“အျမဲေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား”
ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား

၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

ဇြန္လ

၂၆

ရက္ေန႔တြင္

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္

(၇/၂၀၁၅) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္

ေလ့လာသူမ်ား လုိက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ားအား အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၂/၂၀၁၅) ျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉
ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
သတိျပဳရန္။ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျပဳလိုသူ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ေလွ်ာက္လႊာ
မ်ားကိုႀကိဳတင္တင္သြင္းသင့္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေစာစီးစြာ တင္သြင္းေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕
ေစမည္ျဖစ္သည္။

၁။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မၾကာမီက်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စားပါသည္။ ၂၀၁၅
အေထြေထြေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ မိမိဟာမိမိ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား၍
ရပါသလား။
၂၀၁၅

ခုႏွစ္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မက
ွ ်င့္သုံးသည့္

တရား၀င္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းစနစ္သည္ အဖြ႕ဲ အစည္းကုိအေျခခံ၍ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

ကသာ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ အဆုိျပဳတင္သြင္းႏုိင္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း
အေနျဖင့္

ေလွ်ာက္ထား၍မရႏုိင္ပါ။

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္ရန္

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား

ဆႏၵရွိသည့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္

သင့္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ဲြ ကာ္မရွင္သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္
အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအား တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။

၂။ မည္သည့္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိပါသလဲ။
ယခင္က

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအေတြ႕အၾကံဳရွိဖူးသည့္

ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါသည္။

ကာလရွည္ၾကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလုိေသာ

မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆုိ

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

တရား၀င္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ ေလွ်ာက္ထားလႊာမတင္မီတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ
ေရးထုိးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၃။

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ

စုိက္ထုတ္က်ခံေပးမည္ျဖစ္ပါသလား။
မဟုတ္ပါ။

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတုိ႔၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား

မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိ္င္ တာ၀န္ယူစုိက္ထုတ္က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္

ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

တင္သြင္းႏုိင္သနည္း။
ေလွ်ာက္ထားလႊာတင္သြင္းသည့္လုပ္ငန္းသည္

လတ္တေလာတြင္

စတင္ေနျပီျဖစ္ကာ

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔မတုိင္မီရက္

ေပါင္း ၁၅ ရက္ (သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီမတုိင္မီ) အထိ ေလွ်ာက္ထားလႊာ
မ်ားအား တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားလႊာ
မ်ားအား

ၾကိဳတင္တင္သြင္းၾကပါရန္

တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား

အၾကံျပဳ

၅။ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔အား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ အဆုိျပဳတင္သြင္းသည့္
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား မည္သည့္ေနရာသုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္သလဲ။
ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ေေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သုိ႔

ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္

လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိေသာ

တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

မူလကတည္းကအေျခခ်

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္

info@uec.gov.mm

သုိ႔အီးေမးလ္ မွတစ္ဆင့္တင္သြင္းႏုိင္ျပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးသုိ႔ စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္)
လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ အျခားပူးတဲတ
ြ င္ျပရသည့္ စာရြက္စာတမ္းမူရင္းမ်ားကို စာတိုက္မွ
တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ (သို႔) လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာျမန္မာသံရုံးသုိ႔ ေပးပို႔တင္သြင္းျပီးလွ်င္ ေလွ်ာက္ထား
သည့္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားသည္

မိမိတုိ႔တင္သြင္းထားသည့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏

မိတၱဴမ်ားအား

Email

မွတစ္ဆင့္

info@uec.gov.mm သုိ႔ေပးပုိ႔အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ တင္သြင္းလာသည့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ ပူးတြစ
ဲ ာရြက္စာတမ္း
မ်ားအား

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ

သုံးသပ္အကဲျဖတ္ျပီးလွ်င္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ

စတင္စိစစ္

သြားမည္ျဖစ္သည္။

၆။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္

ကာလရွည္ၾကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္

ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာသူမ်ားအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးမည္လား။
ဟုတ္ပါသည္။

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္သည္ ကာလရွည္ၾကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ႏွစ္မ်ိဳး
စလုံးအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။
ကာလရွည္ၾကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလိုေသာ
အတြက္

ေလွ်ာက္ထားလႊာမတင္သြင္းမီတြင္

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ႏွင့္

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအား

လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
တည္ဆဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ

အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

ကာလရွည္ၾကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္
မိမိတို႔၏

က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းျပဳသည့္ ေန႔ရက္ကာလအထိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရမည္။

သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားမွ

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳထားပါက

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ႏွင့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီစြာ တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားလာပါလွ်င္ ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမည္။
ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်ိန္

ကာလအတြင္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလႊာႏွင့္ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
က။ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကာလတိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္သူမ်ားအျဖစ္
အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးထား
ပါက ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔ရက္အပါအဝင္ ၂၈ ရက္ဆက္တုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
ခ။ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ကာလတိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ သူမ်ားအျဖစ္
အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း
မရွိပါက ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔ရက္အပါအဝင္ ၁၀ ရက္ဆက္တုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အခ်ိန္ကာလ ၁၀ ရက္ရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ကာလ ၂၈ ရက္ရရွိသည္ ျဖစ္ေစ
ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သုိ႔

တင္သြင္းရသည့္ အစီအစဥ္ေဖၚျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ ေရြးခ်ယ္
ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားအား ထည့္သြင္းေဖၚျပရမည္ျဖစ္သည္ (ေမးခြန္း ၇ အားၾကည့္ရန္)။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
ထုိကဲ့သုိ႔

အစီအစဥ္ေဖၚျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္

မိမိတုိ႔ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ေန႔ရက္မ်ားအား

ထည့္သြင္းေဖၚျပရာ၌

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ အခ်ိန္အားျဖင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိလာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမေဒသစုံလင္စြာျဖင့္ ပုိမုိေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာရန္လုိအပ္သည္ဟု

မွတ္ယူလွ်င္ျဖစ္ေစ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအား

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ၁၀ရက္/၂၈ရက္ သက္တမ္းထပ္တုိး၍ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

၇။ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိခံရရန္အတြက္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တင္သြင္းရ
မည္နည္း။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ထံမွ
အေနျဖင့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား

တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား

ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ျပီး

လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အစည္းအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္
ေလွ်ာက္ထားလႊာ (ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ပူးတြဲ-က)
ပုံစံအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၏ တရား၀င္ Website တြင္ Download ဆြ၍
ဲ ရယူႏုိင္ပါသည္။
က။ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ (profile) ၊ အမည္၊ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္၊
ခ။

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလုိသည့္

ေရြးေကာက္ပစ
ြဲ က္၀န္း၏အဆင့္မ်ားအား

တိက်စြာ

ေဖၚျပထားသည့္ အစီအစဥ္ေဖၚျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Mission Statement) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္
ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္၊
ဂ။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား (မိမိတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျပဳမည့္ ျပည္နယ္ (သို႔) တိုင္းေဒသႀကီး ကိုပါ တင္ျပရန္)၊
ဃ။ ေလွ်ာက္ထားလႊာ၏ အပုိဒ္ (၁၀) တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း အဖြ႕ဲ အစည္းကုိယ္စား ေလွ်ာက္ထားလႊာအား
လာေရာက္တင္သြင္းသူ၏

ဓာတ္ပုံကြန္ပ်ဴတာဖုိင္တစ္ခု။

အဆုိပါဓာတ္ပုံသည္

JPEG

ဖုိင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး

အရည္အေသြး (၂၀၀ pixel ႏွင့္ ၄၀၀ pixel အၾကား) ေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္ကာ ေနာက္ခံရွင္းရွင္းလင္းလင္းတြင္
ရုိက္ကူးထားရမည္လည္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါဓာတ္ပုံ၏ File Name အား “First Name_Family Name.jpg” ပုံစံျဖင့္
အမည္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
င။ အဖဲ႕ြ အစည္း၏ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္အားေဖၚျပထားကာ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း၏ အၾကီးအမွဴးမွ လက္မွတ္ေရးထုိး
ထားသည့္တင္ျပစာ။
စ။

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအတြက္

သည့္အဖဲ႕ြ အစည္း

(သုိ႔မဟုတ္)

ျပည္ပအစုိးရအဖဲြ႕၏

ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ

သက္ဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပစ
ြဲ ီမံခန္႔ခြဲ

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆုိင္ရာ

အေတြ႕အၾကံဳ

ေထာက္ခံစာ၊ (သုိ႔မဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအၾကီးအမွဴးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျပီး အဆုိပါအဖဲြ႕အစည္း၏
ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆုိင္ရာ

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္

အဆုိပါအဖဲြ႕အစည္းအား

တရား၀င္

အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ဖူးေသာ EMB မ်ားစာရင္းကုိေဖၚျပထားသည့္ စာမ်က္ႏွာတစ္မ်က္ႏွာရွိ အစီရင္ခံစာ။ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ
ေလွ်ာက္ထားလႊာပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပစ
ြဲ ီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည့္အဖဲြ႕အစည္း (EMB) (သို႔)
သံရံုးမ်ား၊ ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာတြင္ ရည္ညႊန္းပါရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတို႔ကိုပါ သံုးသပ္စစ္ေဆးမည္။

ဂ။

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတုိ႔တင္သြင္းထားသည့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရရွိမည္နည္း။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္

ျပီးျပည့္စုံေသာေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကုိ

စိစစ္ျပီးေနာက္

၇

ရက္အတြင္း

အေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ (အဆုိပါ စိစစ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား လက္ခံရရွိခ်ိန္မွစ၍ ၃ ရက္အတြင္း
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။) စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပည့္စုံျခင္းမရွိပါက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္ သက္ဆုိင္ရာ
အဖြ႕ဲ အစည္းအား အေၾကာင္းၾကားစာ (သုိ႔မဟုတ္) Email တစ္ေစာင္ေပးပို႔မည္ျဖစ္ျပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စုံေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္

အေၾကာင္းၾကားစာ

(သုိ႔မဟုတ္)

Email

အား

လက္ခံရရွိခ်ိန္မွစ၍

အခ်ိန္

၅

ရက္

ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား ျပီးျပည့္စုံေၾကာင္းစိစစ္ျပီးသည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံတကာ
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အစည္းအတြက္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလႊာအား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
(ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ပူးတဲြ-ခ)

၉။

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးပါရန္ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္အတူ

အဆုိျပဳတင္သြင္းသည့္

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအျပည့္အစုံအတိအက်အား တစ္ပါတည္း တင္သြင္းလိုအပ္ပါသလား။
ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္

ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေစာႏိုင္သမွ်ေစာလွ်င္စြာ တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားရမည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္
မိမိတုိ႔၏

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္း

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ

ၾကိဳတင္၍ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

အျပည့္အစုံအတိအက်အား

အခက္အခဲရွိသည္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အေနျဖင့္

ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္

တပါတည္းတင္ျပရန္အတြက္

နားလည္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေနာက္တုိးစာရင္း

မ်ားအား တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားသည္ အဆုိပါေနာက္တုိးစာရင္းမ်ားအား ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔မတုိ္င္မီ
၁၅

ရက္အလုိအထိ

ထပ္မံတင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။

(၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

ေအာက္တုိဘာလ

၂၄

ရက္ေန႔

ညေန

၅

နာရီထက္ေနာက္မက်ဘဲ)

၁၀။

ထုိ႔ေနာက္တြင္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတုိ႔၏

အဆုိျပဳတင္သြင္းေသာ

ေလ့လာသူစာရင္းႏွင့္တကြ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တင္သြင္းရမည္နည္း။

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားသည္

မိမိတုိ႔၏ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား

ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ ပူးတဲြတင္ျပႏုိင္ပါသည္။
က။

အဖြ႕ဲ အစည္းအား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ

လက္မွတ္ေရးထုိးေပးအပ္ထားသည့္

တရား၀င္

အသိအမွတ္ျပဳလႊာ မိတၱဴတစ္ေစာင္ (အကယ္၍ အဆုိျပဳတင္သြင္းေသာ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္္ ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ သီးျခားတင္သြင္းသည္ဆုိလွ်င္)
ခ။ တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္မွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္

အဆုိျပဳတင္သြင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္း

(ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အစည္းအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းခံလႊာ၏ေနာက္ဆက္တြဲ)။
အဆုိပါစာရင္းတြင္ အဆုိျပဳတင္ျပထားသည့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတုိ႔၏ အမည္၊ ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံကူး
လက္မွတ္အမွတ္ႏွင့္
ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ေဒသတုိ႔ကုိ
ျပဳလုပ္ရမည္။

ရွင္းလင္းစြာေရးသားျခင္း

အဆုိျပဳတင္ျပထားသည့္

(သုိ႔မဟုတ္)

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းပုံစံအား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၏ တရား၀င္ Website တြင္ Download ဆြ၍
ဲ ရယူႏုိင္ပါသည္။
ဂ။ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ၀န္ခံကတိျပဳလႊာမ်ား (ပူးတဲြ-င)
၀န္ခံကတိျပဳလႊာပုံစံအား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၏

တရား၀င္

Website

တြင္

Download

ဆြ၍
ဲ

ရယူႏုိင္ပါသည္။
ဃ။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သုိ ႔ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္၍ USB Memory Stick တစ္ခုျဖင့္ (သုိ႔မဟုတ္) Zip
file အမ်ိဳးအစားျဖင့္ Email တြင္တြ၍
ဲ (Email ျဖင့္ေပးပုိ႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါက) အဆုိျပဳတင္ျပထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ JPEG ဖုိင္ အမ်ိဳးအစားဓာတ္ပုံမ်ားအား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ (၂၀၀ pixel
ႏွင့္ ၄၀၀ pixel အၾကား) ေပးပုိ႔ရမည္။ အဆုိပါဓာတ္ပုံမ်ားအား ေနာက္ခံရွင္းရွင္းလင္းလင္းတြင္ ရုိက္ကူးရမည္ျဖစ္ျပီး၊
အရြယ္အစားအားျဖင့္ ပတ္စ္ပုိ႔ဓာတ္ပုံ အရြယ္အစားရွိရမည္ျဖစ္ကာ File Name မ်ားအား “First Name_Family
Name.jpg” ပုံစံျဖင့္ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

၁၁။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္ အဆုိပါအဆုိျပဳတင္ျပထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းမ်ားအား
မည္ကဲ့သုိ႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
က။

အဆုိျပဳတင္သြင္းထားသည့္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းတြင္

အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားေနရာမ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္းထားျခင္းရွိ/မရွိ စိစစ္မည္ ျဖစ္သည္။

အမည္မ်ား၊

ခ။ အဆိုျပဳတင္သြင္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအားလုံး ၀န္ခံကတိျပဳလႊာမ်ားအား လက္မွတ္ေရးထုိး
ထားျခင္းရွိ/မရွိ စိစစ္မည္ျဖစ္သည္။
ဂ။

ရက္စြ၊ဲ

အမည္၊

ႏုိင္ငံသား၊

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္၊

အဖြ႕ဲ အစည္းအမည္ႏွင့္

ကဒ္ျပားသက္တမ္းကုန္ဆုံး

မည့္ရက္အစရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်က္အလက္ဘဏ္ (database) အတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။
ဃ။ အဆုိျပဳတင္သြင္းလာသည့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား စိစစ္၍ တံဆိပ္တုံးရုိက္ႏွိပ္ျပီး Email
ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာတုိက္မွျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲ အစည္း၏ ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနထံသုိ႔
ေပးပုိ႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။
သတိျပဳရန္ - အဆုိျပဳတင္သြင္းလာသည့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္မွ

စိစစ္၍တံဆိပ္တုံးရုိက္ႏွိပ္ျခင္းသည္

ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အစည္းမွ

အဆုိပါစာရင္းအား

လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား

(ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အမည္၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္၊ ႏုိင္ငံသား) ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းႏွင့္ ၀န္ခံ
ကတိျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းလာသည္ကုိ လက္ခံရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန
မွ ဗီဇာခြင့္ျပဳေပးသူမ်ားကုိသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
သြားမည္ျဖစ္သည္။
င။ တင္သြင္းလာသည့္ ၀န္ခံကတိျပဳလႊာတစ္ေစာင္စီအတြက္ သက္ေသခံကဒ္ျပားတစ္စုံစီ (ပလတ္စတစ္ေလာင္းထား
ေသာ သက္ေသခံကဒ္ျပားႏွင့္ လည္ဆဲၾြ ကိဳး) ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
စ။

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလႊာတြင္

ေဖၚျပထားသည့္

၀န္ခံကတိျပဳလႊာမူရင္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးစီ၏
စာမ်က္ႏွာႏွင့္

ျမန္မာဗီဇာတုံးထုထားသည့္စာမ်က္ႏွာ)

ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္အားဆက္သြယ္၍
ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴမ်ား (ပထမဆုံး

အားယူေဆာင္လာမည္ဆုိလွ်င္

သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား

လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။
ဆ။ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္ (သို႔) ကိုယ္စားလွယ္အား သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား ေပးအပ္သြားမည္
ျဖစ္သည္။

၁၂။ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ထုတ္ယူႏုိင္သနည္း။
သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ထံမွ အေၾကာင္းၾကား
သည္ႏွင့္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ အဖြ႕ဲ အစည္းမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္

ရန္ ေပးထားသည့္စာရင္းပါပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ အဖဲ႕ြ အစည္းအၾကီးအမွဴးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္
လႊဲစာအားျပသ၍

အဆုိပါသက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားအား

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္တြင္

လာေရာက္ထုတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တင္သြင္းႏုိင္လွ်င္ အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္
ပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။


ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ၀န္ခံကတိျပဳလႊာမူရင္မ်ား



ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးစီ၏

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴမ်ား

(ပထမဆုံး

စာမ်က္ႏွာႏွင့္

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

၁၃။

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

အဆုိျပဳတင္ျပထားေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား

တစ္ခုထက္ပုိ၍

တင္သြင္းႏုိင္ပါသလား။
အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားတင္သြင္းႏုိင္သည့္ ေနာက္တုိးစာရင္းအေရအတြက္အား ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ တရား၀င္အသိအမွတ္
ျပဳျခင္းခံရသည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔မတုိ္င္မီ ၁၅ ရက္အလုိအထိ ထပ္မံတင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္

အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ

စာရင္းအား ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္၍ ၾကိဳတင္ကာတင္သြင္းရန္ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းအပ္ပါည္။

၁၄။

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္

ဗီဇာရရွိရန္

ႏွင့္

သက္ေသခံကဒ္ျပားထုတ္ယူရန္

မည္ကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။
ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္သူႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕

အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါတာ၀န္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားအရ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ား
ကုိသာ အဆုိျပဳတင္ျပရန္ျဖစ္ၿပီး ( ၁၉ ရက္ မတ္လ၊ ၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒ ၂/၂၀၁၅) အရ ႏုိင္ငံတကာ
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားလုိက္နာရမည့္

က်င့္ဝတ္မ်ားအား

လိုက္နာပါမည္ဟု

ဝန္ခံကတိျပဳလက္မွတ္

ေရးထိုး ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
သက္ေသခံကဒ္ျပားထုတ္ယူႏိုင္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္မည့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္

ဗီဇာပါရွိရမည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားရွိ သက္ဆုိင္ရာျမန္မာႏုိင္ငံသံရုံးမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ

မ်ားအရ ဗီဇာမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳဗီဇာသက္တမ္းကာလအတြင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။
အဖဲ႕ြ အစည္းအားတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရ၍

မိမိတုိ႔အဆုိျပဳတင္သြင္းေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္းအား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ လက္ခံရရွိျပီးျပီဆုိသည္ႏွင့္ အဆုိျပဳတင္သြင္းထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ
တစ္ဦးစီသည္

သက္ဆုိင္ရာ

ျမန္မာႏုိင္ငံသံရုံးမ်ားႏွင့္

ထုိသုိ႔ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ကာ

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသံရုံးမွ

လုိအပ္သည့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပူးတြဲတင္ျပရမည္။
က။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာမိတၱဴတစ္ေစာင္၊
ခ။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္သြင္း၍ ေကာ္မရွင္မွလက္ခံရရွိထားသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစာရင္း
ဂ။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ဝန္ခံကတိျပဳလႊာတစ္ေစာင္

၁၅။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ရုတ္သိမ္းႏိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား။
၁၉

ရက္၊

မတ္လ၊

၂၀၁၅

ခုႏွစ္တြင္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီး ထိုက်င့္ဝတ္စည္းကမ္း
မ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္သူ

တစ္ဦးစီႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ဖတ္ရႈထားရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဝန္ခံကတိျပဳလႊာတြင္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ရုတ္သိမ္းပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။ က်င့္ဝတ္အား
က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္သည္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ရွိပါသည္။

၁၆။

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္

မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲ

(Briefing)

တစ္ခု

တက္ေရာက္ရမည္လား။
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔မတုိင္မီတြင္ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ သံတမန္အဖဲြ႕မ်ားမွေရြးေကာက္ပြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲ (Briefing) တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္မွ

စီစဥ္ေနပါသည္။

အဆုိပါကာလအတြင္းတြင္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔

ေရာက္ရွိေနေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား တတ္ႏုိင္သမွ် အားလုံးဖိတ္ၾကားႏုိင္ရန္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ
အစြမ္းကုန္ၾကိဳးပမ္း စီစဥ္ေနပါသည္။

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာ၀န္မ်ား၊ လုိက္နာရမည့္
က်င့္၀တ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတုိ႔၏အဖဲ႕ြ ၀င္မ်ား
အားလုံးကို သင္တန္းပုိ႔ခ်ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

သတိျပဳရန္

-

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏

ယခုစာရြက္စာတမ္းသည္
ဥပေဒမ်ား၊

စုိးမုိးေနသည္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ရန္သာျဖစ္ပါသည္။

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

ယခုစာရြက္စာတမ္း၏

အထက္တြင္

