ပပည်ေထာင်စသ
ု မ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိဵု ရ
စိက
ု ်ပျိုဵေရဵ၊ေမွေဵပမူေရဵနှင်ဴဆည်ေပမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန
အမိန့်ေ ကာ်ပငာစာအမှတ်

၂၉၉

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ေတာ်သလင်ဵလဆန်ဵ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

/ ၂၀၁၉
၁၂ ရက်

၁၀

ရက်)

စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ ေမွေဵပမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေပမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာနသည် စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှတပ
် ုဳတင်
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၆၊ ပုဒ်မခွေဲ (က) အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွေင်ဴကို ကျင်ဴသုဳဵ၍
ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွေဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ ေအာက်ပါ နည်ဵဥပေဒမျာဵကို ထုတ်ပပန်
လိုက်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှင်ဴ အဓိပ္ပာယ်ဖွေင်ဴဆခ
ို ျက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို

စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှတပ
် ုဳတင်နည်ဵဥပေဒမျာဵ

ဟု

ေေ္ဒတွင် ေစရမည်။
၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵသည် စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ

မှတပ
် ုဳတင်ဥပေဒတွင် ပါရှိသညဴ်အတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို္ဓပပင် ေအာက်ပါ
စကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် (က) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှတပ
် ုဳတင်ဥပေဒကို ဆိုသည်။
(ေ)

ပုဳစဳ ဆိသ
ု ည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် သတ်မှတထ
် ာဵသညဴ် ပုဳစဳကို
ဆိသ
ု ည်။

(ဂ)

ေနာက်ဆက်တဲွေ ဆိသ
ု ည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ်
ေနာက်ဆက်တဲက
ွ ို ဆိုသည်။

(ဃ) မှတပ
် ုဳတင်ခ ဆိသ
ု ည်မှာ ဥပေဒပုဒ်မ ၆၈ အရ နိုင်ငဳေတာ်ပပန်တမ်ဵတွင်
သတ်မှတ်ေ ကညာထာဵေသာ အေေ ကဵေငွနန
ှု ဵ် ထာဵအတိုင်ဵ စာေျုပ်
စာတမ်ဵ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပသူက ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ အေေ ကဵ
ေငွကို ဆိသ
ု ည်။
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(င)

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ် ဆိသ
ု ည်မှာ ဥပေဒအရ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵေသာ စာေျုပ်
စာတမ်ဵမျာဵ၊ ယင်ဵစာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵနှငဴ် သက်ဆုင
ိ ်သညဴ် အေျက်
အလက်မျာဵကို မှတတ
် မ်ဵတင်ရန် အသုဳဵပပုေသာ စာအုပ်အပိုင်ဵ မှစ၍
စာအုပ်တစ်အုပ် သို္ဓတည်ဵမဟုတ် စာအုပ်တစ်အုပ်၏ အပိုင်ဵအပဖစ်
ပပုလုပ်ရန် တွထ
ဲ ာဵသည်ဴ စက္ကူေျပ်အေရအတွက်မျာဵကို ဆိသ
ု ည်။
ယင်ဵစကာဵရပ်တင
ွ ်

အီလက်ထေရာနစ်မှတ်တမ်ဵမျာဵ

(Electronic

Records) လည်ဵ ပါဝင်သည်။
(စ)

မှတတ
် မ်ဵတင်ပခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မှာ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပလာသည်ဴ
စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို သက်ဆုင
ိ ်ရာ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမျိုဵအစာဵ
တစ်မျိုဵမျိုဵတွင် ေရဵသွင်ဵပေင်ဵ၊ တွက
ဲ ပ်ပေင်ဵကို ဆိသ
ု ည်။ ယင်ဵ စကာဵ
ရပ်တွင် အီလက်ထေရာနစ်မှတ်တမ်ဵ (Electronic Record) အပဖစ်
ပပုလုပ်ပေင်ဵ၊ သိမ်ဵဆည်ဵပေင်ဵတို္ဓလည်ဵ ပါဝင်သည်။

အခန်ဵ(၂)
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵမျာဵ ဖွေင်ဴလှစ်ပခင်ဵနှင်ဴ နယ်နိမိတ်သတ်မှတပ် ခင်ဵ
၃။

ဥပေဒပုဒ်မ ၉ နှင်ဴအညီ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵေသာ တိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်

ပပည်နယ် သို္ဓမဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵမျာဵ၏ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွကရ
် မည်ဴ နယ်နိမိတသ
် ည် တိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ပပည်နယ်

သို္ဓမဟုတ်

ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ၏ အုပ်ေျုပ်မှုနယ်နမ
ိ ိတအ
် တိုင်ဵ ပဖစ်သည်။
၄။

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ နှင်ဴအညီ စုစည်ဵ၍ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵေသာ မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵ

မှတ်ပုဳတင်ရဳဵု မျာဵ၏

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ

နယ်နိမိတ်သည်

ယင်ဵမမို့နယ်မျာဵ၏

အုပ်ေျုပ်မှုနယ်နိမိတ်အတိင
ု ်ဵ ပဖစ်သည်။
၅။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁ နှင်ဴအညီ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵေသာ မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်

ရုဳဵ၏ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ နယ်နိမိတ်သည် ယင်ဵမမို့နယ်၏ အုပ်ေျုပ်မှုနယ်နိမိတ်
အတိုင်ဵ ပဖစ်သည်။
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၆။

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည်

ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵတို္ဓနှင်ဴအညီ လုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွကန
် ုင
ိ ်မည်ဴ အေပေအေနအေပ္ဒ မူတည်၍ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁ တွင် ပါရှိသည်ဴ မမို့နယ်
စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵမျာဵကို ဖွင်ဴလှစ်ေပဵရမည်။
၇။

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည် မမို့နယ်တစ်ေုေုတွင် စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵ

ဖွင်ဴလှစ်နိုင်ပေင်ဵ မရှိေသဵမီ အေျိနက
် ာလအတွင်ဵ ယင်ဵမမို့နယ်အတွက် စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵအာဵ တွဲဖက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵကို သတ်မှတ်
ေပဵရမည်။
အခန်ဵ(၃)
စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပမှုကို လက်ခဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ
၈။

စာေျုပ်စာတမ်ဵတစ်ေုကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပေွင်ဴရှိသသ
ူ ည် ပုဳစဳ ( ၁ )

ေလျှောက်လွှာတွင် ရုဳဵေွန်အက်ဥပေဒအရ ထိုက်သင်ဴသည်ဴ ရုဳဵေွန်တဆ
ဳ ိပ်ေေါင်ဵ ကပ်နှိပ်မပီဵ
ကိုယ်တုင
ိ ် လက်မှတ်ေရဵထိုဵ၍ မှတပ
် ုဳတင်လိုသညဴ် စာေျုပ်စာတမ်ဵမူရင်ဵနှငဴ်အတူ တင်ပပ
ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၉။

စာေျုပ်စာတမ်ဵတစ်ေုကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵသူသည်

စာေျုပ်

စာတမ်ဵပါ အေ ကာင်ဵအရာမျာဵနှငဴ် သက်ဆုိင်သညဴ် အေထာက်အထာဵမျာဵကို

သိသာ

ထင်ရှာဵေအာင် ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိထဳ
တင်ပပရန် တာဝန်ရှိသည်။
၁၀။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မှတပ
် ုတ
ဳ င်ေပဵရန် တင်ပပလာေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၀၊
၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃(က)၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၃၂ (ဂ)၊ ၃၂ (ဃ)၊ ၃၉ ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵအနက်
စာေျုပ်စာတမ်ဵ အမျိုဵအစာဵအလိုက် သက်ဆုင
ိ ်သညဴ် ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်မှု ရှိ
မရှိကို ေသေျာစွာ စစ်ေဆဵရမည်။
၁၁။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ နှင်ဴအညီ စာေျုပ်စာတမ်ဵနှင်ဴ ပူဵတွတ
ဲ င်ပပသည်ဴ သက်ေသေဳ

ေပမပုဳ နှစေ
် န
ု င
ှ ်ဴ ေပမရာဇဝင်သည် သက်ဆုင
ိ ်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵက ထုတေ
် ပဵ
သည်ဴေန့မှ တစ်နှစ်အတွင်ဵ တင်ပပေသာ သက်ေသေဳ ေပမပုဳ နှစေ
် ုနှင်ဴ ေပမရာဇဝင် ပဖစ်ရမည်။
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၁၂။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၁ နှင်ဴ ပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မေွဲ (ဂ) အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စာေျုပ်

စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရန် တင်ပပရမည်ဴ အေျိန်ကာလကို စိစစ်ရာတွင် ယင်ဵအေျိန်ကာလ ကုန်ဆုဳဵ
သည်ဴ ေန့ရက်သည် ရုဳဵပိတ်ရက်ပဖစ်ပါက အဆိပ
ု ါရုဳဵပိတရ
် က် ကုန်လွန်မပီဵေနာက် တစ်ဆက်
တည်ဵပဖစ်ေသာ ရုဳဵဖွင်ဴရက်ကို မှတပ
် ုဳတင်ရန် ေွင်ဴပပုသည်ဴကာလအပဖစ် မှတယ
် ူရမည်။
၁၃။

နိုင်ငဳေတာ်ပပင်ပတွင် ေျုပ်ဆုသ
ိ ည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵသို္ဓ

ေရာက်ရှိသည်ဴေန့ရက်ကို စစ်ေဆဵနိုင်ရန် ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မှတပ
် ုဳတင်အရာရှထ
ိ ဳ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵသူသည် လုဳေလာက်
ေသာ အေထာက်အထာဵ တင်ပပရမည်။
၁၄။

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၂ အရ နှစ်ဦဵထက်ပိုေသာ စာေျုပ်ေျုပ်ဆုသ
ိ ူမျာဵ၏ ေနာက်ဆုဳဵ

လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်ဴ ေန့ရက်ကို စိစစ်ရာတွင် စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ ေျုပ်ဆိုသူတို္ဓ၏ လက်မှတ်
မျာဵအနက် ရက်စွေ
ဲ ဖာ်ပပပါရှိသည်ဴ လက်မှတ်မျာဵကိုသာ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၅။

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ပေင်ဵ နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ စာေျုပ်စာတမ်ဵေျုပ်ဆုသ
ိ ူတို္ဓ

သည် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၁ (က) အရ ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဖာင်ဴဆိုတင်ပပပေင်ဵကို ေျုပ်ဆိုသည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၁၂၀ အတွင်ဵသာ
ေဆာင်ရွကေ
် ွင်ဴရှိသည်။
၁၆။

ဥပေဒပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မေွဲ (ဃ) နှင်ဴအညီ အေွနတ
် ဳဆိပ်ေေါင်ဵ လုဳေလာက်စွာ

ထမ်ဵေဆာင်ထာဵပေင်ဵမရှိေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵပေင်ဵ မပပုဘဲ ပငင်ဵပယ်
ရမည်။ ယင်ဵစာေျုပ်စာတမ်ဵကို ပမန်မာနိုင်ငဳတဳဆိပ်ေေါင်ဵအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၃ အရ သိမ်ဵေျုပ်
နိုင်ရန် သက်ဆုင
ိ ်ရာ ပပည်တင
ွ ်ဵအေွနမ
် ျာဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။
၁၇။

နည်ဵဥပေဒ ၁၆ အရ ပငင်ဵပယ်ထာဵသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵအာဵ ပမန်မာနိုင်ငဳ

တဳဆိပ်ေေါင်ဵအက်ဥပေဒနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်မပီဵလျှေင် စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်
တင်ပပေွင်ရ
ဴ ှိသူသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန်
အယူေေ
ဳ လျှောက်ထာဵနိုင်သည်။
၁၈။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

စာေျုပ်စာတမ်ဵ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပလာသူမျာဵ နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဥပေဒပုဒ်မ ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂
(က)၊ ၃၂(ေ)၊ ၃၂(င)၊ ၃၃(က)၊ ၃၄(ေ)၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၆ ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵအနက် စာေျုပ်
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စာတမ်ဵ အမျိုဵအစာဵအလိုက် သက်ဆုင
ိ ်သည်ဴ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴ ညီညွတမ
် ှု

ရှိ မရှိကို

ေသေျာစွာ စစ်ေဆဵရမည်။
၁၉။

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ေပဵရန်

ေအာက်ပါအေထာက်အထာဵ

မျာဵကို

တင်ပပသူသည်

ဥပေဒ

ပုဒ်မ

၇

သို္ဓမဟုတ်

ပုဒ်မ

၈

ပါ

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိထဳ တင်ပပ ရမည် (က) စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်သူတု္ဓိ ကိုင်ေဆာင်ထာဵသည်ဴ နိုင်ငဳသာဵပဖစ်
ေ ကာင်ဵ သက်ေသေဳလက်မှတအ
် ေထာက်အထာဵမျာဵ၊
(ေ)

တရာဵရုဳဵဒီကရီ သို္ဓမဟုတ် အမိန့်အရ အကျိုဵေဳစာဵေွင်ဴရှိသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်
မျာဵက တင်ပပပေင်ဵပဖစ်လျှေင် တရာဵရုဳဵဒီကရီ သို္ဓမဟုတ် အမိန့် တာဝန်ေဳ
မိတူ္တ ၊

(ဂ)

အရွယ်မေရာက်ေသဵသူ

သို္ဓမဟုတ်

ရူဵသွပ်သူတို္ဓ၏

ကိုယ်စာဵ

ကိုယ်စာဵပပုသူက တင်ပပပေင်ဵပဖစ်လျှေင် ကိုယ်စာဵပပုသူပဖစ်ေ ကာင်ဵ
အေထာက်အထာဵ၊
(ဃ) ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ကုမ္ပဏီ၊ အသင်ဵအဖွဲ့၏ ကိုယ်စာဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ
ပဖစ်လျှေင် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ကုမ္ပဏီ၊အသင်ဵအဖွဲ့၏ မှတ်ပုဳတင်ကတ်နှင်ဴ
ကိုယ်စာဵ ေဆာင်ရွက်ေွင်ဴပပုေ ကာင်ဵ ဆုဵဳ ပဖတ်သည်ဴ အစည်ဵအေဝဵ
မှတတ
် မ်ဵ၊ အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵပဖစ်ပါက သက်ဆုင
ိ ်ရာ အစိုဵရ
ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၏ တာဝန်ေပဵအပ်ေွင်ဴရှိသူက တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ
အေထာက်အထာဵ မူရင်ဵ၊
(င)

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာရရှိထာဵသူမှ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵပဖစ်လျှေင် ကိုယ်စာဵ
လှယ်လွှဲစာ
ရှိေ ကာင်ဵနှင်ဴ

မူရင်ဵနှင်ဴ

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲအပ်သူ

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာကို

သက်ရှိထင်ရှာဵ

မရုပ်သမ
ိ ်ဵေသဵေ ကာင်ဵ

အေထာက်အထာဵ။
၂၀။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိက နည်ဵ

ဥပေဒ ၁၈ အရ စစ်ေဆဵသည်ဴအေါတွင် မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပသူနှင်ဴ စာေျုပ် စာတမ်ဵ
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နှင်ဴသက်ဆုင
ိ ်သမ
ူ ျာဵကို သာမန်အာဵပဖငဴ် နှုတ်ပဖင်ဴသာ စစ်ေဆဵရမည်။ သို္ဓရာတွင် လိုအပ်
သည်ဴအေါ စာရွကစ
် ာတမ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵကိုလည်ဵ ကည်ဴရှုစစ်ေဆဵနိုင် သည်။
၂၁။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါက စစ်ေဆဵေမဵပမန်ဵေဳရသူတု္ဓိမှ
တင်ပပသည်ဴ ထွက်ဆုိတင်ပပေျက်နှငဴ် သက်ဆင
ို ်သညဴ် အေထာက်အထာဵကို လက်ေစ
ဳ စ်ေဆဵ
နိုင်သည်။
၂၂။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

နည်ဵဥပေဒ ၁၀ နှင်ဴ နည်ဵဥပေဒ ၁၈ တိ္ဓုနင
ှ ်ဴအညီ စစ်ေဆဵရာတွင် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄၊
၂၅၊ ၂၆ ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်တု္ဓိမှတစ်ပါဵ ကျန်စစ်ေဆဵရမည်ဴ အေျက်မျာဵနှင်ဴ ညီညွတမ
် ှု မရှိ
ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိပါက စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵပေင်ဵမပပုဘဲ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်
အမှတ် (၂) တွင် မှတ်တမ်ဵတင်မပီဵ ပငင်ဵပယ်ရမည်။
၂၃။

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပလာေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၊ ၂၆

တိ္ဓပ
ု ါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵအရ သက်ဆုင
ိ ်ရာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက ေဆာင်ရွက်
ေွင်ဴရှိသည်ဴ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ မကျေရာက်သည်ဴအတွက် ပငင်ဵပယ်ပေင်ဵပဖစ်ပါက ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိသည် (က) စာေျုပ်စာတမ်ဵ၌ ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက် ေရဵသာဵ
ပေင်ဵနှင်ဴ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၂) တွင် ေရဵသွင်ဵပေင်ဵ မပပုဘဲ
ထိုကဲဴသို္ဓ ပငင်ဵပယ်ပေင်ဵမျာဵကို မှတတ
် မ်ဵတင်သည်ဴစာအုပ် ဖွင်ဴလှစ်၍
မှတတ
် မ်ဵေရဵသွင်ဵရမည်။
(ေ)

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ သို္ဓမဟုတ် ၂၆ နှင်ဴ မညီညွတ်သပဖင်ဴ ပပန်လည်ေပဵအပ်
ေ ကာင်ဵကို မှတတ
် မ်ဵစာအုပ်တင
ွ ် ေရဵသာဵမပီဵေနာက်

မှတပ
် ုဳတင်

ေပဵရန် တင်ပပသူထဳ စာေျုပ်စာတမ်ဵကို ပပန်ေပဵရမည်။
၂၄။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မေွဲ (က) အရ တင်ပပလာသည်ဴ ေလျှောက်ထာဵေျက်ကို လက်ေဳရရှိသည်ဴ
အေါ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ တင်ပပရာတွင် ထပ်ဆင်ဴ
ေရဵမှတ်ေျက် ေရဵသာဵထာဵသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵ၏မိတ္တူကို စာပဖင်ဴ တင်ပပရမည်။
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၂၅။

ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၄ အရ

တင်ပပေျက်ကို လက်ေဳရရှိသည်ဴအေါ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မေွဲ (ဂ) အရ စစ်ေဆဵမပီဵ လျှေင် (က) မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် ေွင်ဴပပုပါက စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်
တင်ပပသူက ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ ဒဏ်ေ ကဵကို သတ်မှတ်၍ မှတပ
် ုဳတင်
ေပဵရန် အမိန့်ေျမှတရ
် မည်။
(ေ)

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်

ပငင်ဵပယ်ပါက

ပငင်ဵပယ်သည်ဴ

ဥပေဒပုဒ်မနှင်ဴ

အေ ကာင်ဵအရာတိ္ဓက
ု ို စာေျုပ်စာတမ်ဵနှင်ဴ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ်(၂)
တွင် မှတတ
် မ်ဵတင် ေရဵသာဵမပီဵ စာေျုပ်စာတမ်ဵကို သက်ဆုင
ိ ်သသ
ူ ို္ဓ
ပပန်လည် ေပဵအပ်ရန် အမိန့်ေျမှတရ
် မည်။
၂၆။

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပသူသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၅၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ

(က)ပါ အမိန့်ကိုရရှိလျှေင် အမိန့်ေျမှတ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ
စာေျုပ်

စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵတွင်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နုင
ိ ်မပီဵ
အမိန့်ေျမှတသ
် ည်ဴေန့မှ

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်

နည်ဵဥပေဒ

ရက်ေပါင်ဵ

၂၅၊

၃၀

နည်ဵဥပေဒေွဲ

အတွင်ဵ

တင်ပပပေင်ဵကို
(ေ)ပါ

အမိန့်ရရှိလျှေင်

သက်ဆင
ို ်ရာ

တရာဵရုဳဵတွင်

စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတ်ပုဳတင်ေပဵေစလိုမှုပဖင်ဴ ေလျှောက် ထာဵနိုင်သည်။
၂၇။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

စာေျုပ်စာတမ်ဵ စစ်ေဆဵရာတွင် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄ ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက် တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်
မညီညွတ်သညဴ် အေျက်ကို ေတွ့ရှိရေသာ်လည်ဵ နည်ဵဥပေဒ ၂၂ အရ ပငင်ဵပယ်ရမည်ဴ စာေျုပ်
စာတမ်ဵပဖစ်လျှေင် နည်ဵဥပေဒ ၂၄ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်ကို ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵမပပုဘဲ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်
အမှတ် (၂) တွင် မှတ်တမ်ဵတင်မပီဵ ပငင်ဵပယ်ရမည်။
၂၈။

နည်ဵဥပေဒ ၁၀ နှင်ဴ နည်ဵဥပေဒ ၁၈ တို္ဓအရ စစ်ေဆဵရာတွင် ညီညွတမ
် ှုရှိ

ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါက စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် လက်ေရ
ဳ မည်။ ယင်ဵသို္ဓ
လက်ေဳ

မပီဵပါက

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ

အေန်ဵ

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ရမည်။

အခန်ဵ(၄)
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ေသတမ်ဵစာမျာဵ အပ်နှဳမှုကို လက်ခဳပခင်ဵနှင်ဴ
ကိတိမ
္တ သာဵသမီဵေမွေဵစာဵပခင်ဵစာချုပ်ကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵပခင်ဵ
၂၉။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈ နှငဴ် ၃၉ ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ ပပည်ဴစုဳစွာ ေဆာင်ရွက်မပီဵ အပ်နှဳလာ
သည်ဴ ေသတမ်ဵစာမျာဵကိုသာ စိစစ် လက်ေဳေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၃၀။

ေျိတ်ပိတ်၍

အပ်နှဳလာသည်ဴ

ေသတမ်ဵစာအိတ်ေပ္ဒတွင်

ေသတမ်ဵစာ

ေရဵသာဵ သူ သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်စာဵလှယ်၊ သက်ေသတိ္ဓသ
ု ည် ယင်ဵတိ္ဓ၏
ု
အမည်မျာဵနှင်ဴ
ပူဵတွ၍
ဲ

အဘ

အမည်၊

အမျိုဵသာဵမှတပ
် ုဳတင်အမှတ၊်

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ပပာဵအမှတ်
ေနရပ်

လိပ်စာတိ္ဓက
ု ို

အပပည်ဴအစုဳ

သို္ဓမဟုတ်
ေရဵသာဵမပီဵ

လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
၃၁။

ဥပေဒပုဒ်မ ၃၉ အရ ေသတမ်ဵစာထည်ဴသွင်ဵေျိတ်ပိတ်သည်ဴ စာအိတ်တွင်

ေဖာ်ပပပါရှိသည်ဴ ေရဵသာဵေဖာ်ပပထာဵသူမျာဵက အမှန်လာေရာက် ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ ရှိ၊ မရှိ
ကိုသာ စိစစ်ရမည်။
၃၂။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၀ အရ ေျိတ်ပိတ်ထာဵေသာ ေသတမ်ဵစာအိတ်ပါ ေဖာ်ပပေျက်

မျာဵကို စိစစ်ရာတွင် စာအိတ်ေပ္ဒရှိ ေျိတ်ပိတ်ရာ၌ တဳဆိပ်ေတ်နိပ
ှ ်ထာဵပါက ယင်ဵေျိတ်
တဳဆိပ်တုဳဵတွင်ပါရှိေသာ အက္ခရာ သို္ဓမဟုတ် အမှတ်အသာဵမျာဵကိုလည်ဵ မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်
အမှတ် (၅) တွင် မှတတ
် မ်ဵတင် ေရဵသွင်ဵရမည်။
၃၃။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၀ အရ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၅) တွင် မှတတ
် မ်ဵတင် ေရဵသာဵရမည်ဴ
အေျက်အသီဵသီဵကို အပပည်ဴအစုဳေရဵသာဵ၍ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ရက်စွဲတပ်ရမည်။
၃၄။

ေသတမ်ဵစာကို အပ်နှဳသူထဳ ဥပေဒပုဒ်မ ၄၁ အရ ပပန်လည်ထုတ်ေပဵရပေင်ဵ မရှိ

လျှေင် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွဲ(ဂ) အရ တရာဵရုဳဵက တင်ပပရန်
အေ ကာင်ဵ ကာဵပေင်ဵ မရှိလျှေင် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွဲ(က) နှင်ဴအညီ
မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိထဳ ေသတမ်ဵစာ ဖွင်ဴလှစ်ရန် ေလျှောက်ထာဵသည်ဴအေျိနထ
် ိ လုဳခေုဳမှုအာမေဳ
ေသတ္တာ၌ သိမ်ဵဆည်ဵ ထာဵရှိရမည်။
E/ Reg Rules
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၃၅။

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၀ အရ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေသာ ေသတမ်ဵစာတွင်ပါရှိသညဴ် ေရဵသာဵ

ထာဵေျက်မျာဵ၊ ေသတမ်ဵစာအရ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိနှငဴ် မသက်ဆုင
ိ ်ေစရ။
၃၆။

ေျိတ်ပိတ်၍ အပ်နှဳထာဵသည်ဴ ေသတမ်ဵစာကို ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၁ အရ ပပန်လည်

ထုတ်ေပဵသည်ဴအေါ မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၅)၊ မှတ်ေျက်စာတိုင်တွင် ပပန်လည် ထုတ်ေပဵ
ေ ကာင်ဵနှင်ဴ လက်ေဳရရှိေ ကာင်ဵ ေရဵသာဵ၍ ထုတယ
် ူသူနှင်ဴ ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ပုဒ်မ
၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိတို္ဓက လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ရမည်။
၃၇။

ေသတမ်ဵစာနှင်ဴ သက်ဆင
ို ်သူမျာဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွဲ(က) အရ

ေျိတ်ပိတ်ေသတမ်ဵစာကို ဖွင်ဴလှစ်ေပဵပါရန် ေလျှောက်ထာဵသည်ဴအေါ ေသတမ်ဵစာေရဵသာဵသူ
အမှန်တကယ် ကွယ်လွန်ေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵတင်ပပရမည်။
၃၈။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွဲ(က) သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွ(ဲ ဃ) အရ ဖွင်ဴလှစ်ရသည်ဴအေါ
ဖွင်ဴလှစ်သည်ဴ အေ ကာင်ဵအရာကို မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၅) တွင် ပပည်ဴစုဳစွာ မှတတ
် မ်ဵ
တင်၍ လက်မှတ် ေရဵထိုဵရမည်။
၃၉။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွဲ (က) သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မေွဲ (ဃ) နှင်ဴအညီ ေျိတ်ပိတ် ေသ

တမ်ဵစာကို ဖွင်ဴ၍ ေသတမ်ဵစာပါ အေ ကာင်ဵအရာမျာဵကို မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၃) ၌
မှတတ
် မ်ဵတင်ရာတွင် ေသတမ်ဵစာ ဖွင်ဴလှစ်ရသည်ဴ အေ ကာင်ဵအရင်ဵ ေဖာ်ပပေျက်မျာဵကို
တစ်ပါတည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိရမည်။
၄၀။

နည်ဵဥပေဒ ၃၉ အရ မှတ်တမ်ဵတင်ေျိန်တွင် ေသတမ်ဵစာနှင်ဴသက်ဆိုင်သူမျာဵက

ေသတမ်ဵစာမိတူ္တ ကို ရယူလိုေ ကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵလာပါက သတ်မှတသ
် ည်ဴ အေေ ကဵေငွ
မျာဵ ေပဵေဆာင်ေစမပီဵ မိတူ္တ မှန်တစ်ေစာင် ထုတေ
် ပဵရမည်။
၄၁။

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မေွဲ (ဃ) အရ ေျိတပ
် ိတေ
် သတမ်ဵစာကို ဖွင်ဴ၍ တရာဵရုဳဵသို္ဓ

တင်ပပရာတွင် ေသတမ်ဵစာ စာအိတ်ကို ဖွင်ဴလှစ်ေ၊ လက်ေဳေရဵကူဵေမျာဵကို သက်ဆုင
ိ ်သူ
မျာဵက ေပဵသွင်ဵမပီဵမှသာ ေသတမ်ဵစာမူရင်ဵကို တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်ပပရမည်။
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၄၂။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၃ ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်နှင်ဴအညီ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပလာေသာ ေသတမ်ဵစာ
နှင်ဴ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၆ ပါ ပပဌာန်ဵေျက်နှငဴ်အညီ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပလာေသာ ကိတိမ
္တ
သာဵသမီဵေမွဵစာဵပေင်ဵ စာေျုပ်မျာဵကို အပောဵ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵနည်ဵတူ ဤနည်ဵဥပေဒ
မျာဵပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ စစ်ေဆဵရန် အေျက်မျာဵကို စစ်ေဆဵမပီဵ ညီညွတ်မှုရှိပါက
လက်ေဳ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရမည်။

အခန်ဵ(၅)
မှတပ
် ုဳတင်ေပဵသညဴ် စာချုပ်စာတမ်ဵတွေင် ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတခ
် ျက်မျာဵ ေရဵသာဵပခင်ဵ
၄၃။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မှတပ
် ုဳတင်ရန် စိစစ်လက်ေဳမပီဵသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ စာမျက်နှာ အာဵလုဳဵ (စာရွက၏
်
ေကျာဘက်အပါအဝင်)၏ လက်ယာဘက် အေပ္ဒေထာင်ဴတွင် စာမျက်နှာအမှတမ
် ျာဵကို
အစဉ်အတိုင်ဵ မင်နီပဖင်ဴ ေရဵသာဵ၍ လက်မှတ်တို ေရဵထိုဵရမည်။
၄၄။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပလာေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵကို နည်ဵဥပေဒ ၁၀၊ ၁၈ တိ္ဓုနင
ှ ်ဴအညီ
စိစစ် သည်ဴအေါ စိစစ်ေတွ့ရှိရေသာ အေ ကာင်ဵအရာမျာဵကို ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက် အပဖစ်
သက်ဆုင
ိ ်ရာ စာေျုပ်စာတမ်ဵတွင် မင်နီပဖင်ဴ ေရဵသာဵမပီဵ

မင်နက်ပဖင်ဴ လက်မှတေ
် ရဵထိုဵ

ရမည်။
၄၅။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင် အရာရှိသည်

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈ အရ အပ်နှဳလာသည်ဴ ေျိတ်ပိတေ
် သတမ်ဵစာမှတပါဵ မှတပ
် ုဳတင်ရန် စိစစ်
လက်ေဳမပီဵသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵတွင် (က) ဥပေဒပုဒ်မ ၅၀၊ ပုဒ်မေွဲ (က)၊ ပုဒ်မေွဲငယ် (၁) အရ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်
တင်ပပေ ကာင်ဵ
စာတမ်ဵ၏

ေရဵသာဵရမည်ဴ

စာေျုပ်

ပထမစာရွက် ေကျာဘက်တွင် ေနာက်ဆက်တဲွ (၁) ပါ

အတိုင်ဵ ေရဵမှတရ
် မည်။
E/ Reg Rules
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(ေ)

ပမန်မာနိုင်ငဳတဳဆပ
ိ ်ေေါင်ဵအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၊ ဇယာဵ (၁)အရ တဳဆိပ်
ေေါင်ဵေွန်ကို ပပည်ဴစစ
ုဳ ာွ ထမ်ဵေဆာင်မပီဵ ပဖစ်ေ ကာင်ဵ၊ စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မျာဵမှတပ
် ုဳတင်ဥပေဒအရ လက်ေဳေ ကာင်ဵနှင်ဴ ကျသင်ဴသည်ဴ မှတပ
် ုဳတင်
ေ ရေငွေပါင်ဵတိ္ဓက
ု ို ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတရ
် မည်။ ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက်ကို
ေနာက်ဆက်တဲွ (၂) ပါ အတိုင်ဵ ေရဵမှတရ
် မည်။

(ဂ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မေွဲ(ဂ) အရ ေျမှတသ
် ည်ဴ ဒဏ်ေ ကဵေငွရှိပါက ယင်ဵ
ဒဏ်ေ ကဵေငွကို ေနာက်ဆက်တဲွ (၂) တွင် မှတပ
် ုဳတင်ေရေငွေပါင်ဵနှငဴ်
တစ်ပါတည်ဵ ေရဵသာဵ ေဖာ်ပပရမည်။

၄၆။

မှတပ
် ုဳတင်ရန် စိစစ်လက်ေဳမပီဵသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵတွင် နည်ဵဥပေဒ ၁၈

အရ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိေျက်မျာဵကို ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက်အပဖစ် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ဆက်
လက် ေရဵသာဵေဆာင်ရွက်ရမည် (က) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၁၊ ပုဒ်မေွဲ (က)၊ ပုဒ်မေွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂)တိအ
ု္ဓ ရ ေရဵမှတ်
ရမည်ဴ ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက်ကို ေနာက်ဆက်တဲွ (၃) ပါအတိုင်ဵ
ေရဵသာဵရမည်။
(ေ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၁၊ ပုဒ်မေွဲ(က)၊ ပုဒ်မေွဲငယ်(၃)အရ ေရဵမှတ်ရမည်ဴ ထပ်ဆင်ဴ
ေရဵမှတေ
် ျက်ကို ေနာက်ဆက်တဲွ (၄) ပါအတိင
ု ်ဵ ေရဵသာဵရမည်။

၄၇။

စာေျုပ်စာတမ်ဵ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပသူ၊ ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ၊ ေျုပ်ဆုသ
ိ ူတု္ဓိ၏

ကိုယ်စာဵပပုသူ သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်စာဵလှယ်နှင်ဴ သက်ေသမျာဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၅၊ နည်ဵ
ဥပေဒေွဲ (က) နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၄၆၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) တိ္ဓအ
ု ရ စာေျုပ်စာတမ်ဵ၌ ေရဵသာဵ
ထာဵသည်ဴ

ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴကပ်၍

လက်မှတေ
် ရဵထိုဵရမည်ဴအပပင်

လက်ဝဲဘက် လက်မ၏ လက်ေဗွကို နှိပ်ယူရမည်။ လက်ဝဲဘက် လက်မ မရှိလျှေင်
လက်ယာဘက်

လက်မ၏လက်ေဗွကို

နှိပ်ယူရမည်။

လက်ေဗွရယူရန်

လက်မနှစ်ဖက်လုဳဵမပါရှိပါက လက်ေဗွ မယူသည်ဴ အေ ကာင်ဵကို ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ်
ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင် အရာရှိက မှတေ
် ျက်ပဖင်ဴ ေဖာ်ပပရမည်။
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၄၈။

လက်ေဗွနှိပ်မှတ် မှတပ
် ုဳတင်သညဴ်စာအုပ်တင
ွ ် လက်ေဗွနှိပ်မှတမ
် ျာဵကို မှတ်

တမ်ဵတင်မပီဵ ယင်ဵလက်ေဗွနှိပ်မှတအ
် သီဵသီဵ၏ အမှတ်စဉ်ကို စာေျုပ်စာတမ်ဵ၌ နှိပ်ယူထာဵ
သညဴ် လက်ေဗွနှိပ်မှတ်နင
ှ ်ဴ ယှဉ်၍ ေရဵသာဵရမည်။
၄၉။

စာေျုပ်စာတမ်ဵတွင်

ေနရာ

မလုဳေလာက်လျှေင်

သက်ဆိုင်ရာစာေျုပ်စာတမ်ဵ၏

လိုအပ်ေသာ

စာရွက်သာဵေကာင်ဵမွန်သည်ဴ
ေနာက်ဆဳဵု စာမျက်နှာတွင်

ယင်ဵစက္ကူ၏ ညာဘက်ထိပ်ဆဳဵု ၌
မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက

ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတ်ေျက်မျာဵ

စာမျက်နာှ အမှတက
် ို

လက်မှတေ
် ရဵထိုဵ

ရက်စွဲ

ေရဵမှတ်ရန်
စက္ကူလွတ်ကို

ေိုင်ေေ
ဳဴ အာင်

တွက
ဲ ပ်မပီဵ

အစဉ်အလိုက်

ေရဵသာဵ၍

တပ်ရမည်။

ယင်ဵစာမျက်နှာတွင်

ထပ်ဆငဴ်ေရဵမှတေ
် ျက်မျာဵကို ေရဵသာဵ နိုင်သည်။
၅၀။

ဥပေဒပုဒမ
် ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

စာေျုပ်စာတမ်ဵ၏ ပထမစာမျက်နှာ၌ ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက် ေရဵသာဵထာဵေသာ စာမျက်နှာ
အမှတမ
် ျာဵကို ကညဴ်ရှုနုင
ိ ်ရန် "ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတခ
် ျက်မျာဵကို စာမျက်နှာ -------- တွေင်
ကည်ဴပါ" ဟု စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ စာသာဵမျာဵကို မထိေက
ို ်ေစဘဲ ေရဵသာဵ၍ ရက်စွဲတပ်မပီဵ
လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
၅၁။

နည်ဵဥပေဒ ၁၃ အရ နိုင်ငဳအတွင်ဵသို္ဓ စာေျုပ်စာတမ်ဵေရာက်ရှိသည်ဴ ေန့ရက်

နှင်ဴသက်ဆုင
ိ ်သည်ဴ
စာေျုပ်

အေထာက်အထာဵမျာဵအရ

စာတမ်ဵတွင်

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိသည်ဴအေျက်ကိုလည်ဵ

ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတ်ေျက်အပဖစ်

ေရဵမှတ်၍

ရက်စွဲတပ်မပီဵ

လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
၅၂။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၄၊ ပုဒ်မေွဲ (ေ) နှငဴ် (ဂ) တို္ဓအရ မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵရှိေသာ

ထွက်ဆုေ
ိ ျက်မျာဵကို စာအုပ်ဖွင်ဴလှစ်၍ သီဵပောဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမပီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ဴ
အမှတစ
် ဉ်ကို စာေျုပ်တင
ွ ် ေရဵသာဵေဖာ်ပပနိုင်သည်။ လိုအပ်လျှေင် ထွက်ဆုေ
ိ ျက်မျာဵ၏
အကျဉ်ဵေျုပ်ကို စာေျုပ်စာတမ်ဵတွင် ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတ်ေျက်အပဖစ် ေရဵသာဵနိုင်သည်။ ယင်ဵ
ထပ်ဆငဴ်ေရဵမှတေ
် ျက်တွင် စစ်ေဆဵေမဵပမန်ဵေဳရသူတု္ဓိကို လက်မှတေ
် ရဵထိုဵေစ၍ စာေျုပ်
စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက ရက်စွဲတပ်မပီဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
၅၃။

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵမျာဵတွင် တစ်ေပပဵညီပဖစ်ေစရန် ဥပေဒ၊ ဤနည်ဵ

ဥပေဒမျာဵအရ ေရဵသာဵရမည်ဴ ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတ်ေျက်မျာဵကို တဳဆိပ်တုဳဵပပုလုပ်သုဳဵစွဲနိုင်သည်။
E/ Reg Rules
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အခန်ဵ(၆)
မှတပ
် ုဳတင်သည်ဴ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိပခင်ဵ
၅၄။

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵနှငဴ် မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵ

မျာဵတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ

မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵရှိပေင်ဵကို နည်ဵ

ဥပေဒ ၅၅ ပါ သက်ဆုင
ိ ်ရာ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ် အမျိုဵအစာဵမျာဵပဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်ပေင်ဵကို
ပဖစ်ေစ၊ အီလက်ထေရာနစ်မှတ်တမ်ဵ (electronic record) အပဖစ် မှတတ
် မ်ဵတင်ပေင်ဵကို
ပဖစ်ေစ၊ ယင်ဵနည်ဵလမ်ဵ ၂ ရပ်ကို အသုဳဵပပု၍ မှတတ
် မ်ဵတင်ပေင်ဵကို ပဖစ်ေစ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ
နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို အသုဳဵပပု၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၅။
မျာဵတွင်

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵနှငဴ် မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ
မှတပ
် ုဳတင်ထာဵသည်ဴ

စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို

မှတတ
် မ်ဵတင်ေရဵသွင်ဵနိုင်ရန်

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ အမျိုဵအစာဵ ေွဲပောဵ၍ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိရမည် (က) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁)
မေရွှေ့မေပပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ လွှဲေပပာင်ဵပေင်ဵနှင်ဴ သက်ဆုင
ိ ်သည်ဴ
စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်
ယင်ဵစာအုပ်ကို နည်ဵဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) သို္ဓမဟုတ် နည်ဵ
ဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ (ေ) ပါ ပုဳစဳ တစ်ရပ်ရပ်ပဖင်ဴ ဖွင်ဴလှစ်၍ ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မေွဲ (က)၊ (ေ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) ၊ (င) ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ
ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မေွဲ (က)၊ (ေ)၊ (ဂ)၊ (ဇ) ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို
မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵ ရှိရမည်။
(ေ) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁) ေနာက်ဆက်တဲွ
တရာဵမရုဳဵနှင်ဴ

အပောဵရုဳဵတိ္ဓက
ု

ေပဵပို္ဓသည်ဴစာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ

မှတပ
် ုဳတင် စာအုပ်
ယင်ဵစာအုပ်ကို နည်ဵဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ (ေ) ပုဳစဳအတိုင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်၍
ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ အရ ေပဵပို္ဓလာသည်ဴ မေရွှေ့မေပပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵနှငဴ်
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သက်ဆုင
ိ ်သညဴ် ေရာင်ဵေျေ ကာင်ဵသက်ေသေဳလက်မှတ်နင
ှ ်ဴ သက်ေသေဳ
လက်မှတ် မိတူ္တ ၊ တရာဵရုဳဵ၊ အေွနအ
် ရာရှိ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆုင
ိ ်ရာ
အစိုဵရ

ဌာန၊

မေရွှေ့မေပပာင်ဵနိုင်ေသာ

အစိုဵရအဖွဲ့
ပစ္စည်ဵနှငဴ်

အစည်ဵက
သက်ဆုင
ိ ်သညဴ်

ေပဵပို္ဓလာသညဴ်
တရာဵရုဳဵအမိန့်

သို္ဓမဟုတ် ဒီကရီ မိတ္တူမျာဵ၊ စာေျုပ်စာတမ်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမိတ္တူမျာဵ၊
ေပမပုဳမိတ္တူမျာဵကို မှတတ
် မ်ဵတင် ထာဵရှိရမည်။
(ဂ) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၂)
စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ မှတပ
် ုဳတင်
စာအုပ်
ယင်ဵစာအုပ်ကို ပုဳစဳ (၃) ပဖငဴ် ဖွင်ဴလှစ်၍ စာေျုပ် စာတမ်ဵအာဵ မှတပ
် ုဳတင်
ေပဵရန် ပငင်ဵပယ်သည်ဴ ဥပေဒပုဒ်မနှင်ဴ အေ ကာင်ဵအရာမျာဵကို ေရဵသာဵ
မှတတ
် မ်ဵတင် ထာဵရှိရမည်။
(ဃ) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၃)
ေသတမ်ဵစာမျာဵ မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်
ယင်ဵစာအုပ်ကို နည်ဵဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) သို္ဓမဟုတ် နည်ဵ
ဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ (ေ) ပါ ပုဳစဳ တစ်ရပ်ရပ်ပဖင်ဴ ဖွင်ဴလှစ်၍ ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၄၄ အရ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵေသာ ေသတမ်ဵစာမျာဵကို မှတတ
် မ်ဵတင်
ထာဵရှိရမည်။
(င) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၄)
အေထွေထွ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်
ယင်ဵစာအုပ်ကို နည်ဵဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ(က) သို္ဓမဟုတ် နည်ဵ
ဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ (ေ) ပါ ပုဳစဳ တစ်ရပ်ရပ်ပဖင်ဴ ဖွင်ဴလှစ်၍ ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မေွဲ (စ) နှင်ဴ ပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မေွဲ (ဃ)၊ (စ)၊ (ဆ)၊(စျ)၊(ည) ပါ
စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵရှိရမည်။
(စ) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၅)
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ေျိတ်ပိတ်ေသတမ်ဵစာမျာဵ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵသည်ဴစာအုပ်
ယင်ဵစာအုပ်ကို ပုဳစဳ (၄) ပဖငဴ် ဖွင်ဴလှစ်၍ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၀ အရ ေျိတ်ပိတ်
အပ်နှဳလာေသာ ေသတမ်ဵစာမျာဵကို မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵရှိ ရမည်။
(ဆ) မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၆)
မှန်ေ ကာင်ဵသက်ေသေဳ လက်မှတေ
် ရဵထိုဵေပဵသည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲ
စာ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်၊
ယင်ဵစာအုပ်ကို ပုဳစဳ (၅) ပဖငဴ် ဖွင်ဴလှစ်၍ နည်ဵဥပေဒ ၁၀၉၊ ၁၁၀ နှင်ဴအညီ
မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ သက်ေသေဳလက်မှတ် ေရဵထိုဵေပဵသည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်
လွှဲစာမျာဵကို မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵ ရှိရမည်။
(ဇ) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၇)
လက်ေဗွနှိပ်မှတ် မှတပ
် ုဳတင်သည်ဴ စာအုပ်
ယင်ဵစာအုပ်ကို ပုဳစဳ (၆) ပဖငဴ် ဖွင်ဴလှစ်၍ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို မှတပ
် ုဳ
တင်ေပဵရန် တင်ပပသည်ဴ စာေျုပ်ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ၊ ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ၏ ကိုယ်စာဵပပုသူ
သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာရရှိသူနှင်ဴ သက်ေသတိ္ဓ၏
ု
လက်ေဗွနှိပ်
မှတမ
် ျာဵကို မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵရှိ ရမည်။
၅၆။

နည်ဵဥပေဒ

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်

၅၅၊

မျာဵကို

နည်ဵဥပေဒေွဲ
ေအာက်ေဖာ်ပပပါ

(က)၊

(ေ)၊

(ဃ)နှင်ဴ

(င)

တိ္ဓပ
ု ါ

ပုဳစဳနှင်ဴအရွယ်အစာဵတစ်မျိုဵမျိုဵပဖင်ဴ

ဖွင်ဴလှစ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) လက်ေရဵပဖင်ဴ ေရဵသာဵရမည်ဴ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁)၊ (၃)၊ (၄)
စာအုပ်မျာဵသည် စက္ကူေျပ်ကကီဵ စာရွကေ
် ရ ၁၅၀ ပါရှိေစရမည်။ ပုဳစဳ (၂)
ပါ အတိုင်ဵ ပဖစ်ရမည်။
(ေ)

ပုဳနှိပ်ထာဵေသာ

စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို

မှတ်ပုဳတင်ရန်

စာရွက်၏

စာမျက်နှာကို အပပည်ဴမထာဵဘဲ စာအုပ်ေျုပ်ရိုဵမှ ၁.၅ လက္မေန့် ရှိသည်ဴ
စာရွကပ် ဖတ်ပိုင်ဵ ပထမစာမျက်နှာ၏ ထိပ်တွင် အမှတတ
် ပ်ထာဵမပီဵ၊
ဒုတိယစာမျက်နှာ(စာမျက်နှာ၏ေကျာဘက်)တွင် အမှတ်တပ်ထာဵပေင်ဵ
မရှိေသာ စာအုပ်ပဖစ်သည်။ စာရွကေ
် ရ ၁၀၀ ပါရှိေစရမည်။
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၅၇။

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵနှငဴ် မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ

အသီဵသီဵတွင် မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်မျာဵကို ဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ေပဵေသာ ပုဳစဳပဖငဴ် အသုဳဵပပုရမည်။
၅၈။

နည်ဵဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ(က) ပါ အတိုင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵသည်ဴ မှတပ
် ုဳတင်

စာအုပ်မျာဵတွင်

သက်ဆုင
ိ ်သမ
ူ ျာဵ

အာဵလုဳဵ

သို္ဓမဟုတ်

ကိုယ်စာဵပပုသူ

သို္ဓမဟုတ်

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵက စာေျုပ်ကို သေဘာတူပပုလုပ်ေ ကာင်ဵ ဝန်ေဳမပီဵလျှေင် လိုအပ်ေသာ
ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက်မျာဵ

ေဆာင်ရွက်မပီဵပဖစ်သညဴ်

စာေျုပ်စာတမ်ဵကို

သက်ဆုင
ိ ်ရာ

စာအုပ် အမျိုဵအစာဵတွင် လက်ေရဵ ပဖင်ဴ ေရဵကူဵရမည်။
၅၉။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်၏ လက်ဝဲဘက် ကွက်လပ်တင
ွ ် ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက်မျာဵ

တဳဆိပ်ေေါင်ဵတန်ဖိုဵမျာဵကို မင်နီပဖင်ဴ ေရဵကူဵရမည်။ လက်မှတမ
် ိတူ္တ မျာဵကို ေရဵကူဵမပီဵ
လက်ေဗွနှိပ်မှတ် အမှတစ
် ဉ်ကိုပါ ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ပပရမည်။
၆၀။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်၏ အလယ်ကွက်လပ်တွင် စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ စကာဵရပ်

အာဵလုဳဵကို မင်နက်ပဖင်ဴ ေရဵကူဵရမည်။ စာေျုပ်စာတမ်ဵအသီဵသီဵတွင် ရာထူဵအေလျာက်
တဳဆိပ်ေေါင်ဵ ေရာင်ဵေျသူ သို္ဓမဟုတ် လိုင်စင်ရ တဳဆိပ်ေေါင်ဵေရာင်ဵေျသူက ေရဵသာဵသည်ဴ
အေျက် အလက်မျာဵပါရှိလျင် အလယ်ကွက်လပ်တင
ွ ် မင်နီပဖင်ဴ ကူဵေရဵ ရမည်။ ဥပေဒပုဒ်မ
၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ၏ လက်မှတ်ေရဵထိုဵမှုကို
မင်နီပဖင်ဴ “ ပု/ဳ xxx” ဟု ထည်ဴသွင်ဵ ေရဵကူဵရမည်။ လက်ယာဘက် ကွက်လပ်တွင်
ေအာက်ပါအေျက်အလက်မျာဵကို မင်နီပဖင်ဴ ေရဵမှတရ
် မည် (က) စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ

ေရဵသာဵေဖာ်ပပေျက်မျာဵကို

မှတတ
် မ်ဵတင်သည်ဴ

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်တင
ွ ် ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊ ပဖည်ဴစွက်ပေင်ဵ၊ ေျန်လှပ်ပေင်ဵ၊
ပယ်ဖျက်ပေင်ဵ

စသည်မျာဵအတွက်

မှတေ
် ျက်ေရဵသာဵရန်

ယင်ဵ

မှတေ
် ျက်ကို "မူလအမှာဵ"၊ ေရဵကူဵသူ၏ မှာဵယွင်ဵေရဵသာဵမှုအာဵ
"ေရဵကူဵသူအမှာဵ" စသည်ပဖင်ဴ ေရဵသာဵ၍ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ်
ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိမှ သက်ေသေဳ လက်မှတ်တို
ေရဵထိုဵ ရမည်။
(ေ)

သက်တမ်ဵကာလ ၂၄ လထက် ေကျာ်လွန်မပီဵေနာက် လာေရာက်
ထုတယ
် ူပေင်ဵ မပပုသည်ဴ ေသတမ်ဵစာမဟုတ်သည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မျာဵကို ဖျက်ဆဵီ ပေင်ဵအတွက် မှတ်သာဵပေင်ဵ။
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၆၁။

မည်သည်ဴ

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်တွင်မဆို

ေရဵကူဵမှု

ပပင်ဆင်ရန် လိုအပ်လျှေင် ေဲဖျက်၊ ဖျက်ေဆဵတိ္ဓပု ဖင်ဴ ပဖစ်ေစ၊

မှာဵယွင်ဵပေင်ဵအတွက်
အပောဵတစ်နည်ဵနည်ဵနှင်ဴ

ပဖစ်ေစ ဖျက်ပေင်ဵ၊ ပပင်ဆင်ပေင်ဵ မပပုဘဲ မင်ပဖင်ဴ ပပင်ဆင်၍ ထိုပပင်ဆင်ေပဵပေင်ဵအတွက်
ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိက

လက်မှတ်တုိ

ေရဵထိုဵရမည်။
၆၂။

မူရင်ဵစာေျုပ်စာတမ်ဵ၏

စာသာဵမျာဵပါ

ပပင်ဆင်ပေင်ဵ၊

ပဖည်ဴစွက်ပေင်ဵ၊

ေျန်လှပ်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျက်ပေင်ဵ ဟူသမျှေကို မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်တင
ွ ် ေရဵကူဵေသာအေါ
မင်နက်ပဖင်ဴ

ေရဵကူဵရမည်။

ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက်မျာဵရှိ

စာေ ကာင်ဵမျာဵ ကာဵတွင်

ေရဵသွင်ဵေျက်နှင်ဴ အမှာဵပပင်ဆင်ေျက်မျာဵကို မင်နီပဖင်ဴ ေရဵကူဵရမည်။
၆၃။

ေရဵကူဵသူ၏

မှာဵယွင်ဵမှုေ ကာင်ဴ

ပဖည်ဴစွက်ေရဵပေင်ဵနှင်ဴ

ပပင်ဆင်ပေင်ဵတို္ဓ

အတွက် မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်တင
ွ ် ပပင်ဆင်ေပဵရန် လိုအပ်ပါက ကနဦဵ ေရဵသာဵေျက်သည်
မင်နက်ပဖစ်လျှေင် မင်နီပဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ မင်နီပဖစ်လျှေင် မင်နက်ပဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ ပပင်ဆင်
ရမည်။
၆၄။

စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ စာသာဵမျာဵကို မူရင်ဵအတိင
ု ်ဵ မှန်ကန်ပပည်ဴစစ
ုဳ ာွ ေရဵကူဵ

ရမည်။ ေရဵကူဵမပီဵေသာအေါ ေရဵကူဵေျက်မျာဵ မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိကို အပောဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ
က စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါက စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ စာသာဵမျာဵ၏ ေအာက်ရှိ ေနရာလွတတ
် ွင်
"ေရဵကူဵသူ"၊ "တိက
ု ်ဆုင
ိ ်စစ်ေဆဵသူ"၊ "မိတူ္တ မှန်" စသည်ပဖင်ဴ ေဖာ်ပပမပီဵ သက်ဆုင
ိ ်ရာ
ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက
လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
၆၅။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပပေင်ဵကို လက်ေဳထာဵရှိမပီဵပဖစ်သည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို နည်ဵ
ဥပေဒ ၆၄ ပါအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵသည်ဴအေါ ေနာက်ဆက်တဲွ (၅) ပါ အတိုင်ဵ ထပ်ဆင်ဴ
ေရဵမှတ်ေျက်ကို ေရဵသာဵ၍ စာေျုပ်စာတမ်ဵအမှတ်ကို ေရဵသာဵမပီဵ လက်မှတ် ေရဵထိုဵရမည်။
၆၆။

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပလာေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵအာဵ နည်ဵဥပေဒ ၆၅

အရ ပပည်ဴစုဳစွာ ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵသည်ဴအေါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ပေင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်
ရွကမ
် ှု မပီဵစီဵသည်ဟု သတ်မှတ်ရမည်။
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၆၇။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အသီဵသီဵတွင်

မှတပ
် ုဳတင်သည်ဴ

စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၏

စာေျုပ်အမှတမ
် ျာဵကို ပပက္ခဒိန်နစ
ှ စ
် တင်သည်ဴ ေန့ရက်မှစ၍ ပပက္ခဒိနန
် စ
ှ ်ကုန်ဆဵုဳ သည်ဴ ေန့
ရက်ထိ အမှတစ
် ဉ်အလိုက် ေရဵထိုဵရမည်။ ေနာက်ပပက္ခဒိန်နှစ် စတင်သည်ဴအေါ အမှတစ
် ဉ်
အသစ်

ေရဵထိုဵရမည်။

မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်အသစ်

ဖွင်ဴလှစ်ပေင်ဵနှင်ဴ

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်

ပိတသ
် ိမ်ဵပေင်ဵတို္ဓအတွက် အဖွင်ဴေရဵသာဵေျက်နှင်ဴ အပိတေ
် ရဵသာဵေျက်တု္ဓိကို ေနာက်ဆက်
တွဲ (၆) ပါ အတိုင်ဵ ေရဵသာဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၈။

ပပက္ခဒိန်နှစ် ကုန်ဆဳဵု ေသာ်လည်ဵ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်တစ်အုပ်၌ မှတတ
် မ်ဵတင်

နိုင်သညဴ် စာမျက်နှာမျာဵ ကျန်ရှိလျှေင် ယင်ဵနှစ်အတွက် ေနာက်ဆဳဵု မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵသညဴ်
စာမျက်နှာတွင် စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ မူလစာသာဵမျာဵကို မထိေိုက်ေစဘဲ “------ ခုနှစ်အတွေက်
စာချုပ်အမှတ် (-----) မှ (-----) ထိ စာချုပ်ေပါင်ဵ (------) မှတတ
် မ်ဵတင် ထာဵသည်”
ဟု ေရဵသာဵမပီဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိက လက်မှတေ
် ရဵထိုဵရမည်။
၆၉။

မှတပ
် ုဳတင်ရန် တင်ပပလာေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵတွင် မေရွှေ့မေပပာင်ဵနိုင်ေသာ

ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ေသေဳေပမပုဳ မိတူ္တ ပါရှလ
ိ ျှေင် ၎င်ဵသက်ေသေဳေပမပုဳမိတ္တူကို
မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်၌ စာေျုပ်ေရဵကူဵမပီဵေနာက် စာမျက်နှာ (စာအုပ်ေျုပ်ရိုဵဘက်)၏ အတွင်ဵဘက်
ကွက်လပ်တွင်

ေကာ်ကပ်ထာဵရမည်။

၎င်ဵသက်ေသေဳေပမပုဳ၏

အစပ်တင
ွ ်

နှစ်ဘက်စလုဳဵမိေအာင်ပဖတ်၍

ေကာ်ကပ်သည်ဴဘက်

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ၏

လက်မှတ်နင
ှ ်ဴ ရုဳဵတဳဆိပ်ကို ေရဵထိုဵရိုက်နှိပ်ထာဵရမည်။
၇၀။

နည်ဵဥပေဒ ၅၆၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ (ေ) ပါအတိုင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵသည်ဴ မှတပ
် ုဳတင်

စာအုပ်မျာဵတွင် လိုအပ်သညဴ် ထပ်ဆငဴ်ေရဵမှတ်ေျက်မျာဵ ေရဵသာဵမပီဵပဖစ်ေသာ မှတပ
် ုဳတင်
ေပဵမညဴ် စာေျုပ်စာတမ်ဵ၏ မိတ္တူကို ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ တွက
ဲ ပ်၍ မှတတ
် မ်ဵတင်ရမည် (က) မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပထာဵသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵ၏ မိတူ္တ ကို မှတပ
် ုဳ
တင်စာအုပ်ရှိ အမှတစ
် ဉ်ေရဵမှတထ
် ာဵေသာ လက်ေစ
ဳ ာရွက် (ေကာ်လဳ
ပဖတ်ပိုင်ဵ) မျာဵတွင် ယင်ဵလက်ေဳစာရွကေ
် အာက်ဘက် (အမှတစ
် ဉ်တပ်
မထာဵေသာဘက်)၌ ေကာ်နှင်ဴ ကပ်ရမည်။
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(ေ)

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်၏ လက်ေဳစာရွကန
် င
ှ ်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမိတူ္တ နှစ်ဘက်
စလုဳဵ၌ ပဖတ်မိေအာင် ရုဳဵတဳဆိပ်ဝုင
ိ ်ဵ ရိုက်နှိပ်ပေင်ဵနှငဴ် ရက်စွဲတပ်၍
လက်မှတ်ေရဵထိုဵပေင်ဵတိ္ဓုကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

တွဲကပ်သည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵ၏ ေနာက်ဆုဳဵ စာမျက်နှာေအာက်ဘက်တွင်
ေရဵကူဵသူနှငဴ် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆဵသူတို္ဓက လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမညဴ်ပပင်
ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိ
က မိတူ္တ မှန်ဟု ေဖာ်ပပမပီဵ ရက်စွဲတပ်၍ လက်မှတေ
် ရဵထိုဵရမည်။

၇၁။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁) ေနာက်ဆက်တဲတ
ွ ွင် ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ အရ ေပဵပို္ဓ

လာသည်ဴ မေရွှေ့မေပပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စည်ဵနှငဴ်သက်ဆုင
ိ ်သညဴ် ေရာင်ဵေျေ ကာင်ဵ သက်ေသေဳ
လက်မှတ်နင
ှ ်ဴ သက်ေသေဳလက်မှတ် မိတ္တူ၊ တရာဵရုဳဵ၊ အေွနအ
် ရာရှိ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆုင
ိ ်ရာ
အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵက ေပဵပို္ဓလာသညဴ် မေရွှေ့မေပပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵနှငဴ် သက်
ဆိင
ု ်သညဴ် တရာဵရုဳဵအမိန့် သို္ဓမဟုတ် ဒီကရီမိတ္တူမျာဵ၊ စာေျုပ်စာတမ်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမိတ္တူမျာဵ၊
ေပမပုဳ မိတ္တူမျာဵကို မှတတ
် မ်ဵတင် ထာဵရှိရမည်။
၇၂။

နည်ဵဥပေဒ ၇၁ အရ မှတတ
် မ်ဵတင်ရာတွင် မှတတ
် မ်ဵ၊ ေပမပုဳမျာဵနှင်ဴ စာေျုပ်

စာတမ်ဵတိက
ု္ဓ ို မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်ရှိ လက်ေဳစာရွက်တွင် စာရွက်တစ်ရွက်ေျင်ဵေကာ်ပဖင်ဴ ကပ်ရ
မည်။ စာအုပ်၏ လက်ေဳစာရွကန
် င
ှ ်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမိတူ္တ ကို နှစဘ
် က်စလုဳဵ ပဖတ်မိေအာင်
မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက “……….. ေန့ရက်တင
ွေ ်……….. ရုဳဵမှ ………… ေပဵပို့သည်ကို
လက်ခဳရရှိသည်” ဟု မှတေ
် ျက်ေရဵ၍ ရက်စွဲတပ် လက်မှတေ
် ရဵထိုဵရမည်။ စာရွကန
် စ
ှ ဘ
် က်
စလုဳဵ ပဖတ်မိေအာင် ရုဳဵတဳဆိပ်ကိုလည်ဵ ရိုက်နှိပ်ရမည်။
၇၃။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁) ေနာက်ဆက်တဲတ
ွ င
ွ ် မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵရှိေသာ

စာေျုပ်မိတူ္တ မျာဵအတွက် အမှတ်စဉ်မျာဵကိုလည်ဵ နည်ဵဥပေဒ ၆၇ ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
၇၄။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိသည်

နည်ဵဥပေဒ ၂၂ အရ ပငင်ဵပယ်သည်ဴအေါ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတပ
် ုဳတင်ရန် ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ ဆုဵဳ ပဖတ်သညဴ်
ေန့၌ပင် မည်သည်ဴအတွက်ေ ကာင်ဴ ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵကို မှတပ
် ုဳတင်
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စာအုပ်အမှတ် (၂) တွင် မှတတ
် မ်ဵတင်မပီဵ ပငင်ဵပယ်ေဳရသည်ဴ စာေျုပ်
စာတမ်ဵတွင်လည်ဵ ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ ေရဵသာဵရမည်။
(ေ)

ပငင်ဵပယ်သညဴ်အေ ကာင်ဵကို

ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ

မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိထဳ တင်ပပရမည်။
၇၅။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၅) တွင် ေျိတ်ပိတအ
် ပ်နှဳလာေသာ ေသတမ်ဵစာမျာဵ

ကို မှတ်တမ်ဵတင်ရာ၌ ယင်ဵစာအုပ်၏ စာတိင
ု ်ပါ အေ ကာင်ဵအရာမျာဵကို ပပည်ဴစုဳစွာ
ေရဵသွင်ဵရမည်။
၇၆။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၆) တွင် ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာအမှတ၊် မှန်ကန်

ေ ကာင်ဵ ဝန်ေဳလက်မှတေ
် ရဵထိုဵသည်ဴ ေန့စဲ၊ွ ေျုပ်ဆုသ
ိ ည်ဴ ေန့စဲ၊ွ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲအပ်သူ၊
ကိုယ်စာဵလှယ်၊ သက်ေသတိ၏
္ဓု
ဆက်လက်၍ ေရဵသာဵေသာအေျက်မျာဵကို မင်နက်ပဖင်ဴ
ေရဵသာဵ၍ ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက
လက်မှတ် ေရဵထိုဵရမည်။
၇၇။

မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၇)တွင် လက်ေဗွနှိပ်မှတ်ရယူရာ၌ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ

ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) လက်မအာဵ မင်သုတရ
် ာတွင် လက်မ၏ ပထမအဆစ်ကိုသာ မင်သုတ်
လူဵရမည်ပဖစ်၍

ဒုတိယအဆစ်အာဵ

မင်ေပကျဳပေင်ဵ

မပဖစ်ေအာင်

သတိပပု ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ေ)

မင်နှိပ်မပီဵေသာ လက်မကို မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၇) ၏ စာတိင
ု ်
အမှတ် (၉) ေပ္ဒတွင် လက်မေဘဵေစာင်ဵမှစ၍ ထိေတွ့ေစမပီဵ လက်မ
ဝမ်ဵဘက် တပပင်လုဳဵ ထင်ရှာဵစွာ ေပ္ဒလွင်လာေစရန် ပဖည်ဵညင်ဵ
ေသေျာစွာ လှိမ်ဴယူရမည်။

(ဂ)

လက်ေဗွနှိပ်မှတ်
နှစစ
် ဉ်

အမှတစ
် ဉ်ကို

ပပက္ခဒိန်နှစ်

ပပက္ခဒိန်နှစ်ကုန်ဆဳုဵသည်ဴေန့

ပပက္ခဒိန်နစ
ှ ်အလိုက်
စတင်သည်ဴေန့တွင်
တွင်

လက်ေဗွအမှတစ
် ဉ်မျာဵ အဆုဳဵသတ် ရမည်။
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(ဃ) လက်ေဗွမျာဵကို နှိပ်မှတယ
် ူရေသာ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၇) ၌
လက်ေဗွနှိပ်ယူရာတွင် လွယ်ကူေစေရဵအတွက် စာမျက်နှာ တစ်ဘက်
တည်ဵ ကိုသာ အသုဳဵပပုရမည်။
(င)

ပပက္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်ကုန်ဆဳဵု တိင
ု ်ဵ အဆိုပါ နှစအ
် တွက် ေနာက်ဆဳဵု
လက်ေဗွနှိပ်မှတ်ေအာက်တွင် မင်နီပဖင်ဴ မျဉ်ဵသာဵ၍ပိတ်မပီဵ “------ေုနှစ်
အတွက် လက်ေဗွေပါင်ဵ ----------- နှိပ်ယူထာဵသည်” ဟု မှတေ
် ျက်
ေရဵသာဵ၍ ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိမှ သက်ေသေဳ လက်မှတေ
် ရဵထိုဵ၍ ရာထူဵတဳဆိပ်
ရိုက်နိပ
ှ ်ရမည်။

ေနာက်နှစ်အတွက်

ေရှ့စာမျက်နှာ

အသစ်မှစ၍

အမှတစ
် ဉ် အသစ်ေပဵမပီဵ လက်ေဗွ နှိပ်မှတမ
် ျာဵ ရယူ ရမည်။
၇၈။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၇) တွင် လက်ေဗွနှိပ်မှတ် အမှတစ
် ဉ်၊ လက်ေဗွ

နှိပ်မှတရ
် ယူသည်ဴ ေန့ရက်၊ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ်၊ အတွဲအမှတ၊် စာမျက်နှာ၊ လက်ေဗွ
နှိပ်မှတန
် ိပ
ှ ်သအ
ူ မည်၊ အမျိုဵသာဵမှတပ
် ုဳတင်အမှတ် သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ပပာဵ
အမှတ် သို္ဓမဟုတ် Passport အမှတ် တိ္ဓက
ု ို ပပည်ဴစုဳစွာ ေရဵသာဵ၍ လက်ေဗွနှိပ်မှတ်
နှိပ်ေစမပီဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက
လက်မှတ်တို ေရဵထိုဵ၍ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ သက်ေသေဳရမည်။
၇၉။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၇) အသစ်ဖွင်ဴလှစ်ပေင်ဵအတွက် အဖွငဴ်ေရဵသာဵေျက်

အပဖစ် “ ဤမှတပ
် ုဳတင်စာအမှတ် (၇)၊ အတွေဲအမှတ် ( )၌ ------- ခုနှစ်အတွေက် လက်ေဗွေ
နှိပ်မှတအ
် မှတစ
် ဉ် (

) မှ စ၍ မှတတ
် မ်ဵတင်သည်။” ဟု လည်ဵေကာင်ဵ၊ မှတပ
် ုဳတင်

စာအုပ်ပိတသ
် ိမ်ဵပေင်ဵအတွက် အပိတေ
် ရဵသာဵေျက်အပဖစ် “ဤအတွေဲအမှတ် (

) ၌

စာမျက်နှာ -------- မှ --------- ထိ လက်ေဗွေနှိပ်မှတ်ေပါင်ဵ ------ ကို မှတတ
် မ်ဵတင်
ထာဵပပီဵ ------ ခုနှစ်၏ လက်ေဗွေနှိပ်မှတ် အမှတစ
် ဉ် ------- ကို ေနာက်ဆုဳဵ မှတတ
် မ်ဵ
တင်၍ ဤအတွေဲကို --------- ေန့တွေင် ပိတ်သိမ်ဵသည်” ဟု လည်ဵေကာင်ဵ ေရဵသာဵမပီဵ
မှတပ
် ုဳတင် အရာရှိက လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
၈၀။

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵနှငဴ် မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ

မျာဵတွင် မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်မျာဵ ဖွင်ဴလှစ်ပေင်ဵနှင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်ပေင်ဵမျာဵကို လွယ်ကူလျင်ပမန်မှု
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ရှိေစရန်နှင်ဴ တစ်ေပပဵညီပဖစ်ေစေရဵတိ္ဓုအတွက် ဦဵစီဵဌာနသည် အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျက်မျာဵ
ထုတပ် ပန် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၈၁။
မှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ
အသီဵသီဵတွင်

ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိသည်ဴ

သို္ဓမဟုတ်

မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵ

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵစာရင်ဵ အတွဲ (၁)၊ မှတပ
် ုဳတင် စာအုပ်မျာဵစာရင်ဵအတွဲ (၂) တိ္ဓပု ဖင်ဴ
စာရင်ဵပပုစု ထာဵရှိရမည်။
၈၂။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵစာရင်ဵအတွဲ (၁) တွင် ေအာက်ပါ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်နှင်ဴ

စာရွကစ
် ာတမ်ဵမျာဵကို စာရင်ဵပပုစုထာဵရှိရမည် (က) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁)၊ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁) ေနာက်
ဆက်တဲမ
ွ ျာဵ၊ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊
ပုဒ်မ ၁၈ (ေ) အရ နိုကတီပဗ္ဗလစ်က မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ
ထာဵသည်ဴ ပမန်မာ ဘာသာပပန်ဆေ
ို ျက်မျာဵ၊
(ေ)
၈၃။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၃ အရ ေျမှတသ
် ညဴ် အမိန့်မျာဵ၊

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵစာရင်ဵအတွဲ (၂) တွင် ေအာက်ပါ စာအုပ်နှင်ဴ စာရွက်

စာတမ်ဵမျာဵကို စာရင်ဵပပုစုထာဵရှိရမည် (က) မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵနှင်ဴ အေေ ကဵေငွမျာဵ
ရရှိေ ကာင်ဵ ေပပစာစာအုပ်၊
(ေ)

အေထွေထွရေငွမျာဵအတွက် ေပပစာ စာအုပ်၊

(ဂ)

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉ နှငဴ် ၃၆ တိ္ဓုအရ စာေျုပ်ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ ေနထိုင်ရာသို္ဓ သွာဵ
ေရာက် ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်။

၈၄။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

အလုပ်လွှဲေပပာင်ဵလက်ေဳသည်ဴအေါ နည်ဵဥပေဒ ၈၁ အရ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိသည်ဴ စာအုပ်မျာဵကို
စိစစ်၍ အလုပ်လွှဲေပပာင်ဵ လက်ေဳသည်ဴ အစီရင်ေဳစာတွင် ထည်ဴသွင်ဵ ေဖာ်ပပရမည်။
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အခန်ဵ၇
မှတပ
် ုဳတင်ခွေင်ဴပပုရန် ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵကိစ္စရပ်မျာဵအတွေက် အယူခဳဝင်ေရာက်ပခင်ဵ
၈၅။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မည်သည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵကိုမဆို ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ တိ္ဓန
ု ှင်ဴ မညီညွတ၍
်
ပငင်ဵပယ်ပေင်ဵမှတစ်ပါဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၀၊ ၁၈ပါ သက်ဆုင
ိ ်ရာစစ်ေဆဵရမည်ဴအေျက်မျာဵကို
စစ်ေဆဵရာတွင် အေျက်တစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴမညီညွတ်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါက ယင်ဵမညီညွတ်သည်ဴ
ဥပေဒပုဒ်မနှင်ဴ ပုဒ်မပါ အေျက်မျာဵကို စာေျုပ်စာတမ်ဵေပ္ဒတွင် ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက်
ပပည်ဴစုဳစွာ ေရဵသာဵ၍ ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵအမိန့် ေျမှတရ
် မည်။
၈၆။

နည်ဵဥပေဒ ၈၅ ပါ ပငင်ဵပယ်သည်ဴ အေ ကာင်ဵအရာေဖာ်ပပေျက်ကို မှတပ
် ုဳတင်

စာအုပ်အမှတ် (၂) တွင် ေရဵသွင်ဵ၍ လက်မှတ် ေရဵထိုဵရမည်။ ယင်ဵပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ
ေရဵသွင်ဵေျက် မိတူ္တ တစ်ေစာင်ကို ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိထဳ
တင်ပပမပီဵ မှတပ
် ုဳတင်သွင်ဵသူသို္ဓလည်ဵ မိတူ္တ တစ်ေစာင်ထုတေ
် ပဵရမည်။
၈၇။

ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိသည် မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်

ပငင်ဵပယ်သညဴ်

စာေျုပ်စာတမ်ဵကို

ထုတေ
် ပဵရန်အမိန့်နင
ှ ဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

လိုအပ်သလို

ေဆာင်ရွက်ရန် ညွှန် ကာဵနိုင်သည်။
၈၈။

ဥပေဒပုဒ်မ

၆၀(က)

အရ

အယူေဳဝင်ေရာက်သူသည်

ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ

လက်ေဳ တစ်ေစာင်၊ မူရင်ဵစာေျုပ် နှငဴ်အတူ စာပဖငဴ်ေရဵသာဵမပီဵ လက်မှတေ
် ရဵထိုဵထာဵသညဴ်
အယူေဳ ေလျှောက်ထာဵေျက်ကို ပူဵတွ၍
ဲ ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိထဳ
ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၈၉။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိသည် နည်ဵဥပေဒ ၈၈

အရ ေလျှောက်ထာဵလာေသာ အယူေဳေလျှောက်ထာဵေျက်ကို စစ်ေဆဵရာတွင် ဥပေဒပုဒ်မ ၇ ပါ
စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ၏

ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ

ဆုဳဵပဖတ်ေျက်အေပ္ဒ

အယူေဳ

ေလျှောက် ထာဵပေင်ဵပဖစ်ပါက မိမိကိုယ်တိုင် စစ်ေဆဵရမည်ပဖစ်မပီဵ

ဥပေဒပုဒ်မ ၈ ပါ

စာေျုပ်စာတမ်ဵ

ဆုဳဵပဖတ်ေျက်အေပ္ဒ

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၏

ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ

အယူေဳေလျှောက်ထာဵပေင်ဵ ပဖစ် ပါက သက်ဆိုင်ရာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵမှူဵကို တာဝန်ေပဵအပ်၍
စစ်ေဆဵေစရမည်။
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၉၀။

ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် စစ်ေဆဵေတွ့ရှိေျက်

မျာဵကို စိစစ်၍ အတည်ပပုသညဴ်အမိန့် သို္ဓမဟုတ် ပပင်ဆင်သညဴ်အမိန့်ကို ဥပေဒပုဒ်မ ၇
သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိနှင်ဴ အယူေဳသူတ္ဓိထ
ု ဳ ေပဵပို္ဓရမည်။
၉၁။

ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် နည်ဵဥပေဒ ၉၀ အရ

ေျမှတေ
် ဆာင်ရွက်ေဲသ
ဴ ညဴ် အမိန့်မျာဵကို လစဉ် အေျုပ် ပပုလုပ်၍ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳ
တင်ပပရမည်။
၉၂။

ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၇

အရ တင်ပပလာေသာ အယူေဳေလျှောက်ထာဵေျက်ကို လက်ေဳရရှိလျှေင် နည်ဵဥပေဒ ၁၀ နှင်ဴ ၁၈
ပါ ပပဌာန်ဵေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ စစ်ေဆဵမပီဵ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် လက်ေဳပါက မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်
ေွင်ဴပပုသည်ဴအမိန့် သို္ဓမဟုတ် မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် ပငင်ဵပယ်လျှေင် ပငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵအမိန့်ကို
ေျမှတရ
် မည်။

အခန်ဵ(၈)
ပပင်ပသိ့ု သွောဵေရာက်မှတပ
် ုဳတင်ပခင်ဵ
၉၃။

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ နှင်ဴ ပုဒ်မ ၃၆ (က) တိ္ဓအ
ု ရ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵသို္ဓ

မလာေရာက်နိုင်သည်ဴအတွက်

စာေျုပ်စာတမ်ဵေျုပ်ဆုသ
ိ ူ

ေနထိုင်ရာသို္ဓ

လာေရာက်၍

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် ပုဳစဳ (၇) ပဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၉၄။

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ အရ အထူဵကိစ္စရပ်အေနပဖငဴ် စာေျုပ်စာတမ်ဵေျုပ်ဆုသ
ိ ူ

ေနထိုင်ရာ အိမ်သို္ဓ လာေရာက်၍ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵလာပေင်ဵ ပဖစ်ပါက (က)

ပုဳစဳ (၇) တွင် မည်သညဴ် အထူဵကိစ္စရပ်ေ ကာငဴ် စာေျုပ်စာတမ်ဵ
ေျုပ်ဆုသ
ိ ူေနထိုင်ရာအိမသ
် ို္ဓ လာေရာက်၍ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် ေလျှောက်
ထာဵပေင်ဵ ပဖစ်သည်ကုိ အေထာက်အထာဵ ပပညဴ်စုဳစွာ ေဖာ်ပပမပီဵ ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိထဳ
တင်ပပရမည်။
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(ေ)

ဥပေဒ

ပုဒ်မ

၇

သို္ဓမဟုတ်

ပုဒ်မ

၈

ပါ

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ သည် ေလျှောက်ထာဵေျက်ကို စိစစ်၍
စာေျုပ်စာတမ်ဵ

ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ

ေနထိုင်ရာသို္ဓ

မိမိကိုယ်တိုင်

သွာဵေရာက်ေဆာင်ရွက်နုင
ိ ်သည်။ ေကာ်မ ရှင်ေန့်စာ ထုတဆ
် ငဴ်၍
မိမိကုယ
ိ ်စာဵလည်ဵ ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။
၉၅။

ဥပေဒပုဒ်မ ၃၆ အရ စာေျုပ်စာတမ်ဵေျုပ်ဆိုသူေနထိုင်ရာသို္ဓ လာေရာက်၍

မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵလာပေင်ဵပဖစ်ပါက (က) စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵသို္ဓ

လာေရာက်ရန်

အေက်အေဲရှိသည်ဴ

ကျန်ဵမာေရဵ ေျို့တဲဴေနသူမျာဵ၊ ကိုယ်အဂေါ မသန်စမ
ွ ်ဵသူမျာဵ ပဖစ်လျှေင်
ဆရာ၀န်၏ ေဆဵေထာက်ေဳေျက် ပူဵတွဲ တင်ပပရမည်။
(ေ)

အကျဉ်ဵ သို္ဓမဟုတ် အေျုပ် ေျထာဵပေင်ဵေဳရသူပဖစ်လျှေင်

သက်ဆုင
ိ ်ရာ

ဌာနမှ တာဝန်ေဳအရာရှိ၏ အကျဉ်ဵကျေဳေနရသူ သို္ဓမဟုတ် အေျုပ်ကျေဳ
ေနသူ

မှန်ကန်ေ ကာင်ဵနှင်ဴ

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ပေင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွက်ပါက ေွင်ဴပပုနိုင်ေ ကာင်ဵ ေထာက်ေဳေျက် ပူဵတွတ
ဲ င်ပပရမည်။
(ဂ)

တရာဵရုဳဵေတာ်သို္ဓ လာေရာက်ပေင်ဵမှ တည်ဆဲဥပေဒနှင်ဴအညီ ကင်ဵ
လွတေ
် ွင်ဴပပုထာဵသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပဖစ်လျှေင် တရာဵရုဳဵ၌ ထာဵရှိသည်ဴ
ကင်ဵလွတေ
် ွင်ဴရသူစာရင်ဵတွင် ပါ၀င်ေ ကာင်ဵ အေထာက် အထာဵတိ္ဓက
ု ို
ပူဵတွဲ တင်ပပရမည်။

၉၆။

စာေျုပ်စာတမ်ဵေျုပ်ဆုသ
ိ ူ ေနထိုင်ရာသို္ဓ သွာဵေရာက်၍ စာေျုပ်စာတမ်ဵ မှတပ
် ုဳ

တင်ပေင်ဵကို ေွင်ဴပပုလျှေင် ေလျှောက်ထာဵသူကို သတ်မှတသ
် ည်ဴ အေေ ကဵေငွ ေပဵသွင်ဵေစ
ရမည်။

အေေ ကဵေငွ

ေပဵသွင်ဵပေင်ဵမပပုမီ

စာေျုပ်စာတမ်ဵေျုပ်ဆုသ
ိ ူ

ေနထိုင်ရာသို္ဓ

သွာဵေရာက် ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ မပပုရ။
၉၇။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

စာေျုပ်စာတမ်ဵေျုပ်ဆုသ
ိ ူ ေနထိုင်ရာသို္ဓ ကိုယ်တုင
ိ ် သွာဵေရာက်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စစ်ေဆဵ
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ေတွ့ရှိမှုအေပေအေနကို ေနာက်ဆက်တဲွ (၈) ပါအတိုင်ဵ ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတ်ေျက်အပဖစ်
ေရဵသာဵ ေဖာ်ပပရမည်။
၉၈။
ဆိသ
ု ူ

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် စာေျုပ်စာတမ်ဵ ေျုပ်
ေနထိုင်ရာသို္ဓ

သွာဵေရာက်၍

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ပေင်ဵကို

မိမိကိုယ်စာဵ

သွာဵေရာက် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျှေင် စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵမှ ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵ
အဆင်ဴထက် မနိမ်ဴေသာ ဝန်ထမ်ဵကို ပုဳစဳ (၈) ပဖင်ဴ ေကာ်မရှင်ေန့်စာ ထုတဆ
် င်ဴ၍ ေန့်အပ်
တာဝန်ေပဵရမည်။
၉၉။

ဥပေဒပုဒ်မ

၈

ပါ

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိသည်

မိမိကုယ
ိ ်စာဵ

သွာဵေရာက် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျှေင် စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်
တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵကို ပုဳစဳ (၈) ပဖင်ဴ ေကာ်မရှင်ေန့်စာ ထုတဆ
် င်ဴ၍ ေန့်အပ်
တာဝန် ေပဵရမည်။
၁၀၀။

နည်ဵဥပေဒ ၉၈ နှငဴ် ၉၉ တိ္ဓအ
ု ရ ေကာ်မရှင်ေန့်စာ ထုတဆ
် ငဴ်ပေင်ဵကို ေနာက်

ဆက်တဲွ (၇) ပါ အတိုင်ဵ ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက်အပဖစ် စာေျုပ်စာတမ်ဵ၏ ေနာက်ေကျာတွင်
မင်နီပဖငဴ် ေရဵသာဵမပီဵ ေကာ်မရှငေ
် န့်စာထုတေ
် ပဵသူ မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက ရက်စွဲတပ်၍
လက်မှတ် ေရဵထိုဵရမည်။
၁၀၁။

ေကာ်မရှင်ေန့်စာ ထုတဆ
် င်ဴပေင်ဵေဳရသူက ေကာ်မရှင်ေန့်စာအရ ေဆာင်ရွက်

မပီဵသည်ဴအေါ စာေျုပ်စာတမ်ဵေပ္ဒတွင် မိမိ၏ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှုအေပေအေနကို ေနာက်ဆက်
တွဲ (၈) ပါ အတိုင်ဵ ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတ၍
် ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိထဳ ပပန်လည်တင်ပပရမည်။
၁၀၂။

စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵသညဴ်အေါ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၁ အရ ကင်ဵလွတ်

ေွငဴ်ပပုသညဴအ
် ေျက် ပါရှိလျှေင် ယင်ဵကင်ဵလွတေ
် ွငဴ်ပပုသညဴ်အေျက်ကို သက်ဆုင
ိ ်ရာ စာေျုပ်
စာတမ်ဵတွင် ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက် ေရဵသာဵမပီဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ
စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
၁၀၃။

သက်ဆုင
ိ ်ရာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက ဥပေဒပုဒ်မ ၈၂ နှင်ဴအညီ

လိုအပ်ေျက်ကို အေ ကာင်ဵ ကာဵေမဵပမန်ဵေျက်အေပ္ဒ သက်ဆုင
ိ ်ရာအရာရှိက ရုဳဵစာပဖင်ဴ
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စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ အေျက်အလက်မျာဵ၊ လက်မှတ်မျာဵ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵနှင်ဴ စာေျုပ်ကို
မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပသည်မှာ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ ပပန် ကာဵလာလျှေင် ယင်ဵအေျက်မျာဵကို
စာေျုပ်စာတမ်ဵတွင် ထပ်ဆင်ဴေရဵ မှတေ
် ျက် ေရဵသာဵမပီဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
၁၀၄။

နည်ဵဥပေဒ ၉၄၊ ၉၇၊ ၉၈ နှငဴ် ၉၉တို္ဓအရ စာေျုပ်စာတမ်ဵေျုပ်ဆုသ
ိ ူ ေနထိုင်ရာ

သို္ဓ သွာဵေရာက်၍ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ပေင်ဵကို ပုဳစဳ (၉) ပဖငဴ် ေရဵမှတရ
် မည်။

အခန်ဵ(၉)
ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာမျာဵ မှတပ
် ုဳတင်ပခင်ဵ
၁၀၅။

မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ သက်ေသေဳ လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာကို

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှအ
ဲ ပ်သူ ေနထိုင်ရာအရပ်ရှိ မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵ သို္ဓမဟုတ်
မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵတွင် မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပရမည်။
၁၀၆။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာကို မှန်ကန်ေ ကာင်ဵသက်ေသေဳလက်မှတ်ေရဵထိုဵရာတွင် ကိုယ်စာဵလှယ်
လွှဲအပ်သန
ူ င
ှ ်ဴ သက်ေသတိ္ဓု မှန်ကန်ပပည်ဴစုဳသည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာမျာဵကိုသာ လက်ေဳ
ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၁၀၇။

နည်ဵဥပေဒ ၁၀၆ အရ လက်ေဳမပီဵသည်ဴအေါ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲအပ်သူနှင်ဴ

သက်ေသတိ္ဓ၏
ု
လက်မှတမ
် ျာဵေဘဵတွင် ယင်ဵတိ္ဓ၏
ု လက်ေဗွမျာဵကို နှိပ်ယူမပီဵ မှတပ
် ုဳတင်
စာအုပ်အမှတ် (၇) တွင်လည်ဵ လက်ေဗွနှိပ်မှတ် ရယူထာဵရမည်။ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ်
(၇) ရှိ လက်ေဗွနှိပ်မှတအ
် သီဵသီဵ၏ အမှတက
် ို ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာရှိ လက်ေဗွနှိပ်မှတန
် င
ှ ်ဴ
ယှဉ်၍ ေရဵသာဵရမည်။
၁၀၈။

နည်ဵဥပေဒ ၁၀၇ အရ ပပည်ဴစုဳစွာ ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵေသာ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ

သက်ေသေဳ လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာတွင် ေနာက်ဆက်တဲွ (၉) ပါ
အတိုင်ဵ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက် ေရဵသာဵ၍ ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ
၈ ပါ မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
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၁၀၉။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵသို္ဓ တင်ပပရန် မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ သက်ေသေဳလက်မှတ် ေရဵထိုဵ
သည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာမျာဵကို မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၆)တွင် မှတတ
် မ်ဵတင် ရမည်။
၁၁၀။

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာတွင် ပါဝင်ေသာ အေ ကာင်ဵအရာမျာဵ၌ စာေျုပ်စာတမ်ဵ

မှတပ
် ုဳတင်ရန် ကိစ္စရပ်ေဖာ်ပပပါရှိသည်ဴ တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထက် ပိုသူတု္ဓိက လွှဲအပ်
ေသာ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာမျာဵကိုလည်ဵ နည်ဵဥပေဒ ၁၀၉ နှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၁၁။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ သက်ေသေဳ

လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်ဴ

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာမျာဵမှတစ်ပါဵ

အပောဵကိစ္စအတွက် အသုဳဵပပုရန် လွှဲအပ်ေသာ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာမျာဵကို မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန်
တင်ပပလာလျှေင် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မေွဲ (ည) ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကဲဴသို္ဓ စစ်ေဆဵရန်
အေျက်မျာဵကို စစ်ေဆဵမပီဵ ညီညွှတ်မှုရှိပါက မှတပ
် ုဳတင် ေပဵရမည်။ ယင်ဵ ကိုယ်စာဵလှယ်
လွှဲစာမျာဵကို မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၄) တွင် မှတ်တမ်ဵတင် ရမည်။
၁၁၂။

နည်ဵဥပေဒ ၁၀၉ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒ ၁၁၀ နှင်ဴအညီ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ

သက်ေသေဳ လက်မှတေ
် ရဵထိုဵသည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာကို သက်ဆုင
ိ ်သက
ူ
ပပန်လည်
ရုပ်သိမ်ဵလိုသည်ဴအေါ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲသူနင
ှ ်ဴ

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာရရှိသူတက
္ဓုိ

နှစဦ
် ဵ

သေဘာတူရုပ်သိမ်ဵပေင်ဵပဖစ်ပါက ရုပ်သိမ်ဵလိုသည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ
မူရင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရဳဵု က ေရဵကူဵေပဵေသာ
မိတူ္တ မှန် ပူဵတွ၍
ဲ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ ရုပ်သိမ်ဵေ ကာင်ဵ တင်ပပစာကို
သက်ဆုင
ိ ်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိထဳ

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲသူနှင်ဴ

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ

ရရှိသူတ္ဓုိ ကိုယ်တုင
ိ ် တင်ပပရမည်။
(ေ)

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲသူ သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာရရှိသူတစ်ဦဵဦဵက
ရုပ်သိမ်ဵလျှေင် ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ ရုပ်သိမ်ဵေ ကာင်ဵကို သတင်ဵစာ
တွင် ထညဴ်သွင်ဵေ ကာ်ပငာ၍ သတင်ဵစာတွင် ေဖာ်ပပေဲဴေသာ ရုပ်သိမ်ဵ
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ေ ကာင်ဵ ေ ကာ်ပငာေျက်၊ ရုပ်သိမ်ဵလိုသည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ မူရင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵက ေရဵကူဵေပဵေသာ မိတူ္တ မှန်
ပူဵတွ၍
ဲ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ ရုပ်သိမ်ဵေ ကာင်ဵ တင်ပပစာကို သက်ဆိုင်
ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်
အရာရှိထဳ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ ရုပ်သိမ်ဵသူ ကိုယ်တုင
ိ ် တင်ပပရမည်။
(ဂ)

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
သည် နည်ဵဥပေဒေွဲ (က) နှင်ဴ (ေ) ပါ တင်ပပစာကို လက်ေဳရရှိလျှေင်
မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၆) ရှိ လက်ေဳမှတတ
် မ်ဵတွင် “ ------ရက်စွေဲပါ

လွှဲအပ်သူ သို့မဟုတ် လက်ခဳသူ သို့မဟုတ် လွှဲအပ်သူနှင်ဴ

လက်ခဳသူတု့ိ

ကိုယ်တုင
ိ ်က

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာရုပ်သိမ်ဵေ ကာင်ဵ

တင်ပပချက်ကို မှတသ
် ာဵသည်” ဟု မင်နီပဖင်ဴ ေရဵသာဵ၍ ရက်စွဲတပ်မပီဵ
လက်မှတ် ေရဵထိုဵရမည်။

အခန်ဵ(၁၀)
မှတပ
် ုဳတင်ထာဵပပီဵသည်ဴ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို ရှာေဖွေ ကည်ဴရှုပခင်ဵ၊
မိတူ္တ ေရဵကူဵပခင်ဵနှင်ဴ ထုတေ
် ပဵပခင်ဵ
၁၁၃။

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵရှိ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵတွင် မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵ

သည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို ရှာေဖွ ကည်ဴရှုေွင်ဴ သို္ဓမဟုတ် မိတူ္တ ေရဵကူဵေွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵ
သူသည် ရုဳဵေွန်အက်ဥပေဒအရ သတ်မှတသ
် ညဴ် ရုဳဵေွန်တဳဆိပ်ေေါင်ဵ ကပ်နှိပ်မပီဵ ေလျှောက်ထာဵ
ရမည်။
၁၁၄။

နည်ဵဥပေဒ ၁၁၃ အရ ေလျှောက်ထာဵေျက်ကို လက်ေဳရရှိပါက ဥပေဒပုဒ်မ ၆၈၊

ပုဒ်မေွဲ (ေ) အရ

ေ ကာ်ပငာထာဵသည်ဴ အေေ ကဵေငွနှုန်ဵထာဵကို ေပဵသွင်ဵေစမပီဵလျှေင်

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ကည်ဴရှုေွင်ဴနှင်ဴ မိတ္တူကူဵယူ ေွင်ဴပပုနိင
ု ်သည် (က) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁) နှင်ဴ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁)
ေနာက် ဆက်တဲတ
ွ ွင် မှတပ
် ုဳတင်ထာဵေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို
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မည်သူမဆို

ကည်ဴရှုေွင်ဴနှင်ဴ မိတူ္တ ကူဵယူေွင်ဴ ပပုနိင
ု ်သည်။ ထို္ဓပပင်

မိတူ္တ ေရဵကူဵရာ တွင် သက်ေသေဳေပမပုဳ၊ ေပမရာဇဝင် တွလ
ဲ ျက်ရှိသည်ဴ
ေရဵသွင်ဵေျက် မျာဵ ကို မိတူ္တ ရလိုေ ကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵသည်ဴအေါ
သက်ေသေဳေပမပုဳ၊

ေပမရာဇဝင်

လက်ေဳမှန်ကို

ေရဵကူဵေပဵနိုင်ရန်

မှတပ
် ုဳတင်အရာရှိက သီဵပောဵစီမဳ၍ ေရဵကူဵရမည်။
(ေ)

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၂) တွင် မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵေသာ ေရဵမှတ်
ေျက်မျာဵကို မည်သူမဆို ကည်ဴရှုေွင်ဴနှင်ဴ မိတူ္တ ကူဵယူေွင်ဴ ပပုနိင
ု ်သည်။

(ဂ)

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၃) တွင် မှတပ
် ုဳတင်ထာဵေသာ စာေျုပ်မျာဵ
ကို စာေျုပ် ေျုပ်ဆုမ
ိ ှတ်ပုဳတင်သူ သို္ဓမဟုတ် ၄င်ဵတိ္ဓ၏
ု တရာဵ၀င် ကိုယ်
စာဵလှယ်လွှဲစာရသူမျာဵကို ကည်ဴရှုေွင်ဴနှင်ဴ မိတူ္တ ကူဵယူေွင်ဴပပုနိင
ု ်သည်။
ေျုပ်ဆုမ
ိ ှတပ
် ုဳတင်သူတု္ဓိ

ကွယ်လွန်မပီဵေနာက်

အေထာက်အထာဵပဖင်ဴ

ေလျှောက်ထာဵလာပါက

ကွယ်လွန်ေ ကာင်ဵ
ေလျှောက်ထာဵသူ

မည်သူမဆို ကည်ဴရှုေွင်ဴနှင်ဴ မိတူ္တ ကူဵယူေွင်ဴ ပပုနိင
ု ်သည်။
(ဃ) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၄) တွင် မှတပ
် ုဳတင်ထာဵေသာ စာေျုပ်
မျာဵကို စာေျုပ်စာတမ်ဵ ေျုပ်ဆုမ
ိ ှတပ
် ုဳတင်သူ သို္ဓမဟုတ် ၄င်ဵတိ္ဓ၏
ု
တရာဵ၀င် ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာရသူမျာဵကို ကည်ဴရှုေွင်ဴနှင်ဴ မိတူ္တ ကူဵယူ
ေွင်ဴ ပပုနိုင်သည်။ အပောဵ မည်သူမျှေ ကည်ဴရှုေွင်ဴ၊ မိတူ္တ ကူဵယူေွင်ဴ မရှိေစ
ရ။ ေျုပ်ဆုိ မှတပ
် ုဳတင်သူတု္ဓိ ကွယ်လွန်မပီဵေနာက် ကွယ်လွန်ေ ကာင်ဵ
အေထာက်အထာဵပဖင်ဴ

ေလျှောက်ထာဵလာပါက

ေလျှောက်ထာဵသူ

မည်သူမဆို ကည်ဴရှုေွင်ဴနှင်ဴ မိတူ္တ ကူဵယူေွင်ဴ ပပုနိင
ု ်သည်။
(င) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၆) ရှိ ေရဵသွင်ဵေျက်မျာဵကို ကိုယ်စာဵလှယ်
လွှဲအပ်သူ သို္ဓမဟုတ် လွှဲအပ်ေဳရသူကို ကည်ဴရေ
ှု ွင်ဴနင
ှ ်ဴ မိတူ္တ ကူဵယူေွင်ဴ
ပပုနိင
ု ်သည်။ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာကို ရုပ်သိမ်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵ
သို္ဓမဟုတ် လွှဲအပ်သူ ကွယ်လွန်မပီဵ ပဖစ်ပါက မည်သူမျှေ မိတူ္တ ကူဵယူေွင်ဴ
မရှိေစရ။ သို္ဓရာတွင် အစိုဵရဌာန၊အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ကည်ဴရှုေွင်ဴ၊ မိတူ္တ
ကူဵယူေွင်ဴ နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ တရာဵဝင် ေတာင်ဵေဳလာပါက မှတတ
် မ်ဵ
တင်၍ ေွင်ဴပပုရမည်။
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၁၁၅။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၅) နှင်ဴ အမှတ် (၇) ရှိ မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵသည်ဴ

အေ ကာင်ဵအရာမျာဵကို မည်သူမျှေ ကည်ဴရှုေွင်ဴနှင်ဴ မိတူ္တ ကူဵယူေွင်ဴ မရှိေစရ။ သို္ဓရာတွင်
အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ကည်ဴရှုေွင်ဴ၊ မိတ္တူကူဵယူေွင်ဴနင
ှ ်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ တရာဵဝင်
ေတာင်ဵေဳလာပါက မှတတ
် မ်ဵတင်၍ ေွင်ဴပပုရမည်။
၁၁၆။

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ

သို္ဓမဟုတ်

မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵ

မှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵမျာဵတွင် မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို မိတ္တူေရဵကူဵရန်
သို္ဓမဟုတ် ကည်ဴရှုရန် ေလျှောက်ထာဵလာသည်ဴအေါ စာေျုပ်စာတမ်ဵကို ရှာေဖွရန် လိုအပ်ပါက
ရှာေဖွပေင်ဵအတွက် သတ်မှတသ
် ည်ဴ အေေ ကဵေငွကို ေပဵသွင်ဵေစမပီဵမှ ရှာေဖွေွငဴ်ပပု ရမည်။
၁၁၇။

မိတူ္တ ေရဵကူဵရန် ေွင်ဴပပုသည်ဴအေါ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အသီဵသီဵတွင် မှတတ
် မ်ဵ

တင်ထာဵသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို မိတူ္တ ေရဵကူဵရန်နှင်ဴ တိက
ု ်ဆုင
ိ ်စစ်ေဆဵရန် ဝန်ထမ်ဵ
အာဵ တာဝန်ေပဵ၍ ေဆာင်ရွက်ေစ နိုင်သည်။
၁၁၈။

မိတူ္တ ေရဵကူဵသူသည်

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵ၌

မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵသည်ဴ

စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ စကာဵရပ်မျာဵကို ေသေျာစွာ တိက
ု ်ဆုင
ိ ်ေရဵကူဵ၍ “ေရဵကူဵသူ” ဟု
ေရဵသာဵမပီဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။ တိက
ု ်ဆုင
ိ ်စစ်ေဆဵသူသည် မိတူ္တ ေရဵကူဵထာဵေသာ
စာေျုပ်စာတမ်ဵကို စာအုပ်ရှိ မှတတ
် မ်ဵေရဵသွင်ဵေျက်နှင်ဴ တိက
ု ်ဆုင
ိ ်စစ်ေဆဵ၍ မှန်ကန်
ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိလျှေင် “တိက
ု ်ဆုင
ိ ်စစ်ေဆဵသူ” ဟု ေရဵသာဵ၍ လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
၁၁၉။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

နည်ဵဥပေဒ ၁၁၈ နှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်မပီဵသည်ဴအေါ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵတွင် မှတတ
် မ်ဵ
တင်ထာဵသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵပါ စကာဵရပ်မျာဵကို မှန်ကန်ပေင်ဵ ရှိ မရှိ ထပ်မဳ စိစစ်မပီဵ
မှန်ကန်လျှေင် “မိတူ္တ မှန်” ဟု ေရဵသာဵမပီဵ လက်မှတေ
် ရဵထိုဵ ထုတေ
် ပဵရမည်။
၁၂၀။

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵရှိ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵတွင် မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵ

သည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵကို ကည်ဴရှု့ရန် နည်ဵဥပေဒ ၁၁၃ နှင်ဴအညီ ေလျှောက်ထာဵလာသည်ဴ
အတွက်

ကည်ဴရှုေွင်ဴပပုသည်ဴအေါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ သို္ဓမဟုတ် ၄င်ဵက

တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵ၏ ေရှ့တွင် ကည်ဴရှုေစ ရမည်။ ကည်ဴရှုသည်ဴအေါ
မှတတ
် မ်ဵအာဵ ပပုပပင်ပေင်ဵ၊ ဖျက်ဆဵီ ပေင်ဵ၊ မိတူ္တ ကူဵပေင်ဵ၊ ဓာတ်ပုဳရုိက်ကူဵပေင်ဵ၊ တစ်နည်ဵ
နည်ဵပဖင်ဴ ကူဵယူပေင်ဵ မပပုရ။
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၁၂၁။

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁)၊ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁) ေနာက်ဆက်တဲ၊ွ

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၂)၊(၃)၊(၄) နှင်ဴ (၆) မျာဵတွင် ေရဵသွင်ဵေျက်မျာဵကို ကည်ဴရှုေွင်ဴနှင်ဴ
မိတူ္တ ကူဵယူေွင်ဴပပုရန် အလို္ဓငှာ ရှာေဖွရန်လိုအပ်ပါက စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
ကိုယ်တိုင် သို္ဓမဟုတ် ၎င်ဵမှတာဝန်ေပဵအပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵက ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၁၂၂။

အီလက်ထေရာနစ်မှတ်တမ်ဵ (Electronic Record) ပဖင်ဴ မှတတ
် မ်ဵတင်

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ ရှာေဖွပေင်ဵ၊ ကည်ဴရှုပေင်ဵနှင်ဴ မိတူ္တ ေရဵကူဵပေင်ဵတို္ဓ
နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ လိုအပ်သညဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ ညွှန် ကာဵေျက်မျာဵကို ဦဵစီဵဌာနက ထုတ်
ပပန်နုင
ိ ်သည်။

အခန်ဵ(၁၁)
မှတပ
် ုဳတင်ပခင်ဵ၊ ရှာေဖွေပခင်ဵ၊ မိတူ္တ ကူဵယူပခင်ဵဆိင
ု ်ရာ အခေ ကဵေငွေမျာဵ
၁၂၃။

မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပလာသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို နည်ဵဥပေဒ ၂၈ အရ

မှတ်ပုဳတင်ရန် လက်ေဳမပီဵသည်ဴအေျိန်တွင် ကျသင်ဴသည်ဴမှတ်ပုဳတင်ေမျာဵကို ေပဵသွင်ဵေစရမည်။
၁၂၄။

နိုင်ငဳေတာ်၏ အကျိုဵစီဵပွာဵအလို္ဓငှာ ေျုပ်ဆုေ
ိ သာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵအတွက်

မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန်

ေလျှောက်ထာဵသူမျာဵသည်

မှတ်ပုဳတင်ေ

ကင်ဵလွတ်ေွင်ဴပပုေပဵနိုင်ရန်

ေလျှောက်ထာဵေွင်ဴ ရှိသည်။
၁၂၅။

နည်ဵဥပေဒ ၁၂၄ အရ ေလျှောက်ထာဵလာလျှေင် မှတပ
် ုဳတင်ေအာဵလုဳဵ သို္ဓမဟုတ်

တစ်စိတတ
် စ်ပိုင်ဵ ကင်ဵလွတေ
် ွင်ဴပပု မပပုကို ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်က ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၈ နှင်ဴ
အညီ ၀န်ကကီဵ၏ သေဘာတူညီေျက်ပဖင်ဴ ဆုဵဳ ပဖတ်ေပဵရမည်။
၁၂၆။

မှတပ
် ုဳတင်ပေင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ

မျာဵမှ လာေရာက်ထုတ်ယူမှုမရှိသပဖင်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵတွင် ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ ထက်
ေကျာ်လွန်၍

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရပေင်ဵအတွက်

အေေ ကဵေငွအာဵ

သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵပဖင်ဴ

ေပဵသွင်ဵေစရမည်။
၁၂၇။

ေသတမ်ဵစာမှတစ်ပါဵ အပောဵစာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ တရာဵရုဳဵ၏ဒီဂရီ သို္ဓမဟုတ်

အမိန့်မျာဵကို ရက်ေပါင်ဵ ၁၂၀ ေကျာ်လွန်မပီဵ မှတပ
် ုဳတင်ရန် တင်ပပလာသည်ဴအေါ ဥပေဒ
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ပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မေွဲ (ဂ) အရ မှတပ
် ုဳတင်ေအပပင် ထပ်မဳေပဵေဆာင်ရမည်ဴ ဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵမှာ
ေအာက် ပါ အတိုင်ဵ ပဖစ်သည် (က) ေကျာ်လွန်သည်ဴကာလမှာ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ ထိ ပဖစ်ပါက

- မှတ်ပုဳတင်ေ၏ ၂ ဆ

(ေ) ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ ထက်ေကျာ်၍ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ထက်မပိုလျှေင် - မှတ်ပုဳတင်ေ၏ ၃ ဆ
(ဂ) ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ထက်ေကျာ်၍ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ ထက်မပိုလျှေင် - မှတ်ပုဳတင်ေ၏ ၆ ဆ
(ဃ)ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ ထက်ေကျာ်၍ ရက်ေပါင်ဵ ၁၂၀ ထက်မပိုလျှေင်-မှတ်ပုဳတင်ေ၏ ၁၀ ဆ
၁၂၈။

မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပသူက မှတ်ပုဳတင်ေနှင်ဴ အေထွေထွရေငွမျာဵ ေပဵသွင်ဵ

သညဴ်အေါ လက်ေဳရရှိေ ကာင်ဵ ေပပစာကို ပုဳစဳ (၁၀) ပဖငဴ် ပပန်လည် ထုတေ
် ပဵရမည်။
၁၂၉။

မှတပ
် ုဳတင်မပီဵေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵကို ထုတေ
် ပဵရာတွင် စာေျုပ်စာတမ်ဵ ပပန်

လည်ထုတေ
် ပဵသည်ဴမှတ်တမ်ဵစာအုပ်တင
ွ ် လက်ေဳရရှိေ ကာင်ဵ သက်ဆင
ို ်သူအာဵ လက်မှတ်
ေရဵထိုဵေစ၍ နည်ဵဥပေဒ ၁၂၈ အရ ထုတေ
် ပဵေသာ ေပပစာကို ပပန်လည် သိမ်ဵယူမပီဵ
စာေျုပ်စာတမ်ဵကို ထုတ်ေပဵရမည်။
၁၃၀။

မှတပ
် ုဳတင်ေ ကင်ဵလွတေ
် ွင်ဴပပုရန် ေလျှောက်ထာဵပေင်ဵရှိပါက ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇

သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳသို္ဓ
အဆင်ဆ
ဴ င်ဴတင်ပပရမည်ဴပပင် နှစေ
် ျုပ်အစီရင်ေဳစာ၌လည်ဵ သီဵပောဵထည်ဴသွင်ဵ ေဖာ်ပပရမည်။
၁၃၁။

မှတပ
် ုဳတင်ေကင်ဵလွတေ
် ွင်ဴပပုပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ပမန်မာနိုင်ငဳတဳဆပ
ိ ်ေေါင်ဵအက်

ဥပေဒနှင်ဴအညီ တဳဆိပ်ေေါင်ဵေွန် ကင်ဵလွတေ
် ွင်ဴပပုပေင်ဵ ရှိပါက ကင်ဵလွတေ
် ွင်ဴပပုေ ကာင်ဵ
ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတေ
် ျက်ကို သက်ဆုင
ိ ်ရာ စာေျုပ်စာတမ်ဵ၌ ထည်ဴသွင်ဵေရဵမှတရ
် မည်။

အခန်ဵ(၁၂)
မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵနှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ သိမ်ဵဆည်ဵပခင်ဵနှင်ဴ ဖျက်ဆဵီ ပခင်ဵ
၁၃၂။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၉ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵမျာဵတွင် ေအာက်ပါ မှတတ
် မ်ဵ

မျာဵကို အမမဲစာတွဲ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိရမည် (က) ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိက နည်ဵဥပေဒ ၂၅
အရ ေျမှတ်သည်ဴ အမိန့်မျာဵ၊
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(ေ)
၁၃၃။

ဥပေဒပုဒ်မ ၆၃ အရ ေျမှတသ
် ညဴ် အမိန့်မိတူ္တ မျာဵ။

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵနှငဴ်

မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ

မျာဵရှိ

ေအာက်ပါမှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵနှင်ဴ

မှတတ
် မ်ဵမျာဵကို အမမဲတမ်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ ရှိရမည် (က) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁) ၊ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁) ေနာက်
ဆက်တဲ၊ွ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇) ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၁၈ (ေ) အရ နိုကတီပဗ္ဗလစ်က မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ် ေရဵထိုဵ
ထာဵသည်ဴ ပမန်မာဘာသာပပန်ဆေ
ို ျက်မျာဵ၊
(ေ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၆၃ အရ ေျမှတသ
် ညဴ် အမိန့်မိတူ္တ မျာဵ။

(ဂ)

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵတွင် ဖျက်ဆီဵေဲဴမပီဵပဖစ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵ
မျာဵစာရင်ဵ၊

(ဃ) နည်ဵဥပေဒ ၈၁ အရ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိသည်ဴ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵစာရင်ဵ
အတွဲ (၁) နှငဴ် အတွဲ (၂)။
၁၃၄။

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ

သို္ဓမဟုတ်

မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵ

မှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵတွင် တည်ဆဥ
ဲ ပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အပောဵအေ ကာင်ဵ
တစ်ရပ်ရပ်အရ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ မှတပ
် ုဳတင်ပေင်ဵလုပ်ငန်ဵ မေဆာင်ရွက်ရေသဵေသာ
စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို သီဵပောဵစာရင်ဵ ပပုစုထာဵရှိရမည်။
၁၃၅။

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳ

တင်ရုဳဵတွင် မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵစာရင်ဵအတွဲ (၂) ၌ စာရင်ဵပပုစုထာဵရှိသညဴ် စာအုပ်နှင်ဴ
စာရွကစ
် ာတမ်ဵမျာဵကို သုဳဵစွက
ဲ ုန်ဆဳုဵသည်ဴ နှစ်မှ သုဳဵနှစ်ထိ ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵရှိရမည်။
၁၃၆။

နှစစ
် ဉ် စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပလာေသာ ေလျှောက်ထာဵစာ၊

ေတာင်ဵေဳစစ်ေဆဵေဲဴေသာ စာရွကစ
် ာတမ်ဵမိတ္တူ လက်ေဳစာရင်ဵမျာဵ၊ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ၊
နှိုဵေဆာ်စာနှင်ဴ သာမန်အေ ကာင်ဵ ကာဵစာမျာဵကို တစ်နှစ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
၁၃၇။

ေငွစာရင်ဵနှင်ဴသက်ဆုင
ိ ်ေသာ စာရင်ဵမျာဵ၊ ေငွသွင်ဵေျလဳမျာဵကို ဘဏ္ဍာေရဵ

စည်ဵမျဉ်ဵ၊ ေငွစာရင်ဵလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ နှင်ဴအညီ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။
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၁၃၈။
နှစစ
် ဉ်

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵရှိ ဖျက်ဆဵီ မည်ဴ စာရွကစ
် ာတမ်ဵမျာဵစာရင်ဵကို
ဘဏ္ဍာေရဵနှစက
် ုန်ဆဳဵု မပီဵေနာက်

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳ

အဆင်ဴဆင်ဴ

တင်ပပရမည်။
၁၃၉။

ဖျက်ဆဵီ ရာတွင် ပါဝင်သည်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵစာရင်ဵကို မှတသ
် ာဵထာဵ

ရမည်ဴအပပင် ဖျက်ဆဵီ မှုမှတတ
် မ်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵ ရယူထာဵရမည်။
၁၄၀။

ေသတမ်ဵစာမှတစ်ပါဵ အပောဵစာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵမပီဵေနာက်

၂၄ လအတွင်ဵ ပပန်လည်ေရွဵယူပေင်ဵ မရှိသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵစာရင်ဵကို စာေျုပ်
စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ၏ လူအမျာဵ ပမင်သာသည်ဴေနရာတွင် “ပပန်လည်ေရွဵယူပေင်ဵ မရှိပါက
ဖျက်ဆဵီ မည်ဴအေ ကာင်ဵ” ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ ထိ ေ ကညာ၍ ပပန်လည်ေရွဵယူပေင်ဵ မရှိပါက
ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ဖျက်ဆဵီ ေွင်ဴ တင်ပပေတာင်ဵေဳရမည်။
၁၄၁။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇၉ အရ ဖျက်ဆဵီ ေွင်ဴရမပီဵေနာက် ဖျက်ဆဵီ သည်ဴအေါ ဥပေဒ ပုဒ်မ

၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်
ရွကရ
် မည် (က) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်၌ ယင်ဵစာေျုပ်စာတမ်ဵေရဵကူဵထာဵေသာ စာမျက်နှာ
လက်ယာဘက်အနာဵ

ကွက်လပ်၌

ဖျက်ဆဵီ ေဲဴသည်ဴ

အေ ကာင်ဵကို

ေရဵသာဵ၍ လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
(ေ) မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၆) ၌ ယင်ဵကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ ေရဵသွင်ဵ
ထာဵေသာ စာမျက်နှာတွင် ဖျက်ဆဵီ ေဲဴသည်ဴ အေ ကာင်ဵကို ေရဵသာဵ၍
လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။

အခန်ဵ(၁၃)
မှတပ
် ုဳတင်ခရေငွေလချုပ်စာရင်ဵနှင်ဴနှစ်ချုပ်စာရင်ဵ
၁၄၂။

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵနှငဴ်

မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ
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တဳဆိပ်ေေါင်ဵတန်ဖိုဵ၊ စာေျုပ်စာတမ်ဵ မှတပ
် ုဳတင်ေ ရေငွနင
ှ ်ဴ အေထွေထွရေငွမျာဵကို ပုဳစဳ
(၁၁) ပဖင်ဴ လေျုပ်စာရင်ဵ ပပုစုမပီဵ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳ အဆင်ဴဆင်ဴ တင်ပပရမည်။
၁၄၃။

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ သုဳဵလတစ်ကကိမ် သုဳဵလပါတ်စာရင်ဵကိုလည်ဵ ပုဳစဳ (၁၁)

ပဖင်ဴ စာရင်ဵပပုစုမပီဵ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳ အဆင်ဴဆင်ဴတင်ပပ ရမည်။
၁၄၄။

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် တစ်နှစ်အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု နှစ်ေျုပ်စာရင်ဵ

ပပုစုမပီဵ နှစေ
် ျုပ်အစီရင်ေဳစာနှင်ဴအတူ

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကုန်ဆဳဵု မပီဵ

သတ်မှတ်ရက်အတွင်ဵ

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳ အဆင်ဴဆင်ဴ တင်ပပရမည်။

အခန်ဵ(၁၄)
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရဳဵု မျာဵ စစ်ေဆဵပခင်ဵ
၁၄၅။

ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိသည် မမို့ေတာ်စာေျုပ်

စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵမျာဵအာဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ကုန်ဆဳဵု သည်ဴအေါ သတ်မှတက
် ာလအတွင်ဵ
စစ်ေဆဵမပီဵ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳတင်ပပရမည်။
၁၄၆။

ဥပေဒပုဒ်မ

၅

ပါ

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်ရုဳဵမျာဵအာဵ ကိုယ်တိုင်
သက်ဆုင
ိ ်ရာ

ေရိုင်၏

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိေျက်မျာဵကို

စုဳစမ်ဵ

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵမျာဵကို

ဥပေဒပုဒ်မ

၅

ပါ

စစ်ေဆဵနိုင်သည်

သို္ဓမဟုတ်

တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိသည်

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳ တင်ပပရမည်။
၁၄၇။

ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိနှင်ဴ သက်ဆုင
ိ ်ရာ ေရိုင်၏

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵမှူဵတို္ဓ၏ စစ်ေဆဵေျက်အစီရင်ေဳစာတွင် ေဖာ်ပပပါရှိေသာ လိုက်နာ ေဆာင်
ရွကရ
် မည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ ရှိ မရှိ လာမည်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်
စစ်ေဆဵေျက် အစီရင်ေဳစာတွင် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ပပရမည်။
၁၄၈။

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည်

လုပ်ငန်ဵလိုအပ်ေျက်အရ

မည်သည်ဴအေျိနတ
် ွင်

မဆို စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵမျာဵကို ကိုယ်တုင
ိ ် ပဖစ်ေစ၊ ဦဵစီဵဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦဵဦဵကို
တာဝန်ေပဵအပ်၍ ပဖစ်ေစ စစ်ေဆဵနိုင်သည်။
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၁၄၉။

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည် စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵမျာဵ စစ်ေဆဵပေင်ဵနှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍

စစ်ေဆဵရမည်ဴအေျိနက
် ာလ၊

စစ်ေဆဵရမည်အ
ဴ ေျက်မျာဵနှင်ဴ

လိုက်နာရမည်ဴ

အေ ကာင်ဵအရာမျာဵကို လိုအပ်သလို ညွှန် ကာဵနိုင်သည်။

အခန်ဵ(၁၅)
အေထွေေထွေ
၁၅၀။
ပါရှိသညဴ်

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵလာသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵတွင် ေဖာ်ပပ
မေရွှေ့မေပပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ

နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍

ဆိင
ု ်ေရဵဆိုင်ေွင်ဴရှိသူတု္ဓိမှ

တင်ပပလာသည်ဴ ကန့်ကွက်ေျက်မျာဵကို သီဵပောဵစာတွဲ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိမပီဵ ကန့်ကွက်လွှာ
လက်ေဳရရှိသညဴ် ရက်စွဲ၊ ကန့်ကွက်သူတု္ဓိ၏ အမည်၊ မှတပ
် ုဳတင်အမှတ၊် ေနရပ် လိပ်စာ၊
ကန့်ကွက်သည်ဴပစ္စည်ဵ

တည်ရှိရာ

ကွင်ဵ/အကွက်အမှတ၊်

ဦဵပိုင်အမှတ၊်

မမို့နယ်၊

ရပ်ကွက်/

ေကျဵရွာအုပ်စု၊

ေပမကွက်အမှတ်နှင်ဴ

ေပမဧရိယာတိ္ဓက
ု ို

မေရွှေ့မေပပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ

စာရင်ဵပပုစုထာဵရှိရမည်။
၁၅၁။

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပလာသည်ဴအေါ ကန့်ကွက်ေျက် ရှိ မရှိကို နည်ဵဥပေဒ ၁၅၀ ပါ မှတ်
တမ်ဵပဖင်ဴ တိက
ု ်ဆုင
ိ ် စစ်ေဆဵရမည်။
၁၅၂။

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်ေလျှောက်ထာဵလာသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵတွင် ေဖာ်ပပပါရှိ

ေသာ

မေရွှေ့မေပပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ သက်ဆုင
ိ ်သည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ

စပ်လျဉ်ဵ၍ ကန့်ကွက်မှု တစုဳတရာရှိပါက ကန့်ကွက်သူတို္ဓထဳ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၄ (က) အရ
တာဵဝရမ်ဵ တင်ပပသွာဵရန် အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ ေပဵပို္ဓရမည်။
၁၅၃။

တာဵဝရမ်ဵ တင်ပပရန် အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို စာတိက
ု ်မှ ေပဵပိုပ္ဓ ေင်ဵပဖစ်လျှေင်

စာတိက
ု ်မှ ရရှိသည်ဴ လက်ေဳပဖတ်ပိုင်ဵကို ရုဳဵလက်ေဳစာနှငဴ်အတူ တွထ
ဲ ာဵရမည်။ ကာယကဳရှင်
သို္ဓ လူကိုယ်တုင
ိ ်ေပဵပို္ဓလျှေင် ေပဵပို္ဓစာမှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်ပဖင်ဴ ေပဵပို္ဓရမည်။
၁၅၄။

ကန့်ကွက်သူ တင်ပပသည်ဴ လိပ်စာအရ ေပဵပို္ဓေသာ်လည်ဵ စာတိက
ု ်မှ လိပ်စာ

ပါသူကို ရှာေဖွမေတွ့ရှိ၍ ရုဳဵသို္ဓ ပပန်လည်ေပဵပို္ဓေသာ စာမျာဵကို ရုဳဵလက်ေဳစာနှငဴ်အတူ
တွထ
ဲ ာဵရမည်။
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၁၅၅။

နည်ဵဥပေဒ ၁၅၃ နှင်ဴ ၁၅၄ တိ္ဓအ
ု ရ ေဆာင်ရွက်မပီဵ ကန့်ကွက်သူကို ရှာေဖွ

မေတွ့ရှိပါက ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၄ (က) ပါ ပပဋ္ဌာန်ဵေျက်အတိုင်ဵ မှတပ
် ုဳတင်ရန် တင်ပပလာသည်ဴ
စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတပ
် ုဳတင်ပေင်ဵလုပ်ငန်ဵ မပီဵပပတ်ေအာင် ေဆာင်ရွက် ရမည်။
၁၅၆။

နည်ဵဥပေဒ ၁၅၀ နှင်ဴအညီ မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵရှိသည်ဴ ကန့်ကွက်လွှာမျာဵ

အနက် နှစန
် စ
ှ ထ
် က် ေကျာ်လွန်ေသာ ကန့်ကွက်မှုမျာဵကို အေရဵယူ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ မပပုရ။
၁၅၇။

သက်ဆုင
ိ ်ရာ တရာဵရုဳဵ၏ တာဵဝရမ်ဵတင်ပပနိုင်ပေင်ဵ မရှိေသာ မည်သည်ဴ

ကန့်ကွက်ေျက်ကိုမျှေ အေရဵယူ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵ မပပုရ။
၁၅၈။

ဥပေဒပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵနှငဴ် မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵမျာဵတွင် ဥပေဒ၊
ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ အသုဳဵပပုရသည်ဴ တဳဆိပ်တုဳဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵရန် ဝန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵဦဵ
အာဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။
၁၅၉။

သက်ဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵ၊ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵက ေပဵပို္ဓလာသပဖငဴ်

နည်ဵဥပေဒ ၇၁ အရ မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁) ေနာက်ဆက်တဲတ
ွ င
ွ ် တွက
ဲ ပ်ထာဵမပီဵ ပဖစ်
ေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမိတ္တူမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်သူက မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် ထပ်မဳ
တင်ပပလာလျှေင် ယင်ဵစာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို မှတ်ပုဳတင်ထာဵမပီဵပဖစ်ေ ကာင်ဵ အသိေပဵ ရမည်။
ယင်ဵသို္ဓ အသိေပဵေသာ်လည်ဵ သက်ဆုင
ိ ်သူက မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပပါက ဥပေဒ ပုဒ်မ
၂၁ အရ စစ်ေဆဵမပီဵ ညီညွတလ
် ျှေင် လက်ေဳမှတပ
် ုဳတင်ေပဵရမည်။
၁၆၀။

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ

မှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵမျာဵတွင်
ေ ကညာေျက်အပဖစ်

ကုန်အမှတတ
် ဳဆိပ်မျာဵကို
မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်

သို္ဓမဟုတ်

မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵ

ကုန်အမှတတ
် ဳဆိပ်အပဖစ်

တင်ပပလာသည်ဴ

ကိစ္စရပ်မျာဵကိုသာ

မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရမည်။ ကုန်အမှတတ
် ဳဆိပ်မူပိုင်ေွင်ဴအပဖစ် ရည်ရွယ်၍

မဟုတ်ဘဲ
လက်ေဳ

မှတပ
် ုဳတင်လိုသည်ဴ

ကိစ္စရပ်မျာဵပဖစ်ပါက မှတပ
် ုဳတင် ေပဵပေင်ဵ မပပုရ။
၁၆၁။

မမို့ေတာ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵ သို္ဓမဟုတ် မမို့နယ်စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳ

တင်ရုဳဵမျာဵတွင် စာေပအနုပညာမူပိုင်ေွင်ဴ၊ တီထွင်မှု မူပိုင်ေွင်ဴ၊ စက်မှုလက်မှု ဒီဇိုင်ဵ မူပိုင်ေွင်ဴ၊
ဿာဏပစ္စည်ဵ မူပိုင်ေွင်ဴအပဖစ် ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ မှတပ
် ုဳတင်လိုသည်ဴ စာေျုပ် စာတမ်ဵမျာဵကို
မှတပ
် ုဳတင် ေပဵပေင်ဵ မပပုရ။
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၁၆၂။

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိသည် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇

သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိတစ်ဦဵဦဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု၊
ေဆာင်ရွက်ရန်

ပျက်ကွက်မှုနင
ှ ဴ်

မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်၌

မှတ်တမ်ဵတင်ပေင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ရုဳဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ပေင်ဵတွင် မှာဵယွင်ဵသည်ဴ အေျက်တ္ဓိက
ု ို ပပင်ဆင်ရန် လိုအပ်ေ ကာင်ဵ
ကိုယ်တုင
ိ ်သိရှိလျှေင် ပဖစ်ေစ၊ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵမှူဵ၏ စိစစ်ေတွ့ရှိေျက်အရ သိရလ
ှိ ျှေင်ပဖစ်ေစ၊
ဥပေဒနှင်အ
ဴ ညီ သက်ဆိုင်ရာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိအာဵ ပပင်ဆင်ေစရန် ညွှန် ကာဵ
နိုင်သည်။
၁၆၃။

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၈ သို္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ

၅ ပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိနှင်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵမှူဵတစ်ဦဵဦဵ၏ လုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်မှု၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မှုနှင်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတ်ပုဳတင်ရာတွင်
မှတ်ပုဳတင်စာအုပ၌
် မှတ်တမ်ဵတင်ပေင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ရုဳဵလုပ်ငန်ဵတွင် မှာဵယွင်ဵသည်ဴအေျက်အာဵ
ပပင်ဆင်ရန် လိုအပ်မှုနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ပပင်ဆင်ေစရန် ညွှန် ကာဵ နိုင်သည်။
၁၆၄။

THE REGISTRATION ACT,(India Act 16, 1908, Vol.X) အရ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵ

ေဲဴေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို ေရဵကူဵထာဵရှိသည်ဴ မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်မျာဵ၊ ယင်ဵမှတပ
် ုဳတင်
စာအုပ်တင
ွ ် ေရဵကူဵထာဵသည်ဴ အေျက်အလက်မျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵပေင်ဵ၊ ရှာေဖွပေင်ဵနှင်ဴ
မိတူ္တ ေရဵကူဵပေင်ဵတို္ဓကို ဥပေဒ၊ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်
ရမည်။

ေဒါက်တာေအာင်သူ
ပပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ
စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ေမွေဵပမူေရဵနှင်ဴဆည်ေပမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန
စာအမှတ၊် ၁/၁၉၀(က)(၁) (
ရက်စွဲ

၊ ၂၀၁၉ ေုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

ပဖန့်ေဝပခင်ဵ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ
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သမ္မတဦဵစီဵရုဳဵ
ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဦဵစီဵရုဳဵ
ဒုတိယသမ္မတ (၂) ဦဵစီဵရုဳဵ
ပပည်ေထာင်စုအစိဵု ရအဖွဲ့ရုဳဵ
ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုဳဵ
ပပည်သူ္ဓလွှတ်ေတာ်ရုဳဵ
အမျိုဵသာဵလွှတေ
် တာ်ရုဳဵ
ပပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတေ
် တာ်ေျုပ်
နိုင်ငဳေတာ်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေပေေဳဥပေဒဆိုင်ရာေုရ
ဳ ဳဵု
ပပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုဳဵ
ပပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနအာဵလုဳဵ
ပပည်ေထာင်စုေရှ့ေနေျုပ်ရုဳဵ
ပပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ေျုပ်ရုဳဵ
ပပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖွဲ့ရုဳဵ
ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီရဳဵု
တိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ/ ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵမျာဵအာဵလုဳဵ
ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်
ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်

ပမန်မာနိုင်ငဳပပန်တမ်ဵ အပိုင်ဵ (၁) တွင်

ပုဳနှိပ်ေရဵနှင်ဴထုတေ
် ဝေရဵဦဵစီဵဌာန

ထည်ဴသွင်ဵေ ကာ်ပငာေပဵပါရန်။

ဝန်ကကီဵဌာနရှိ ဦဵစီဵဌာနအာဵလုဳဵ

အမိန့်အရ
(ေကျာ်မင်ဵဦဵ)
အပမဲတမ်ဵအတွေင်ဵဝန်
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ပုဳစဳ (၁)
တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်

သို့
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ
------------------- ပမို့။
ရက်စွဲ၊ ၂၀
အေ ကာင်ဵအရာ ။

ေုနှစ်၊ ------------------လ (

) ရက်

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ေပဵပါရန် တင်ပပေလျှောက်ထာဵပခင်ဵ။

အထက်အေ ကာင်ဵအရာပါကိစ္စနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ေဖာ်ပပပါ စာေျုပ်စာတမ်ဵ
ကို မှတပ
် ုဳတင်ေပဵပါရန် ေလဵစာဵစွာ ေလျှောက်ထာဵအပ်ပါသည်။
စာေျုပ်စာတမ်ဵအမျိုဵအစာဵ

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

စာေျုပ်ေျုပ်ဆုသ
ိ ူအမည်

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

မှတပ
် ုဳတင်အမှတ်

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

ေနရပ်လိပ်စာ

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

စာေျုပ်ပါတန်ဘိုဵ(ရှိပါလျှေင်)

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

ကပ်နှိပ်ထာဵသည်ဴတဳဆိပ်ေေါင်ဵတန်ဘိုဵ ----------------------------------စာေျုပ်ပါသက်ေသအမည်

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

ေနရပ်လိပ်စာ

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

စာေျုပ်နှင်ဴအတူ ပူဵတွတ
ဲ င်ပပသည်ဴ အေထာက်အထာဵမျာဵ
(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
တင်ပပေလျှောက်ထာဵသူ
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လက်မှတ်

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

အမည်

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

မှတပ
် ုဳတင်အမှတ် ------------------ေနရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------ပုဳစဳ (၂)
မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၁)၊ (၃) နှင်ဴ (၄)
လက်ဝဲဘက်
ကွက်လပ်

အလယ် ကွက်လပ်

ယာဘက်
ကွက်လပ်

ထပ်ဆင်ဴေရဵမှတ်ေျက်

စာေျုပ်စာတမ်ဵကို ေရဵကူဵသည်ဴ ေနရာ

နည်ဵဥပေဒ ၆၀၊ ၁၄၁

မျာဵကို ေရဵကူဵသည်ဴ

နည်ဵဥပေဒ ၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ နှင်ဴအညီ

နှင်ဴအညီ

ေနရာ

ေဆာင်ရွကရ
် န်

ေဆာင်ရွကရ
် န်

နည်ဵဥပေဒ ၅၉
နှင်ဴအညီ
ေဆာင်ရွကရ
် န်၊

စက္ကူေျပ်ကကီဵ စာရွကေ
် ရ ၁၅၀ ရွက် ပါရှိေစရမည်။

ပုဳစဳ (၃)
မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (၂)
(စာေျုပ်အမျိုဵအစာဵ၊

ပငင်ဵပယ်ရေသာ

ေျုပ်ဆိုေသာေန့စွဲနှင်ဴ

အေ ကာင်ဵအေျက်

မှတ်ေျက်

ေျုပ်ဆိုသူ အမည်မျာဵ)
စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန်
တင်ပပေသာ ေန့ရက်
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တင်ပပေသာ စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတ်ပဳတ
ု င်

(၁) အယူေဳဝင်ေရာက်၍

ေပဵရန် ပငင်ဵပယ်သည်ဴ ဥပေဒပုဒ်မနှင်ဴ

ဥပေဒပုဒ်မ ၅ ပါ

ပုဒ်မပါ အေျက်မျာဵ ေရဵသာဵရန်၊

မှတ်ပဳတ
ု င်အရာရှိက
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ေျမှတသ
် ည်ဴ အမိန့် ကို
ေရဵသာဵရန်၊

(၂) တရာဵရုဳဵ၏ ဒီကရီ

တင်ပပသူအမည်

သို္ဓမဟုတ် အမိန့် ကို

မိတ္တူေတာင်ဵေဳေသာ
ေန့ရက်

ေရဵသာဵရန်

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိ

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိ

------------------------------ပမို့

--------------------------ပမို့

ေန့စွေ-ဲ ---------------------------

ေန့စွေဲ----------------------

မိတ္တူထုတ်ေပဵသည်ဴ
ေန့ရက်

ပုဳစဳ (၄)
မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ်(၅)
အပ်နှဳ

ေသတမ်ဵစာ

ထာဵ

တင်ပပေသာ

သည်ဴ

ေန့ရက်၊ လ၊

ေသ
တမ်ဵ စာ
အမှတ်

ခုနှစ်
အချိန် နာရီ

ေရဵသာဵသူ

အပ်နှဳသူ

ချိတ်ပိတ်

သို့မဟုတ်

မှန်ကန်

စာအိတ်ေပါ်ရှိ

ကိုယ်စာဵလှယ်

ေ ကာင်ဵ

ေရဵမှတ်

တို့၏ အမည်၊

သက်ေသခဳသူ

ထာဵချက်

ေနရပ်လိပ်စာ

တို့ အမည် မျာဵ

မိတ္တူ

စဉ်
၁

၂

၃

၄

၅

ချိတ်တဳဆိပ်
တွေင် အမှတ်
အသာဵ
ပါရှိပါက ယင်ဵ
အမှတ်အသာဵ
မိတ္တူ

၆

ပုဒ်မ ၄၂(က)၊ (ဃ) အရ
ပုဒ်မ ၄၁ အရ ပုဒ်မ ၄၂(က)
ပပန် လည်

ချိတ်တဳဆိပ်

အရ စာအိတ် ပါစာတမ်ဵ၏

ေသတမ်ဵစာကို
မှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်

ေတာင်ဵယူ

ဖွေင်ဴလှစ်ရန်

ေသတမ်ဵစာ

အမှတ် ၃ တွေင် ကူဵေရဵ

ေသာ အမိန့်

ေလျှောက်

ဖွေင်ဴလှစ် သည်ဴ

သည်ဴေန့ရက်နှင်ဴယင်ဵ

နှင်ဴေန့ရက်

သည်ဴေန့စွေဲ

ေန့စွေဲ

စာအုပ်ရှိ ေသတမ်ဵစာ
ေရဵသွေင်ဵချက်အမှတ်စဉ်

၇

၈

၉

၁၀

ပုဒ်မ ၄၂(ဃ)
အရ
ေသတမ်ဵစာ
ကို တရာဵရုဳဵ
သို့ တင်ပပ
သည်ဴ ေန့စွေဲ

၁၁

ေကာ်လဳ ၅-၆ အတွေက်
မှတ်ပတ
ုဳ င် အရာရှိ
လက်မှတ်နှင်ဴ ၇၊ ၁၁
အတွေက် အရာရှိ
လက်မှတ်တို/
သက်ဆိုင်သူတို့၏
လက်မှတ်
၁၂

ခသတမ်းစာအပ်နှံသည်မှစ၍ ပနပန်ခတာင်းူခ နေင်း ခသတမ်းစာခရးသခ ခသဆုးံ ၍ ဖွင်ခ့ ဖာက်မှတ်တမ်းတင် နေင်း တရားရုးံ သိ့ု ခပးပိ့ု နေင်းကိစ္စရပ်အားလုံး
မှတ်တမ်းတင်ရမည်။
စာရွက် ၁၀၀ ပါဝင်သည်။ စာမျက်နှာ ၁ မှ ၂၀၀ ထိ ပါသည်။

ပုဳစဳ (၅)
မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ်(၆)
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ကိုယ်စာဵ

မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ

လှယ်လွှဲ

သက်ေသေဳ

စာ

လက်မှတ်

အမှတ်

ေရဵထိုဵသည်ဴ

စဉ်

ေန့ရက်

၁

၂

ယေုကယ
ို ်စာဵ
ေျုပ်ဆို

ကိုယ်စာဵလှယ်

ကိုယ်စာဵ

သက်ေသ

လှယ်လွှဲစာကို

သည်ဴ

လွှဲအပ်သူ

လှယ်အမည်

တို္ဓ၏

တင်ပပ

ေန့

အမည်နှင်ဴ

နှင်ဴ

အမည်နှင်ဴ

အသုဳဵပပုမည်ဴ

ရက်

ေနရပ်လိပ်စာ

ေနရပ်လိပ်စာ ေနရပ်လိပ်စာ

မှတ်ပုဳတင်ရဵုဳ
အမည်

၃

၄

၅

၆

၇
ဤလွှဲစာအရ
သွာဵေရာက်
မှတ်ပုဳတင်ရမည်ဴရဳဵု
အမည် ထည်ဴ၍

စာမျက်နှာ ၁ မှ ၂၀၀ ထိ ပါသည်။

စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ
လက်မှတ်ေရဵထိုဵ
ေန့စွဲတပ်ရန်

ပုဳစဳ (၆)
မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ်(၇)
လက်ေဗွ
(သို္ဓ)
လက်မှတ်
အမှတ်စ
ဉ်
၁
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လက်ေဗွ/

လက်ေဗွ/ လက်မှတ်နှင်ဴ

လက်ေဗွ

သက်ဆိုင်ေသာ

(သို္ဓမဟုတ်)

စာေျုပ်စာတမ်ဵ၏

လက်မှတ်

လက်မှတ်
ရယူေသာ
ေန့
၂

စာအုပ်

အတွဲ

စာမျက်

ပိုင်ရှင်

အမှတ်

အမှတ်

နှာ

အမည်၊

၃

၄

၅

၆

မှတ်ပုဳတင်

အမျိုဵသာဵ

အရာရှိ၏

မှတ်ပုဳတင်

လက်

ကတ်ပပာဵ

မှတ်တို

အမှတ်

၇

၈

လက်ေဗွ
နှိပ်မှတ် (သို္ဓ)
လက်မှတ်
၉
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ပုဳစဳ (၇)
ရုးံ ေွန်တံဆိပ်ခေါင်း
ကပ်ရန်

သို့
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ
-------------------------.ပမို့။
ေန့စဲွ -

ေုနှစ်၊

လ၊ (

) ရက်

ကျွန်ေတာ်/ ကျွန်မသည် ရုဳဵေတာ်သို္ဓ ကိုယ်တုင
ိ ် မလာေရာက်နိုင်သည်ဴအတွက်
ေအာက်ပါစာေျုပ်စာတမ်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ေဖာ်ပပပါေနရာသို္ဓ လာေရာက် ေဆာင်ရွက် ေပဵပါ
ရန် ေလျှောက်ထာဵအပ်ပါသည် -
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၁။

မလာေရာက်နိုင်သူအမည်

-

၂။

စာေျုပ်စာတမ်ဵအမျိုဵအစာဵ

-

၃။

ရုဳဵေတာ်သို္ဓ မလာေရာက်နိုင်သည်ဴ အေ ကာင်ဵအရာ

-

၄။

စာေျုပ်မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်ေနရာ

-

(လိပ်စာအပပည်ဴအစုဳ)
၅။

အေျိန် (နဳနက်/ညေန)

-

၆။

မလာေရာက်နိုင်သည်ဴအေ ကာင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ သက်ဆုင
ိ ်ရာ အရာရှိ (ကုသသည်ဴ
ဆရာဝန်/ ေဆဵရုဳတာဝန်ေဳ/ ရဲစေန်ဵ/ အကျဉ်ဵေထာင်တာဝန်ေဳ) ၏ ေထာက်ေဳေျက်
ပူဵတွတ
ဲ င်ပပပါသည်။

ေလျှောက်ထာဵသူ/ကိုယ်စာဵလှယ်လက်မှတ်
ေလျှောက်ထာဵသူ/ ကိုယ်စာဵလှယ်အမည်

ပုဳစဳ (၈)
စိုက်ပျိုဵေရဵ၊ ေမွေဵပမူေရဵနှင်ဴဆည်ေပမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန
လယ်ယာေပမစီမဳခန့်ခွေဲေရဵနှင်ဴစာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ
---------------------- ပမို့၊
စာအမှတ် ရက်စွဲ -
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အေ ကာင်ဵအရာ။

စာချုပ်ချုပ်ဆုသ
ိ ူ ေနထိုင်ရာသို့ သွောဵေရာက်မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်
တာဝန်ေပဵအပ်ပခင်ဵ

၁။

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ(သို္ဓမဟုတ)် စာေျုပ်စာတမ်ဵကို

………..

မမို့၊

………ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာ၊ ………….လမ်ဵ၊ အမှတ် ……….ေန၊ အဘဦဵ………….၏
သာဵ/ သမီဵ ဦဵ/ေဒ္ဒ ……………. က ေျုပ်ဆုေ
ိ ကာင်ဵ အဆိုရှိသည်ကို မှန် မမှန်
စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှတ်ပုဳတင် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉ / ၃၆ တိ္ဓအ
ု ရ စာေျုပ်ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ
ေနထိုင်ရာသို္ဓ သွာဵေရာက်၍ ေမဵပမန်ဵ စုဳစမ်ဵရန်အလို္ဓငှာ ဦဵ/ ေဒ္ဒ ………….. သို္ဓ
ေကာ်မရှင်ေန့်စာ ထုတေ
် ပဵလိုက်သည်။
၂။

ေကာ်မရှင်ေန့်စာ ထုတဆ
် င်ဴပေင်ဵေဳရသူသည် သွာဵေရာက် ေမဵပမန်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှု

အေပေအေနကို ေဆာလျင်စွာ ပပန်လည်တင်ပပအစီရင်ေဳရမည်။

(

)

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
--------------------- ပမို့
……………….……………….
(ေကာ်မရှင်ေန့်စာ ထုတဆ
် င်ဴေဳရသူ)
မိတူ္တ ကို - ေရိုင်လယ်ယာေပမစီမဳေန့်ေွဲေရဵနှင်ဴစာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ၊…………… မမို့။
- ရုဳဵလက်ေဳ
ပုဳစဳ (၉)

စာချုပ်စာတမ်ဵချုပ်ဆုသ
ိ ူ ေနထိုင်ရာသို့ သွောဵေရာက်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမှတတ
် မ်ဵ စာအုပ်

စဉ်

ေလျှောက်

ေလျှောက်

ထာဵသူ

ထာဵသညဴ် ခန့်စာရရှိ
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ေကာ်မရှင်

သွောဵ

စစ်ေဆဵခဳရ

စစ်ေဆဵ

ကင်ဵ

မှတ်ပဳတ
ု င်

ေရာက်

သူ အမည်

ခဳရသူ၏

လွေတ်ခွေငဴ်

အရာရှိ
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အမည်

ေန့စွေဲ

သူ အမည် စစ်ေဆဵ
သညဴ်ေန့

ေနရပ်

ပပုသညဴ် လက်မှတ်
ပုဒ်မ

ပုဳစဳ (၁၀)
(က) မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်တင်ပပသည်ဴ စာချုပ်စာတမ်ဵနှင်ဴအခေ ကဵေငွေမျာဵရရှိေ ကာင်ဵေပပစာ
မည်သူ္ဓထဳက ရရှိသည်
E/ Reg Rules
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(မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပသူအမည်)
စာေျုပ်စာတမ်ဵအမျိုဵအစာဵ --------------------------------ေျုပ်ဆိုသူ အမည်

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

စ

ေန့စွဲ၊ ------------------

အေ ကာင်ဵအရာ

ဉ်

သင်ဴေငွေ(ကျပ်)

၁

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်သည်ဴအတွက် မှတ်ပဳတ
ု င်ေ

၂

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်ဴအတွက် မှတ်ပုဳတင်ေ

၃

ေသတမ်ဵစာမှတ်ပဳတ
ု င်သည်ဴအတွက် မှတ်ပဳတ
ု င်ေ

၄

ေသတမ်ဵစာ အပ်နဳပှ ေင်ဵအတွက် အေေငွ

၅

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မေွဲ(ဂ) အရ သတ်မှတသ
် ည်ဴ ဒဏ်ေ ကဵေငွ

၆

စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတ်ပဳုတင်စာအုပ်တင
ွ ် ေရဵကူဵပေင်ဵအတွက် အေေငွ

၇

ဘာသာပပန်ဆိုေျက်မျာဵထိန်ဵသိမဵ် ထာဵပေင်ဵအတွက် အေေငွ

စုစုေပါင်ဵ

(လက်မှတ်)
ေငွေလက်ခဳသူ

ပုဳစဳ (၁၀)
(ခ) စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ မှတပ
် ုဳတင်ဥပေဒအရ အေထွေေထွေအခေငွေမျာဵအတွေက်ေပပစာ
မည်သူ္ဓထဳကရရှိသည်
စဉ်

-

ေန့စွဲ၊ -----------------အေ ကာင်ဵအရာ

သင်ဴေငွေ(ကျပ်)

၁

အပ်နဳထ
ှ ာဵသည်ဴ ေသတမ်ဵစာအိတက
် ို ဖွင်ဴလှစ်သည်ဴ အတွက် အေေငွ။

၂

ေကာ်မရှင်ေန့်စာ ထုတဆ
် င်ဴပေင်ဵအတွက် အေေငွ။

၃

စာေျုပ်စာတမ်ဵေျုပ်ဆိုသူ ေနထိုင်ရာသို္ဓ သွာဵေရာက်ေဆာင်ရွကပ် ေင်ဵအတွက်အေေငွ။

၄

----------------ေန့တွင် စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်မပီဵသည်ဴ စာေျုပ်စာတမ်ဵကို
လုဳခေုဳစွာ ထိန်ဵသိမဵ် ထာဵရသည်ဴအတွက် အေေငွ

၅

ရှာေဖွပေင်ဵနှင်ဴ မိတ္တူေရဵကူဵပေင်ဵအတွက် အေေငွ။

၆

နည်ဵဥပေဒ ၁၁၄၊ နည်ဵဥပေဒေွဲ (က)အရ သက်ေသေဳေပမပုဳ၊ ေပမရာဇဝင်လက်ေဳမှ
မိတ္တူေရဵကူဵေ
စုစုေပါင်ဵ

(လက်မှတ်)
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ေငွေလက်ခဳသူ
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ပုဳစဳ (၁၁)
…………..တိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ/ ပပည်နယ်၊ ……………ေရိုင်၊ …………….မမို့နယ်
စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ၏ မှတ်ပုဳတင်ေ၊ အေထွေထွရေငွနှင်ဴ တဳဆိပ်ေေါင်ဵေွန် စာရင်ဵ
(------------------ မှ ------------------- အထိ)

(ပထမ/ ဒုတိယ/ တတိယ/ စတုတ(္ထ ၃) လပါတ်)
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ခရေငွေနှင်ဴ တဳဆိပ်ေခါင်ဵ တန်ဘိုဵ

စဉ်

၁

ေငွေ

မှတ်ပုဳတင်

ေန့

သွေင်ဵ

ေပဵရန်

စွေဲ

ချလဳ

တင်ပပသူ

အမှတ်

အမည်

၂

၃

၄

မေရွှေ့မေပပာင်ဵနိုင်သည်ဴ
ပစ္စည်ဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သညဴ်

ေသတမ်ဵစာမျာဵ

အေထွေေထွေစာချုပ်မျာဵ

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာမျာဵ

ေပါင်ဵ

စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ
အေရ

မှတ်ပုဳ

တဳဆိပ် အေရ မှတ်ပုဳ တဳဆိပ် အေရ

မှတ်ပုဳ

တဳဆိပ်

အေရ

မှတ်ပုဳ

တဳဆိပ်

အေရ

မှတ်ပုဳ

တဳဆိပ်

အ

တင်ခ

ေခါင်ဵ

တင်ခ

ေခါင်ဵ

အ

တင်ခ

ေခါင်ဵ

အ

တင်ခ

ေခါင်ဵ

တွေက်

ရေငွေ

ရေငွေ

တန်ဘိုဵ

၅က

၅ခ

၉ခ

၉ဂ

အ

တန်ဘိုဵ တွေက်
၅ဂ

၆က

တင်ခ
ရေငွေ
၆ခ

ေခါင်ဵ

အ

တန်ဘိုဵ တွေက်
၆ဂ

၇က

ရေငွေ
၇ခ

တန်ဘိုဵ တွေက်
၇ဂ

၈က

ရေငွေ
၈ခ

တန်ဘိုဵ တွေက်
၈ဂ

၉က
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ပုဳစဳ (၁၁)အဆက်
…………..တိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ/ ပပည်နယ်၊ ……………ေရိုင်၊ …………….မမို့နယ်
စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ၏ မှတ်ပုဳတင်ေ၊ အေထွေထွရေငွနှင်ဴ တဳဆိပ်ေေါင်ဵေွန် စာရင်ဵ
(------------------ မှ ------------------------ အထိ)

(ပထမ/ ဒုတိယ/ တတိယ/ စတုတ(္ထ ၃) လပါတ်)

အေထွေေထွေရေငွေမျာဵ
စဉ်

ပုဒ်မ၂၃(ဂ)
ဒဏ်ေ ကဵေငွေ

၁
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၁၀-က

ေကာ်မရှင်ခန့်စာ

ေနအိမ်သို့

စုစုေပါင်ဵ

မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်

ဘာသာပပန်

စာချုပ်စာတမ်ဵ

တွေင် ေရဵကူဵပခင်ဵ

ဆိုချက်မျာဵ

အတွေက် ရေငွေ

တွေဲကပ်ပခင်ဵ

အတွေက်ရေငွေ

အတွေက်ရေငွေ

အတွေက်ရေငွေ

၁၀-ခ

၁၀-ဂ

၁၀-ဃ

၁၀-င

၁၀-စ

ထုတ်ေပဵသည်ဴ သွောဵေရာက်သည်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵရသည်ဴ

ရှာေဖွေခ
၁၀-ဆ

မိတ္တူ
ေရဵကူဵခ
၁၀-ဇ

ေပမပုဳေပမရာဇဝင်
လက်ခဳကို မိတ္တူ
ေရဵကူဵခ
၁၀- စျ

ရေငွေ

မှတ်ပုဳတင်ခ

ေပါင်ဵ

ရေငွေ

၁၀-

၁၁

ည

တဳဆိပ်
ေခါင်ဵ
တန်ဘဵို
၁၂
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စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
------------------------ ပမို့။
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ေနာက်ဆက်တဲွေ (၁)
(က) ချုပ်ဆုသ
ိ ူမျာဵ ကိုယ်တုင
ိ ်တင်ပပေသာ စာချုပ်စာတမ်ဵပဖစ်လျှေင်
“-------- မမို့၊ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵ၌ ------- ေုနှစ် ------ လ ------ ရက်ေန့
နဳနက်/မွန်ဵလွဲ -------နာရီအေျိနတ
် ွင်-------- မမို့နယ်၊ -------- ေကျဵရွာ/ ရပ်ကွက်ေန
အဘ ဦဵ ------------- ၏ သာဵ/သမီဵ ------------ က စာေျုပ်စာတမ်ဵကို မှတပ
် ုဳတင်
ေပဵရန် တင်ပပသည်။”

တင်ပပသူလက်ေဗွ
စာအုပ်မှလက်ေဗွအမှတစ
် ဉ်

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ

တင်ပပသူလက်မှတ်

-------------------------ပမို့

မှတပ
် ုဳတင်အမှတ်

ရက်စွေဲ၊----------------------

(ခ)

ချုပ်ဆုသ
ိ ူမျာဵက မတင်ပပဘဲ ၎င်ဵတိ၏
ု့ ကိုယ်စာဵပပုသူက မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်
တင်ပပလျှေင်

“------- မမို့ရှိ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵ၌ ------ ေုနှစ် ------ လ ------ ရက်ေန့
နဳနက်/မွန်ဵလွဲ -------အေျိနတ
် ွင်

ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ ဦဵ/ေဒ္ဒ ------- ၏ ကိုယ်စာဵ -------

မမို့နယ်၊ --------- ေကျဵရွာ/ ရပ်ကွက်ေန ဦဵ/ေဒ္ဒ --------- (ဘ) ------- က
စာေျုပ်စာတမ်ဵ မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန် တင်ပပသည်။”

တင်ပပသူလက်ေဗွ
လက်ေဗွအမှတစ
် ဉ်

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ

တင်ပပသူလက်မှတ်

------------------------ ပမို့

မှတပ
် ုဳတင်အမှတ်

ရက်စွေဲ၊----------------------
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ေနာက်ဆက်တဲွေ (၁) အဆက်
(ဂ)

ချုပ်ဆုသ
ိ ူကမတင်ပပဘဲ ၎င်ဵတိ၏
ု့ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာရရှိသူက မှတပ
် ုဳတင်ေပဵရန်
တင်ပပလျှေင်

“----------- မမို့ရှိ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိမှ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ သက်ေသေဳ
လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသည်ဴ -------- ေုနှစ်အတွက် ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာအမှတ် (-----)
အရ ကိုယ်စာဵလှယ်ပဖစ်သူ ဦဵ/ေဒ္ဒ ---------(ဘ) ဦဵ --------- က --------- အတွက်
စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရန် --------- မမို့၊ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ရုဳဵသို္ဓ ----ေုနှစ်၊ -------- လ ------ ရက်ေန့ နဳနက်/ မွန်ဵလွဲ -------- နာရီ အေျိနတ
် ွင်
တင်ပပသည်။”

တင်ပပသူလက်ေဗွ
လက်ေဗွအမှတစ
် ဉ်

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ

တင်ပပသူလက်မှတ်

------------------------ ပမို့

မှတပ
် ုဳတင်အမှတ်

ရက်စွေဲ၊----------------------
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ေနာက်ဆက်တဲ(ွေ ၂ )
“ပမန်မာနိုင်ငဳတဳဆပ
ိ ်ေေါင်ဵအက်ဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၃ ၊ ဇယာဵ(၁)၊ အပိုဒ် (-----) အရ
ထမ်ဵေဆာင်ရမည်ဴ တဳဆိပ်ေေါင်ဵေွန် --------- ကျပ် မှန်ကန်သည်။”
“စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှတပ
် ုဳတင်ဥပေဒ ပုဒ်မ --------------- တိ္ဓအ
ု ရ လက်ေဳနိုင်သည်။”
မှတပ
် ုဳတင်ေရေငွေပါင်ဵ ----------------------------စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
------------------------ ပမို့
ရက်စွေဲ၊ --------------------“ပမန်မာနိုင်ငဳတဳဆပ
ိ ်ေေါင်ဵအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ -------- အရ တဳဆိပ်ေေါင်ဵေွန် ကင်ဵလွတ်/
------------------ ေလျာဴေပါ္ဓ ေွင်ဴပပုသည်။”
“စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှတပ
် ုဳတင်ဥပေဒပုဒ်မ ---------------- တိ္ဓုအရ လက်ေဳနိုင်သည်။”
မှတပ
် ုဳတင်ေရေငွေပါင်ဵ ----------------------------စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
------------------------ ပမို့
ရက်စွေဲ၊----------------------
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“ပမန်မာနိုင်ငဳတဳဆပ
ိ ်ေေါင်ဵအက်ဥပေဒ၊

ပုဒ်မ

၃

၊

ဇယာဵ(၁)၊

အပိုဒ်(----)

အရ

ထမ်ဵေဆာင် ရမည်ဴတဳဆပ
ိ ်ေေါင်ဵေွန် --------- ကျပ် မှန်ကန်သည်။”
“စာေျုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှတပ
် ုဳတင်ဥပေဒပုဒ်မ

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

တိ္ဓအ
ု ရ

လက်ေဳနိုင်သည်။”
“စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်ဥပေဒပုဒ်မ ၅၈ အရ မှတပ
် ုဳတင်ေ ကင်ဵလွတ်/ -----------ေလျာဴေပါ္ဓ ေွင်ဴပပုသည်။”
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
------------------------ ပမို့
ရက်စွေဲ၊ --------------------ေနာက်ဆက်တဲ(ွေ ၃ )
(က - ၁) ချုပ်ဆုသ
ိ ူ ကိုယ်တုင
ိ ် ချုပ်ဆုေ
ိ ကာင်ဵ ေပဖာင်ဴဆိုလျှေင်
“---------- မမို့နယ်၊ --------- ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာေန အဘ ဦဵ ----------- ၏
သာဵ/သမီဵ ------------- တိက
္ဓု ေျုပ်ဆုေ
ိ ကာင်ဵ ေပဖာင်ဴဆိုသည်။”
ေျုပ်ဆုသ
ိ ူလက်ေဗွ

လက်ေဗွအမှတစ
် ဉ်

ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ လက်မှတ် မှတပ
် ုဳတင်အမှတ်

(က-၂)

ချုပ်ဆုသ
ိ ူက မတင်ပပဘဲ ၎င်ဵတိ၏
ု့ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာရရှိသူက

ချုပ်ဆုေ
ိ ကာင်ဵ ေပဖာင်ဴဆိုလျှေင်
“---------- မမို့နယ်၊ -------- ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာေန အဘ ဦဵ-------- ၏ သာဵ/သမီဵ
----------မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ

တိက
္ဓု

-----------

သက်ေသေဳ

မမို့၊

စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိမှ

လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသည်ဴ

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

ေုနှစ်၊

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာ အမှတ် ----------- အရ ---------- မမို့၊ ---------- ေနသူ ---------- အတွက် ကိုယ်စာဵလှယ်ပပုလုပ်၍ ေျုပ်ဆုေ
ိ ကာင်ဵ ေပဖာင်ဴဆိုသည်။
ကိုယ်စာဵလှယ်၏လက်ေဗွ
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လက်ေဗွအမှတစ
် ဉ်

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ

ကိုယ်စာဵလှယ်၏လက်မှတ်

--------------------------ပမို့

(ခ) သက်ေသတိ့က
ု ချုပ်ဆုသ
ိ ူတု့ိ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ ေပဖာင်ဴဆိုချက်
“-----------မမို့နယ်၊ ------------ ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာေန အဘ ဦဵ -------------၏
သာဵ/သမီဵ ---------------- က ဦဵ/ ေဒ္ဒ -------------- မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ ေပဖာင်ဴဆို
သည်။ စာေျုပ်စာတမ်ဵ ေျုပ်ဆုသ
ိ ူနှစ်ဦဵလုဳဵအာဵ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တုင
ိ ် သိရှိသည်။”

သက်ေသ၏လက်ေဗွ
လက်ေဗွအမှတစ
် ဉ်

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ

သက်ေသ၏ လက်မှတ်

-------------------------ပမို့

မှတပ
် ုဳတင်အမှတ်

ရက်စွေဲ၊---------------------ေနာက်ဆက်တဲ(ွေ ၄)

“ ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ ဦဵ/ေဒ္ဒ------------------ က စာေျုပ်တင
ွ ်ပါရှိသည်ဴ တန်ဖိုဵကို လက်ေဳရရှိ
ေ ကာင်ဵ ေပဖာင်ဴဆိုသည်။”
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
------------------------ ပမို့
ရက်စွေဲ၊ ---------------------

“ ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ၏ ကိုယ်စာဵလှယ်ပဖစ်သူ ဦဵ/ ေဒ္ဒ ------------------ သည် စာေျုပ်တင
ွ ်
ပါရှိသည်ဴ

တန်ဖိုဵကို

ေပဖာင်ဴဆိုသည်။”
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စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
------------------------ ပမို့
ရက်စွေဲ၊ ---------------------

ေနာက်ဆက်တဲ(ွေ ၅)

“ယေုစာေျုပ်ကို ----------- ေုနှစ်၊ စာေျုပ်အမှတ် ---------- အပဖစ်
မှတပ
် ုဳတင်စာအုပ် အမှတ်-----------၊ အတွဲအမှတ-် --------- ၊ စာမျက်နှာ --------၌ ---------- ရက်ေန့တွင် မှတပ
် ုဳတင်ေပဵသည်။

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ

ရုံးတံဆိပ်ဝငို ်း

-------------------------ပမို့

ေနာက်ဆက်တဲ(ွေ ၆)
“ဤမှတပ
် ုဳတင်စာအုပ်အမှတ် (----) အတွဲအမှတ် (----) ၌ -------

ေုနှစ်အတွက်

စာေျုပ်အမှတ် (----) မှ စတင် မှတတ
် မ်ဵတင်သည်။”

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
-------------------------ပမို့
ရက်စွေဲ၊----------------------

“ဤအတွဲအမှတ်(

)၌

စာမျက်နှာ

--------

မှ

---------

ထိ

စာေျုပ်အေရအတွက်ေပါင်ဵ (-----) ေရဵသွင်ဵထာဵ၍ ၂၀------ ေုနှစ်၏ စာေျုပ်အမှတ် -E/ Reg Rules
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----------- ကို ေနာက်ဆဳဵု မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵမပီဵ ဤအတွဲကို --------- ေန့တွင်
ပိတသ
် ိမ်ဵသည်။”

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
---------- --------------ပမို့
ရက်စွေဲ၊---------------------ေနာက်ဆက်တဲွေ (၇)
"ယေု ကိုယ်စာဵလှယ်လစ
ွှဲ ာ သို္ဓမဟုတ် စာေျုပ်စာတမ်ဵကို --------- မမို့၊ ---------ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာ၊ --------- လမ်ဵ၊ အိမ်အမှတ် ---------- ေန၊ အဘဦဵ --------- ၏
သာဵ/သမီဵ ------------ က ေျုပ်ဆုေ
ိ ကာင်ဵ အဆိုရှိသည်ကို မှန်မမှန် စာေျုပ်စာတမ်ဵ
မျာဵမှတပ
် ုဳတင်ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉/ ၃၆ အရ စာေျုပ်ေျုပ်ဆုသ
ိ ူ ေနထိုင်ရာသို္ဓ သွာဵေရာက်၍
ေမဵပမန်ဵစိစစ်ရန် ဦဵ/ေဒ္ဒ ------------ သို္ဓ ေကာ်မရှင်ေန့်စာ ထုတေ
် ပဵသည်။"

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
-------------------------ပမို့
ရက်စွေဲ၊---------------------ေနာက်ဆက်တဲ(ွေ ၈)
"--------မမို့၊ -------- ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ၊ -------- လမ်ဵ၊ အမှတ် -------- ေန၊
(အဘ) ဦဵ------- ၏ သာဵ/သမီဵ -------- ထဳ သွာဵေရာက်၍ -------- ေန့က ၎င်ဵအာဵ
ေမဵပမန်ဵစစ်ေဆဵရာ ယေု ကိုယ်စာဵလှယ်လစ
ွှဲ ာ သို္ဓမဟုတ် စာေျုပ်စာတမ်ဵကို ၎င်ဵက
ေျုပ်ဆုေ
ိ ကာင်ဵ/ မေျုပ်ဆုေ
ိ ကာင်ဵ ေပဖာင်ဴဆိုပါသည်။ ၎င်ဵ အစစ်ေဳသူမှာလည်ဵ ဦဵ/ေဒ္ဒ---------- ဟုတ်မှန်ေ ကာင်ဵကို အဘ ဦဵ -------- ၏ သာဵ/သမီဵ -------- က ကျွန်ုပ်
သေဘာကျ ေကျနပ်ေအာင် သက်ေသေဳသည်။

E/ Reg Rules

61

သက်ေသမျာဵ လက်မှတအ
် ပပည်ဴအစုဳ

ေျုပ်ဆုသ
ိ ူလက်မှတ်အပပည်ဴအစုဳ

သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵသူ လက်မှတ်အပပည်ဴအစုဳ

ေနာက်ဆက်တဲ(ွေ ၉)

ဤကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာကို ဦဵ ------------ ၏ သာဵ/သမီဵ ------------- က
လွှဲအပ်ေ ကာင်ဵ ေပဖာင်ဴဆိုလက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်။ ၎င်ဵမှာ စာေျုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်
လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ေနထိုင်သူ
မှန်ကန်သည်။ ဦဵ/ ေဒ္ဒ ------------ ဟုတ်မှန်ေ ကာင်ဵကို အဘ ဦဵ ----------- ၏
သာဵ/သမီဵ ဦဵ/ေဒ္ဒ --------- နှင်ဴ အဘ ဦဵ -------- ၏ သာဵ/သမီဵ ---------- တိက
္ဓု
သက်ေသေဳသည်။ ဤကိယ
ု ်စာဵလှယ်လွှဲစာကို -------ေုနှစ်အတွက် စာေျုပ်အမှတ်-----ဟု မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသည်။”

ရုးံ တံဆိပဝ် ိငု ်း

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတပ
် ုဳတင်အရာရှိ
-------------------------- ပမို့
ရက်စွေဲ၊------------------------
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