို ံ (၇) ခြငေ့

ယအခြစ မှိမှိကှိိုယတှိိုငမဆောင

ညေးမကောငေး၊ အခခောေး ူတစဦေးဦေးကှိို မရေးမကောကပွွဲကှိိုယစောေး

ှိိုပါက ပံစ
ို ံ ၇(က)ခြငေ့

ယ

ညေးမကောငေးခနေ့ထောေးရမည။ ပံစ
ို ံ (၆)နငေ့အတူခနေ့စော (၂) မစောင

ွငေးရမည၊

နှိိုငငံမရေးပါတတစခိုကှိို ကှိိုယစောေးခပ
ကဆှိိုငရောပါတ၏

ညေ့

တမတောကှိိုယစောေး

တမတောကှိိုယစောေး
ယမ

ယမ

ောငေးခြစပါက

ောငေးအခြစ

ဝငမရောကယဉပပှိ ငခွငေ့ခပ မ ကောငေး မထောကခံစော(၁)မစောင။
3

၃.၆

အ ည်စောရင်ွေးတင်သွင်ွေးပပွေးရနောက်ဘောရတွလက်ခံရရှိပါ လဲ။
ကဆှိိုငရောမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲထံမ အမညစောရငေးတင ွငေး
ရရှိပါမယ။ အဆှိိုပါ

ကခံတွင တင ွငေး

နငေ့တကွ တောဝနရှိ ူ၏
ူမ
၃.၇

ော

ော

ကခံရရမ
ှိ ကောငေး ခပန ကောေးစော

ကခံရရှိ ညေ့မနေ့ရက၊ အခ န
ှိ တှိေ့က
ို ှိို မတတမေး

ကမတပါရှိပါမည။ ကှိိုယစောေး

ယမ

ောငေး

ှိိုေ့ ဟိုတ
မ

ကခံရယူမညေ့

ကမတထှိိုေးရယူရပါမည။

ရရွေးရကောက်ပဲက
ွ ှိိုယစ
် ောွေးလယ် ဘယ်လှိိုခန်အပ်ရပါ လဲ။
ကှိိုယစောေး
ခနေ့ထောေး
မ ကောငေး

ယမ
ှိို

ောငေးတစဦေး ည အခခောေး ူတစဦေးအောေး မှိမှိ၏မရေးမကောကပွွဲကှိိုယစောေး

ျှင ပံစ
ို ံ (၇-က)ခြငေ့ခနေ့ထောေးရမည။ ယငေးခနေ့စောတွင ခနေ့ထောေးခခငေးခံရ
ကမတမရေးထှိိုေးရမည။

အဆှိိုပါ

မရေးမကောကပွွဲကှိိုယစောေး

ယ

ယအခြစ

ူက

ည

မဘောတူ

မရေးမကောက

တငမခမောကခံပိုှိငခွငေ့ အရညအခ ငေးမ ောေးနငေ့ ခပညေ့စံို ူခြစရမည။
ကှိိုယစောေး

ယမ

ခနေ့အပခခငေး
၃.၈

ောငေးတစဦေး ည အခခောေး ူတစဦေးအောေးမှိမှိ၏ မရေးမကောကပွွဲကှိိုယစောေး

ှိိုေ့ ဟိုတ ကှိိုယတှိိုငမဆောငရကခခငေးကှိို ဆံိုေးခြတနှိိုင
မ

ည။

အ ည်စောရင်ွေးတင်သွင်ွေးလောကှိို ရိုပသ
် ှိ ်ွေးနှိိုင်ပါသလောွေး။ ဘယ်လှိိုရိုပ်သှိ ွေး် နှိိုင်ပါသလဲ။
အမညစောရငေးတင ွငေး

ောကှိို

တမတထောေး

(၁၀)ရက ထှိမန ကဆံိုေးထောေး ရိုပ ှိမေးခွငေ့ရပ
ှိ ါ
တှိင
ို ခြစမစ၊ ယငေး၏မရေးမကောကပွွဲကှိိုယစောေး
ရပါမည။ တှိင
ို ေးရငေး
ခြစပါက
၄

ောေး

ူမ ှိ ေး

ညေ့ကော

ည။ ရိုပ ှိမေး

ောကှိို ပံစ
ို ံ (၉) နစမစောငခြငေ့ မှိမှိကှိိုယ

ယကခြစမစ

တမတောကှိိုယစောေး

ကဆှိိုငရောတှိင
ို ေးမေ ကကေး

ခြစမ ော ၂၀၂၀ ခပညေ့နစ ဩဂိုတ
ကဆှိိုငရောမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲထံ တငခပ

ယမ

ောငေးအခြစ အမညစောရငေးတင ွငေး

အမညစောရငေးတင ွငေးထောေး ူ၏ တင ွငေး
ငေ့/မ

ော

ည

ှိိုေ့မဟိုတ

ပါရှိ ညေ့အတှိင
ို ေး

ဥကကဋ္ဌကတောဝန

တမတောကှိိုယစောေး

အမညစောရငေးတင ွငေး

ောစှိစစရန

ယမ

ွဲအပခခငေးခံရ

ွငေး
ူ

တမတမ ောမနေ့ရက၊

ော

ည

ောငေးအမညနငေ့တကွ

မ ကညောခ က ပံစ
ို ံ (၆-က) ကှိို မှိမှိ၏ရံိုေး၌ အမ ောေးခပည

ောင်ပါသလဲ။

တမတခ ကမ ောေးနငေ့ ညညတမှု ရှိ/မရှိ၊

ငေ့ကှိို စှိစစမဆောငရကမညခြစ ည။ အမညစောရငေးတင

ေး ေး၏ဥကကဋ္ဌ

ူ

ှိိုေ့ ဟိုတ ခပညနယမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲတင
မ
ွ တငခပရပါမည။

အ ည်စောရင်ွေးတင်သွင်ွေးလော စှိစစ် ခင်ွေးကှိို ည်သည်အချှိန်၊ ကောလနင် ည်သှိိုစှိစစ်လိုပ်ရ

အ

ယအခြစ

အခ န
ှိ ၊

ကခံရန

ကခံ ညေ့ မကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲ
အမညစောရငေးတင ွငေး

အခ ကအ

ကအခပညေ့အစံိုအခပင

မနရောတှိေ့က
ို ှိို

ူခမငနှိိုင ညေ့ မနရောတွင မဆော

ော၌

မြောခပထောေး ညေ့
ငစွော ကပထောေးမပေး

မညခြစ ည။
အမညစောရငေးစှိစစမညေ့ကော
မအောကမြောခပပါပိုဂ္ှိ

မော ၂၀၂၀ ခပညေ့နစ၊ ဩဂိုတ

မ ောေးအမနခြငေ့

စှိစစရန

(၁၁)ရက မ (၁၇)ရကအထှိ ခြစပါ

တမတထောေး ညေ့

မနေ့ရက၊

အခ န
ှိ ၊

ည။

မနရော

ှိိုေ့

ောမရောကခွငေ့ ရှိ ည (၁)

ကဆှိိုငရော

တမတောကှိိုယစောေး

တမတောကှိိုယစောေး

ယမ

ယမ

ောငေးအ

ကဆှိိုငရော မကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲအ

(၃)

ကဆှိိုငရောမွဲဆနဒနယ၏ ဆနဒမမ
ွဲ ပေးပှိိုငခွငေ့ရှိ ူမ ောေး၊
ေ့

ော

ကဆှိိုငရောမရေးမကောကပွွဲကှိိုယစောေး

ေးက ဤကှိစစအ

(၂)

(၄) မရေးမကောကပွမ
ွဲ

ေး

ေး

ောငေးမ ောေး၊

ှိိုေ့ငော စောခြငေ့ တောဝန

ယမ ောေး၊

ွဲအပထောေး ူ၊

ေးကှိို ကူညရန ယငေးအြွှေ့ွဲ ခွွဲကတောဝနမပေးအပခခငေးခံရ

ူမ ောေး၊

ူမ ောေး။
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၅

ည်သည်အရ ခအရနတွင် ကှိိုယစ
် ောွေးလယ်ရလောင်ွေးတင်သွင်ွေးလောကှိို ရကော် ရင်က ပယ်ချနှိိုင်ပါသလဲ။
မအောကပါအမ ကောငေး
နှိိုငပါ
•

တစရပရပနငေ့စပ

ဉေး၍

ခှိိုင

ံိုမ ောအမထောကအထောေး

မတွှေ့ရပ
ှိ ါက

ပယခ

ညအမညစောရငေးတင ွငေး
ှိိုေ့ ဟိုတ အမ ှိ ေး
မ

ောတွင မြောခပထောေးမ

ော အမည နငေ့ နှိိုငငံ

ောေးမတပံိုတငကတခပောေးအမတတှိေ့ို

ည

ောေးစှိစစမရေးကတခပောေးအမတ

ကဆှိိုငရော မွဲစောရငေးပါအခ ကအ

က

မ ောေးနငေ့ ကှိိုကညမှုမရှိခခငေး၊
•

အမညစောရငေးတင ွငေး

ောကှိို

ှိမ

ညခပ

ိုပတင

ွငေးခခငေး၊

•

မရေးမကောကပွွဲဥပမေအရ မရေးမကောကတငမခမောကခံပိုှိငခွငေ့မရှိ ူခြစခခငေး၊ မရေးမကောကတငမခမောက
ခံပင
ှိို ခွငေ့ အရညအခ ငေးမ ောေးနငေ့ ခပညေ့စံို ူမဟိုတခခငေး၊

•

အမညစောရငေးတင ွငေးရောတွင

ညေးမကောငေး၊ မရေးမကောကပွွဲဝငခွငေ့ အောမခံမငွမပေး ွငေးရောတွင

ညေးမကောငေး နညေးဥပမေမ ောေးနငေ့အညမဆောငရကရနပ ကကွကခခငေး၊
•

မွဲဆနဒနယတစခိုထကပှိ၍
ို တစပပှိ ငတညေး အမညစောရငေးတင ွငေးခခငေး
ပါတတစခိုတညေး မ ကှိိုယစောေး

မတခ က- အမည၊ နှိိုငငံ

ယမ

ောငေး ၂ ဦေးအောေး မထောကခံခခငေး။

ောေးစှိစစမရေးကတခပောေးအမတ

မနရပ တှိေ့န
ို ငေ့စပ

ှိိုေ့ ဟိုတ
မ

ှိိုေ့ ဟိုတ အမ ှိ ေး ောေးမတပံိုတငကတခပောေး အမတ၊
မ

ဉေး၍မြောခပရော၌ အနညေးငယ မောေးယွငေးခခငေး၊ခ ှိ ှေ့ငွဲေ့ခခငေး၊ ချွတမခ ောခခငေးကှိို

ခပငဆငခွငေ့ခပ နှိိုငပပေး အမညစောရငေးတင

ွငေး

ောကှိိုမပယပါ။

ကဆှိိုငရောမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲမ ောေးမ
ခပငဆငရနအခ န
ှိ မပေးမညခြစပပေး
ခပန

ှိိုအပမ

ောအခ ကမ ောေးကှိို

တမတထောေး ညေ့အခ န
ှိ အတွငေး

ညတငခပရမည။

မတခ က- ကှိိုယစောေး

ယမ

ောငေးမ ခနေ့အပထောေးမ ော မရေးမကောကပွွဲကှိိုယစောေး

ယ

ည အရညအခ ငေး

ခပညေ့စံိုမှုမရှိပါက မကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲမ အခခောေးတစဦေး အောေးခနေ့ထောေးရန အမညတင ွငေးခွငေ့ခပ
မညခြစ

ည။

မကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲမ ောေးမ

အမညစောရငေးတင ွငေး

ဆံိုေးခြတခ က မှိတတ မနတစမစောငကှိို အမှိနခ
ေ့ မတ

၆

အ ည်စောရင်ွေးတင်သွင်ွေးလောကန်ကွက် ခင်ွေး

ောနငေ့စပ

ဉေး၍

ပယခ ပါက

အယူခံနှိိုငရနအတွက

ညေ့မနေ့တွင အခမွဲထ
ေ့ ိုတမပေးရမည။

ှိိုတော ဘောကှိို

ှိိုလှိိုပါသလဲ၊ ည်သှိိုကန်ကွက်လောတင်သွင်ွေးနှိိုင်

ပါသလဲ။
ကှိိုယစောေး

ယမ

ကှိိုယစောေး

ယ

ောငေးအမညစောရငေးတင

ွငေး

ူ

ှိိုေ့ ဟိုတ
မ

၎ငေးမခနေ့အပထောေးမ ော

မရေးမကောကပွွဲ

ည မရေးမကောကပွွဲဥပမေအရ မရေးမကောကတငမခမောကခံပိုင
ှိ ခွငေ့ အရညအခ ငေးမ ောေးနငေ့

ခပညေ့စံိုမှု မရှိမ ကောငေး

ံိုမ

ောကမ ောအမထောကအထောေးမ ောေးတငခပ၍

မရေး ောေး၍ ကနေ့ကွက

ောတင ွငေးခခငေးကှိိုဆှိို

ှိို

တမတထောေး ညေ့အတှိင
ို ေး စောခြငေ့

ည။

5

၆.၁

လတ်ရတော်ကှိိုယစ
် ောွေးလယ်ရလောင်ွေးတစ်ဦွေးသည်

အ ခောွေးကိုယ
ှိ ်စောွေးလယ်ရလောင်ွေးတစ်ဦွေး၏

အ ည်

စောရင်ွေးတင်သွင်ွေးလောကှိို ကန်ကွက်နှိိုင်ပါသလောွေး။
ယဉပပှိ ငမရေးမကောကခံ
၆.၂

ညေ့မဆ
ွဲ နဒနယတူည

ျှင ကနေ့ကွကနှိိုငပါ

ည။

ည်သူကကန်ကွက်လောတင်သွင်ွေးနှိိုင်ပါသလဲ။
တမတော

ကှိိုယစောေး

ယမ

ောငေး

ှိိုေ့ ဟိုတ
မ

ကှိိုယစောေး

ယ မည ူကှိိုမဆှိို ကနေ့ကွက

တင ွငေး

ော

၆.၃

ညေ့ အခ ကအ

ယငေးမ

ခနေ့အပထောေးမ

ော တင ွငေးနှိိုငပါတယ။

ော

မရေးမကောကပွွဲ

ကဆှိိုငရောမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲမ

က အမထောကအထောေးမ ောေးကှိို အမခခခပ ၍ စှိစစမဆောငရကမည။

ည်သည်အချှိန်။ ည်သည်ရနရော ော တင်သွင်ွေးရ ောပါလဲ။
ကနေ့ကွက
စှိစစရန

ောကှိို

တမတမ ော မနေ့ရက၊ အခ န
ှိ ၊ မနရောတွင တင ွငေးနှိိုငပါ

တှိင
ို ေးရငေး ောေး
ကှိို

ကဆှိိုငရော ခရှိိုငမရေးမကောကပွမ
ွဲ ကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲက အမညစောရငေးတင ွငေး

ူမ ှိ ေးမ ောေးမွဲဆနဒနယ

ကဆှိိုငရောတှိင
ို ေးမေ

တမတောကှိိုယစောေး

ယမ

ော

ည။

ောငေးမ ောေးအတွက ကနေ့ကွက

ကကေး/ခပညနယတှိိုေ့ကအမညစောရငေးတင ွငေး

ောစှိစစရန

ော

တမတမ

ော

မနေ့ရက၊ အခ န
ှိ ၊ မနရောတွင တင ွငေးရမည။
ကမတခ န
ှိ မန ကပှိိုငေး တင ွငေးမ

ော ကနေ့ကွက

ောမ ောေးကှိို မကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲမ ောေးမ

ကခံမည

မဟိုတပါ။
၆.၄

ကန်ကွက်လောတင်သွင်ွေး ခင်ွေးအတွက် ရငွရပွေးသင
ွ ်ွေးရန်လှိိုအပ်ပါသလောွေး။
မ

ဘယ်လှိိုတင်သွင်ွေးနှိိုင်ပါသလဲ။
ကနေ့ကွက

ံိုမ

ောကမ ော

ကမ

အမထောကအထောေးမ ောေးနငေ့တကွ တငခပရမည။

ကန်ကွက်လော ျောွေးကိုှိ ည်သည်အချှိန်တွင် စတင်စှိစစ် ောပါလဲ။
အ

ည်သှိိုရသော သက်ရသအရ

ောက်

ောွေး ျောွေးတင် ပရပါ လဲ။
ကဆှိိုငရော မကောမရင အြွှေ့ွဲ ခွွဲအ

ေး ေး

ည အမညစောရငေး တင

ွငေး

ော နငေ့စပ

ဉေး၍

ကနေ့ကွကခ က ရှိပါက ယငေးကနေ့ကွကခ ကအမပေါ် စံိုစမေးစစမဆေးခခငေးနငေ့ ဆံိုေးခြတခ ကခ ခခငေးတှိေ့ိုကှိို
ခိုနစရကအတွငေး ပပေးခပတမအောငမဆောငရကပါမည။

ောတင

၆.၆

ူအမနခြငေ့

တငခပနှိိုငမ ောအမထောကအထောေးမ ောေးမော- မွဲစောရငေးမှိတတ /မွဲစောရငေးပါအခ ကအ

ကနေ့ကွက

ွငေးခခငေးဆှိိုငရော

ိုပထံေးို

ိုပနညေးမ ောေး

၆.၅

ှိိုအပပါ။

မ ကခမင

ကှိိုယစောေး

ယမ

ောငေးမ အမ ောေးခပည ူ

ကမ မ ောေး၏

ှိိုေ့ ရောေးဝငထိုတခပနမ ကညောခ ကမ ောေး
တ

ကမ ထွကဆှိိုခ က၊

ူမွွဲ စောရငေးဝငခြစမ ကောငေး စ

က၊ မမွေးစောရငေး၊
ှိိုေ့ ဟိုတ မှိနခွ
မ
ေ့ နေး၊

ကဆှိိုငရောတရောေးရံိုေးမခပစမူက ေး

ညေ့အမှိနခ
ေ့ မတထောေး ညေ့ မှိတတ မန

ွနမ ကောငေး၊

ှိိုေ့ ဟိုတ အခခောေး ကမ
မ

အမထောကအထောေး။
6

ကဆှိိုငရောမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲမ အမညစောရငေးတင
အောေး

ွငေးထောေး

တမတခ က အရညအခ ငေးခပညေ့စံိုမ ကောငေး တငခပ

ူ
ှိို

တမတောကှိိုယစောေး

ယမ

ောငေး

ညေ့ အမထောကအထောေး တင ွငေး

ခွငေ့ခပ မည။
၆.၇

ည်သည် ဥပရေကိုစောွေး ှု ျောွေး ရရှိနှိိုင်ပါ လဲ။
ကဆှိိုငရောမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲအ
မ

ောငေးကှိို ဥပမေပါ

ေး

ေးမ

အမညစောရငေးတင ွငေး

တမတခ ကမ ောေးနငေ့ ညညတမှုရှိ/မရှိ၊

ော

ကခံရန

ညေ့
ငေ့/မ

ကှိိုယစောေး

ယ

ငေ့ကှိို တငခပ ညေ့

အမထောကအထောေးမ ောေးအမပေါ် စှိစစ ဆံိုေးခြတမည။
၆.၈

ကန်ကွက်လောအရပေါ် ဘယ်ရတော

ွေးံို ြတ်ချက်ချ ောပါလဲ။

စံိုစမေးစစမဆေးခခငေးနငေ့ ဆံိုေးခြတခ ကခ ခခငေးကှိို ခိုနစရကအတွငေးပပေးခပတ မအောငမဆောငရကပါမည။
၇

အယူခံခွင်ရှိပါသလောွေး။ ည်သှိိုအယူခံနှိိုင်ပါ လဲ။
ကဆှိိုငရော မကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲက ခ မတမ ော အမှိနေ့ကှိို မက နပမှုမရှိပါက အယူခံနှိိုင ည။
အမှိနခ
ေ့ မတ ညေ့ရကမစ၍ ခိုနစရကအတွငေး

•

အြွှေ့ွဲ ခွွဲမ ောေး ှိိုေ့ အယူခံနှိိုင
တှိင
ို ေးရငေး ောေး

•

ကဆှိိုငရော တှိင
ို ေးမေ ကကေး/ခပညနယမကောမရင

ည။

ူမ ှိ ေးမွဲဆနဒနယအတွက အမညစောရငေးတင ွငေး ူခြစပါက မကောမရင ှိိုေ့

တမတထောေး ညေ့အတှိင
ို ေးအယူခံနှိိုင ည။
မကောမရင
ရကမ
စပ

ှိိုေ့မဟိုတ

ကဆှိိုငရောတှိင
ို ေးမေ

ခိုနစရကအတွငေး

ငေ့မ

ကကေး/ခပညနယမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲမ ောေး ည အယူခံ

ောမ ောအမှိနကှိ
ေ့ ိုခ မတပါမည။

ဉေး ညေ့ ဆံိုေးခြတခ က အမှိနကှိ
ေ့ ို

ကခံ

ျှင

မကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲမ

ကခံမ ကောငေး၊ ပယ

ောရရှိ ညေ့

အယူခံ

ျှငပယမ ကောငေး အက ှိ ေး

အမ ကောငေး အက ဉေးခ ပမြောခပ၍ ထိုတခပနမပေးရပါမယ။ အမှိနစောမှိ
ေ့
တတ တစမစောငစကှိို
မကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲနငေ့ အယူခံ
၈

ူတထ
ိုေ့ှိ ံ

မ ောရကကိုနဆံိုေး
ခပည ူူ့

ွငေး

ောမ ောေးကှိို စှိစစပပေးမန က အမညစောရငေးတင

ညနငေ့

တမတော၊

ကဆှိိုငရောမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲမ ောေး ည

အမ ှိ ေး

ဝငမရောကယဉပပှိ ငမညေ့

ောေး

ကဆှိိုငရော

ံိုေးရက အတွငေးအခမနဆံိုေးမပေးပှိေ့မ
ို ည။

ည်သည်အချှိန်တွင် လတ်ရတော်ကှိိုယစ
် ောွေးလယ်ရလောင်ွေးအ ြစ် အ ည်စောရင်ွေး
အမညစောရငေး တင

ောနငေ့

တမတောနငေ့

တမတောကှိိုယစောေး

ွငေး

ိုတ် ပန် ရ ကညော ောပါလဲ။
ော ရိုပ ှိမေးရန

စှိစစ

တှိင
ို ေးမေ ကကေး/ခပညနယ
ယမ

တမတထောေး

ကခံအတညခပ ထောေးမ
တမတော

အ

ော

ေး ေးတွင

ောငေးမ ောေး၏ အမညစောရငေးကှိို ပံစ
ို ံ(၁၀)ခြငေ့ခပ စို၍

ကပထောေးမ ကညောမည။
တှိင
ို ေးရငေး ောေး

ူမ ှိ ေးမွဲဆနဒနယ

တမတောကှိိုယစောေး

ယမ

ောငေးမ ောေး၏ အမညစောရငေးကှိို ပံစ
ို ံ (၁၀-က)ခြငေ့

ခပ စို၍ ကပထောေးမ ကညောမည။
အမညစောရငေးမ ောေးကှိို

ကဆှိိုငရောမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲအ

ေး ေးမ မှိမှိရံိုေး၏ အမ ောေးခပည ူ မတွှေ့ခမငနှိိုငမ

ော

မနရော၌ ကပထောေးမ ကညောမည။
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အမညစောရငေးမှိတတ တစမစောငကှိို ခပညမထောငစိုမရေးမကောကပွွဲမကောမရင နငေ့ တှိင
ို ေးမေ ကကေး
ခပညနယမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲ
တမတောကှိိုယစောေး
မရေးမကောကပွွဲကှိိုယစောေး

မ
ှိိုေ့ ဟိုတ

ှိိုေ့ ပေးပှိေ့ိုမည။
မ

ယမ

ောငေး အတညခပ ပပေး

ယတှိအ
ိုေ့ တွက

ကမ

ညေ့အခါ

တမတောကှိိုယစောေး

ခံကတခပောေးမ ောေးကှိို

ယမ

ောငေးနငေ့ ယငေး၏

ကဆှိိုငရောမကောမရငအြွှေ့ွဲ ခွွဲက

ထိုတမပေးမည။
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