“အျမဲေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား”
သံရုံးမ်ား၊ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးမ်ားႏွင့္ အျခားသံတမန္ေရးရာမစ္ရွင္မ်ားမွ အဆုိျပဳတင္သြင္းေသာ
ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ
ႏုိင္ငံျခားသံရုံးမ်ား၊ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးမ်ားႏွင့္ အျခားသံတမန္ေရးရာမစ္ရွင္မ်ားမွ အဆုိျပဳတင္သြင္းေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား တရား၀င္အသိအမွတ္
ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၇/၂၀၁၅)
ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ က်င့္၀တ္မ်ားအား အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္
(၂/၂၀၁၅) ျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

၁။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စားပါသည္။ ၂၀၁၅
အေထြေထြေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ မိမိဟာမိမိတစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထား၍
ရပါသလား။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားအတြက္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မက
ွ ်င့္သုံးသည့္

တရား၀င္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းစနစ္သည္ အဖြ႕ဲ အစည္းကုိအေျခခံ၍ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
ကသာ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ အဆုိျပဳတင္သြင္းႏုိင္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း
အေနျဖင့္

ေလွ်ာက္ထား၍မရႏုိင္ပါ။

ဤအျမဲေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ားတြင္

ေဖၚျပထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း

1

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သံရုံးမ်ား၊ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးမ်ားႏွင့္ အျခားသံတမန္ေရးရာမစ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား အဆုိျပဳတင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္ရန္
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္က

ဆႏၵရွိသည့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္

ျပည္ေထာင္စု

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ဲြ ကာ္မရွင္သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား
အား တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။

၂။ မည္သည့္ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားက ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏အမည္စာရင္း တင္သြင္းခြင့္ရွိပါသလဲ။
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနထံမွ

ဖိတ္ၾကားလႊာရရွိထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သံတမန္အဖဲ႕ြ အားလုံးသည္ မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
သူအမည္စာရင္းအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သုိ႔ အဆုိျပဳတင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။

၃။

သံတမန္အဖဲ႕ြ မ်ားအေနျဖင့္

မိမိတုိ႔၏ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအမည္စာရင္းအား

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

တင္သြင္းႏုိင္သနည္း။
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္
ဖိတ္ၾကားျခင္းကုိရရွိျပီဆုိသည္ႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏

သံတမန္အဖဲြ႕မ်ားသည္

မိမိတုိ႔၏

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျပီျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔မတုိင္မီ ရက္ေပါင္း ၁၅ ရက္ (သုိ႔မဟုတ္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီမတုိင္မီ) အထိ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။

၄။ သံတမန္အဖြ႕ဲ မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ၎တု႔၏
ိ ယာယီ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ျမန္မာလူမ်ိဳး၀န္ထမ္းမ်ားအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသလား။
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ သံတမန္အဖဲြ႕မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ယာယီ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး၀န္ထမ္းမ်ားအား အဆုိျပဳ
တင္သြင္းေသာ

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအမည္စာရင္းတြင္

ထည့္သြင္းေဖၚျပျခင္းအားျဖင့္

တရား၀င္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

2

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏

အခြင့္အေရးမ်ား၊

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊

လုိက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ား

ႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအားလုံးအေနျဖင့္

သိရွိနားလည္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ

လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္

သံအဖဲ႕ြ မ်ား၏ တာ၀န္လုံးလုံးျဖစ္ပါသည္။

၅။ သံတမန္အဖြ႕ဲ မ်ားသည္ ၎တုိ႔အား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ အဆုိျပဳတင္သြင္းသည့္
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား မည္သည့္ေနရာသုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္သလဲ။
ျပည့္စံုစြာေရးသြင္းထားေသာ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းႏုိင္
ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနသုိ႔

ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားႏွင့္

အျခားပူးတဲစ
ြ ာရြက္စာတမ္းမ်ားအား

တင္သြင္းျပီးသည္ႏွင့္ သံတမန္အဖဲြ႕မ်ားသည္ အဆုိပါစာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္၏ အီးေမးလ္ျဖစ္သည့္ info@uec.gov.mm သုိ႔အီးေမးလ္ေပးပုိ႔၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ သံတမန္အဖဲြ႕မ်ားမွ
တင္သြင္းလာသည့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ ပူးတြဲစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ သုံးသပ္အကဲျဖတ္
ျပီးလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ စတင္စိစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၆။

သံရုံးမ်ား၊

ေကာင္စစ္၀န္မ်ားႏွင့္

အျခားသံတမန္ေရးရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ

အဆုိျပဳတင္သြင္းေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ရမည္နည္း။
သံရုံးမ်ား၊

ေကာင္စစ္၀န္မ်ားႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္

အျခားသံတမန္ေရးရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ

အဆုိျပဳတင္သြင္းေသာ

ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျပဳလုပ္မည္ဆုိလွ်င္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔

အပါအ၀င္

အခ်ိန္ကာလ ၁၀ ရက္ဆက္တုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ရရွမည္ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ရရွိေသာ အခ်ိန္ကာလ ၁၀ ရက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သံအဖဲ႕ြ မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္သုိ႔တင္သြင္းရသည့္
ေန႔ရက္မ်ားအား

အစီအစဥ္ေဖၚျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္

ထည့္သြင္းေဖၚျပရမည္ျဖစ္သည္

အစီအစဥ္ေဖၚျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္

(ေမးခြန္း

၇

မိမိတုိ႔

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္

အားၾကည့္ရန္)။

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတုိ႔ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ေန႔ရက္မ်ားအား

ထည့္သြင္းေဖၚျပရာတြင္

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။
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လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ အခ်ိန္အားျဖင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိလာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမေဒသစုံလင္စြာျဖင့္ ပုိမုိေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာရန္လုိအပ္သည္ဟု

မွတ္ယူလွ်င္ျဖစ္ေစ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအား

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းထပ္တုိး၍ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

၇။ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိခံရရန္အတြက္ သံတမန္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တင္သြင္း
ရမည္နည္း။
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတစ္ဆင့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

သံတမန္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

အေနျဖင့္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
က။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

အဖြ႕ဲ အစည္းအား

ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ျပီး

လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရန္ေတာင္းခံလႊာ

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

(ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္

ေလ့လာသူမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ပူးတြဲ-က)
ေတာင္းခံလႊာ၏ Microsoft Word အမ်ိဳးအစားဖုိင္အား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၏ တရား၀င္ Website တြင္
Download ဆြ၍
ဲ ရယူႏုိင္ပါသည္။
[သတိျပဳရန္ - အဆုိပါေတာင္းခံလႊာ၌ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ ရံပုံေငြရင္းျမစ္အား သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
ျဖည့္စြက္ရန္ မလုိအပ္ပါ။]
ခ။

သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလုိသည့္

ေရြးေကာက္ပစ
ြဲ က္၀န္း၏အဆင့္မ်ားအား

ေဖၚျပထားသည့္ အစီအစဥ္ေဖၚျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Mission Statement)
ဂ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ ဖိတ္ၾကားလႊာမိတၱဴတစ္ေစာင္
ဃ။ အဖြ႕ဲ အစည္းအၾကီးအမွဴး (သုိ႔) သံအမတ္ (သုိ႔) သံရုံးယာယီတာ၀န္ခံ တုိ႔မွလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္

အဆုိျပဳ

တင္သြင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္း (ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြ႕ဲ အစည္းအား
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရန္ေတာင္းခံလႊာ၏

ေနာက္ဆက္တြဲ)။

အဆုိပါစာရင္းတြင္

အဆုိျပဳတင္ျပထားသည့္

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတုိ႔၏အမည္၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္ (သံတမန္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္
ရွိပါကေဖၚျပရန္) တုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းစြာေရးသားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ျဖည့္စြက္ေရးသြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
အဆုိျပဳတင္ျပထားသည့္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းပုံစံအား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္ရွင္၏

တရား၀င္ Website တြင္ Download ဆြ၍
ဲ ရယူႏုိင္ပါသည္။
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င။

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ

ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္

လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ

၀န္ခံကတိျပဳလႊာမ်ား

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား

(လႊတ္ေတာ္

ေဆာင္ရြက္ရမည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ပူးတဲြ-င)
၀န္ခံကတိျပဳလႊာပုံစံအား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္ရွင္၏

တရား၀င္

Website

တြင္

Download

ဆြ၍
ဲ

ရယူႏုိင္ပါသည္။
စ။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါက USB Memory Stick
တစ္ခုျဖင့္ (သုိ႔မဟုတ္) Email ျဖင့္ေပးပုိ႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါက Zip file အမ်ိဳးအစားျဖင့္ Email တြင္တြ၍
ဲ အဆုိျပဳ
တင္ျပထားသည့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ JPEG ဖုိင္ ဓာတ္ပုံမ်ားအား အရည္အေသြး
ေကာင္းမြန္စြာ (၂၀၀ pixel ႏွင့္ ၄၀၀ pixel အၾကား) ေပးပုိ႔ရမည္။ အဆုိပါ ဓာတ္ပုံမ်ားအား ေနာက္ခံရွင္းရွင္းလင္းလင္းတြင္
ရုိက္ကူးရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ပတ္စ္ပုိ႔ဓာတ္ပုံ အရြယ္အစားရွိရမည္ျဖစ္ကာ File Name မ်ားအား “First
Name_Family Name.jpg” ပုံစံျဖင့္ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

၈။

သံတမန္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတုိ႔တင္သြင္းထားသည့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္

ေတာင္းဆုိလႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရရွိမည္နည္း။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္

ျပီးျပည့္စုံေသာေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကုိ

စိစစ္ျပီးေနာက္

၇

ရက္အတြင္း

အေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ (အဆုိပါ စိစစ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား လက္ခံရရွိခ်ိန္မွစ၍ ၃ ရက္အတြင္း
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။)

စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပည့္စုံျခင္းမရွိပါက

သက္ဆုိင္ရာသံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ Email ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
အေၾကာင္းၾကားျခင္းကုိ လက္ခံရရွိျပီးေနာက္ ၅ ရက္အတြင္း ျပည့္စုံေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

၉။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္ သံတမန္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားမွ အဆုိျပဳတင္သြင္းလာသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား မည္ကဲ့သုိ႔စိစစ္မည္နည္း။
အဆုိျပဳေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ လက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္သည္ က။

အဆုိျပဳတင္သြင္းထားသည့္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းတြင္

အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္

အမည္မ်ား၊

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားေနရာမ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္းထားျခင္းရွိ/မရွိ စိစစ္မည္ ျဖစ္သည္။
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ခ။

အဆိုျပဳတင္သြင္းထားသည့္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအားလုံး

၀န္ခံကတိျပဳလႊာမ်ားအား

လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းရွိ/မရွိ စိစစ္မည္ျဖစ္သည္။
ဂ။

ဗီဇာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္
စိစစ္၍

တံဆိပ္တုံးရုိက္ႏွိပ္ျပီး

ဆုိျပဳတင္သြင္းလာသည့္
Email

ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ေရြးေကာက္ပြဲ
စာတုိက္မွျဖစ္ေစ

သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနထံသုိ႔ ေပးပုိ႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။ရက္စြ၊ဲ
အမည္၊

ႏုိင္ငံသား၊

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္၊

အဖြ႕ဲ အစည္းအမည္ႏွင့္

ကဒ္ျပားသက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ရက္

အစရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်က္အလက္ဘဏ္ (database) အတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။
ဃ။

တင္သြင္းလာသည့္

၀န္ခံကတိျပဳလႊာတစ္ေစာင္စီအတြက္

သက္ေသခံကဒ္ျပား

တစ္စုံစီ

(ပလတ္စတစ္

ေလာင္းထားေသာ သက္ေသခံကဒ္ျပားႏွင့္ လည္ဆဲၾြ ကိဳး) ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
င။ အဆုိျပဳတင္သြင္းလာသည့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား လက္မွတ္ေရးထုိးျပီး Email ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
စာတုိက္မွျဖစ္ေစ သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္သည္။
စ။ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလႊာတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္အားဆက္သြယ္၍ သက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ား
လာေရာက္ထုတ္ယူရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း။
ဆ။ သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းအား သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားေပးအပ္ျခင္း။

၁၀။ သံတမန္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးပါရန္ေလွ်ာက္ထားလႊာ ႏွင့္အတူ
အဆုိျပဳတင္သြင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္း အျပည့္အစုံအတိအက်အား တစ္ပါတည္းတင္သြင္း
ရန္လိုအပ္ပါသလား (သုိ႔မဟုတ္) အဆုိပါစာရင္းအား ျဖည့္စြက္၍ ေနာက္တုိးတင္သြင္းႏုိင္ ပါသလား။
သံတမန္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္

ေနာက္တုိးစာရင္းမ်ားအား

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔မတုိ္င္မီ

၁၅

ရက္အလုိအထိ

ထပ္မံ

တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီထက္ေနာက္မက်ဘဲ)
ထုိသုိ႔ထပ္မံတင္သြင္းရန္အတြက္ သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အထက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔မတုိင္မီ

၁၅

ရက္အလုိအထိ

ထပ္မံတင္သြင္းႏုိင္သည့္

ေနာက္တုိးစာရင္းမ်ားတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအေရအတြက္အား ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။
လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား ၾကိဳတင္တင္သြင္းၾကပါရန္
သံတမန္ေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အၾကံျပဳတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
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၁၁။ သံတမန္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ထုတ္ယူ ႏုိင္သနည္း။
သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ အေၾကာင္းၾကား
သည္ႏွင့္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္
လုပ္ကုိင္ရန္ ေပးထားသည့္စာရင္းပါပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ အဖဲ႕ြ အစည္းအၾကီးအမွဴး (သုိ႔) သံအမတ္ (သုိ႔) သံရုံးယာယီ
တာ၀န္ခံမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ (သုိ႔မဟုတ္) မိမိ၏သံတမန္ကဒ္ျပားအားျပသ၍ အဆုိပါ
သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားအား

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္တြင္

လာေရာက္ထုတ္ယူရမည္

ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တင္သြင္းႏုိင္လွ်င္ အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္ ပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ သက္ေသခံ
ကတ္ျပားမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။


ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ၀န္ခံကတိျပဳလႊာမူရင္မ်ား



ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးစီ၏

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴမ်ား

(ပထမဆုံး

စာမ်က္ႏွာႏွင့္

ျမန္မာဗီဇာတုံးထုထားသည့္စာမ်က္ႏွာ)
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားအား
မိမိတုိ႔၏ အဖဲ႕ြ အစည္းမွ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဗီဇာမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

၁၂။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္

အေျခမစုိက္ေသာ

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္

ဗီဇာရရွိရန္

မည္ကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။
ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္သူႏွင့္

သံတမန္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏

တာ၀န္သာ

ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါတာ၀န္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားအရ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ားကုိသာ အဆုိျပဳတင္ျပရန္
ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏က်င့္ဝတ္မ်ား ( ၁၉၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

၂/၂၀၁၅)

အား

လိုက္နာပါမည္ဟု

ဝန္ခံကတိျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားရွိသက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံရုံးမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ
စည္းမ်ဥ္း

ဥပေဒမ်ားအရ

ဗီဇာမ်ားကို

ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္

ခြင့္ျပဳ

ဗီဇာ

သက္တမ္း ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။
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ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ

လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္

နဂုိမူလလုိအပ္သည့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားသာမက

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္

တစ္ဦးခ်င္း

ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိပါ

ပူးတြတ
ဲ င္ျပရမည္ျဖစ္သည္။


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ

စိစစ္ထားသည့္

သံတမန္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ

အဆုိျပဳတင္ျပထားေသာ

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္း မိတၱဴတစ္ေစာင္


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ

သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔

ေပးပုိ႔ထားသည့္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ဖိတ္ၾကားလႊာ


အဆုိပါေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူသည္

မိမိတုိ႔သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမွ

တာ၀န္ယူ၍ဖိတ္ၾကားထားသူ

ျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပထား၍ အဖဲြ႕အစည္းအၾကီးအမွဴး (သုိ႔) သံအမတ္ (သုိ႔) သံရုံးယာယီတာ၀န္ခံမွ လက္မွတ္ေရးထုိး
ထားသည့္ ေထာက္ခံစာ

၁၃။ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲ (Briefing) တစ္ခု တက္ေရာက္ ရမည္လား။
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔မတုိင္မီတြင္

သံတမန္ေရးရာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္

မိတ္ဆက္

ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲ (Briefing) တစ္ခုအားျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ စီစဥ္ေနပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔

ေရာက္ရွိလာမည့္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူဦးေရ

ပမာဏအေပၚမူတည္၍

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအားလုံးအား ဖိတ္ၾကားသြားႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိမွာ မေသခ်ာေသးေပ။
သံတမန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏

အခြင့္အေရးမ်ား၊

တာ၀န္မ်ား၊

လုိက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတုိ႔၏
အဖဲ႕ြ ၀င္မ်ားအားလုံးကို သင္တန္းပုိ႔ခ်ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

၁၄။ သံတမန္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပီးလွ်င္ မိမိတုိ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္ရန္ လုိအပ္ပါသလား။
မလုိအပ္ပါ။
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သတိျပဳရန္

-

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏

ယခုစာရြက္စာတမ္းသည္
ဥပေဒမ်ား၊

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ရန္သာျဖစ္ပါသည္။

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

ယခုစာရြက္စာတမ္း၏

အထက္တြင္

စုိးမုိးေနသည္ျဖစ္ပါသည္။
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