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SALLY “SAL” MILLICHAMPSARAH CARPENTER

ERICKA REDIC

MARTINE GULICK

NOAH DETZER

မဲစာရြက္၏ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင ္မဲေပးပါ

တရားဝင ္ဆႏၵမဲေပးလႊာ
ႏွစ္စဥ ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ဘာလင္တန္၊ ဗားေမာင့္
မတ္လ 3 ရက္၊ 2020

မဲေပးသူမ်ားအတြက ္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
1. ဘဲဥပုံထဲတြင ္ျဖည့္ရန ္ေဖာင္တိန ္အမည္း သုိ႔မဟုတ ္ခဲတံကိ ုသံုးပါ။ 
2. မဲစာရြက္ေပၚတြင ္အမည ္ေဖာ္ျပထားသည့ ္ပုဂၢ ိဳလ္ကိ ုမဲေပးရန ္ထုိပုဂၢ ိဳလ္၏ အမည ္ညာဘက္ရွ ိ ဘဲဥပုံထဲတြင ္ျဖည့္ပါ။
3. မဲစာရြက္တြင ္အမည ္ေဖာ္ျပမထားသည္ ့ပုဂၢ ိဳလ္ကိ ုမဲေပးရန ္ေပးထားသည္ ့ေနရာလြတ္တြင ္၎တို႔၏ အမည္ကုိ ေရးၿပီး သုိ႔မဟုတ ္ကပ္ၿပီး
အျခား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည ္ျဖည့္စြက္ရန ္မ်ဥ္း၏ ညာဘက္ရွ ိ ဘဲဥပုံထဲတြင ္ျဖည့္ပါ။ 
4. “# ဦးထက္ပို၍ မဲမေပးပါႏွင္”့ ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႐ုးံတစ္႐ုးံအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိ ုမဲမေပးပါႏွင့္။
5. မဲစာရြက္ေပၚတြင ္အမွားလုပ္မိပါက၊ စာရြက္ကိ ုၿဖဲမိပါက သုိ႔မဟုတ ္ဖ်က္ဆီးမိပါက ၎ကိ ုေရြးေကာက္ပြ ဲ အရာရွထံိ ျပန္အပ္ႏွ ံၿပီး ေနာက္ထပ ္မဲစာရြက္တစ္ရြက္
ရယူပါ။ ဖ်က္ရာ၊ ျခစ္ရာ မထင္ပါေစႏွင့္။

(အျခား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည ္ျဖည့္စြက္ရန)္

ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဝင္အတြက္
ႏွစ္ႏွစ ္သက္တမ္း

တစ္ဦးထက္ပို၍ မဲမေပးရ

120 Lakewood Parkway ဒီမိုကေရစီ

251 Staniford Road တစ္သီးပုဂၢလ

(အျခား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည ္ျဖည့္စြက္ရန)္

ေက်ာင္း ေကာ္မရွင္အဖြ ဲ႔ဝင္အတြက္
ႏွစ္ႏွစ ္သက္တမ္း

တစ္ဦးထက္ပို၍ မဲမေပးရ

39 Nottingham Lane

(အျခား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည ္ျဖည့္စြက္ရန)္

ရပ္ကြက္ စာေရးအတြက္
တစ္ႏွစ ္သက္တမ္း

တစ္ဦးထက္ပို၍ မဲမေပးရ

65 Cambrian Way #408 ဒီမိုကေရစီ

(အျခား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည ္ျဖည့္စြက္ရန)္

ေရြးေကာက္ပြ ဲ စစ္ေဆးေရး 
အရာရွအိတြက္
သုံးႏွစ ္သက္တမ္း

တစ္ဦးထက္ပို၍ မဲမေပးရ

48 Little Eagle Bay ဒီမိုကေရစီ

ရပ္ကြက္ 4

Burmese Ward 4
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ေမးခြန္းမ်ား 

မဲစာရြက္၏ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင ္မဲေပးပါ

ဟုတ္

မဟုတ္

1. 2021 ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက ္ေက်ာင္းဘတ္ဂ်က ္အတည္ျပဳခ်က္

“ခ႐ိုင္ေက်ာင္း၏ မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင္ ့လာမည္ ့ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက ္လုိအပ္မည္ဟု ေက်ာင္းဘုတ္အဖြ ဲ႕က ဆံုးျဖတ္ထားသည့ ္ပမာဏ 
$91,525,288 ကုိ သံုးစြရဲန ္ေက်ာင္းဘုတ္အဖြ ဲ႕ကုိ သေဘာတူခြင့္ျပဳသင့္ပါသလား။ 

သေဘာတူခြင့္ျပဳလုိက္ပါက ဤအဆုိျပဳတင္သြင္းထားသည့ ္ဘတ္ဂ်တ္ကုိ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င ္$16,920.53 ႏႈန္းျဖင္ ့ပညာေရးအတြက္ 
ညီတူမွ်တ ူသံုးစြမဲည္ဟ ုခန္႔မွန္းထားပါသည္။  ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအတြက္ ညီတူမွ်တူ သုံးစြမဲည္ ့ခန္႔မွန္းပမာဏသည ္လက္ရွႏိွစ္၏ 
အသုံးစရိတ္ထက္ 5.66% ပိုမ်ားပါသည္။”

ဟုတ္

မဟုတ္

2. ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သ ူေဘးကင္းေရး အခြန္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္မႈ

“ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အပိုင္း 102a အရ ရဲခြန္ႏွင့ ္မီး အခြန္ႏႈန္းကုိ $0.03 ထိ တုိးသင့္ပါသလား။ သုိ႔မွသာ ျပင္ပလူနာတင္ယာဥ္ႏွင္ ့
အျခားအမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန ္FY21 အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းေရး 
အခြန္ႏႈန္း (အေထြေထြ ၿမိဳ႕ေတာ္အခြန္ႏႈန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း) သည ္FY20 အေထြေထြ ၿမိဳ႕ေတာ္အခြန္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ $0.0807 မ ွ
$0.1107 ထိတုိးလာမည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည ္3.5% တုိးလာျခင္း ျဖစ္ပါမည္။”

ဟုတ္

မဟုတ္

3. အိမ္ရာအတြက ္ယံုၾကည္အပ္ႏွေံငြကိ ုရည္ၫႊန္း၍ အဆိုျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့ ္ေျပာင္းလဲမႈ

“ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ ့ဘာလင္တန ္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ 1949 ခုႏွစ ္အက္ဥပေဒ၊ အမွတ ္298 တြင ္အပိုင္းအသစ ္102f ကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖည့္စြက္၍ ထပ္မ ံျပင္ဆင္သင့္ပါသလား- 

102f ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္ ့အိမ္ရာအတြက ္ယံုၾကည္အပ္ႏွေံငြ သံုးစြမဲႈကိ ုႏွစ္စဥ ္အကဲျဖတ္ျခင္း။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေအာက္ရွ ိ အခြန္သည ္ထုိသုိ႔ေသာ လ်ာထားေငြကုိ ျပည့္မီေအာင ္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္အထိ 
လံုေလာက္မႈ ရွရိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္၏ တရားဝင ္မဲေပးသူမ်ားက ထုိထက္ပိုသည္ ့ႏႈန္းထားကုိ သုံးစြခဲြင္ ့ျပဳသည့္အခါမွတစ္ပါး 
ထိုႏႈန္းထားသည ္အိမ္ျခံေျမ ဂရမ္စာရင္းတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဒၚလာပမာဏထက္ တစ္ဆင့္ပင ္မေက်ာ္ေစရဟူေသာ ဥပေဒ အစုစု၏ 
ပိုဒ္ခြ ဲ 18-404 ထဲတြင ္ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီအေနျဖင္ ့အိမ္ရာအတြက္ ယုံၾကည္အပ္ႏွေံငြကုိ ေဝင ွသုံးစြရဲန္အတြက ္
လ်ာထားေငြအတုိင္း ျပည့္မီေအာင ္သုံးစြႏဲိုင္ေရး ကူညီေပးရန ္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အိမ္ျခံေျမ ဂရမ္စာရင္းကုိ ႏွစ္စဥ ္အကဲျဖတ္ရမည္။ ထုိအခြန္သည ္
ဤအခန္း၏ အပုိင္း 99 တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့ ္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ သုံးစြရဲန ္ရည္ရြယ္ထားေသာ အခြန္ပမာဏတြင ္မပါဝင္ေစရ။”

ဟုတ္

မဟုတ္

4. ေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပမည္ ့ရက္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိ ုရည္ၫႊန္း၍ အဆိုျပဳတင္သြင္းထားသည့ ္လုပ္ပိုင္ခြင္ ့
ေျပာင္းလဲမႈ

“လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဆႏၵမဲေပးလႊာေပၚရွ ိ ေမးခြန္းမ်ားႏွင္ ့အထူးေရြးေကာက္ပြမဲ်ားရွ ိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား (ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ႏွစ္စဥ ္
အစည္းအေဝးမွလြ၍ဲ ေရြးေကာက္ပြအဲားလုံး) ႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္းၿပီး အသနားခံလႊာမ်ား ေပးပို႔ရန ္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ ့ဘာလင္တန ္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ 1949 ခုႏွစ ္အက္ဥပေဒ၊ အမွတ ္298 ကုိ ပိုဒ္ခြ ဲ 2 ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင္ ့ၿမိဳ႕ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား--ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၊ 
အပုိင္း 3၊ ပိုဒ္ခြ ဲ 3 သတိေပးခ်က္မ်ား၊ အပိုင္း 6 ႏွင္ ့ပိုဒ္ခြ ဲ 8 ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား က်င္းပနည္း၊ အပိုင္း 22 ထဲရွ ိ အခ်နိ္ကာလမ်ားကုိ ထပ္မဲ 
ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သင့္ပါသလား။ သုိ႔မွသာ ေရြးေကာက္ပြ ဲ မက်င္းပမ ီေလးဆယ့္ငါး (45) ရက္ အလုိတြင ္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္ ့ဆႏၵမဲေပးလႊာမ်ား 
အသင့္ျဖစ္ေနခ်နိ ္တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင ္ေဒသတြင္းအဆင္ ့ဆႏၵမဲေပးလႊာမ်ားလည္း အသင့္ျဖစ္ေနမည ္ျဖစ္ပါသည္။”

မဲေပးသူမ်ားအတြက ္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
1. ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားထဲမ ွတစ္ခုခုကုိ ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ မဲေပးလုိပါက ဟုတ္ ဟု အမွတ္အသားျပထားေသာ ဘဲဥပုံထဲတြင ္ျဖည့္ပါ။
2. ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားထဲမ ွတစ္ခုခုကုိ ဆန္႔က်င ္မဲေပးရန ္မဟုတ္ ဟု အမွတ္အသားျပထားေသာ ဘဲဥပုံထဲတြင ္ျဖည့္ပါ။
3. မဲေပးရန ္ဘဲဥပုံထဲတြင ္ဤအတုိင္း ျဖည့္ပါ-  
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