ပပည်ေောင်စသ
ု မ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်
ပပည်ေောင်စေ
ု ရွေဵေောေ်ပွဲေော်မရှင်
အမိန့် ေ ော်ပငာစာအမှတ်၊ ( ၂၁ / ၂၀၂၀)
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊

၃ ရက်

( ၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊

လ ၇ ရက် )

နိုင်ငတ
ဳ ော ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ ေဆာင်ရွေေ်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေုတ်ပပန်ပြင်ဵ

ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် လွတ်လပ်၍တရာဵမျှတသည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵ
ကျင်ဵပရာတွင် နိုငင
် တ
ဳ ကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵအတွက် ဤေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵ
လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ထုတ်ပပန်လိုက်သည်။
အြန်ဵ(၁)
အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပြျေ်
၁။

ေရွေဵေောေ်ပွဲ ဆိုသည်မှာ ပပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ

လွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ် ပပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ကကာဵပဖတ်
ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။
၂။

ေော်မရှင် ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်၊ ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှငက
် ိုဆိုသည်။
၃။

ေော်မရှင်အဖွဲ့ြွဲ ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါတို့ကိုဆိုသည်(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ့ခွဲ၊
( ခ ) ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊
( ဂ ) ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုငဵ်

သို့မဟုတ်

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊
(ဃ) ခရိုင်ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊
( င ) မမို့နယ်ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊

ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသေရွေဵေကာက်ပွဲ
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( စ ) ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျဵရွောအုပ်စုေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ။
၄။

မဲဆန္ဒနယ်

ဆိုသည်မှာ

သက်ဆိုင်ရာလွှတ်ေတာ်အသီဵသီဵအတွက်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

လွှတ်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်ကိုဆိုသည်။
.

၅။

တိုင်ဵေေသကေီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ် ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ရှိ

တိုင်ဵေဒသကကီဵအသီဵသီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အသီဵသီဵကိုဆိုသည်။
၆။

မဲစာရင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေရွေဵေကာက်ပွဲကိစ္စအလိ့ုငာှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ မဲဆန္ဒနယ်မျာဵအတွက်

ပပုစုထာဵသည်ဴ ဆန္ဒမဲေပဵပိုငခ
် ွင်ဴရှိသူမျာဵ၏စာရင်ဵကိုဆိုသည်။
၇။

မဲရုဳအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်အတွင်ဵရှိ မဲရုဳတစ်ရုဳ၌ ဆန္ဒမဲေပဵပခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍

စုေပါင်ဵတာဝန်ယူေဆာင်ရွေက်ရန် သက်ဆိုင်ရာမမို့နယ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ့ခွဲက တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ
အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
၈။

မဲရုဳမူှ ဵ ဆိုသည်မှာ မဲရုဳအဖွဲ့အာဵ ကကီဵကကပ်ေသာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်။

၉။

နိုင်ငတ
ဳ ော ေရွေဵေောေ်ပေ
ွဲ လဴလာေရဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုငရ
် ာ ေရွေဵေကာက်ပွဲလုပ်ငန်ဵ

မျာဵအာဵ ေလဴလာရန်အတွက် ေကာ်မရှင်၏အသိအမှတ်ပပုလွှာရရှိထာဵသညဴ် နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲ
ေလဴလာေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵကိုဆိုသည်။
၁၀။

နိုင်ငတ
ဳ ော ေရွေဵေောေ်ပေ
ွဲ လဴလာသူ ဆိုသည်မှာ နိုငင
် တ
ဳ ကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵ

အဖွဲ့အစည်ဵက တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်ေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ
ေလဴလာရန်အတွက် ေကာ်မရှင်ထဳမှ သက်ေသခဳကတ်ပပာဵရရှိထာဵသညဴ် နိုင်ငပဳ ခာဵသာဵ သို့မဟုတ်
ပမန်မာနိုင်ငဳသာဵကိုဆိုသည်။
၁၁။

သဳအဖွဲ့မျာဵမှ ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာသူ ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳအစိုဵရနှင်ဴ

သဳတမန်ဆက်သွယ်မှုပပုထာဵသည်ဴ် နိုငင
် ပဳ ခာဵသဳရုဳဵ သို့မဟုတ် ေကာင်စစ်ဝန်ရုဳဵ သို့မဟုတ် အမမဲတမ်ဵ
ကိုယ်စာဵလှယ်ရုဳဵက

တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ

သက်ဆိုင်ရာေရွေဵေကာက်ပွဲလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ
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ေလဴလာရန်အတွက် ေကာ်မရှင်ထဳမှသက်ေသခဳကတ်ပပာဵရရှိထာဵသညဴ် နိုငင
် ပဳ ခာဵသာဵ သို့မဟုတ်
ပမန်မာနိုင်ငဳသာဵကို ဆိုသည်။
၁၂။

ောလတိုနိုငင
် တ
ဳ ော ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာသူ ဆိုသည်မှာ ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ န့ အပါအဝင်

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်ဵ (၁၀)ရက်ကကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာမည်ဴ နိုငင
် တ
ဳ ကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲ
ေလဴလာသူကိုဆိုသည်။
၁၃။

ောလရှည်နိုငင
် ဳတော ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာသူ ဆိုသည်မှာ (၁၀) ရက်ထက်ေကျာ်လန
ွ ်၍

ေလဴလာသည်ဴ နိုငင
် တ
ဳ ကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူကိုဆိုသည်။
၁၄။

ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာမှု ဆိုသည်မှာ ပပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျိုဵသာဵလွှတ်ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ် ပပည်နယ်လွှတ်ေတာ်မျာဵအတွက် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ ေရွေဵေကာက်တင်ေပမြှောက်
ရာတွင် ေရွေဵေကာက်ပွဲလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴတိုငဵ် ၌ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာမှုကိဆ
ု ိုသည်။
၁၅။

အသိအမှတ်ပပုလွှာ ဆိုသည်မှာ ေကာ်မရှင်ကထုတ်ပပန်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို လိုက်နာရန်

ဝန်ခ ဳကတိပပုထာဵသညဴ် နိုင်ငဳတ ကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့မျာဵအာဵ ထုတ်ေပဵေသာ
အသိအမှတ်ပပုလွှာကိုဆိုသည်။
၁၆။

သေ်ေသြဳေတ်ပပာဵ ဆိုသည်မှာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူတစ်ဦဵချင်ဵစီအာဵ ေရွေဵေကာက်ပွဲ

လုပ်ငန်ဵမျာဵေလဴလာေနစဉ်ကာလအတွငဵ်

အေထာက်အထာဵအပဖစ်

ထုတ်ေပဵသည်ဴကတ်ပပာဵကို

ဆိုသည်။

အြန်ဵ(၂)
နိုင်ငတ
ဳ ော ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့မျာဵနှင်ေ
ဴ ရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ
အတွေ်သတ်မှတ်ြျေ်မျာဵ
၁၇။

နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵသည် ေအာက်ပါ

အချက်မျာဵနှင်ဴပပည်စ
ဴ ုဳရမည်(က) ပါတီစွဲ၊ ေဒသစွဲ၊ ဌာနစွဲ၊ လူမျိုဵစွဲ နှင်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကင်ဵပခင်ဵ၊
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( ခ ) ပွငဴ်လင်ဵပမင်သာေသာရန်ပုဳေငွရှိပခင်ဵ၊
( ဂ ) ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်၏ ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ အမိန့်
ေကကာ်ပငာစာမျာဵ၊

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်

လိက
ု ်နာရမညဴ်ကျငဴ်ဝတ်မျာဵတွင်

နိုငင
် တ
ဳ ကာ

ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴ

အတိုငဵ် လိက
ု ်နာေဆာင်ရွေက်ပခင်ဵ။
၁၈။

သဳအဖွဲ့မျာဵမှ ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ လဴလာသူမျာဵသည် ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှင်ဴ ပပညဴ်စုဳရမည်(က) ပါတီစွဲ၊ ေဒသစွဲ၊ ဌာနစွဲ၊ လူမျိုဵစွဲ နှင်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကင်ဵပခင်ဵ၊
( ခ ) ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်၏ ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ အမိန့်
ေကကာ်ပငာစာမျာဵ၊

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊

စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်

နိုငင
် တ
ဳ ကာ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ လိုက်နာရမညဴ်ကျငဴ်ဝတ်မျာဵတွင် ေဖာ်ပပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ
လိက
ု ်နာေဆာင်ရွေက်ပခင်ဵ။

အြန်ဵ(၃)
အသိအမှတ်ပပုရန် ေလျှောေ်ောဵပြင်ဵ
၁၉။

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာလိုသညဴ်နိုင်ငတ
ဳ ကာအဖွဲ့မျာဵသည် ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွေက်ခွင်ဴပပုရန်အတွက် ေကာ်မရှငက
်
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴေလျှာက်လာွှ ကို ရယူပဖည်ဴသွင်ဵ၍
ေကာ်မရှင်ထဳ အသိအမှတ်ပပုရန်ေလျှာက်ထာဵရမည်။ (ေလျှာက်လွှာကို ေကာ်မရှင်၏ Website
ပဖစ်ေသာ https://www.uec.gov.mm တွင်လည်ဵ ရယူနိုငမ် ပီဵ ေကာ်မရှင်၏ အီဵေမဵလ် info@ uec.
gov.mm သို့လည်ဵ ေပဵပိန
ု့ ိုင်သည်။)
၂၀။

သဳအဖွဲ့မျာဵသည်

နိုငင
် ပဳ ခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ

ေရွေဵ ေကာက် ပ ွဲေ လဴလ ာရန် အတွက ်
ဖိတ်ကကာဵလွှာရရှိမပီဵေနာက်တွင်

ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ၊ဳ

အသိအမှတ်ပပုရန်

ေလျှာက်လွှာကို

နိုငင
် ပဳ ခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှတစ်ဆငဴ် ေကာ်မရှင်သို့ ေပဵပိေ
ု့ လျှာက်ထာဵရမည်။ (နိုငင
် ပဳ ခာဵေရဵဝန်ကကီဵ
ဌာနမှ ဖိတ်ကကာဵလွှာရရှိေသာ သဳအဖွဲ့မျာဵသည် ေလျှာက်လွှာမျာဵကို နိုငင
် ပဳ ခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနထဳ
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တိုက်ရိုက်ေပဵပိုေ
့ လျှာက်ထာဵသည်နှင်တ
ဴ စ်မပိုင်နက် ေကာ်မရှင်၏အီဵေမဵလ် info@uec.gov.mm သို့
လည်ဵ မိတ္တူေပဵပို့ေလျှာက်ထာဵနိုငသ
် ည်။)
၂၁။

အသိအမှတ်ပပုရန် ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳသည် ပူဵတွဲ (၁-ေ) ပါအတိုင်ဵ ပဖစ်သည်။

၂၂။

ေကာ်မရှငက
်

အသိအမှတ်ပပုရန်ေလျှာက်လွှာကို

ေလျှာက်ထာဵနိုငေ
် ကကာင်ဵ

သတ်မှတ်

ေကကညာသည်ဴေန့မှစ၍ ေရွေဵေကာက်ပွဲမကျင်ဵပမီ (၂၀) ရက် အလိုအထိ ေလျှာက်ထာဵနိုငသ
် ည်။

အြန်ဵ(၄)
အသိအမှတ်ပပုရန်ေလျှောေ်လွှာနှင်ဴအတူပူဵတွဲတင်ရမညဴ်စာရွေေ်စာတမ်ဵမျာဵ
၂၃။

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာလိုသညဴ် နိုငင
် တ
ဳ ကာအဖွဲ့မျာဵသည် အသိအမှတ်ပပုရန် ေလျှာက်လွှာ

မျာဵကို ေအာက်ပါစာရွေက်စာတမ်ဵမျာဵနှင်အ
ဴ တူ ပူဵတွဲတင်သွင်ဵရမည် (က) အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာအကျဉ်ဵချုပ်ေဖာ်ပပချက်၊
( ခ ) ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာလိုသညဴ်အဖွဲ့၏ဝန်ခဳကတိပပုလွှာ ပူဵတွဲ (၅-ေ)
( ဂ ) ေရွေဵေကာက်ပွဲကို ေလဴလာလိုသညဴ် နိုင်ငတ
ဳ ကာအဖွဲ့အစည်ဵအကကီဵအကဲက လက်မှတ်
ေရဵထိုဵထာဵေသာ ဘဏ္ဍာေရဵအရင်ဵအပမစ်ကို ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်တင်ပပစာ (သဳအဖွဲ့
မျာဵမှ တင်ပပရန် မလိုပါ)၊
(ဃ) ပမန်မာနိုင်ငဳ၏

သက်ဆိုငရ
် ာေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵကို

ေလဴလာရသညဴ်ရည်ရွေယ်ချက်နှငဴ်

ေရွေဵေကာက်ပွဲကို ေလဴလာလိုသညဴ် နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵ၏အေတွ့အကကုဳကို ေဖာ်ပပ
ထာဵ

ေရွေဵေကာက်ပွဲကို ေလဴလာလိုသညဴ် နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵ အကကီဵအကဲက

လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသညဴ် တင်ပပစာ (သဳအဖွဲ့မျာဵမှ တင်ပပရန်မလိုပါ)၊
၂၄။

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာလိုသညဴ် နိုင်ငတ
ဳ ကာအဖွဲ့မျာဵနှငဴ်

သဳအဖွဲ့မျာဵသည် အဆိပု ပုသည်ဴ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူစာရင်ဵ ပူဵတွဲ (၁-ြ) ကို အသုဳဵပပု၍ မိမတ
ိ ို့၏ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ လဴလာသူ
စာရင်ဵအာဵ တင်သွငဵ် ရမည်။ ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ လဴလာသူစာရင်ဵကို အသိအမှတ်ပပုရန်ေလျှာက်လွှာနှငဴ်
အတူ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သကဲဴသို့ သီဵပခာဵထပ်မဳေပဵပို့နိုင်သည်။
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၂၅။

အဆိပု ပုသည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပက
ွဲ ိေ
ု လဴလာလိုသူစာရင်ဵ တင်သွငဵ် ရာတွင် ေအာက်ပါတို့ကုိ ပူဵတွဲ

တင်သွငဵ် ရမည်(က) သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵက လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵမပီဵ ေရွေဵေကာက်ပွက
ဲ ို ေလဴလာလိုသူ
တစ်ဦဵစီ၏အမည်၊ နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ်အမှတ်နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵတို့အာဵ ရှင်ဵလင်ဵစွာ ေရဵသာဵ
ထာဵေသာ (သို့မဟုတ်)ရိုက်နှိပ်ထာဵေသာ အဆိုပပုသည်ဴ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူစာရင်ဵ
(ပူဵတွဲ ၁-ခ ၊ ေကာ်မရှင် Website တွင်လည်ဵ ရယူနိုင်ပါသည်)၊
( ခ ) ေရွေဵေကာက်ပွဲကိေ
ု လဴလာလိုသူစာရင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ပပုေပဵရန် ေတာင်ဵခဳလာွှ နှင်ဴ
သီဵပခာဵတင်သွင်ဵပါက ေကာ်မရှငမ
် ှထုတ်ေပဵထာဵသည်ဴ

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵ

အတွက် အသိအမှတ်ပပုလွှာမိတ္တူ၊
( ဂ ) စာရင်ဵပါေရွေဵေကာက်ပွဲကို ေလဴလာလိုသူတစ်ဦဵစီ၏ ရှင်ဵလင်ဵေသာ ေနာက်ခဳေပါ်တွင်
ရိုက်ကူဵထာဵေသာ
ေလျှာက်ထာဵပါက)

ပတ်စ်ပ့အ
ို ရွေယ်ဓါတ်ပုဳမျာဵ
USB

key

တစ်ခုတွင်

(ေကာ်မရှင်သို့

စာတိုက်မှတစ်ဆငဴ်

ထညဴ်သွငဵ် ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အီဵေမဵလ်တွင် ZIP File ပဖငဴ် ပူဵတွဲ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေပဵပိရ
ု့ မည်။ (အဆိပ
ု ါ
ဓါတ်ပုဳမျာဵမှာ JPEG File အမျိုဵအစာဵပဖငဴ်ပဖစ်မပီဵ Pixel 400 နှငဴ် 200 အကကာဵရှိရမည်
ပဖစ်ကာ ဖိုင်အမည်အာဵ “ First Name_ Family Name. jpg” ပုဳစဳပဖငဴ် အမည်ေပဵ
ရမည်)။
၂၆။

ေရွေဵေကာက်ပွဲကို ေလဴလာလိုသူတစ်ဦဵချင်ဵစီက ပပညဴ်စုဳစွာပဖညဴ်စွက်၍ လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵမပီဵ

ဓါတ်ပုဳတစ်ပုဳကပ်ထာဵေသာဝန်ခဳကတိပပုလွှာ (ပူဵတွဲ ၅ - ြ) မျာဵအာဵ ေတာင်ဵယူသိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်
သက်ဆိုင်ရာေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာလိုသညဴ် နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့၌ တာဝန်ရှိသည်။ အသိအမှတ်ပပုရန်
ေလျှာက်လွှာတင်သွင်ဵရာတွင်

အဆိုပါလူတစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ဝန်ခဳကတိပပုလွှာမျာဵအာဵ

တင်သွင်ဵရန်

မလိုအပ်ေသာ်လည်ဵ ေကာ်မရှင် သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ေတာင်ဵခဳလာပါက ေတာင်ဵခဳမှု
ပပုလုပ်သညဴ်ေန့မှ (၁၀) ရက်အတွင်ဵ တင်ပပရမည်။
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အြန်ဵ(၅)
ေလျှောေ်လွှာမျာဵစိစစ်ပြင်ဵ၊ ြွငပ်ဴ ပုပြင်ဵ
၂၇။

ေကာ်မရှင်သည် တင်သွင်ဵလာေသာ အသိအမှတ်ပပုေလျှာက်လွှာမျာဵကို ေအာက်ပါနည်ဵလမ်ဵ

မျာဵအတိုငဵ် စိစစ်ရမည်(က) ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာလိုသညဴ် နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ

တင်သွင်ဵလာေသာ

စာရွေကစ
် ာတမ်ဵမျာဵအာဵ လက်ခဳရရှိချ ိန်မှစ၍ ၃ ရေ် အတွင်ဵ စိစစ်ရန်၊
( ခ ) စာရွေကစ
် ာတမ်ဵမပပည်ဴစုဳေသာ ေရွေဵေကာက်ပွဲကိေ
ု လဴလာလိုသမ
ူ ျာဵအာဵ လိအ
ု ပ်ေသာ
စာရွေက်စာတမ်ဵမျာဵ ပပည်ဴစုဳစွာေဆာင်ရွေက်ေပဵရန်အတွက် အေကကာင်ဵကကာဵစာရရှိသည်ဴ
ေန့ရက်မှစ၍ ၅ ရေ်အတွင်ဵ ပပန်လည်တင်ပပေစရန်မှတ်ချက်ပဖင်ဴ ပပန်လည်ေပဵပို့ရန်၊
( ဂ ) ေလျှာက်ထာဵလွှာမျာဵကို စိစစ်မပီဵသည်ဴေန့မှစ၍ ၇ ရက်အတွင်ဵ ခွငဴ်ပပုေကကာင်ဵ
(သို့မဟုတ်) ပငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵကို အေကကာင်ဵပပန်ကကာဵရန်။
၂၈။

ေကာ်မရှင်သည် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို ခွငပ်ဴ ပုပခင်ဵ သို့မဟုတ် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။

အခန်ဵ (၂) ပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴပပည်ဴစုဳသည်ဴ
ေရွေဵေကာက်ပွဲကို ေလဴလာလိုသူမျာဵအာဵ အသိအမှတ်ပပုလွှာ/ သက်ေသခဳကတ်ပပာဵ ထုတ်ေပဵ
မပီဵပါက သက်ဆိုငရ
် ာေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတို့ထဳ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
၂၉။

ေကာ်မရှင်သည် ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳအစိုဵရနှင်ဴ သဳတမန်ဆက်သွယ်မှုပပုထာဵသည်ဴ်

နိုငင
် ပဳ ခာဵသဳရုဳဵ သို့မဟုတ် ေကာင်စစ်ဝန်ရုဳဵ သို့မဟုတ် အမမဲတမ်ဵကိုယ်စာဵလှယ်ရုဳဵက ေလဴလာလိုသူ
မျာဵ၏စာရင်ဵကို နိုငင
် ပဳ ခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ေပဵပို့လာလျှင် စိစစ်ပခင်ဵ၊ ခွငဴ်ပပုပခင်ဵပပုလုပ်မပီဵပါက
သက်ဆိုင်ရာေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတို့ထဳ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
အြန်ဵ(၆)
အသိအမှတ်ပပုလွှာနှငဴ် သေ်ေသြဳေတ်ပပာဵေုတ်ေပဵပြင်ဵ
၃၀။

ေကာ်မရှင်သည် ခွငဴ်ပပုထာဵသညဴ် နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့နှင်ဴ ေရွေဵေကာက်ပွဲ

ေလဴလာသူမျာဵအာဵ အသိအမှတ်ပပုလွှာ [ပူဵတွဲ (၂)] နှငဴ် သက်ေသခဳကတ်ပပာဵ [ပူဵတွဲ (၃) သို့မဟုတ်
ပူဵတွဲ(၄)] တို့ကုိ ထုတ်ေပဵရမည်။
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၃၁။

နိုငင
် တ
ဳ ကာ ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ လဴလာသူမျာဵအတွက်

သက်ေသခဳကတ်ပပာဵ၏ ေအာက်ခဳမှာ

အဝါေရာင်ပဖစ်မပီဵ ပူဵတွဲ (၃) ပါပုဳစဳအတိုငဵ် ပဖစ်သည်။
၃၂။

သဳအဖွဲ့မျာဵမှ ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ လဴလာသူမျာဵအတွက် သက်ေသခဳကတ်ပပာဵ၏ ေအာက်ခဳမှာ

အစိမဵ် ေရာင်ပဖစ်မပီဵ ပူဵတွဲ (၄) ပါ ပုဳစဳအတိုငဵ် ပဖစ်သည်။

အြန်ဵ(၇)
သေ်ေသြဳေတ်ပပာဵတွင် ပါဝင်ရမည်ဴအြျေ်မျာဵ
၃၃။

နိုငင
် တ
ဳ ကာ ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ လဴလာသူမျာဵ၊ သဳအဖွဲ့မျာဵမှ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ၏

သက်ေသခဳကတ်ပပာဵတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵ ပါဝင်ရမည် (က) သက်ေသခဳကတ်ပပာဵ အမှတ်စဉ်နှငဴ် ရက်စွဲ၊
( ခ ) ေလဴလာသူအဖွဲ့ဝင်အမည်၊
( ဂ ) နိုငင
် ဳသာဵနှင်ဴ နိုငင
် က
ဳ ူဵလက်မှတ်အမှတ်၊
(ဃ) အဖွဲ့အစည်ဵအမည်၊
( င ) သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵရက်၊
( စ ) ေလဴလာသူအဖွဲ့ဝင်၏ေရာင်စုဳပတ်စ်ပိုဓ
့ ာတ်ပုဳ (၁) ပု။ဳ

အြန်ဵ(၈)
အသိအမှတ်ပပုလွှာနှင်ဴ သေ်ေသြဳေတ်ပပာဵ သေ်တမ်ဵ
၃၄။

ကာလရှည်နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵအတွက် အသိအမှတ်ပပုလွှာနှငဴ် သက်ေသ

ခဳကတ်ပပာဵ၏သက်တမ်ဵမှာ ေကာ်မရှင်ထဳမှ အသိအမှတ်ပပုလွှာနှငဴ်သက်ေသခဳကတ်ပပာဵ ရရှိမပီဵချ ိန်မှ
စတင်မပီဵ ေရွေဵေကာက်ပွဲကျင်ဵပမပီဵသည်ဴေနာက် ရက်ေပါင်ဵ (၉၀) အထိ ပဖစ်သည်။
၃၅။

ကာလတိုနိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵအတွက် အသိအမှတ်ပပုလွှာနှငဴ် သက်ေသ

ခဳကတ်ပပာဵ၏သက်တမ်ဵမှာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေန့အပါအဝင် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်ဵ (၁၀) ရက် ပဖစ်
သည်။
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၃၆။

သဳအဖွဲ့မျာဵမှ ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ လဴလာသူမျာဵအတွက် သက်ေသခဳကတ်ပပာဵ၏သက်တမ်ဵမှာ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေန့အပါအဝင်တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်ဵ (၁၀) ရက် ပဖစ်သည်။

အြန်ဵ(၉)
ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာေရဵနယ်ေပမ
၃၇။

နိင
ု ်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵနှငဴ် သဳအဖွဲ့မျာဵမှ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵသည်

လုဳခခုဳေရဵအတွက် ခွင်ဴမပပုနိုင်သည်ဴေနရာေဒသမျာဵမှအပ ေရွေဵေကာက်ပွဲပပုလုပ်မညဴ်ေနရာေဒသမျာဵတွင်
ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်။

အြန်ဵ(၁၀)
ေလဴလာနိုင်သည်ဴေရွေဵေောေ်ပွဲလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ
၃၈။

နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵနှငဴ်သဳအဖွဲ့မျာဵမှ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵသည်

ေအာက်ေဖာ်ပပပါေရွေဵေကာက်ပွဲလုပ်ငန်ဵမျာဵအပါအဝင် ေရွေဵေကာက်ပွဲလုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခုလုဳဵကို ဥပေဒ
နှငအ
ဴ် ညီ ေလဴလာနိုင်သည် (က) မဲဆန္ဒနယ်မျာဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ၊
(ခ)

မဲစာရင်ဵပပုစုပခင်ဵ၊

( ဂ ) လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ အမည်စာရင်ဵတင်သွင်ဵပခင်ဵ၊ စိစစ်ပခင်ဵ၊ ရုပ်သိမ်ဵ
ပခင်ဵနှငဴ် ေကကညာပခင်ဵ၊ ေရွေဵေကာက်ပွဲကုိယ်စာဵလှယ်ခန့်ထာဵပခင်ဵ၊
(ဃ) မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵပခင်ဵနှငဴ် မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵပခင်ဵရပ်နာဵပခင်ဵ၊
( င ) ေရွေဵေကာက်ပွဲေစဴစပ်ညြှေိနှိုငဵ် ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊
( စ ) ကကိုတင်ဆန္ဒမဲေပဵပခင်ဵ၊
(ဆ)

မဲေပဵပခင်ဵ၊ မဲေရတွက်ပခင်ဵနှင်ဴ မဲရလဒ်စာရင်ဵပပုစုပခင်ဵ၊

( ဇ ) ေရွေဵေကာက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်မျာဵ
( စျ ) ေရွေဵေကာက်ပွဲရလဒ်နှငဴ် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏အမည်စာရင်ဵ ေကကညာပခင်ဵ၊
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အြန်ဵ (၁၁)
နိုင်ငတ
ဳ ော ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာသူမျာဵနှငဴ် သဳအဖွဲ့မျာဵမှ
ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ၏အြွင်ဴအေရဵနှင်ဴတာဝန်မျာဵ
၃၉။

နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵနှငဴ် သဳအဖွဲ့မျာဵမှ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵသည်

ေအာက်ပါအခွငဴအ
် ေရဵမျာဵရှိသည်(က) ေရွေဵေကာက်ပွဲလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ေလဴလာခွငဴန
် ှငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵရယူနိုင်
ခွင်ဴ၊ခွငဴ်၊
( ခ ) မဲေပဵပခင်ဵ၊ မဲေရတွက်ပခင်ဵနှင်ဴ မဲရလဒ်မျာဵစာရင်ဵပပုစုပခင်ဵတိက
ု့ ို လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲေပဵမှု
ကို မထိခိုက်ေစဘဲ ေလဴလာခွငဴ၊်
( ဂ ) မဲရုဳအတွငဵ် ဝင်ေရာက်ေလဴလာခွငဴ်၊ (မဲရုမ
ဳ ှူဵထဳ သတင်ဵပို့မပီဵ မဲရုဳမှူဵ၏ တာဝန်အရ
ေဆာင်ရွေက်ပခင်ဵကို လိုက်နာရမည်။)
(ဃ) ေရွေဵေကာက်ပွဲလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို မှတ်တမ်ဵတင်ရန်အတွက် ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ အသုဳဵပပု
ခွငဴ် (မဲရုဳအတွငဵ် မှအပ)
( င ) ေရွေဵေကာက်ပွဲပပုလုပ်မညဴ်ေနရာေဒသမျာဵတွင်

လွတ်လပ်စွာ

(ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ၏လုဳခခုဳေရဵအတွက်

လှုပ်ရှာဵသွာဵလာခွငဴ်၊

ခွင်ဴမပပုနိုင်သည်ဴေနရာေဒသမျာဵမှ

အပ)
( စ ) ဥပေဒနှင်ဴမညီေသာ ေရွေဵေကာက်ပွဲလုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵအာဵ ေတွ့ရှပ
ိ ါက ကကီဵကကပ်
ေဆာင်ရွေက်ေနေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီဵသီဵနှင်ဴ မဲရုဳမှူဵထဳ အသိေပဵအေကကာင်ဵ
ကကာဵခွင်ဴ။
၄၀။

သက်ေသခဳကတ်ပပာဵရရှိထာဵမပီဵေသာ နိုင်ငတ
ဳ ကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵနှငဴ် သဳအဖွဲ့

မျာဵမှ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵသည် ေအာက်ပါတာဝန်မျာဵရှိသည်(က) နိုင်ငဳေတာ်၏အချုပ်အပခာအာဏာကို

ေလဵစာဵအသိအမှတ်ပပုရန်နှင်ဴ

တည်ဆဲဥပေဒ

မျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ အမိန့်ေကကာ်ပငာစာမျာဵ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ
စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊
လိက
ု ်နာရန်၊

နိုငင
် ဳတကာ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵဆိုငရ
် ာကျငဴ်ဝတ်မျာဵကို
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( ခ ) ေကာ်မရှငန
် ှငဴ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီဵသီဵတို့ထဳ ေလဴလာမည်ဴနယ်ေပမအလိုက် သတင်ဵ
ပိရ
ု့ န်၊
( ဂ ) ေလဴလာေနစဉ်တစ်ေလျှာက်လဳဵု သက်ေသခဳကတ်ပပာဵကို ချ ိတ်ဆွဲထာဵရန်၊
(ဃ) ေလဴလာမှုကုန်ကျစရိတ်အာဵလုဵဳ ကိုကျခဳရန်၊
( င ) ေရွေဵေကာက်ပွဲစီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍ၊ ရာထူဵ၊ တာဝန်နှင်ဴအခွငဴအ
် ာဏာတို့ကို
ေလဵစာဵရန်၊
( စ ) ေဒသဓေလဴနှင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှုကို ေလဵစာဵရန်၊
(ဆ)

ေလဴလာရာတွငဘ
် က်လိုက်မှုမရှိဘဲ ပွငဴ်လင်ဵပမင်သာစွာ ေဆာင်ရွေက်ရန်၊

( ဇ ) ေလဴလာေရဵအဖွဲ့မျာဵက

ေပဵပိေ
ု့ သာ

ေရွေဵေကာက်ပဆ
ွဲ ိုင်ရာသတင်ဵအချက်အလက်

မျာဵသည် တိကျေသချာမှုရှိေစရန်၊
( ဈ ) ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာမှု၏ ေနာက်ဆုဳဵအစီရင်ခဳစာကို ေကာ်မရှင်ထဳ တင်ပပရန်။

အြန်ဵ (၁၂)
အေရဵယူမှုမျာဵ
၄၁။

အပိုဒ် ၃၉ ပါ တာဝန်မျာဵနှင်ဴ နိုငင
် ဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ၏ လိက
ု ်နာရန်

ကျင်ဴဝတ်မျာဵကို ချ ိုဵေဖာက်ကျူဵလွန်ေသာ
သို့မဟုတ်

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူတစ်ဦဵဦဵကို ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတို့က တင်ပပလာလျှင်

ေကာ်မရှင်သည် ခွငဴ်ပပုချက်ကို ပပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵခွငဴ်ရှိသည်။
၄၂။

နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ၏လိုက်နာရန် ကျင်ဴဝတ်မျာဵနှငဴ်တာဝန်ကို ချိုဵေဖာက်

ကျူဵလွန်ေသာေလဴလာသူအာဵ

တိုင်ကကာဵလိုပါက

တိုင်ကကာဵသူ၏အမည်၊

နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵ

ကတ်ပပာဵအမှတ်၊ ေနရပ်လိပ်စာအပပည်ဴအစုဳတို့ကို ေဖာ်ပပမပီဵလက်မှတ်ေရဵထိုဵ၍ သက်ဆိုင်ရာမမို့နယ်
ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထဳ ေပဵပိတ
ု့ ိုင်ကကာဵရမည်။
၄၃။

တိုင်ကကာဵစာကို မမို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက စစ်ေဆဵမပီဵေနာက် ချ ိုဵေဖာက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ

ေတွ့ရှလ
ိ ျှင် ေကာ်မရှင်ထဳ အစီရင်ခဳရမည်။
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၄၄။

ေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက တင်ပပလာသည်ဴအစီရင်ခဳစာကို စိစစ်မပီဵမှန်ကန်ေကကာင်ဵ

ေတွ့ရှပ
ိ ါက ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်သည်(က) ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူတစ်ဦဵဦဵက ချိုဵေဖာက်ကျူဵလွန်ပခင်ဵပဖစ်လျှင် ေလဴလာခွင်ဴကို
ရုပ်သိမ်ဵနိုင်သည်။
( ခ ) ယင်ဵသိေ
ု့ လဴလာခွင်ဴရုပ်သိမ်ဵပခင်ဵကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵ
အဖွဲ့သို့ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
( ဂ ) ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့အစည်ဵက

ချ ိုဵေဖာက်ကျူဵလွန်ပခင်ဵပဖစ်လျှင်

ယင်ဵ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့အာဵ ခွင်ဴပပုထာဵသည်ဴအသိအမှတ်ပပုပခင်ဵကို ရုပ်သိမ်ဵ
နိုင်သည်။
အြန်ဵ(၁၃)
ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာေရဵအစီရင်ြဳစာ
၄၅။

ကာလရှည်နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵသည် ေကာ်မရှင်ထဳ ၎င်ဵတို့၏ေလဴလာေရဵ

ေနာက်ဆုဳဵအစီရင်ခဳစာကို တင်သွင်ဵရမည်။
၄၆။

ေလဴလာေရဵေနာက်ဆုဳဵအစီရင်ခဳစာတွင် အချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ သက်ေသအေထာက်အထာဵ

မျာဵကို အေပခခဳ၍ တိကျမှန်ကန်စွာ ေရဵသာဵရမည်။
အြန်ဵ(၁၄)
အေေွေေွ
၄၇။

ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ေကကာ်ပငာစာအမှတ်

( ၂ / ၂၀၁၆ ) ပဖငဴ် ထုတ်ပပန်ခဲဴသညဴ် လွှတ်ေတာ်ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵေစာငဴ်ကကညဴ်ေလဴလာရာတွင်
နိုငင
် တ
ဳ ကာ ေစာငဴ်ကကညဴ်ေလဴလာသူမျာဵ

ေဆာင်ရွေက်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ထုတ်ပပန်ပခင်ဵအာဵ

ဤအမိန့်ေကကာ်ပငာစာပဖငဴ် ပယ်ဖျက်လက
ို ်သည်။

ဥက္ကဋ္ဌ
ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်

13

စာအမှတ်၊

၀၀၂ / ၁၀ /

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပပညဴန
် ှစ်၊

/
လ

ရက်

ပဖန့်ေဝပြင်ဵ
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သမ္မတရုဳဵ
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်၏အတိုငပ
် င်ခဳပုဂ္ဂိုလ်ရုဳဵ
ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵ
ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုဳဵ
ပပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ရုဳဵ
အမျ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ်ရုဳဵ
ပပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ဖ့ွဲ စည်ဵပုဳအေပခခဳဥပေဒဆိုင်ရာခုဳရုဳဵ
နိုငင
် ပဳ ခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန
ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵဌာန
ပပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာန
ကာကွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
ပပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန
အလုပ်သမာဵ၊ လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ ပပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကကီဵဌာန
ပပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုဳဵ
တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့အာဵလုဳဵ
တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ပပည်နယ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအာဵလုဳဵ
ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်

ပမန်မာနိုင်ငဳပပန်တမ်ဵတွင်ထညဴ်သွငဵ်

ပုဳနှိပ်ေရဵနှငဴ်ထုတ်ေဝေရဵဦဵစီဵဌာန

ေကကညာေပဵပါရန်။

ပပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန

14

အမိန့်အရ

(ခင်ေမာင်ဦဵ)
ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်
ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှငရ
် ုဳဵ
မိတ္တူေို
ပပည်ေောင်စုေရွေဵေောေ်ပေ
ွဲ ော်မရှင်ရုဳဵ
ဥက္ကဋ္ဌရုဳဵ
လက်ခဳစာတွဲ
ေမျှာစာတွဲ

15
ပူဵတွဲ(၁ - ေ)

နိုင်ငဳတောေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ သဳအဖွဲ့မျာဵအတွေ်
အသိအမှတ်ပပုေပဵရန် ေတာင်ဵြဳလွှာ
၁။

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့အမည်၊_______________________________

၂။

လိပ်စာ ၊ _____________________________________________________________

၃။

တယ်လီဖုန်ဵ၊___________________________________________________________

၄။

တာဝန်ခပ
ဳ ုဂ္ဂိုလ်၊_________________________________________________________

၅။

(က)

ဥက္ကဋ္ဌ၊

_____________________________________________________

(ခ)

အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵချုပ်၊_______________________________________

(ဂ)

ဌာေနကိုယ်စာဵလှယ်၊ _______________________________________________

ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုဳဵနှငဴ်

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွေက်ရန်

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့က

တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာပုဂ္ဂိုလ်

၆။

(က)

အမည်၊ ___________________________________________________

(ခ)

ရာထူဵ၊ ___________________________________________________

( ဂ)

လူမျုိ ဵ၊ ___________________________________________________

(ဃ)

လိပ်စာ၊ ___________________________________________________

(င)

တယ်လီဖုန်ဵ၊ ______________________ အီဵေမဵလ်လိပ်စာ၊ ________________

ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်နှငဴ်ညြှေိနှိုင်ဵ၍ ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်မညဴ် ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့ကို

ကိုယ်စာဵပပုခွငဴ်ရှိေသာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏အမည်မျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ရမညဴ် အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵဆက်သွယ်ရမညဴအ
် ေသဵစိတ်
အမည်

နိုင်ငဳသာဵ

ရာထူဵအမည်

အချက်အလက်မျာဵ(ဖုန်ဵနဳပါတ်၊
အီဵေမဵလ်လိပ်စာ စသည်ပဖငဴ)်
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၇။

ခန့်မှန်ဵေလဴလာသူအေရအတွက်၊__________________________________

၈။

ေအာက်ပါတို့ကိုပူဵတွဲတင်ပပရန် (က) အဖွဲ့အစည်ဵအေကကာင်ဵအကျဉ်ဵချုပ်ေဖာ်ပပချက် (ပုဳစသ
ဳ တ်မှတ်မထာဵပါ)
( ခ ) အဖွဲ့အစည်ဵ၏ဝန်ခဳကတိပပုလွှာ (ေနာက်ဆက်တွဲ ၅- က)
( ဂ ) လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵေသာရန်ပုဳေငွအရင်ဵအပမစ်ဆိုင်ရာတင်ပပစာ (ပုဳစဳသတ်မှတ်မထာဵပါ)
(ဃ) ေလဴလာေရဵအဖွဲ့၏အေတွ့အကကုဳနင
ှ ်ဴ ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵအာဵေလဴလာရသညဴ် ရည်ရွေယ်ချက်တို့ကို ေဖာ်ပပ
လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသညဴ်တင်ပပစာ

၉။

ဝန်ခဳကတိပပုချက်-

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်ဵက

ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထဳသို့

အဆိုပပုတင်သွင်ဵထာဵသညဴ်

ေရွေဵေကာက်ပွဲ

ေလဴလာသူစာရင်ဵတွင်ပါဝင်မညဴ် ေလဴလာသူမျာဵသည်သာလျှင် ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က ထုတ်ေပဵေသာ
သက်ေသခဳကတ်ပပာဵမျာဵအာဵ အသုဳဵပပုမညဴ်သူမျာဵပဖစ်ေကကာင်ဵ၊ သက်ေသခဳကတ်ပပာဵမျာဵအာဵလည်ဵ ေရွေဵေကာက်ပွဲ
ကျင်ဵပပပုလုပ်သညဴ် ေနရာေဒသမျာဵတွင် ေရွေဵေကာက်ပွဲလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေလဴလာရန်အတွက်သာ အသုဳဵပပုမည်
ပဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် အဆိုပပုတင်ပပထာဵေသာ ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵအာဵလုဳဵသည် ပမန်မာနိုင်ငဳ၏ ဥပေဒမျာဵ၊
နိုင်ငဳတကာ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵအတွက်

ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ
ပါေကကာင်ဵ

ထုတ်ပပန်ထာဵသညဴ်

_______________

လိုကန
် ာရမညဴ်ကျငဴ်ဝတ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်

ပပည်ေထာင်စု

အပခာဵညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကိုလိုကန
် ာမည်ဆိုသည်မှာ

အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ/

အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵချုပ်/

မှန်ကန်

အကကီဵအကဲပဖစ်သူကျွန်ုပ်

___________________ အေနပဖငဴ် ဝန်ခဳကတိပပုအပ်ပါသည်။

ဥက္ကဋ္ဌ/အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵချုပ်/သဳအဖွဲ့အကကီဵအကဲလက်မှတ်
ရက်စ၊ွဲ ______________________
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ပူဵတွဲ (၁- ြ)

အဆိုပပုသညဴေ
် ရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာသူစာရင်ဵ
( ဤစာရင်ဵကို ေရွေဵေကာက်ပွဲေန့မတိုင်မီ ၇ ရက်အလိုအထိသာ တင်သွင်ဵနိုင်သည်။)
ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့အမည်၊__________________________________
ဤေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူစာရင်ဵကိုတင်သွင်ဵသညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်၊

အီဵေမဵလ်လိပ်စာ

နှငတ
်ဴ ယ်လီဖုန်ဵ

နဳပါတ်၊_________________________________________________________
(မှတ်ချက်-

ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထဳ အသိအမှတ်ပပုလွှာ ေလျှာက်ထာဵေသာ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့က ခွငဴ်ပပုထာဵသူပဖစ်ရပါမည်။)
အဆိုပပုသညဴ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူစာရင်ဵ(အေရအတွက်ထပ်တိုဵနိုင်ပါသည်)

အမှတ်
စဉ်

နိုင်ငဳကူဵ
အမည်

နိုင်ငဳသာဵ

လက်မှတ်
အမှတ်

တယ်လီဖုန်ဵ
နှင်ဴအီဵေမဵလ်

ေလဴလာေရဵ

ေလဴလာေရဵမပီဵ

စတင်မည်ဟု

ဆုဳဵမည်ဟု

ရည်ရွေယ်

ခန့်မှန်ဵ

ထာဵသည်ဴေန့

ထာဵသည်ဴေန့

(ရက်/လ/နှစ)်

(ရက်/လ/နှစ်)

*ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာမှုအာဵ (၁၀)ရက်ထက်ေကျာ်လွန်ေဆာင်ရွေက်မည်ဆိုပါက ကာလရှည် ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူအပဖစ် သတ်မှတ်သည်။

အဆိုပပုတင်ပပထာဵသညဴ် ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵသည် ပမန်မာနိုင်ငဳ၏ဥပေဒမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပွဲ
ေလဴလာသူမျာဵအတွက် လိုကန
် ာရမညဴ် ကျငဴ်ဝတ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ် ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ပပန်
ထာဵသညဴ် အပခာဵညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကိုလိုကန
် ာမည်ဆိုသည်မှာ မှန်ကန်ပါေကကာင်ဵ ဝန်ခဳကတိပပုအပ်ပါသည်။

တာဝန်ခပ
ဳ ုဂ္ဂိုလ်
(မှတ်ချက်- ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် အသိအမှတ်ပပုရန်ေလျှာက်လွှာတွင် တာဝန်ခဳပုဂ္ဂိုလ်အပဖစ် ေဖာ်ပပထာဵသူ ပဖစ်ရပါမည်။
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ပူဵတွဲ(၂)
ပပည်ေောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်
ပပည်ေောင်စုေရွေဵေောေ်ပွဲေော်မရှင်
၂၀၂၀ ပပညဴန
် ှစ် အေေွေေွေရွေဵေောေ်ပွဲ
နိုင်ငဳတော ေရွေဵေောေ်ပွေ
ဲ လဴလာေရဵအဖွဲ့အတွေ် အသိအမှတ်ပပုလွှာ
(အမှတ်စဉ်…………..၊ ရက်စ…
ွဲ ………………….)
၂၀၂၀

ေရွေဵေကာက်ပွဲတွင်

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာရန်အတွက်

ေအာက်ပါနိုင်ငဳတကာ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွဲ့အာဵ ခွငဴ်ပပုေကကာင်ဵ ဤအသိအမှတ်ပပုလွှာကို ထုတ်ေပဵသည်။

အဖွဲ့အစည်ဵအမည်

: ………………………………………………………………………….

လိပ်စာ

: ………………………………………………………………………….

တာဝန်ခပ
ဳ ုဂ္ဂိုလ်

: ………………………………………………………………………….

ဆက်သွယ်ရန်

: ဖုန်ဵ………………………………

ေလဴလာမညဴ်ေဒသ

: ………………………………………………………………………….

E- mail………………………

သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵမညဴ်ရက်: ………………………………………………………………………

ဥက္ကဋ္ဌ
ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်
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ပူဵတွဲ(၃)
နိင
ု ်ငဳတော ေရွေဵေောေ်ပွေ
ဲ လဴလာသူမျာဵအာဵ ေုတ်ေပဵမညဴ် သေ်ေသြဳေတ်ပပာဵ
( အဝါေရာင်)

ပပည်ေောင်စုသမ္မတပမန်မာနိင
ု ်ငဳေတာ်

ပပည်ေောင်စုေရွေဵေောေ်ပေ
ွဲ ော်မရှင်
Republic of the Union of Myanmar
Union Election Commission

နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ လဴလာသူသက်ေသခဳကတ်ပပာဵ
ID Card for International Election Observer

ကတ်အမှတ်စဉ် (Card No)

………………………..

ရက်စွဲ (Date)

………………………..

၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ် အေထွေထွေရွေဵေကာက်ပအ
ွဲ တွက်
(For 2020 General Election)

ဓာတ်ပဳု

အမည် (Name)

: …………………………………………

နိုင်ငဳသာဵ (Nationality)

: ……………………………………

နိုင်ငဳကဵူ လက်မှတ်အမှတ် (Passport number)

: …………………………………………

အဖွဲ့အစည်ဵအမည် (Organization)

: …………………………………………

ကုန်ဆုဳဵမညဴ်ေန့ရက် (Period of Validity)

: …………………………………………

ဥက္ကဋ္ဌ (Chairman)
ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင် (Union Election Commission)
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ပူဵတွဲ(၄)

သဳအဖွဲ့မျာဵမှ ေရွေဵေောေ်ပေ
ွဲ လဴလာသူမျာဵသို့ ေုတ်ေပဵမညဴ် သေ်ေသြဳေတ်ပပာဵ
(အစိမ်ဵေရာင်)

ပပည်ေောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်
ပပည်ေောင်စုေရွေဵေောေ်ပေ
ွဲ ော်မရှင်
Republic of the Union of Myanmar
Union Election Commission

နိုင်ငဳတကာ ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ လဴလာသူသက်ေသခဳကတ်ပပာဵ
ID Card for International Election Observer

ကတ်အမှတ်စဉ်(Card No)

………………………..

ရက်စွဲ(Date)

………………………..

၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ် အေထွေထွေရွေဵေကာက်ပအ
ွဲ တွက်

ဓာတ်ပုံ

(For 2020 General Election)
အမည် (Name)

: …………………………………………

နိုင်ငဳသာဵ (Nationality)

: ……………………………………

နိုင်ငဳကဵူ လက်မှတ်အမှတ် (Passport number)

: …………………………………………

အဖွဲ့အစည်ဵအမည် (Organization)

: …………………………………………

ကုန်ဆုဳဵမညဴ်ေန့ရက် (Period of Validity)

: …………………………………………

ဥက္ကဋ္ဌ(Chairman)
ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင် (Union Election Commission)

[သက်ေသခဳကတ်ပပာဵ၏ေနာက်ေကျာဘက်တွင်]
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ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာသူမျာဵလိုေန
် ာရန်

(က)

နိုင်ငဳေတာ်၏အချုပ်အပခာအာဏာကို ေလဵစာဵအသိအမှတ်ပပုရန်နှင်ဴ ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵကို လိုက်နာရန်၊

(ခ)

ေလဴလာေနစဉ်တစ်ေလျှာက်လုဳဵ သက်ေသခဳကတ်ပပာဵကို ချိတ်ဆွဲထာဵရန်၊

(ဂ)

ေဒသဓေလဴနှင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှုကို ေလဵစာဵရန်၊

(ဃ)

တရာဵဝင်အသိအမှတ်ပပုပခင်ဵခဳရသညဴ်

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵသည်

ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်က ထုတ်ပပန်ထာဵသညဴ် ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ လိုကန
် ာရမညဴ်ကျငဴ်ဝတ်မျာဵအတိုင်ဵ လိုကန
် ာ
ေဆာင်ရွေက်ရန်၊
(င)

ဤကတ်အာဵ အမည်ေပါက်ပဖငဴ် ထုတ်ယူထာဵသညဴ်သူသာ အသုဳဵပပုနိုင်သည်၊

*

ဤေတ်အာဵေတွ့ရှိသူသည် နီဵစပ်ရာေရွေဵေောေ်ပွဲေော်မရှင်အဖွ့ဲ ြွဲရုဳဵသို့ သွာဵေရာေ်အပ်နှဳရမည်။
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ပူဵတွဲ(၅-ေ)

ေရွေဵေောေ်ပွဲေလဴလာေရဵအဖွ့ဲ ၏ ဝန်ြဳေတိပပုလွှာ

၁။

ကျွန်ုပ်တို့အဖွ့ဲ သည် ………... ပပညဴန
် ှစ်၊ ……..……. လ၊ …….…. ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပမည်ဴ
…………………….. ေရွေဵေကာက်ပက
ွဲ ို ေလဴလာမည် ပဖစ်ပါသည်။

၂။

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် ေရွေဵေကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်မပိုင်မည်ဴ မည်သည်ဴပါတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့မှ
ကိုယစ
် ာဵလှယ် သို့မဟုတ် ပါတီဝင်မဟုတ်ပါ။

၃။

ကျွန်ုပ်တို့အဖွ့ဲ သည်

ဤကျင်ဴဝတ်ကို

လိုက်နာ၍

သမာသမတ်ကျေသာ၊

ဘက်မလိုက်ေသာ၊

တိကျမှန်ကန်ေသာ ေလဴလာမှုမျာဵကို ပပုလုပ်မည်ပဖစ်မပီဵ ေရွေဵေကာက်ပဲတ
ွ ွင် အေနှာင်ဴအယှက်
အဟန့်အတာဵပဖစ်ေစမည်ဴ နိုင်ငဳေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ကိုယက
် ျိုဵစီဵပွာဵ ရှာပခင်ဵမရှိပါ။
၄။

ကျွန်ုပ်တို့အဖွ့ဲ သည် ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်၊ ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က
ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ

နိုင်ငဳတကာ

ေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ၏ကျင်ဴဝတ်မျာဵကို

ဖတ်ရှု

နာဵလည်မပီဵပဖစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွ့ဲ က အဆိုပပုထာဵေသာ ေရွေဵေကာက်ပေ
ွဲ လဴလာသူမျာဵသည်
ဤကျင်ဴဝတ်မျာဵကို

လိုက်နာပါမည်ဟူ၍

လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဤကျင်ဴဝတ်မျာဵနှင်ဴအညီ

ပပုမူ

ေနထိုင်ပါမည်ဟူ၍လည်ဵေကာင်ဵ ကတိပပုပါသည်။

လက်မှတ်

၊…………………………………..

အမည်

၊…..……………………………….

ရက်စဲွ

၊…..……………………………
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ပူဵတွဲ(၅-ြ)

ေရွေဵေောေ်ပေ
ွဲ လဴလာသူ ဝန်ြဳေတိပပုလွှာ

၁။

ကျွန်ုပ်သည်

……….

ပပညဴန
် ှစ်၊

………….

လ၊

……….

ရက်ေန့တွင်

ကျင်ဵပမည်ဴ

…………………. ေရွေဵေကာက်ပွဲကို ေလဴလာမည် ပဖစ်ပါသည်။
၂။

ကျွန်ုပ်သည် ……………….. ေရွေဵေကာက်ပတ
ွဲ ွင် ပါဝင်ယှဉ်မပိုင်မည်ဴ မည်သည်ဴပါတီ သို့မဟုတ်
အဖွ့ဲ မှ ကိုယစ
် ာဵလှယ် သို့မဟုတ် ပါတီဝင်မဟုတ်ပါ။

၃။

ကျွန်ုပ်သည် ဤကျင်ဴဝတ်ကို လိုက်နာ၍ သမာသမတ်ကျေသာ၊ ဘက်မလိုက်ေသာ၊ တိကျ
မှန်ကန်ေသာေလဴလ ာမှုမျာဵကို

ပပုလုပ်မည်ပဖစ်မပီဵ

ေရွေဵေကာက်ပွဲတွင်

အေနှာင်ဴအယှက်

အဟန့်အတာဵ ပဖစ်ေစမည်ဴ နိုင်ငဳေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ကိုယက
် ျိုဵ စီဵပွာဵရှာပခင်ဵမရှိပါ။
၄။

ကျွန်ုပ်သည်

ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်၊

ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ
နာဵလည်မပီဵပဖစ်ပါသည်။

ပပည်ေထာင်စုေရွေဵေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှင်က

နိုင်ငဳတကာေရွေဵေကာက်ပွဲေလဴလာသူမျာဵ၏
ကျွန်ုပ်သည်

ကျင်ဴဝတ်မျာဵကို

ဤကျင်ဴဝတ်မျာဵကိုလိုက်နာပါမည်

ဖတ်ရှု

ဟူ၍လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဤကျင်ဴဝတ်မျာဵနှင်ဴအညီ ပပုမူေနထိုင်ပါမည်ဟူ၍ လည်ဵေကာင်ဵ ကတိပပုပါသည်။

လက်မတ
ှ ်

၊…………………………………..

အမည်

၊…………………………………

ရက်စဲွ

၊…………………………………

