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အမှတ်စဉ် အ ကာငး်အရာ စာမျက်နှာ

၁။ နိဒါန်း ၁ 

၂။ ပစ(၁၅)များ ြဖန ့်ြဖူးြခင်း ၂ 

၃။ သက်ဆိင်ရာသရး၊ အမဲတမ်း ကိယ်စားလှယ်ရး၊ 
ကာင်စစ်ဝန်ရးတိမ့ှ ထပ်ဆင့် ကညာြခင်းနှင့် 
နရ့ကမ်ျား သတ်မှတ် ကညာြခင်း 

၂ 

၄။ သက်ဆိင်ရာ သရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်း 
ကိယ်စားလှယ်ရး အကီးအမှူး သိမ့ဟတ် ကာင်စစ် 
ဝန်ရးအကီးအမှူးတိမှ့ ပစ(၁၅)များအား လက်ခြခင်း 

၄ 

၅။ မှတ်ပတင် ရးသွင်းြခင်းနှင့် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ြခင်း ၆ 

၆။ ပစ(၁၅)များအား စိစစ်ြခင်း ၇ 

၇။ ပစ(၁၅)များအား နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနသိ ့
ပးပိြ့ခင်း 

၈ 

၈။ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနမှ ပစ(၁၅) များအား 
လဲ ြပာင်း ပးြခင်း 

၉ 

၉။ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါစာအိတ်များကိ နိင်ငြခား 
ရးဝန်ကီးဌာနမှ စိစစ်လက်ခြခင်းနှင့် ပးပိြ့ခင်း 

 

၉ 
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အမှတ်စဉ် အ ကာငး်အရာ စာမျက်နှာ

၁၀။ သက်ဆိင်ရာသရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် 
ကာင်စစ်ဝန်ရးတိက့ နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာ 
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရး 
အတွက ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၁၀ 

၁၁။ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနမှ ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ 
စာအိတ်များ လဲ ြပာင်း ပးြခင်း 

၁၃ 

၁၂။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးနှင့ ် 
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့ရး အဆင့်ဆင့်တိက့ 
ပစ(၁၅)များအား အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၁၃ 

၁၃။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် 
အဖဲွခဲွ့များက နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ နသူများ 
အနက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 
ပးနိင် ရးအတွက် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၁၅ 

၁၄။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်ရးမှ ကိုတင် 
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ စာအိတ်များကိ စိစစ်လက်ခ 
ြခင်းနှင့် ပးပိြ့ခင်း 

၁၇ 

၁၅။ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနမှ ြပန်လည် ပးပိလ့ာ သာ 
ဆန္ဒြပု ပီး ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ စာအိတ်များကိ 
စိစစ် လက်ခြခင်း 

၁၇ 

၁၆။ နိဂး ၁၈ 
 



အစိးရခွင့်ြပုချကြ်ဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ နသူများ          

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းလမ်းညန ်

နိဒါန်း 

၁။ အစိးရခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ နသူများ 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာလတ် တာ ်

ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒများတွင်လည်း ကာင်း၊ ယင်းနှင့် 

သက်ဆိင်သည့် လပ်ငန်းများကိလက် တွ  ့ အ ကာင်အထည် 

ဖာ်လပ်ကိင်ရာ၌ လိက်နာကျင့်သးရမည့် နည်းလမ်းများကိ 

သက်ဆိင်ရာလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ နည်းဥပ ဒများတွင် 

လည်း ကာင်း ထည့်သွင်းြပ ာန်းထတ်ြပန်ထား ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ယင်းသိြ့ပ ာန်းချက်များအား ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ 

ကာ်မရှင်ရး၊ သက်ဆိင်ရာ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့ 

ရးအဆင့်ဆင့်နှင့် နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊ သက်ဆိင်ရာသရး၊ 

အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး သိမ့ဟတ် ကာင်စစ်ဝန်ရးတိက့ 

ပါင်းစပ်ညိနင်း၊ ကီးကပ်အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက် 

ကရာတွင် ပိမိတိကျလွယ်ကူ စရန် ရည်ရွယ်၍ ဤလပ်ငန်း 

လမ်းညန်အား ြပုစထတ်ြပန်ြခင်းြဖစ်သည်။ 
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ပစ(၁၅)များ ြဖန ့်ြဖူးြခင်း 

၃။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးသည ် အစိးရ၏ 

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ နသူများထ ြဖန ့်ြဖူး 

နိင်ရန်အတွက် ပစ(၁၅)Soft Copyကိ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီး 

ဌာနသိ ့ကိုတင် ပးပိထ့ားရမည်။ 

၄။ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသည် ယင်းပစများကိ အချိန်မီ 

ြဖန ့ြ်ဖူးနိင်ရန်အတွက် သက်ဆိင်ရာသရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စား 

လှယ်ရးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရးများထသိ ့ ဆာလျင်စွာ ပးပိထ့ား 

ရမည်။ 

သက်ဆိင်ရာသရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး၊ ကာင်စစ်ဝန် 

ရးတိမ့ှ ထပ်ဆင့် ကညာြခင်းနှင့် နရ့က်များသတ်မှတ ်

ကညာြခင်း 

၅။ သက်ဆိင်ရာသရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ် 

ရးအကီးအမှူး သိမ့ဟတ် ကာင်စစ်ဝန်ရးအကီးအမှူး 

တိသ့ည် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က နိင်ငြပင်ပ 

တွင် ရာက်ရှိ န သာ မဲဆန္ဒရှင်များ သိရှိနိင်ရန် နိင်ငြခား ရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ပးပိလ့ာသည့် ကညာချက်များကိ 

သက်ဆိင်ရာသရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် ကာင်စစ် 
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ဝန်ရးများ၏ ကာ်ြငာသင်ပန်းနှင့်Websiteတိတ့ွင် ထပ်ဆင့် 

ကပ်ထား/ ကညာရမည။် 

၆။ သက်ဆိင်ရာ သရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ် 

ရးအကီးအမှူး သိမ့ဟတ် ကာင်စစ်ဝန်ရး အကီးအမှူးတိ ့

သည ် အာက် ဖာ်ြပပါ နရ့က်များကိ နိင်ငြပင်ပ ရာက် 

မဲဆန္ဒရှင်များ သိရှိနိင်ရန် ကိုတင်သတ်မှတ် ကညာရမည် - 

 (က) ပစ(၁၅) များစတင်ရယူနိင်သည့် နရ့က်၊ 

  ( မှတ်ချက်။ ပစ (၁၅) များကိ ြပည် ထာင်စ 

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏ Website လိပ်စာ 

www.uecmyanmar.org မှရယူ ပးပိန့ိင် ကာင်း 

ကိလည်း အသိ ပး ကညာရမည်။ ) 

 (ခ )  ပစ (၁၅) များ နာက်ဆးြပန်လည် ပးပိရ့မည့် 

နရ့က်၊ 

 (ဂ )  ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ မဲဆန္ဒရှင်များ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 

လာ ရာက် ပးရမည့် နရ့က်၊ အချိန်၊ နရာ။ 

  ( မှတ်ချက်။ မဲဆန္ဒရှင်များြပားပါက မဲဆန္ဒနယ် 

အလိက် နရ့က် / အချိန် ခွဲြခား ပီး မဲ ပးနိင် ရး 

စီစဉ် ကညာရမည်။ ) 



4 

 

၇။ အထက်အပိဒ် (၅) နှင့် (၆) ပါ  ထပ်ဆင့် ကညာြခင်း၊ 
နရ့က်များ သတ်မှတ် ကညာြခင်းတိက့ိ သက်ဆိင်ရာသရး၊ 
အမဲတမ်း ကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရးများ၏ 
ကာ်ြငာသင်ပန်း/ Website တိတွ့င် ကပ်ထား ကညာရမည့် 

အြပင် အများြပည်သူ လျင်ြမန်စွာ သိရိှနိင်မည့် အြခား 
သင့် လျာ်ရာ နည်းလမ်းများြဖင့်လည်း ဆာင်ရွက်နိင်သည။် 

သက်ဆိင်ရာ သရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး 
အကီးအမှူး သိမ့ဟတ် ကာင်စစ်ဝန်ရးအကီးအမှူးတိမ့ှ ပစ 
(၁၅) များအား လက်ခြခင်း 

၈။ အစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာ 
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများသည် ပစ (၁၅) တွင် ြဖည့်သွင်း၍ 
သက်ဆိင်ရာ သရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး 
အကီးအမှူးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရးအကီးအမှူ းထသိ ့ ြပန်လည ်
ပးပိရ့မည်။ 

၉။ ထိသိ ့ ပးပိရ့ာတွင် အာက် ဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းများ 
အတိင်း ပးပိန့ိင်သည် - 
 (က) တာင်းဆိသူကိယ်တိင် သာ်လည်း ကာင်း၊ 
 (ခ )  ကိယ်စားလှယ်ြဖင့် သာ်လညး် ကာင်း၊ 
 (ဂ )  စာတိက်မှ သာ်လည်း ကာင်း၊ 
 (ဃ) Online မှ သာ်လည်း ကာင်း။ 
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၁၀။ သက်ဆိင်ရာသရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး 

အကီးအမှူးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရးအကီးအမှူးတိသ့ည် ပးပိ ့

လာသည့် ပစ (၁၅) များ စိစစ်လက်ခြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

ကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် မိမိကိယ်စား ဆာင်ရွက် စရန် 

သရးအရာရှိတစ်ဦးဦးအား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၁၁။ သက်ဆိင်ရာသရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး 

အကီးအမှူးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရးအကီးအမှူးမှ တာဝန် 

ပးအပ်ြခင်းခရသူသည် ပးပိလ့ာသည့် ပစ (၁၅) များအား 

ြပည့်စစွာ ြဖည့်သွင်း ရးသားထားြခင်း ရှိ/မရှိ ကနဦး ကည့်ရ 

စိစစ်ရမည်။ (စိစစ်ရမည့်အချက်များ သီးြခား ဖာ်ြပထားသည်။) 

၁၂။ ြပည့်စစွာ ြဖည့်သွင်း ရးသားထားြခင်းမရှိသည့် ပစ (၁၅) 

များကိ ြပင်ဆင်/ြဖည့်စွက်၍ ြပန်လည် ပးပိ ့ စရန် ယင်းပစ 

(၁၅) အား ပးပိသ့ူထသိ ့ြပန်လည် ပးအပ်ရမည်။ 

၁၃။ သတ်မှတ် ကညာထားသည့် နာက်ဆး ပးပိရ့မည့် 

နရ့က် ကျာ်လွန် ပးပိလ့ာ သာ ပစ (၁၅) များကိ လက်ခ 

ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ 

၁၄။ ြပည့်စမှန်ကန်စွာ ြဖည့်သွင်းထား သာပစ (၁၅) ၏အ ပ  

ထာင့်တစ် နရာတွင် သက်ဆိင်ရာ သရးတဆိပ်ရိက်နိှပ်ရမည်။  
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မှတ်ပတင် ရးသွင်းြခင်းနှင့် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၁၅။ သက်ဆိင်ရာ သရးတာဝန်ခအရာရှိသည် စနစ်တကျ 

လက်ခ ပီးသည့် ပစ(၁၅)များကိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ 

ကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ထားသည့် နိင်ငြပင်ပ ရာက ်

ြပည်ပမဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပတင်စာရင်းပစတွင် ြဖည့်သွင်းရမည်။ 

ထိသိြ့ဖည့်သွင်းရာတွင် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အလိက်သီးြခား ြဖည့်သွင်းြပုစရမည်။ 

မှတ်ပတင်စာရင်း ပစမှာ ပူးတွဲ(က) ပါအတိင်း ြဖစ်သည်။ 

ယင်းပစအား Microsoft Excel အသးြပု၍ Myanmar-3၊ 

Font Size-13 တိြ့ဖင့် ြဖည့်သွင်းရမည။် 

၁၆။ မှတ်ပတင်စာရင်း ရးသွင်း ပီးသည့် ပစ(၁၅) များအား 

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အလိက် 

စစည်း၍ သက်ဆိင်ရာ သရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်းကိယ်စား 

လှယ်ရးအကီးအမှူးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရးအကီးအမှူးထသိ ့

နစ့ဉ်တင်ြပအစီရင်ခရမည်။ 

၁၇။ သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ခအရာရိှသည် အပိဒ်(၁၅)နှင့် (၁၆) 

ပါနည်းလမ်းအတိင်း ဆာင်ရွက်၍ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန 

သိ ့လဲအပ်နိင်ရန် ကိုတင်ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ထားရမည်။ 
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ပစ (၁၅) များအား စိစစ်ြခင်း 

၁၈။ သက်ဆိင်ရာသရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ် 
ရးအကီးအမှူးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရးအကီးအမှူး သိမ့ဟတ် 
တာဝန် ပးအပ်ထားသည့် သက်ဆိင်ရာတာဝန်ခအရာရှိသည် 
ပးပိလ့ာသည့် ပစ(၁၅) များအား အာက်ပါအတိင်း စိစစ် 
ရမည် - 

 (က) ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်က နာက်ဆး 
အတည်ြပု ထတ်ြပန်ထား သာ ပစ (၁၅) ဟတ်/ 
မဟတ်၊ 

 (ခ )  ပစ(၁၅)တွင် ြဖည့်သွင်းရန် ဖာ်ြပထားသည့် နရာများ 
(ကွက်လပ်) အားလးတွင် ြဖည့်သွင်းထားြခင်း ရှိ / 
မရှိ ယဘယျအားြဖင့် ကည့်ရရမည်၊ 

 (ဂ )  ပစ (၁၅) ပါအမှတ်စဉ် (၁)မှ (၆) အထိ ြပည့်စစွာ 
ြဖည့်သွင်းထားြခင်းရှိ/မရှိ၊ 

 (ဃ) ပစ (၁၅) ပါအမှတ်စဉ် (၇) တွင် တာင်းဆိသူ၏ 
အမဲတမ်း နရပ်လိပ်စာ [ပစ(၆၆/၆)ရိှသည့် နရပ် 
လိပ်စာ]အား ြပည့်စစွာထည့်သွင်းထားြခင်း ရိှ/မရိှ၊ 

 (င )  ပစ (၁၅) ပါအမှတ်စဉ် (၈) တွင် တာင်းဆိသူ ယခ 
ရာက်ရိှ နသည့် ြပည်ပနိင်င၏ နရပ်လိပ်စာအား 
ြပည့်စတိကျ မှန်ကန်စွာ ြဖည့်သွင်းထားြခင်း ရိှ/မရိှ၊ 
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(အထူးသြဖင့် နိင်င၊ မိုအ့မည်များအား ြပည့်စစွာ 
ြဖည့်သွင်းထားြခင်း ရိှ/မရိှ။) 

 (စ )  တာင်းဆိသူ၏ လက်မှတ် သိမ့ဟတ် လက် ဗွ 
ပါရိှြခင်း ရိှ/မရိှ စိစစ်ရန်၊ 

 (ဆ) တစ်ကိမ်ထက်ပိ၍ တင်သွင်းလာ သာ ပစ(၁၅)များ 
ဟတ်/မဟတ်။ ထိသိတ့စ် ကိမ်ထက်ပိ၍ တင်သွင်း 
လာ သာ ပစ(၁၅)များပါဝင်လာပါက ယင်းပစ (၁၅) 
များ၏ြမင်သာသည့် နရာတွင် မှတ်ပတင်အမှတ်စဉ် 
နှင့် တင်သွင်း ပီးသည့် အကိမ်အ ရအတွက်တိက့ိ 
ဖာ်ြပ၍ ြငင်းပယ်ရမည်။ 

၁၉။ ပစ (၁၅) တွင် ရးသားြဖည့်သွင်းထားချက်များသည ်
ြမန်မာဘာသာ သိမ့ဟတ် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ရးသား 
ြဖည့်သွင်းချက်မှလွဲ၍ အြခားဘာသာစကား တစ်ခခြဖင့် 
ရးသားြဖည့်သွင်းထား သာ ပစ (၁၅) များကိ အထက်အပိဒ် 

(၁၂) ပါနည်းလမ်းအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ပစ (၁၅) များအား နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ပးပိြ့ခင်း 

၂၀။ သက်ဆိင်ရာ သရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် 
ကာင်စစ်ဝန်ရးတိသ့ည် အာက် ဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်း 
များအား အိတ်ကီးတစ်အိတ်အတွင်းထည့်ကာ သရးချိပ် 
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တဆိပ်ရိက်နှိပ်၍ ရးစာနှင့်အတူ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနသိ ့
ြပန်လည် ပးပိရ့မည ်- 

(က) သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး / ြပည်နယ်အလိက် 
ခွဲြခားစစည်းထား သာ ပစ(၁၅)များ၊ 

(ခ )  အပိဒ်(၁၅)ပါမှတ်ပတင်စာရင်းပစမိတ္တ ူများ (Hard 
copy + Soft copy) ။ 

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှ ပစ (၁၅) များအား လဲ ြပာင်း 
ပးြခင်း 

၂၁။ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနသည် အထက်အပိဒ် (၂၀) အရ 
သက်ဆိင်ရာ သရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် ကာင်စစ် 
ဝန်ရးတိမ့ှ ပးပိလ့ာသည့် ချိပ်ပိတ်ထား သာ ပစ (၁၅) 
ပါအိတ်ကီးများကိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးသိ ့
စနစ်တကျစာြဖင့် လဲ ြပာင်း/ လက်ခြပုလပ်ရမည။် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ စာအိတ်များကိ နိင်ငြခား ရး 
ဝန် ကီးဌာနမှ စိစစ်လက်ခြခင်းနှင့် ပးပိြ့ခင်း 

၂၂။ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသည် ကာ်မရှင်မှ ပးပိလ့ာ သာ 
သရးအလိက် ခွဲြခားစစည်းထားသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 
လက်မှတ်ပါစာအိတ်များကိ ယင်းတိန့ှင့်အတူ ပါဝင်သည့် 
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သရးအလိက် ြပုစထားသည့် စာရင်းပစများနှင့် တိက်ဆိင် 
စစ် ဆးကာ စနစ်တကျလဲ ြပာင်း လကခ်ရမည။် 

၂၃။ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနသည် စနစ်တကျလက်ခထားသည့် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ စာအိတ်များကိ သက်ဆိင်ရာသရး၊ 

အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရးအသီးသီးသိ ့

ဆာလျင်စွာ ပးပိရ့မည်။ 

သက်ဆိင်ရာသရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် ကာင်စစ် 

ဝန်ရးတိက့ နိင်ငြပင်ပတငွ် ရာက်ရှိ န သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့် 

ရှိသူများ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတကွ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၂၄။ သက်ဆိင်ရာသရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ် 

ရးအကီးအမှူးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရး အကီးအမှူးတိသ့ည် 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က နိင်ငြခား ရးဝန်ကီး 

ဌာနမှတစ်ဆင့် ပးပိလ့ာသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ  

စာအိတ်များကိ ယင်းတိန့ှင့်အတူပူးတွဲပါဝင်သည့် သက်ဆိင်ရာ 

သရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် ကာင်စစ်ဝန်ရးများ 

အလိက်ြပုစထားသည့် ပူးတွဲ(ခ)ပါပစများနှင့် တိက်ဆိင် 

စစ် ဆး၍လက်ခရမည်။ ယင်းပစများ၏ မိတ္တ ူတစ် စာင်စီကိ 

ကာ်ြငာ သင်ပန်းနှင့် Website တိတ့ွင် ကပ်ထား / ကညာ 

ရမည်။ 
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၂၅။ ချို ယ့ွင်းအားနည်းချက်များရှိပါက ြပည် ထာင်စ 

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သိ ့ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနမှ 

တစ်ဆင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ တိက်ရိက် သာ်လည်း ကာင်း 

ဆာလျင်စွာ အ ကာင်းကားရမည်။ 

၂၆။ သက်ဆိင်ရာသရးအကီးအမှူး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ် 
ရးအကီးအမှူး သိမ့ဟတ် ကာင်စစ်ဝန်ရးအကီးအမှူးသည် 
အာက်ပါနညး်လမ်းများအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) သရး သိမ့ဟတ် အမဲတမ်း ကိယ်စားလှယ်ရး 
သိမ့ဟတ် ကာင်စစ်ဝန်ရးတွင် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးရန် 
နရာသတ်မှတ် ပးရမည်၊ 

(ခ )  မဲလက်မှတ် ပ ရှိ မဲရမှူးလက်မှတ ် ရးထိးရန် 
နရာတွင် လက်မှတ် ရးထိးရန် မလိအပ်ပါ (မလိ 
အပ်ပါ)။ ထိြ့ပင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် ပ ရိှ မည်သည့် 
နရာတွင်မှ တဆိပ်တးရိက်နှိပ်ြခင်း၊ အမှတ်အသား 
ြပုလပ်ြခင်းများ လးဝ (လးဝ) မြပုလပ်ရပါ ၊ 

(ဂ )  သရး သိမ့ဟတ် အမဲတမ်း ကိယ်စားလှယ်ရး 
သိမ့ဟတ် ကာင်စစ်ဝန်ရးတွင် ဆန္ဒမဲ ပးရန် 
ရာက်ရိှလာ သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရိှသူများအတွက် 
ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ စနစ်တကျထတ် ပး 
ရမည်၊ (ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ ထတ် ပး/ 
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ထတ်ယူရာတွင် သက်ဆိင်ရာမဲဆန္ဒရှင်၏ အမည် 
ဖာ်ြပထားသည့် စာအိတ်ကီးကိ ဖွင့် ဖာက်၍ 
အတွင်းမှ သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်အလိက် ကိုတင် 
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါစာအတိ်ငယ်များကိသာ ပူးတွဲ(ခ) 
ပါပစတွင် လက်မှတ် ရးထိး စ ပီးထတ် ပးရမည်။) 

(ဃ) မဲဆန္ဒရှင်များအား ဆန္ဒမဲလက်မှတ ် ထတ် ပး ပီး 

နာက် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များ ပ တွင် 

လ ို ဝ့ှက်ဆန္ဒြပု စကာ သက်ဆိင်ရာ စာအိတ်ငယ် 

များတွင်ထည့်သွင်း၍ လြခုစွာပိတ် စ ပီး သတ်မှတ် 

မဲပးအတွင်းသိ ့ထည့်သွင်း စရမည်၊ 

(င )  မဲ ပးြခင်း ပီးဆးသည့်အခါ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်ပါ စာအိတ်ငယ်များအား သက်ဆိင်ရာ 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အလိက် ခွဲြခား၍ ထပ်ပိး 

ရမည်။ 

၂၇။ မဲ ပးြခင်း ပီးဆးသည့်အခါ အာက် ဖာ်ြပပါတိက့ိ 

အိတ်ကီးတစ်အိတ်အတွင်းထည့်ကာ သရးချိပ်တဆိပ်ရိက်နိှပ်၍ 

ရးစာနှင့်အတူ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနသိ ့ ြပန်လည် ပးပိ ့

ရမည် - 

(က) အပိဒ်၂၆(င)ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ထားသည့် ကိုတင် 

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါအထပ်များ၊ 
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(ခ )  အပိဒ်၂၆(ဂ)ပါ မဲဆန္ဒရှင်များက လက်မှတ် ရးထိး 

ထားသည့် ပစမူရင်းများ၊ 

(ဂ )  အသးမြပုသည့် မဲလက်မှတ်များနှင့် ၎င်းတိ၏့ 

စာရင်းများ။ 

နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနမှ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ပါ 

စာအိတ်များ လဲ ြပာင်း ပးြခင်း 

၂၈။ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနသည် အထက်အပိဒ်(၂၇)အရ 

သက်ဆိင်ရာသရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် ကာင်စစ် 

ဝန်ရးတိမှ့ ပးပိလ့ာသည့် ချိပ်ပိတ်ထား သာ အိတ်ကီးများကိ 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးသိ ့ စနစ်တကျစာြဖင့် 

လဲ ြပာင်း ပးရမည်။ 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးနှင့် ရွး ကာက်ပွဲ 

ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲရး အဆင့်ဆင့်တိက့ ပစ (၁၅) များအား 

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၂၉။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးသည ် နိင်ငြခား 

ရးဝန်ကီးဌာနမှ ပးပိလ့ာ သာ ပစ(၁၅)များ ထည့်သွင်း 

ထားသည့် ချိပ်ပိတ်အိတ်များအား ဖွင့် ဖာက်၍ မှန်ကန်မ ရိှ/ 

မရှိ ပူးတွဲ(က)စာရင်းပစနှင့် တိက်ဆိင်စစ် ဆးရမည်။ 
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၃၀။ ချိုယ့ွင်းအားနညး်ချက်များ တွရ့ှိပါက နိင်ငြခား ရး 

ဝန်ကီး ဌာနသိ ့ ဆာလျင်စွာ အ ကာင်းကားရမည်။ 

၃၁။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးသည ် ယင်းသိ ့

ပးပိလ့ာသည့် ပစ (၁၅)များ၏ လိပ်စာများကိစိစစ်၍ မို န့ယ် 

အလိက်ခွဲြခားစစည်းကာ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် ရွး ကာက်ပွဲ 

ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲထသိ ့ ပးပိရ့မည်။ 

၃၂။ မို န့ယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲရးသည် ကာ်မရှင် 

မှ ပးပိလ့ာသည့် အစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပ ရာက် 

မဲဆန္ဒရှင်များက တာင်းခလာသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် 

တာင်းခလာ ပစ (၁၅) များကိ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် 

သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသိ ့

ဆက်လက် ပးပိရ့မည်။ 

၃၃။ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက်နှင့် ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပွဲ 

ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသည် မဲစာရင်းတွင် ယင်းတိ၏့ အမည် 

စာရင်းပါ /မပါစိစစ်ရမည်။ ပါရှိပါက ပစ (၁-၃)ြဖင့် သီးြခား 

ရးမှတ်ထား ပီးစာရင်းမိတ္တ ူနှစ် စာင်ကိ မိုန့ယ် ရွး ကာက်ပဲွ 

ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသိ ့ ပးပိ၍့ မိတ္တ ူတစ် စာင်ကိ မိမိရးတွင် 

ကပ်ထားရမည်။ မပါ ရှိ သးပါက ဥပ ဒနှင့်အညီ စိစစ်၍ 

ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၃၄။ မိုန့ယ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သည် အထက်အပိဒ် 

(၃၃)အရ ပးပိလ့ာသည့် ပစ (၁-၃) တစ် စာင်ကိ လက်ခ 

အြဖစ် သိမ်းဆည်းထား ပီး ကျန်တစ် စာင်ကိ မိမိရးတွင် 

ကပ်ထားရမည်။ 

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများက 

နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ နသူများအနက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့် 

ရှိသူများ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရးအတကွ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၃၅။ မို န့ယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသည် ပစ (၁-၃) 

စာရင်းအရ အစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ 

နသူများအနက် ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများအတွက် ကိုတင် 

ဆန္ဒမဲလကမ်ှတ်များကိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် 

သိ ့ ပးပိရ့ာတွင် အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) မဲဆန္ဒရှင် တစ်ဦးလင် လတ် တာ်တစ်ရပ်ချင်းစီ 

အတွက် မဲလက်မှတ်တစ် စာင်စီအား သက်ဆိင်ရာ 

လတ် တာ်စာအိတ်ငယ်အတွင်း ထည့်သွင်းရမည်၊ 

(ယင်းစာအိတ်ငယ်များ ပ တွင် မဲဆန္ဒနယ် သိမ့ဟတ် 

မဲဆန္ဒနယ်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်ကိသာ ရးသား 

ဖာ်ြပရမည်။) 
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(ခ )  ယင်းကိုတင်ဆန္ဒမဲစာအိတ်ငယ်များကိ သက်ဆိင်ရာ 

မဲဆန္ဒရှင်၏ အမည်၊ မို န့ယ်နှင့် တိင်း ဒသကီး 

သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်၏အမည်ကိ ရးသားထားသည့် 

စာအိတ်ကီးတစ်အိတ်အတွင်းသိ ့ထည့်သွင်းရမည်။ 

၃၆။ မိုန့ယ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သည် တိင်း ဒသကီး 

လတ် တာ ် သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ ် မဲလက်မှတ်ကိ 

စာအိတ်ငယ်အတွင်း ထည့သ်ွင်းရာတင်ွ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) 

နှင့် (၂) မဲလက်မှတ်ကိ မှားယွင်းမမရှိ စရန် ဂရြပု ဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

၃၇။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသည် 

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ စာအိတ်ကီးများအား သက်ဆိင်ရာ 

နိင်င၊ သရးအလိက်ခွဲြခား၍ စစည်းရမည်။ ထိသိ ့သက်ဆိင်ရာ 

နိင်င၊ သရးအလိက် ခွဲြခားစစည်းထားသည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 

လက်မှတ်ပါ စာအိတ်ကီးများကိ ပစ(၁-၃)မိတ္တ ူတစ်စနှင့်အတူ 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်သိ ့ဆက်လက် ပးပိရ့မည်။ 

၃၈။ အထက်အပိဒ်(၃၇)ပါအတိင်း ပးပိရ့ာတွင် ပစ(၁-၃) 
စာရင်းအ ပ အ ြခခ၍ မို န့ယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 
များက သက်ဆိင်ရာသရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့် 
ကာင်စစ်ဝန်ရးများအလိက် ပူးတွဲ(ခ)ပစပါအတိင်း ခွဲြခား 
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ြပုစထားသည့် စာရင်းများနှင့် ပူးတွဲ (ဂ) ပါပစအတိင်းစာရင်း 
ချုပ်တိက့ိ Soft Copy နှင့်အတူ တစ်ပါတည်း ပးပိရ့မည်။  

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးမှ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 
လက်မှတ်ပါစာအိတ်များကိ စိစစ်လက်ခြခင်းနှင့် ပးပိြ့ခင်း 

၃၉။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးသည ် မို န့ယ် 
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲများမှ ပးပိလ့ာသည့် ကိုတင် 
ဆန္ဒမဲလကမ်ှတ်ပါ စာအိတ်ကီးများကိ ပူးတွဲ ပးပိလ့ာသည့် 
စာရင်းများနှင့် တိက်ဆိင်စစ် ဆးရမည်။ 

၄၀။ ချို ယ့ွင်းအားနညး်ချက်များရိှပါက သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ ်
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့သိ ့ ဆာလျင်စွာ အ ကာင်းကား 
ရမည်။ 

၄၁။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးသည ် မို န့ယ် 
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ့များမှ သက်ဆိင်ရာသရးအလိက် 
စစည်း၍ ြပုစထားသည့် စာရင်းများနှင့်အတူ နိင်ငြခား ရး 
ဝန်ကီးဌာနသိ ့စနစ်တကျ လဲ ြပာင်း ပးရမည်။ 

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည် ပးပိလ့ာ သာ ဆန္ဒြပု ပီး 
ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါစာအိတ်များကိ စိစစ်လက်ခြခင်း 

၄၂။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်ရးသည် နိင်ငြခား ရး 
ဝန် ကီးဌာနမှ ြပန်လည် ပးပိလ့ာသည့် ဆန္ဒြပု ပီး ကိုတင်ဆန္ဒမဲ 
လက်မှတ်ပါစာအိတ်များကိ စနစ်တကျလဲ ြပာင်း လက်ခ 
ရမည်။ ထိသိ ့ လက်ခ ပီး သာ ဆန္ဒြပု ပီးဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ 
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စာအိတ် အသီးသီးကိ  မို န့ယ်အလိက်ခွဲ၍ စစည်းရမည်။ 
မို န့ယ် အလိက်စစည်း ပီး သာ ဆန္ဒြပု ပီးကိုတင်ဆန္ဒမဲ 
လက်မှတ်ပါ စာအိတ် အသီးသီးကိ သက်ဆိင်ရာ သရး၊ 
အမဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး သိမ့ဟတ ် ကာင်စစ်ဝန်ရးတိမ့ှ 
ြပန်လည် ပးပိလ့ာသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ လကမှ်တ် ရးထိး 
ထားသည့် ပစများနှင့်အတူ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် ရွး ကာက်ပွဲ 
ကာ်မရှင်အဖွဲ ခ့ွဲသိ ့ြပန်လည်လဲ ြပာင်း ပးအပ်ရမည်။ 

နိဂး 

၄၃။ လွတ်လပ်၍တရားမတ သာ ရွး ကာက်ပဲွများ အာင်ြမင်စွာ 

ကျင်းပနိင် ရးသည် အမျိုးသား ရးတာဝန်တစ်ရပ် ြဖစ်သည် 

နှင့်အညီ ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းစဉ်များအား အာင်ြမင်စွာ 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်က စရန် ြပည် ထာင်စ 

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်ရးနှင့် နိင်ငြခား ရးဝန်ကီး ဌာနတိသ့ည ်

ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်း၊ သက်ဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်း အဆင့်ဆင့်အား 

ကီးကပ်ြခင်း၊ ကီးကပ် စြခင်းတိြ့ဖင့် ဆာင်ရွက်သွားကရန် 

ြဖစ်ပါသည်။  

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် 



……………………… သရး / အမဲတမး်ကယိစ်ားလယှရ်း / ကာငစ်စဝ်နရ်း

စဉ်
ပစ ၁၅ ြဖင့်

တာင်းဆိသူ အမည်
ကျား/မ မွးသက္က ရာဇ် မှတပ်တင်အမှတ် အဘအမည် အမိအမည် နရပ်လိပ်စာအြပည့်အစ မှတခ်ျက်

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉

ပူးတွဲ (က)

နိင်ငြပင်ပ ရာက်မဲဆန္ဒရှင်များမှ ပစ(၁၅) တာင်းခသည့် မှတ်ပတင်စာရင်း



………………………………. သရး / အမဲတမး်ကယိစ်ားလယှရ်း / ကာငစ်စဝ်နရ်း

စဉ်
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်
ရှိသူအမည်

ကျား/မ မွးသက္က ရာဇ် မှတပ်တင်အမှတ် အဘအမည် အမိအမည် နရပ်လိပ်စာအြပည့်အစ
ထိး မဲလကမ်ှတ် 

သိမ့ဟတ်
လက်ဝဲလကမ် လက် ဗွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉

ပူးတွဲ (ခ)

သရး၊ အမဲတမ်းကိယ်စားလယှရ်း၊ ကာင်စစဝ်န်ရးများအလိက ်ခွဲြခားထားသည့် နိင်ငြပင်ပ ရာက်မဲဆန္ဒရှင်များစာရင်း

………………………. မို န့ယ်



ပူးတွဲ ( ဂ )

ကျား မ
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

နိင်ငြပင်ပ ရာက်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းချုပ်

--------------------------- မို န့ယ်၊ ------------------------------- တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်

သရး/ ကိယ်စားလယှ်ရး
ကာင်စစဝ်န်ရး

မဲဆန္ဒရှင်ဦး ရ
ပါငး်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ
စာအတိ်ကးီ

မှတ်ချက်စဉ်



စာအိတ်ငယ်များ 
(ကိုတင်မဲလက်မှတ်ထည့်ရန)် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- jynfe,f ^ wdkif;a'oBuD; 

---------- rJqE´e,f trSwf (    ) 

 

trsdK;om;vTwfawmfudk,fpm;vS,f 

BudKwifqE´rJvufrSwfpmtdwf 

---------- jynfe,f ^ wdkif;a'oBuD; 

---------- NrdKUe,f rJqE´e,f 

 

jynfolUvTwfawmfudk,fpm;vS,f 

BudKwifqE´rJvufrSwfpmtdwf 

---------- jynfe,f ^ wdkif;a'oBuD;vGSwfawmf 

---------- wdkif;&if;om;vlrsdK;vTwfawmfudk,fpm;vS,f 

wdkif;a'oBuD;^ jynfe,fvTwfawmf 

wdkif;&if;om;vlrsdK;udk,fpm;vS,f 

BudKwifqE´rJvufrSwfpmtdwf 

---------- jynfe,f ^ wdkif;a'oBuD; 

---------- NrdKUe,f? rJqÉe,ftrSwf (    ) 

wdkif;a'oBuD;^jynfe,f 

vTwfawmfudk,fpm;vS,f 

BudKwifqE´rJvufrSwfpmtdwf 



စာအိတ်ကီး 
(စာအတိ်ငယ်များထည့်ရန်) 

 

 

 

 

 

 rJqE´&Siftrnf OD; ^ a': ------------- 

 -------------------------- NrdKUe,f 

 ---------------- wdkif;a'oBuD;^ jynfe,f 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

သတိြပုရန် ပစ (၁၅) နမူနာများ 

 

 

 

 



 



 

ြပည်ပလိပ်စာမပါ သာ လာက်လာ။ 



 

ြပည်ပလိပ်စာမပါ သာ လာက်လာ။ 



 
ြပည်ပလိပ်စာမြပည့်စ သာ လာက်လာ။ 



 
ြပည်ပလိပ်စာမပါ သာ လာက်လာ။ 



 
ြပည်ပလိပ်စာမြပည့်စ သာ လာက်လာ။ 



 

ြပည်ပလိပ်စာမြပည့်စ သာ လာက်လာ။ 



 
ြပည်ပလိပ်စာမြပည့်စ သာ လာက်လာ။ 



 

 

ြပည်တွင်းလိပ်စာမြပည့်စ သာ လာက်လာ။ 



 
ြပည်တွင်းလိပ်စာမြပည့်စ သာ လာက်လာ။ 



 

မထင်ရှား သာ လာက်လာ။ 



 
ြမန်မာ/ အဂလိပ်ြဖင့် ရးသားထားြခင်းမဟတ်သည့် လာက်လာ။ 



 

ဖတ်မရ (ဓါတ်ပရိက်၍ ပးပိလ့ာ သာ လာက်လာ။) 



 

ဖတ်မရ (ဓါတ်ပရိက်၍ ပးပိလ့ာ သာ လာက်လာ။) 



 

ဖတ်မရ (ဓါတ်ပရိက်၍ ပးပိလ့ာ သာ လာက်လာ။) 
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