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မာတိကာ
အမှတ်စဉ်

အ ကာင်းအရာ

၁။

နိဒါန်း

၂။

အခန်း(၁)

စာမျက်နှာ
-

၁

ကာ်မရှင် နှင့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်ဖွဲ ့စည်းြခင်း
-

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဖွဲ ့စည်းြခင်း

-

၃

-

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ

-

၅

-

၅

ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း
-

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း

-

ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း

-

၅

-

ထပ်မတိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်းသည့် ခရိင်များအတွက် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

-

၆

အဖွဲ ့ခွဲများဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း
-

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း

-

၆

-

ရပ်ကွက်နှင့် ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျား

-

၆

-

၈

-

၁၃

ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း
၃။

အခန်း(၂)
နိင်င ရးပါတီတည် ထာင်ခင
ွ န
့် င
ှ ့် မှတပ
် တင်ခင
ွ မ
့် ျား လာက်ထားခွငြ့် ပုြခင်း
-

နိင်င ရးပါတီများအား ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒတိ ့နှင့်အညီမှတ်ပတင်ခွင့်
ြပုရန် ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း

-

နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတ်ပတင်ထားြခင်းကိ ပယ်ဖျက်၍ ပါတီအချို ့အား
ဖျက်သိမ်းြခင်း

-

မှတပ
် တင်ခင
ွ ြ့် ပု ပီး သာ နိင်င ရးပါတီများ၏အမည် ြပာင်းလဲခင
ွ ြ့် ပုြခင်း

-

၁၆

-

နိင်င ရးပါတီများ ပူး ပါင်း၍ ပါတီတစ်ခတည်းအြဖစ် တည် ထာင်ဖဲွ ့စည်းြခင်း

-

၁၇

အမှတ်စဉ်
၄။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အခန်း(၃)
ဥပ ဒြပ ာန်းြခင်း နှင့် ဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒများ ြပ ာန်းြခင်း
-

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥပ ဒကိြပ ာန်းြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်ြခင်း -

၁၈

-

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ

-

၁၈

-

အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည်ဥ
့ ပ ဒ

-

၁၉

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ

-

၂၀

-

၂၁

-

၂၂

-

၂၂

-

၂၃

-

၂၃

-

၂၄

-

၂၆

-

၃၁

-

ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ
-

နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ

နည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများြပ ာန်းြခင်းနှင့်
လပ်ငန်းလမ်းညန်များ ရးဆွဲထတ်ြပန်ြခင်း
-

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပန
ဲွ ည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့်
နည်းဥပ ဒများ

-

အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့်
နည်းဥပ ဒများ

-

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ
နည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့န
် ည်းဥပ ဒများ

-

နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းနည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့်
နည်းဥပ ဒများ

-

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအသီးသီးနှင့် မဲရအဖွဲ ့အတွက် လပ်ငန်းလမ်းညန်များ
ရးဆွဲ ထတ်ြပန်ြခင်း

၅။

အခန်း(၄)
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင၏
် မဟာဗျူဟာစီမကိန်း
ရးဆွဲအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း
-

မဟာဗျူဟာစီမကိနး် ရည်မန
ှ း် ချက်များအား အ ကာင်အထည် ဖာ်
ဆာင်ရွက်မများ
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ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းစဉ်တွင် အားလးပါဝင် ဆာင်ရွက်မြမင့်တင် ရး

အမှတ်စဉ်
၆။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အခန်း(၅)
နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း

၇။

-

European Union ( ဥ ရာပသမဂ္ဂ)

-

၃၃

-

International Foundation for Electoral System (IFES)

-

၃၄

-

International IDEA ( IDEA )

-

၃၅

-

Australia Electoral Commission ( သစ တးလျ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင)်

-

၃၆

-

အြခားပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် သာ အဖွဲ ့အစည်းများ

-

၃၆

အခန်း(၆)
ရွး ကာက်ပွဲနှင့်သက်ဆိင်သည့် Stake holders များနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးြခင်း
-

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ပညာ ပးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ြခင်း

-

၃၈

-

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်နှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးမများ

-

၄၀

-

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်တွင် ဆာင်ရွက်မများ

-

၄၀

-

နိင်င ရးပါတီများနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးမများ

-

၄၁

-

နိင်င ရးပါတီတစ်ခချင်း/ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့် တွ ဆြခင်
့
း

-

၄၃

-

နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်နှင့်

-

၄၄

-

၄၆

-

၄၉

နိင်င ရးပါတီများ တွ ဆ
့ ဆွး နွးမ
-

၈။

ဝန် ကီးဌာနများနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးမများ

အခန်း(၇)
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများြပုစ ရးအတွက် ရှ ့ ြပးလပ်ငန်းစီမချက် ရးဆွဲ
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ တစ်နိင်ငလးအ ြခခမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများ ကိုတင်ြပုစြခင်း
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အမှတ်စဉ်
၉။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အခန်း(၈)
ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ရွး ကာက်ပွဲ စာင့် ကည့် လ့လာသူများအတွက် ကျင့်ဝတ်နင
ှ ့်
လပ်ငန်းစဉ်များ ရးဆွဲထတ်ြပန်ြခင်း

၁၀။

-

ြပည်တွင်း ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများအတွက်ကျင့်ဝတ်နှင့် လပ်ငန်းစဉ်များ - ၅၄

-

ြပည်ပ ရွး ကာက်ပဲွ လ့လာသူများအတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့် လပ်ငန်းစဉ်များ

- ၅၄

အခန်း(၉)
နိင်င ရးပါတီများနှင့် ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်
-

နိင်င ရးပါတီများ မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရးြခင်း

- ၅၇

-

နိင်င ရးပါတီများအား ရဒီယိနှင့် ရပ်ြမင်သ ကားမှ မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရး

- ၅၈

ဟာ ြပာခွငြ့် ပုသည့် န ့ရက်နင
ှ ့်အချိန်ဇယား သတ်မတ
ှ ် ကညာြခင်း
-

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီများဖွဲ ့စည်းြခင်း

- ၅၉

-

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရးဗဟိ ကာ်မတီနှင့်

- ၆၃

ကာ်မတီအဆင့ဆ
် င့၏
် လပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၁။

အခန်း(၁၀)
ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာလပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သတင်းမီဒယ
ီ ာနှင့်
အရပ်ဘက် လူမအဖွဲ ့အစည်းများ၏ အခန်းက
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-

မီဒီယာများနှင့် တွ ဆမများ
့

- ၆၆

-

လူမအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် တွ ဆမများ
့

- ၇၀

အမှတ်စဉ်
၁၂။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အခန်း(၁၁)
မဲဆန္ဒနယ်များသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်သတ်မတ
ှ ်ြခင်း၊
ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းမြပုနိင် သာ နယ် ြမများစာရင်း ထတ်ြပန်ြခင်း
-

၁၃။

မဲဆန္ဒနယ်များသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း
ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းမြပုနိင် သာ နယ် ြမများစာရင်း ထတ်ြပန်ြခင်း

- ၇၇
- ၇၈

အခန်း(၁၂)
ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် န ့ရက်များ သတ်မှတ် ကညာြခင်း
-

ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့် န ့ရက်

- ၇၉

သတ်မတ
ှ ် ကညာြခင်း
-

လတ် တာ်အသီးသီးအတွက် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ

- ၇၉

အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း၊ စိစစ်ြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်းတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
န ့ရက်များ သတ်မတ
ှ ် ကညာြခင်း
၁၄။

အခန်း(၁၃)
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ြခင်း၊ စိစစ်ြခင်း၊

-

၈၂

ပယ်ဖျက်ြခင်းနှင့် အမည်စာရင်း ထတ်ြပန် ကညာြခင်း
၁၅။

အခန်း(၁၄)
လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ၊နည်းဥပ ဒနှင့် လပ်ငန်းလမ်းညန်စာအပ်များ
ပနှိပ်ြခင်း၊ြဖန ့် ဝ ပးြခင်း၊ြဖနြဖူး
့်
ရာင်းချြခင်း
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-

ပနှိပ်ြခင်း၊ ြဖန ့် ဝြခင်းနှင့် ထတ် ပးြခင်း

-

၈၅

-

နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်းဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒစာအပ်များပနှပ
ိ ြ် ခင်း

-

၈၈

-

လပ်ငန်းလမ်းညန်(၅)မျိုးစာအပ်ပနှိပ်ြခင်း

-

၈၉

အမှတ်စဉ်
၁၆။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အခန်း(၁၅)
မဲရများသတ်မှတ်ြခင်း၊ မဲပး၊ လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒြပုခန်း၊ ဆာလာအိတ်၊ စတစ်ကာ၊
ချိပ်ထိးတဆိပ်၊ ချိပ် တာင့်၊ အမှန်ြခစ်တဆိပ်တးနှင့် မဲရအကျတိ ့ကိြဖန ့် ဝြခင်း
-

မဲရများသတ်မှတ်ြခင်း

-

၉၃

-

မဲပး၊ လ ုိ ့ဝှကဆ
် န္ဒြပုခန်း၊ ဆာလာအိတ၊် စတစ်ကာ၊ ချိပ်ထိးတဆိပ၊်

-

၉၃

ချိပ် တာင့်၊ အမှန်ြခစ်တဆိပ်တးနှင့် မဲရအကျတိ ့ကိြဖန ့် ဝြခင်း
ဆန္ဒမဲလက်မှတမ
် ျားနှင့် ကိုတင်လက်မှတ်မဲစာအိတ်များရိက်နှိပ်ြခင်း၊ ြဖန ့် ဝြခင်း

၁၇။

-

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့် ကိုတင်မဲလက်မှတ်စာအိတ်များရိက်နှိပ်ြခင်း

-

၉၅

-

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့် ကိုတင်မဲလက်မှတ်စာအိတ်များြဖန ့် ဝြခင်း

-

၉၅

-

၉၇

-

၉၉

အခန်း(၁၆)
နိင်ငြခားသတမန်များ/ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် တွ ဆြခင်
့
း

၁၈။

အခန်း(၁၇)
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာဘ
-

၁၉။

ာ ရးအသးစရိတ် အ ြခအ နများ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာအသးစရိတ်ရန်ပ ငွများ ခွဲ ဝ ပးြခင်း

အခန်း(၁၈)
ရွး ကာက်ပွဲြပင်ဆင်မလပ်ငန်းများနှင့် သရပ်ြပဆန္ဒမဲ ပးမ
အခမ်းအနားများ ကျင်းပ ြပုလပ်ြခင်း
-

၂၀။

ရွး ကာက်ပွဲြပင်ဆင်မလပ်ငန်းများ
သရပ်ြပဆန္ဒမဲ ပးမအခမ်းအနားများ ကျင်းပြပုလပ်ြခင်း

- ၁၀၃

အခန်း(၁၉)
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အသိပညာ ပးသင်တန်းများပိ ့ချြခင်း
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- ၁၀၃

- ၁၀၅

အမှတ်စဉ်
၂၁။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အခန်း(၂၀)
အစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ န သာ
ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း
-

ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာ

- ၁၀၈

မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားမှ ပစ (၁၅)များ ရယူြဖည့သ
် င
ွ း် နိင်ရန် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
-

ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာ

- ၁၀၉

မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားထသိ ့ ကိုတင် ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားနှင့် ကိုတင်မဲ
စာအိတမ
် ျား ပးပိ ့ြခင်း
-

ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာ

- ၁၁၂

မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားထမှ ြပန်လည် ပးပိ ့လာသည့် ဆန္ဒြပု ပီး သာ ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ်
ပါ ကိုတင်မစ
ဲ ာအိတမ
် ျားကိ သက်ဆင်
ိ ရာ မို နယ်
့
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသိ ့ ြပန်လည် ပးပိ ့ြခင်း
၂၂။

အခန်း(၂၁)
ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း

၂၃။

အခန်း(၂၂)
ရွး ကာက်ပွဲရလဒ်များ စိစစ်ထတ်ြပန်ြခင်း

၂၄။

- ၁၁၃

- ၁၁၅

အခန်း(၂၃)
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငရ
် းနှင့် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

- ၁၂၃

အဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင့ဆ
် င့် ရးများဖွဲ ့စည်းြခင်း
၂၅။

အခန်း(၂၄)
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ
ြပ ာန်း ပး ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း
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- ၁၂၆

အမှတ်စဉ်
၂၆။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အခန်း(၂၅)
လတ် တာ်များသိ ့ ကယ်ပင
ွ ြ့် ပ မးခွနး် နှင့် ကယ်ပင
ွ မ
့် ြပ မးခွနး် များ ြဖ ကားြခင်း

- ၁၃၀

၂၇။

သးသပ်အ ကြပုချက်

- ၁၃၁

၂၈။

နိဂး

- ၁၃၄
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၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခစာ
နိဒါန်း
၁။
၁၄၁

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၇၄၊ ပဒ်မ ၁၀၉၊ ပဒ်မ
နှင့်

ပဒ်မ

၁၆၁

တိ ့ပါြပ ာန်းချက်များအရ

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်တွင်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊ ြပည်သူလတ်
့
တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ်၊ တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်
(သိ ့မဟတ်) ြပည်နယ်လတ် တာ်များကိ သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားြဖင့် ဖွဲ ့စည်း
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က

ကာ်မရှင်သည် ပထမအ ကိမ် ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ

ဦးသိန်းစိး

အမှူးြပု သာ

ရွး ကာက်ပွဲ ကီးကိ

အ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၉၉ နှင့်အညီ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၇ ရက် န ့တွင်
ကျင်းပ ပီး

သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားကိ

ဖွဲ ့စည်းပ
အာင်ြမင်စွာ

ရွး ကာက်တင် ြမာက် ပးနိင်ခဲ့

ပါသည်။
၂။

ြပည်သလတ်
ူ့
တာ်ကိ ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ ြပည်သလတ်
ူ့
တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၊

တပ်မ တာ် ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်က ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၁ နှငအ
့် ညီ
ပးပိ ့လာ သာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယအ
် ြဖစ် ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခင
ွ ့် အရည်အချင်းများနှင့်
ြပည့်စ ပီး

ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပါ

တပ်မ တာ်သား

ြပ ာန်းချက်များနှင့်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များြဖင့်

ဖွဲ ့စည်းခဲ့ပါသည်။

မဆန် ့ကျင် သာ
ယင်းလတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ်များြဖင့် ၂၀၁၁ ခနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် နနက် ၀၈:၅၅ နာရီအချိန်တင
ွ ်
နြပည် တာ်ရိှ

ြပည်သူလတ်
့
တာ်

ပမှနအ
် စည်းအ ဝးကိ

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌

ကျင်းပနိင်ခဲ့ပါသည်။

ထိ ့အတူ

ပထမအ ကိမ်ြပည်သူလတ်
့
တာ်
သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ်များြဖင့် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ်၊ တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်
သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်များတွင် ပထမအ ကိမ် အစည်းအ ဝးများကိ ကျင်းပနိင်ခဲ့ပါသည်။
၃။

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ

ပဒ်မ

၁၁၉

အရ

ြပည်သူလတ်
့
တာ်၏

သက်တမ်းသည်

ယင်းလတ် တာ်၏ ပထမအ ကိမ်အစည်းအ ဝးစတင်ကျင်းပသည့် န ့မှစ၍ ငါး နှစ် ြဖစ်သည်။
ထိအတူ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၅၁ နှင့် ပဒ်မ ၁၆၈ တိ ့အရ အမျိုးသားလတ် တာ်၊
တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်တိ ့၏

သက်တမ်းသည်လည်း

ြပည်သူ ့လတ် တာ်၏ သက်တမ်းနှင့်အညီြဖစ်သည်။ ြပည်သူလတ်
့
တာ်၏သက်တမ်းသည် ၂၀၁၆
ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက် န ့တွင် ကန်ဆးမည်ြဖစ်ပါ၍ ထိ န ့တွင်ပင် အမျိုးသားလတ် တာ်၊
တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်
ကန်ဆးမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်တိ ့၏

သက်တမ်းတိ ့သည်လည်း

2
၄။

ထိ ့ ကာင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က

ဦးတင် အး

အမှူးြပု သာ

ကာ်မရှင်သည် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၇၄၊ ပဒ်မ ၁၀၉၊
ပဒ်မ

၁၄၁

နှင့်

ပဒ်မ

၁၆၁

တိ ့ပါ

ြပ ာန်းချက်များအရ

နာင်သက်တမ်းအတွက်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ်၊ တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် နှင့်
ြပည်နယ်လတ် တာ်များကိ သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားြဖင့် ဖွဲ ့စည်းနိင် ရးအတွက်
ဒတိယအ ကိမ် ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ

ရွး ကာက်ပဲွ ကီးကိ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ

၁၂၃ နှင့် ပဒ်မ ၃၉၉ တိ ့နှင့်အညီ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင် ကျင်းပ ပးရန်
စီစဉ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

2

3
အခန်း(၁)

ကာ်မရှင်နှင့် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်ဖွဲ ့စည်းြခင်း
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငဖ
် ွဲ ့စည်းြခင်း
၅။

နိင်င တာ်သမ္မတသည်

ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲများ

အာင်ြမင်စာွ

ကျင်းပနိင် ရးအတွက် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၉၈၊
ပဒ်မခွဲ (က)၊ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ ဥပ ဒပဒ်မ ၉၊ ပဒ်မခွဲ (င) တိ ့အရ

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များ

ပါဝင်သည့် “ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင”
်
ကိ နိင်င တာ်သမ္မတရး၏ ၃၀.၃.၂၀၁၁
ရက်စွဲပါ ကညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၁) ြဖင့် ဖွဲ ့စည်း ပးခဲ့ပါသည်-

၆။

(က) ဦးတင် အး

ဥက္က

(ခ)

ဦးြမင့်နိင်

အဖွဲ ့ဝင်

(ဂ)

ဦး အာင်ြမင့်

အဖွဲ ့ဝင်

(ဃ) ဦးသာဦး

အဖွဲ ့ဝင်

(င)

အဖွဲ ့ဝင်

ဒါက်တာ ဒ ြမင့် ကည်

(စ)

ဦးဝင်း ကည်

အဖွဲ ့ဝင်

(ဆ)

ဦးညွန် ့တင်

အဖွဲ ့ဝင်

(ဇ)

ဦးဝင်းကိ

အတွငး် ရးမှူး

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးြဖစ် သာဦးသာဦးသည် မိမိသ ဘာ

ဆန္ဒအ လျာက်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်အြဖစ်မှ

နတ်ထွက်ခွင့်ြပုပါရန်

တင်ြပချက်အရ နိင်င တာ်သမ္မတရးက ဦးသာဦးအား ၅.၆.၂၀၁၂ ရက် န ့မှစ၍ ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ဝင်တာဝန်မှ နတ်ထက
ွ ခ
် င
ွ ြ့် ပု ကာင်း ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ဇွနလ
် ၅ ရက်စပ
ဲွ ါ
အမိန် ့အမှတ် (၁၃/၂၀၁၂) ြဖင့်ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ နာက် နိင်င တာ်သမ္မတရးက ဦးဝင်းကိအား
၂၇.၈.၂၀၁၂

ရက် န ့မှစ၍

ပးအပ် ကာင်း

၂၀၁၂

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ်
ခနှစ်၊

ထတ်ြပန် ကညာခဲ့ပါသည်။

သဂတ်လ

၂၇

ရက်စွဲပါ

အမိန် ့အမှတ်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၏

ခန် ့အပ်တာဝန်

(၂၀/၂၀၁၂)

ြဖင့်

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

ဦးတင်ထန
ွ း် အား ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင် အတွငး် ရးမှူးအြဖစ် တာဝန် ပးအပ် ကာင်း
၂၀၁၃ ခနှစ၊် ဧ ပီလ ၁၁ ရက်စပ
ဲွ ါ စာအမှတ၊် ၁၁၈ ( ၁ ) / ၈ / သမ္မတရး ြဖင့် အ ကာင်း ကားပါသည်။
၇။

ထိ ့အြပင် နိင်င တာ်သမ္မတရးသည် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပ

အ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၉၈၊ ပဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပဒ်မခွင
ဲ ယ် (၈) နှင့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃ တိ ့ပါြပဌာန်းချက်များအရ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၃ ရက်စွဲပါ အမိန် ့အမှတ် (၁/၂၀၁၅)
3

4
ြဖင့်

အာက် ဖာ်ြပပါပဂ္ဂိုလ်များအား

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်များအြဖစ်

ထပ်မ ခန် ့အပ်တာဝန် ပးအပ်ခဲ့ပါသည် (က) ဦးအင် ဇာ် နာ်
(ခ)

ဦးစိင်းခမ်းဝင်း

(ဂ)

ဦး စာဘလင်

(ဃ) ဦးဟာကီး
(င)
(စ)

ဦးစိင်းနွ တာင်း

(ဆ)

ဦးစိင်းထွနး် သိန်း

(ဇ)
၈။

ဒါက်တာ မာင် မာင် ကည်

ဒါက်တာစိင်းစဝင်း

သိ ့ြဖစ်ပါ၍ ၂၀၁၅ ခနှစ၊် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲအတွက် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှငတ
် င
ွ ် ဥက္က အပါအဝင် အဖွဲ ့ဝင် (၁၅) ဦးနှငအ
့် တွငး် ရးမှူးတစ်ဦးတိ ့မှာ အာက်ပါအတိင်း
ြဖစ်ပါသည် (က) ဦးတင် အး

ဥက္က

(ခ)

ဦးြမင့်နိင်

အဖွဲ ့ဝင်

(ဂ)

ဦး အာင်ြမင့်

အဖွဲ ့ဝင်

(ဃ)

အဖွဲ ့ဝင်

(င)

ဦးဝင်း ကည်

အဖွဲ ့ဝင်

(စ)

ဦးညွန် ့တင်

အဖွဲ ့ဝင်

(ဆ)

ဦးဝင်းကိ

အဖွဲ ့ဝင်

(ဇ)

ဦးအင် ဇာ် နာ်

အဖွဲ ့ဝင်

(ဈ)

ဦးစိင်းခမ်းဝင်း

အဖွဲ ့ဝင်

(ည)

ဦး စာဘလင်

အဖွဲ ့ဝင်

(ဋ)

ဦးဟာကီး

အဖွဲ ့ဝင်

(ဌ)
(ဍ)
4

ဒါက်တာ ဒ ြမင့် ကည်

ဒါက်တာ မာင် မာင် ကည်
ဦးစိင်းနွ တာင်း

အဖွဲ ့ဝင်
အဖွဲ ့ဝင်

5
(ဎ)

ဦးစိင်းထွနး် သိန်း

(ဏ)

အဖွဲ ့ဝင်

ဒါက်တာစိင်းစဝင်း

အဖွဲ ့ဝင်

(တ) ဦးတင်ထွန်း

အတွငး် ရးမှူး

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း
၉။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် လတ် တာ်အသီးသီးအတွက်

များကိ

အာင်ြမင်စွာ ကီး ကပ်ကျင်းပနိင်ရန်နှင့်

နိင်င ရးပါတီများကိ

ရွး ကာက်ပွဲ
ဥပ ဒနှင့်အညီ

ဆာင်ရက
ွ ် စ ရးအတွက် ကီး ကပ် ပးနိင်ရန် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥပ ဒ ပဒ်မ
၁၀ (ဂ) ပါလပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သးလျက် တိင်း ဒသ ကီး နှင့် ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားကိ ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ ဇွနလ
်
၂၃ ရက်စွဲပါ

ကညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ြဖင့် ဖွဲ ့စည်း

တာဝန် ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ

ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း
၁၀။
များကိ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် လတ် တာ်အသီးသီးအတွက်
အာင်ြမင်စာွ

ကီး ကပ်ကျင်းပနိင်ရန်နှင့်

နိင်င ရးပါတီများကိ

ရွး ကာက်ပွဲ
ဥပ ဒနှင့်အညီ

ဆာင်ရက
ွ ် စ ရးအတွက် ကီး ကပ် ပးနိင်ရန် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် ဥပ ဒ ပဒ်မ
၁၀(ဂ) ပါလပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သးလျက် “ဝ” ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ် ခွင့်ရတိင်းနှင့် “နာဂ”၊ “ဓန”၊
“ပအိဝ်း”၊ “ပ လာင်” နှင့် “ကိးကန် ့” ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားကိ ၂၀၁၁ ခနှစ၊် ဇွနလ
်
၂၃

ရက်စွဲပါ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ကညာချက်အမှတ် (၁၄/၂၀၁၁) ြဖင့် ဖွဲ ့စည်း

တာဝန် ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း
၁၁။
များကိ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် လတ် တာ်အသီးသီးအတွက်
အာင်ြမင်စွာ ကီး ကပ်ကျင်းပနိင်ရန်နှင့် နိင်င ရးပါတီများကိ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ

ရွး ကာက်ပွဲ
ဆာင်ရက
ွ ်

စ ရးအတွက် ကီး ကပ် ပးနိင်ရန် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၀ (ဂ) ပါ
လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင်သ
့ းလျက် ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ (၆၇) ဖွဲ ့တိ ့ကိ ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ ဇွန်လ
၂၃ ရက်စွဲတူ

ကညာချက်အမှတ် (၁၅/၂၀၁၁ မှ ၂၈/၂၀၁၁ အထိ) တိ ့ြဖင့် ဖွဲ ့စည်းတာဝန်

ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

5

6
ထပ်မတိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်းသည့် ခရိင်များအတွက် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ ဖွဲ ့စည်းတာဝန်
ပးအပ်ြခင်း
၁၂။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ထပ်မတိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်းသည့် ခရိင်များအတွက်

ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများကိ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထားသည့် န ့ရက်ပါ ကညာချက်များြဖင့်
အာက်ပါအတိင်း ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ခပ
့ဲ ါသည် စဉ်

ခရိင်အမည်

(က)

ဟိပန်

(ခ)

ဖွဲ ့စည်းသည့် န ့ရက်

ကညာချက်အမှတ်

၈.၅.၂၀၁၃

(၁၁/၂၀၁၃)

၁၉.၈.၂၀၁၃

(၂၅/၂၀၁၃)

ြမာက်ဦး

(ဂ)

ဥတ္တ ရ

၁၃.၁၁.၂၀၁၃

(၃၂/၂၀၁၃)

(ဃ)

ဒက္ခိဏ

၁၃.၁၁.၂၀၁၃

(၃၃/၂၀၁၃)

(င)

ယင်းမာပင်

၂၀.၅.၂၀၁၄

(၁၃/၂၀၁၄)

(စ)

ဟားခါး

၄.၇.၂၀၁၄

(၂၃/၂၀၁၄)

(ဆ)

မက်မန်း

၁၆.၉.၂၀၁၅

(၅၅/၂၀၁၅)

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း
၁၃။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် လတ် တာ်အသီးသီးအတွက်

ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျားကိ

အာင်ြမင်စွာ ကီး ကပ်ကျင်းပနိင်ရန်နှင့် နိင်င ရးပါတီများကိ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ

ဆာင်ရွက် စ ရး

အတွက်

ကီး ကပ် ပးနိင်ရန် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၀ (ဂ) ပါ

လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင်သ
့ းလျက် မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ
ဇွနလ
်
၂၃ ရက်စတ
ဲွ ူ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ (၃၂၆)ဖွဲ ့တိ ့ကိ ၂၀၁၁ ခနှစ၊်

ကညာချက်အမှတ် (၂၉/၂၀၁၁ မှ ၄၂/၂၀၁၁ အထိ) တိ ့ြဖင့် ဖွဲ ့စည်းတာဝန်

ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ရပ်ကွက်နှင့် ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲများဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း
၁၄။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် လတ် တာ်အသီးသီးအတွက်

များကိ

အာင်ြမင်စွာ ကီး ကပ်ကျင်းပနိင်ရန်နှင့်

တစ် ြပးညီ
၁၀(ဂ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ အချိန်နှင့်

ဆာင်ရွက်နိင် ရးတိ ့အတွက် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် ဥပ ဒ ပဒ်မ

နှင့်အညီ

တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများအား

ြပည်နယ်အတွင်းရှိ

အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားကိ ဖွဲ ့စည်းသွားရန် ၂၀၁၄ ခနှစ၊်
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ရွး ကာက်ပွဲ

ရပ်ကွက်/

ကျးရွာအပ်စ

မိမိ၏

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

မလ ၃၀ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၉/ရကပ/ကမရ နှင့်

7
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၁၂ ရက်စပ
ဲွ ါစာအမှတ် ၁/ရကပ(၄၈)/ကမရ တိ ့ြဖင့် အ ကာင်း ကား
ခဲ့ပါသည်။
၁၅။

တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည်

ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏ တာဝန် ပးချက်အရ ရပ်ကွက် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ၃၀၅၃ ဖွဲ ့
နှင့်

ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ၁၂၉၀၂ ဖွဲ ့၊ စစ ပါင်း ၁၅၉၅၅ ဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်း

တာဝန် ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။

7

8
အခန်း(၂)

နိင်င ရးပါတီတည် ထာင်ခင
ွ ့်နှင့် မှတ်ပတင်ခင
ွ ့်များ လ ာက်ထားခွင့်ြပုြခင်း
နိင်င ရးပါတီများအား ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒတိ ့နှင့်အညီ မှတပ
် တင်ခွင့်ြပုရန် ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း
၁၆။

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်တွင်

ညီညွတ်မမ ပိုကွဲ ရးနှင့်
နိင်င တာ်၏

ြပည် ထာင်စမ ပိုကွဲ ရး၊

အချုပ်အြခာအာဏာတည်တခ
့ င်
ိ မဲ ရးတိ ့ကိ

ကျးဇူးသစ္စာကိ

စာင့်သိရိ သ သာ၊

တိင်းရင်းသားစည်းလး
ဦးတည်ချက်ထားရှိ သာ၊

စစ်မှန်၍စည်းကမ်းြပည့်ဝသည့်

ပါတီစ

ဒီမိက ရစီစနစ်ကိ လက်ခကျင်သ
့ း သာ နိင်င ရးပါတီများဖွဲ ့စည်းနိင် ရးအတွက် နိင်င ရးပါတီ
တည် ထာင်လိသူများသည်
တည် ထာင်ခွင့်နှင့်
နြပည် တာ်သိ ့

ြပ ာန်း ပီးြဖစ်သည့်

မှတပ
် တင်ခွင့်ကိ

ဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၊

လာ ရာက် လ ာက်ထားနိင် ကာင်း

ပါတီ

ရးအမှတ်(၂၂)၊

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင၏
်

၁၈.၃.၂၀၁၀ ရက်စပ
ဲွ ါ ကညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၀) ြဖင့် ထတ်ြပန် ကညာခဲ့ပါသည်။
၁၇။

နိင်င ရးပါတီများ

အာက်ပါနိင်င ရးပါတီ

(၁၀)

မှတ်ပတင်ြခင်း
ပါတီကိလည်း

ဥပ ဒ

ပဒ်မ

နိင်င ရးပါတီအြဖစ်

၂၅

နှငအ
့် ကျုးဝင် သာ

ဆက်လက်တည် ထာင်

မှတ်ပတင်ခွင့် လ ာက်ထားလိပါက သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် ရက် ပါင်း (၆၀) အတွငး်

ကာ်မရှင်သိ ့

လ ာက်ထားရန်ြဖစ် ကာင်း ၉.၄.၂၀၁၀ ရက်စွဲပါ ကညာချက်အမှတ် (၁၈/၂၀၁၀)ြဖင့် အသိ ပး
ကညာခဲ့ပါသည် (က) ကိးကနဒ့် ီမိက ရစီနှင့်ညီညွတ် ရးပါတီ၊
(ခ)

တိင်းရင်းသားစည်းလးညီညွတ် ရးပါတီ၊

(ဂ)

ြပည် ထာင်စကရင်အမျိုးသားများအဖွဲ ့ချုပ်၊

(ဃ) ြပည် ထာင်စပအိဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ ့ချုပ်၊
(င)

မို (ခ) ခမိအမျိုးသားညီညတ
ွ ် ရးအဖွဲ ့ (မ.ခ.မ.ည.ဖ)၊

( စ ) ရှမ်းတိင်းရင်းသားများဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်၊
(ဆ)

ရှမ်းြပည်ကိးကနဒ့် ီမိကရက်တစ်ပါတီ၊

(ဇ)

လားဟူအမျိုးသားဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးပါတီ၊

( ဈ ) ‘ဝ’ အမျိုးသားဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးပါတီ၊
(ည)
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အမျိုးသားဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်။

9
၁၈။

အာက်ပါနိင်င ရးပါတီ (၅) ပါတီသည် နိင်င ရးပါတီအြဖစ် ဆက်လက်တည် ထာင်

လိ ကာင်း မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန်

လ ာက်ထားြခင်းမရှ၍
ိ ဥပ ဒအရ အလိအ လျာက်ပျက်ြပယ် ပီး

နိင်င ရးပါတီအြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်မရှိ တာ့သည့်အတွက် နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတပ
် တင်
ထားြခင်းကိပယ်ဖျက်၍ ပါတီများကိလည်း ဖျက်သမ
ိ း် လိက် ကာင်း ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်၏ ၁၄.၉.၂၀၁၀ ရက်စွဲပါ ကညာချက်အမှတ်(၉၇/၂၀၁၀)ြဖင့် ကညာခဲ့ပါသည် (က) ြပည် ထာင်စပအိဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ ့ချုပ်၊
(ခ)

ရှမ်းတိင်းရင်းသားများဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်၊

(ဂ)

ရှမ်းြပည်ကိးကနဒ့် ီမိကရက်တစ်ပါတီ၊

(ဃ) ‘ဝ’ အမျိုးသားဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးပါတီ၊
(င)
၁၉။

အမျိုးသားဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်။

အာက်ပါနိင်င ရးပါတီ ( ၅ ) ပါတီကသာ နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုရန်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သိ ့ လ ာက်ထားခဲ့ ပါသည် (က)

မို (ခ) ခမိအမျိုးသားညီညတ
ွ ် ရးအဖွဲ ့ (မ.ခ.မ.ည.ဖ)၊

(ခ)

တိင်းရင်းသားစည်းလးညီညွတ် ရးပါတီ၊

(ဂ)

လားဟူအမျိုးသားဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးပါတီ၊

(ဃ) ကိးကနဒ့် ီမိက ရစီနှင့်ညီညွတ် ရးပါတီ၊
(င)
၂၀။

ြပည် ထာင်စကရင်အမျိုးသားများအဖွဲ ့ချုပ်။

အသစ် လ ာက်ထားသည့် ပါတီ (၃၇) ပါတီအနက် အာက် ဖာ်ြပပါ နိင်င ရးပါတီ (၄)

ပါတီနှင့် နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၅ နှင့်အကျုးဝင် သာ ြပည် ထာင်စ
ကရင်အမျိုးသားများအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီတိ ့သည် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ် လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်များ
အနက် အနည်းဆး မဲဆန္ဒနယ် သးနယ်တွင် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ ဝင် ရာက်
ယှဉ် ပိုင်ြခင်း

မြပုခဲ့သြဖင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က

နိင်င ရးပါတီများ

မှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၂(ခ) အရ နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတပ
် တင်ထားြခင်းကိ ပယ်ဖျက်၍
ပါတီများကိလည်း ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
(က) ြပည် ထာင်စကရင်အမျိုးသားများအဖွဲ ့ချုပ်၊
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(ခ)

ြမန်မာ့လူ ့ ဘာင်သစ်ဒီမိကရက်တစ်ပါတီ၊

(ဂ)

ြမန်မာဒီမိက ရစီကွန်ဂရက်ပါတီ၊

10
(ဃ)
(င)
၂၁။

မိုတိင်းရင်းသားပါတီ၊
ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးပါတီ (ြပည်)။

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၇ ရက် န ့တွင် ကျင်းပခဲ့ သာ ပါတီစဒီမိက ရစီ အ ထွ ထွ

ရွး ကာက်ပွဲတွင် နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒပဒ်မ ၂၅ အရ မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုခဲ့ သာ
ပါတီ(၄)ပါတီနှင့်

နိင်င ရးပါတီအသစ်

(၃၃)ပါတီ

စစ ပါင်း

(၃၇)ပါတီ

ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်

ခဲ့ပါသည်။ (၃၇)ပါတီစာရင်းမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် (က) နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်းဥပ ဒပဒ်မ

၂၅

အရမှတ်ပတင်ခွင့်ြပုခဲ့ သာ

ပါတီ(၄)ပါတီ
စဉ်

၁

ပါတီအမည်

ပါတီမှတပ
် တင် မှတ်ပတင်ခွင့်

မို ( ခ )ခမိအမျိုးသားညီညွတ် ရးအဖွဲ ့

အမှတ်

ြပုသည့် န ့ရက်

၁

၂၈-၄-၂၀၁၀

(မ.ခ.မ.ည.ဖ)

(ခ)

၂

တိင်းရင်းသားစည်းလးညီညွတ် ရးပါတီ

၂

၂၉-၄-၂၀၁၀

၃

လားဟူအမျိုးသားဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးပါတီ

၃

၂၉-၄-၂၀၁၀

၄

ကိးကနဒ့် ီမိက ရစီနှင့်ညီညွတ် ရးပါတီ

၄

၇-၅-၂၀၁၀

နိင်င ရးပါတီအသစ် (၃၃)ပါတီ
စဉ်

ပါတီအမည်

ပါတီမှတပ
် တင် မှတ်ပတင်ခွင့်
အမှတ်

ြပုသည့် န ့ရက်

၁

ပအိဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ ့ချုပ်(PNO)ပါတီ

၅

၁၃-၅-၂၀၁၀

၂

ဒီမကရက်
ိ
တစ်ပါတီ (ြမန်မာ)

၆

၂၀-၅-၂၀၁၀

၃

ကယန်းအမျိုးသားပါတီ

၇

၂၀-၅-၂၀၁၀

၄

ြမန်မာနိင်ငရခိင်ြပည်နယ်အမျိုးသား

၈

၂၀-၅-၂၀၁၀

အင်အားစပါတီ
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၅

ကရင်ြပည်သူ ့ပါတီ

၉

၂၁-၅-၂၀၁၀

၆

“ဝ”အမျိုးသားစည်းလးညီညတ
ွ ် ရးပါတီ

၁၀

၂၁-၅-၂၀၁၀

၇

တအာင်း (ပ လာင်)အမျိုးသားပါတီ

၁၂

၂၄-၅-၂၀၁၀
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၈

မွန် ဒသလးဆိင်ရာဒီမိက ရစီပါတီ

၁၃

၂၄-၅-၂၀၁၀

၉

ဒီမိက ရစီနှင့် ငိမ်းချမ်း ရးပါတီ

၁၄

၂၄-၅-၂၀၁၀

၁၀

ရှမး် တိင်းရင်းသားများဒီမကရက်
ိ
တစ်ပါတီ

၁၅

၂၆-၅-၂၀၁၀

၁၁

ညီညွတ် သာဒီမိကရက်တစ်ပါတီ (UDP)

၁၆

၂၆-၅-၂၀၁၀

၁၂

၈၈ မျိုးဆက် ကျာင်းသားလူငယ်များ

၁၇

၂၆-၅-၂၀၁၀

၁၈

၂၆-၅-၂၀၁၀

၁၉

၂၇-၅-၂၀၁၀

(ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င)ပါတီ
၁၃

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငအမျိုးသား
နိင်င ရးအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

၁၄

အမျိုးသားနိင်င ရးမဟာမိတ်များ
အဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

၁၅

ချင်းအမျိုးသားပါတီ

၂၁

၂၇-၅-၂၀၁၀

၁၆

ဝသာန NLD (ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င)ပါတီ ၂၂

၂၇-၅-၂၀၁၀

၁၇

ခတ်သစ်ြပည်သူပါတီ
့

၂၃

၂၈-၅-၂၀၁၀

၁၈

ြပည် ထာင်စဒီမက
ိ
ရစီပါတီ

၂၄

၂၈-၅-၂၀၁၀

၁၉

မတူကွဲြပားြခင်းနှင့် ငိမး် ချမ်း ရးပါတီ

၂၅

၁-၆-၂၀၁၀

၂၀

ချင်းတိးတက် ရးပါတီ

၂၆

၁-၆-၂၀၁၀

၂၁

အင်းအမျိုးသားဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးပါတီ

၂၇

၁-၆-၂၀၁၀

၂၂

ရခိင်တင်
ိ းရင်းသားများတိးတက် ရးပါတီ

၂၈

၁-၆-၂၀၁၀

၂၃

“ဝ”ဒီမကရက်
ိ
တစ်ပါတီ

၂၉

၂-၆-၂၀၁၀

၂၄

ဖလ-စ ဝ ဒီမိကရက်တစ်ပါတီ

၃၀

၄-၆-၂၀၁၀

၂၅

အမျိုးသားဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရး

၃၁

၄-၆-၂၀၁၀

ဒီမကရက်
ိ
တစ်ပါတီ
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၂၆

ြပည် ထာင်စ က့ခိင် ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရးပါတီ

၃၂

၈-၆-၂၀၁၀

၂၇

တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများဖွ ဖ
့ ိုး ရးပါတီ

၃၃

၁၆-၆-၂၀၁၀

၂၈

ကမန်အမျိုးသားတိးတက် ရးပါတီ

၃၆

၅-၇-၂၀၁၀
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၂၉

ခမီအမျိုးသားဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးပါတီ

၃၇

၉-၇-၂၀၁၀

၃၀

အမျိုးသားဒီမိက ရစီအင်အားစပါတီ

၃၈

၉-၇-၂၀၁၀

၃၁

စည်းလးညီညွတ် ရးနှင့်ဒီမိက ရစီပါတီ

၄၀

၂-၈-၂၀၁၀

၄၁

၁၉-၈-၂၀၁၀

၄၂

၂၄-၈-၂၀၁၀

ကချင်ြပည်နယ် (စဒက)
၃၂

ကရင်ြပည်နယ်ဒီမိက ရစီနှင့် ဖွ ဖ
့ ုိ း
တိးတက် ရးပါတီ

၃၃

အမျိုးသားဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးနှင့်
ငိမ်းချမ်း ရးပါတီ

၂၂။

၂၀၁၀ ြပည့န
် စ
ှ ် ပါတီစဒီမက
ိ
ရစီ အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပအ
ဲွ ပီး ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၁

ရက် န ့တွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ သာ

ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ကျင်းပမီအချိနအ
် ထိ

ကာ်မရှငသ
် ိ့

လ ာက်ထားခဲ့ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ နိင်င ရးပါတီ(၁၀)ပါတီကိ နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်း
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၉ နှင့်အညီ မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည် စဉ်
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ပါတီအမည်

ပါတီမှတ်ပတင်

မှတ်ပတင်ခွင့်

အမှတ်

ြပုသည့် န ့ရက်

(က)

ြပည်သူဒီ့ မိက ရစီပါတီ

၄၃

၂၃-၉-၂၀၁၁

(ခ)

အမျိုးသားဒီမိက ရစီပါတီသစ်ပါတီ

၄၄

၄-၁၀-၂၀၁၁

(ဂ)

ဒီမိကရက်တစ်မဟာမိတ်ပါတီ

၄၅

၁၄-၁၀-၂၀၁၁

(ဃ)

ညီညွတ် ရးနှင့် ငိမ်းချမ်း ရးပါတီ

၄၆

၁၄-၁၀-၂၀၁၁

(င)

အမျိုးသားဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

၄၇

၅-၁-၂၀၁၂

(စ)

၈၈-ြပည်သူ ့အင်အားစပါတီ

၄၈

၁၆-၁-၂၀၁၂

(ဆ)

ြမန်မာ့လူ ့ ဘာင်သစ်ဒီမိကရက်တစ်ပါတီ

၄၉

၁၆-၁-၂၀၁၂

(ဇ)

ြမန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ

၅၀

၂၃-၁-၂၀၁၂

(ဈ)

ကရင်ဒီမိကရက်တစ်ပါတီ

၅၁

၁-၂-၂၀၁၂

(ည)

မိုတိင်းရင်းသားပါတီ

၅၂

၂၈-၂-၂၀၁၂
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နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတ်ပတင်ထားြခင်းကိ ပယ်ဖျက်၍ ပါတီအချို ့အား ဖျက်သိမ်းြခင်း
၂၃။

နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတပ
် တင်ခင
ွ ့်ြပုခဲ့ သာ

အာက် ဖာ်ြပပါ နိင်င ရးပါတီ (၂)ပါတီ

သည် ၂၀၁၂ ခနှစ၊် ဧ ပီလ ၁ ရက် န ့တွင် ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲ သာ ကားြဖတ်
လစ်လပ်လျက်ရှိ သာ

မဲဆန္ဒနယ်များအနက်

ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ်

အနည်းဆးမဲဆန္ဒနယ်သးနယ်တင
ွ ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်းမြပုခဲ့သြဖင့်
ကာ်မရှင်က နိင်င ရးပါတီများ မှတ်ပတင်ြခင်း ဥပ ဒ

လတ် တာ်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ပဒ်မ ၁၂ (ခ)အရ နိင်င ရးပါတီအြဖစ်

မှတ်ပတင်ထားြခင်းကိပယ်ဖျက်၍ပါတီများကိလည်း ဖျက်သိမ်း ကာင်း ၂၀၁၂ ခနှစ၊် ဖ ဖာ်ဝါရီလ
၇ ရက် န ့ရက်စွဲပါ ကညာချက်အမှတ် (၁၀/၂၀၁၂ )ြဖင့် ထတ်ြပန် ကညာခဲ့ပါသည် စဉ်

၂၄။

ပါတီအမည်

ပါတီမှတ်ပတင်

မှတ်ပတင်ခွင့်

အမှတ်

ြပုသည့် န ့ရက်

(က)

ဒီမိကရက်တစ်မဟာမိတ်ပါတီ

၄၅

၁၄-၁၀-၂၀၁၁

(ခ)

၈၈-ြပည်သူ ့အင်အားစပါတီ

၄၈

၁၆ - ၁-၂၀၁၂

ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပ ပီးချိနမ
် ှ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင်

ကျင်းပြပုလပ် သာ အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲမတိင်မီအချိန်ထိ

ကာ်မရှငသ
် ိ့

လ ာက်ထားခဲ့ သာ

အာက် ဖာ်ြပပါ နိင်င ရးပါတီ(၄၈)ပါတီကိ နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒ ပဒ်မ ၉
နှငအ
့် ညီ အာက်ပါအတိင်း မှတ်ပတင်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည် စဉ်

(က)

ပါတီအမည်

တိင်းလိင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများဖွ ဖ
့ ိုး

ပါတီမှတ်ပတင်

မှတ်ပတင်ခွင့်

အမှတ်

ြပုသည့် န ့ရက်

၅၃

၁၀-၅-၂၀၁၂

တိးတက် ရးပါတီ
(ခ)

ရခိင်ဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

၅၄

၃၀-၅-၂၀၁၂

(ဂ)

အရချင်းအမျိုးသားပါတီ

၅၅

၅-၆-၂၀၁၂

(ဃ)

ရှမး် တိင်းရင်းသားများဒီမက
ိ
ရစီ

၅၆

၁၂-၆-၂၀၁၂

၅၇

၃-၇-၂၀၁၂

အဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ
(င)

ဓနတိင်းရင်းသားလူမျိုးများ
ဒီမိက ရစီပါတီ
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(စ)

မွန်ဒီမိက ရစီပါတီ

၅၈

၁၀-၇-၂၀၁၂

(ဆ)

ဇိမီးဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

၅၉

၁၇-၈-၂၀၁၂

(ဇ)

ရှမး် ြပည်ကးကန
ိ
ဒ့် မ
ီ ကရက်
ိ
တစ်ပါတီ

၆၀

၃၁-၈-၂၀၁၂

(ဈ)

ြမန်မာနိင်င တာင်သူလယ်သမား

၆၁

၆-၁၁-၂၀၁၂

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးပါတီ
(ည)

အမျိုးသားညီညွတ် ရးကွန်ဂရက်ပါတီ

၆၂

၂၈-၂-၂၀၁၃

(ဋ)

ဒီမိက ရစီနှင့် လူ ့အခွင့်အ ရးပါတီ

၆၃

၁၂-၃-၂၀၁၃

(ဌ)

လူမျိုး ပါင်းစဒီမိက ရစီပါတီ

၆၄

၁-၈-၂၀၁၃

(ကယားြပည်နယ်)
(ဍ)

ကယားလူမျိုးစဒီမိက ရစီပါတီ

၆၅

၉-၈-၂၀၁၃

(ဎ)

အမျိုးသားတိးတက်ြမင့မ
် ား ရးပါတီ

၆၆

၄-၁၂-၂၀၁၃

(ဏ)

ကချင်ြပည်နယ်ဒမ
ီ က
ိ
ရစီပါတီ

၆၇

၁၀-၁၂-၂၀၁၃

(တ)

ကချင်အမျိုးသားများဒီမိက ရစီ

၆၈

၁၁-၁၂-၂၀၁၃

၆၉

၁၇-၁၂-၂၀၁၃

ကွန်ဂရက်ပါတီ
(ထ)

လီဆူအမျိုးသားဖွ ဖိုးတိးတက် ရးပါတီ
(ဒူး လးပါတီ)

(ဒ)

ထားဝယ်တိင်းရင်းသားများပါတီ

၇၀

၁၇-၁၂-၂၀၁၃

(ဓ)

ဖက်ဒရယ်ြပည် ထာင်စပါတီ

၇၁

၂၄-၁၂-၂၀၁၃

(န)

ကချင်ဒီမိကရက်တစ်ပါတီ

၇၂

၁၃-၁-၂၀၁၄

(ပ)

ြပည် ထာင်စပအိဝ်းအမျိုးသား

၇၃

၂၃-၁-၂၀၁၄

အဖွဲ ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီ
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(ဖ)

ရခိင်အမျိုးသားပါတီ

၇၄

၆-၃-၂၀၁၄

(ဗ)

ချင်းဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

၇၅

၁၅-၇-၂၀၁၄

(ဘ)

ခူမီး(ခမီး)အမျိုးသားပါတီ

၇၆

၁၆-၇-၂၀၁၄

(မ)

လူ ့ ဘာင်သစ်ဒီမိကရက်တစ်ပါတီ

၇၇

၂၄-၁၀-၂၀၁၄
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(ယ)

ကရင်အမျိုးသားပါတီ

၇၈

၂၄-၁၀-၂၀၁၄

(ရ)

ြမန်မာနိင်င တာင်သလ
ူ ယ်သမား

၇၉

၉-၁၂-၂၀၁၄

အလပ်သမား ြပည်သူ ့ပါတီ
(လ)

မိုအမျိုးသားဒီမိက ရစီပါတီ

၈၀

၉-၂-၂၀၁၅

(ဝ)

ဓနအမျိုးသားများအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

၈၁

၂၇-၄-၂၀၁၅

(သ)

ြပည်သူအကျိ
့
ုးြပု ကျာင်းသားများ

၈၂

၂၈-၄-၂၀၁၅

ဒီမိက ရစီပါတီ
(ဟ)

လမ်းြပ ကယ်ပါတီ

၈၃

၂၀-၅-၂၀၁၅

(ဠ)

ရှမး် နီ(တိင်းလိင်)နှင့် ြမာက်ပိင်း

၈၄

၂၀-၅-၂၀၁၅

လူ ့ ဘာင်သစ်ပါတီ

၈၅

၃-၆-၂၀၁၅

(ကက)

အင်းတိင်းရင်းသားအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

၈၆

၉-၆-၂၀၁၅

(ခခ)

၈၈ မျိုးဆက်ဒီမိက ရစီပါတီ

၈၇

၁၆-၆-၂၀၁၅

(ဂဂ)

စည်းလးညီညွတ် သာကရင်အမျိုးသား

၈၈

၁၇-၆-၂၀၁၅

၈၉

၂၉-၆-၂၀၁၅

၉၀

၃၀-၆-၂၀၁၅

၉၁

၂-၇-၂၀၁၅

ရှမး် မျိုးနွယစ
် များ သွးစည်းညီညတ
ွ ် ရးပါတီ
(အ)

ဒီမကရက်
ိ
တစ်ပါတီ
(ဃဃ)

လာ် ဝ အမျိုးသားစည်းလးညီညွတ် ရးနှင့်
ဖွ ဖ
့ ိုး ရးပါတီ

(ငင)
(စစ)

ခတ်သစ်ြပည် ထာင်စပါတီ
ရှမး် ြပည်နယ်အ ရှ ပိ့ င်းဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရး
ဒီမကရက်
ိ
တစ်ပါတီ

15

(ဆဆ)

မဟာမိတ် တာင်သလ
ူ ယ်သမားပါတီ

၉၂

၂-၇-၂၀၁၅

(ဇဇ)

အာခါအမျိုးသားဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးပါတီ

၉၃

၈-၇-၂၀၁၅

(ဈ ဈ)

ဇိတိင်းရင်းသား ဒသဖွ ဖ
့ ုိ း ရးပါတီ

၉၄

၉-၇-၂၀၁၅

(ညည)

အမျိုးသားတိးတက် ရးပါတီ

၉၅

၉-၇-၂၀၁၅

(ဋဋ)

အမျိုးသမီးပါတီ(မွန)်

၉၆

၁၅-၇-၂၀၁၅
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(ဌဌ)

ရခိင်မျိုးချစ်ပါတီ

၉၇

၁၅-၇-၂၀၁၅

(ဍဍ)

စ့စပ်ညိနင်း ရးနှင့တ
် ည် ငိမ် အးချမ်း ရးပါတီ

၉၈

၂၃-၇-၂၀၁၅

(ဎဎ)

ြပည် ထာင်စ တာင်သလ
ူ ယ်သမားအင်အားစပါတီ

၉၉

၄-၈-၂၀၁၅

(ဏဏ)

ဒိင်းနက်လူမျိုးများတိးတက် ရးပါတီ

၁၀၀

၂၇-၈-၂၀၁၅

မှတ်ပတင်ခွင့်ြပု ပီး သာ နိင်င ရးပါတီများ၏အမည် ြပာင်းလဲခင
ွ ့်ြပုြခင်း
၂၅။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငတ
် င
ွ ်

အချို ့သည်

အမည် ြပာင်းလဲအသးြပုခွင့်ြပုရန်

မှတပ
် တင်ခွင့်ြပုထား သာ

တင်ြပလာမများရှိပါသြဖင့်

နိင်င ရးပါတီ

နိင်င ရးပါတီများ

မှတ်ပတင်ြခင်း နည်းဥပ ဒ ၁၄ (ဃ)နှင့်အညီ ကညာ၍ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ခင
ွ ြ့် ပုခဲပ
့ ါသည် စဉ်
၁

ယခင်ပါတီအမည်
ဝသာန NLD

ြပာင်းလဲခွင့်ြပုသည့်

ခွင့်ြပုသည့်

ပါတီအမည်

န ့ရက်

ဝသာနဒီမိကရက်တစ်ပါတီ

၆-၁၀-၂၀၁၁

(ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င)ပါတီ
၂

ချင်းအမျိုးသားပါတီ

ချင်းအမျိုးသားဒီမကရက်
ိ
တစ်

၅-၂-၂၀၁၄

ပါတီ
၃

မွနဒ
် မ
ီ က
ိ
ရစီပါတီ

မွန်အမျိုးသားပါတီ

၂၈-၃-၂၀၁၄

၄

ြမန်မာနိင်ငရခိင်ြပည်နယ်

ရခိင်ြပည်နယ်အမျိုးသား

၂၀-၆-၂၀၁၄

အမျိုးသားအင်အားစပါတီ

အင်အားစပါတီ

မို(ခ)ခမိအမျိုးသားညီညတ
ွ ် ရး

မိုတိင်းရင်းသားဖွ ဖ
့ ုိ း ရးပါတီ

၅

၇-၁-၂၀၁၅

အဖွဲ ့ပါတီ
၆
၂၆။

၂၀၁၅

ညီညွတ် ရးနှင့် ငိမ်းချမ်း ရးပါတီ ဗမာြပည်သူ ့ပါတီ
ခနှစ၊်

၅-၂-၂၀၁၅

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့် န ့မတိင်မီအထိ

ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်တင
ွ ် နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတပ
် တင်ခင
ွ ြ့် ပုထားသည့် ပါတီစစ ပါင်းမှာ
(၉၂)ပါတီြဖစ်ပါသည်။

နာက်ပင်
ိ းတွင် ရခိင်တင်
ိ းရင်းသားများတိးတက် ရးပါတီနင
ှ ့် ရခိင်ဒမ
ီ က
ိ
ရစီ

အဖွဲ ့ချုပ်ပါတီတိ ့မှာပူး ပါင်း၍

ရခိင်အမျိုးသားပါတီအမည်ြဖင့်

ဖွဲ ့စည်းမှတ်ပတင်လိက်သြဖင့်

မှတ်ပတင်ထား ပီး သာနိင်င ရးပါတီစစ ပါင်းမှာ (၉၁)ပါတီသာကျန်ရှိပါသည်။
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နိင်င ရးပါတီများ ပူး ပါင်း၍ ပါတီတစ်ခတည်းအြဖစ် တည် ထာင်ဖွဲ ့စည်းြခင်း
၂၇။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငတ
် င
ွ ် မှတပ
် တင်ထား ပီးြဖစ် သာ ရခိင်တင်
ိ းရင်းသားများ

တိးတက် ရးပါတီနှင့် ရခိင်ဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီတိ ့သည် ပူး ပါင်း၍ ပါတီတစ်ခတည်းအြဖစ်
မှတ်ပတင်လျက် ပါတီလပ်ငန်းများကိ
အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းလိ ကာင်း တင်ြပလာသြဖင့် ယင်းကိစက
္စ ိ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အလိ ့ငှာ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သည်

နိင်င ရးပါတီများ မှတ်ပတင်ြခင်း ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၆ အရ အပ်နင
ှ း် ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ
ကျင့်သး၍ ပါတီများ ပူး ပါင်းနိင်ရန် ၂၈-၅-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ ညန် ကားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၃)အား
ထတ်ြပန် ပးခဲပ
့ ါသည်။ ယင်းညန် ကားချက်နှင့် အညီ ရခိင်တင်
ိ းရင်းသားများတိးတက် ရးပါတီနင
ှ ့်
ရခိင်ဒမ
ီ က
ိ
ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီတိ ့ပူး ပါင်း၍

ရခိင်

အမျိုးသားပါတီအြဖစ်

မှတ်ပတင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်ပတင် ပီးသည်နှင့်တစ် ပိုင်တည်း ရခိင်တင်
ိ းရင်းသားများတိးတက် ရးပါတီနင
ှ ့် ရခိင်ဒီမိက ရစီ
အဖွဲ ့ချုပ်ပါတီတိ ့အား ၂၀၁၄ ခနှစ် မတ်လ ၆ ရက် န ့မှစ၍ နိင်င ရးပါတီအြဖစ် မှတ်ပတင်
ထားြခင်းကိ ပယ်ဖျက်၍ ပါတီကိလည်း ဖျက်သိမ်း ကာင်း ကညာခဲ့ပါသည်။
၂၈။

အြခားနိင်င ရးပါတီများအ နြဖင့်

ပါတီချင်းပူး ပါင်း၍

ပါတီတစ်ခတည်းအြဖစ်

တည် ထာင်လိပါက ဥပ ဒနှင့် အညီ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရးအတွက် နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်း
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၅-က အြဖစ် ြပ ာန်း ပးခဲပ
့ ါသည်။
၂၉။
ခဲ့ပါသည်။
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၂၀၁၅ ခနှစ၊် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ် နိင်င ရးပါတီ (၉၁)ပါတီ ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်

18
အခန်း(၃)

ဥပ ဒြပ ာန်းြခင်း နှင့် ဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒများ ြပ ာန်းြခင်း
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငဥ
် ပ ဒကိြပ ာန်းြခင်း နှင့် ြပင်ဆင်ြခင်း
၃၀။

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် - ၃

ြဖင့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥပ ဒကိ ၂၀၁၂ ခနှစ၊် မတ်လ ၁၉ ရက် န ့တွင် ြပ ာန်း
ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဥပ ဒတွင် အခန်း(၅)ခန်းနှင့် ပဒ်မစစ ပါင်း ၂၀ ပါရှိပါသည်။
၃၁။

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် - ၄၀

ြဖင့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ
ဥပ ဒတွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၂)ကိ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၁)အြဖစ်
လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂ (ဇ) (၁) တွင် ပါရှိ သာ

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲကိ ြပည် ထာင်စ

နယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဆိသည့် စကားရပ်ကိအစားထိး၍ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၂)အြဖစ်
လည်း ကာင်း

ြပာင်းလဲအမှတ်စဉ်ရမည်။ အခန်း(၄)၏ နာက်တင
ွ ် အခန်း(၅)၊ အခန်း(၆)နှင့်

အခန်း(၇)တိ ့ကိြဖည့်စွက်ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ
၃၂။

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် - ၃၂

ြဖင့် ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒကိ ဒတိယအ ကိမ်ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒအား ၂၀၁၅ ခနှစ၊်
ဇွနလ
်
၁၇ ရက် န ့တွင် ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဥပ ဒတွင် ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၂)ကိ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၁)အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂ (ဇ) (၁) တွင် ပါရှိ သာ
နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွက
ဲ ိ

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ဆိသည့်

စကားရပ်ကိအစားထိး၍ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၂)အြဖစ်လည်း ကာင်း ြပာင်းလဲအမှတစ
် ဉ်ရမည်ဟ ြပ ာန်း
ခဲ့ပါသည်။
၃၃။

ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒပဒ်မ ၆(က)တွင်

အာက်ပါအတိင်းအစားထိး

ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " (က)

ရွး ကာက်ပစ
ဲွ တင်ကျင်းပသည့် န ့တွင် အသက် ၁၈ နှစ် ြပည့် ပီး ဤဥပ ဒပါ
ြပ ာန်းချက်များနှင့် မဆန် ့ကျင် သာ နိင်ငသား၊ ဧည်န
့ င်
ိ ငသားနှင့် နိင်ငသား
ြပုခွင့်ရသူ၊ "

18
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၃၄။

ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၄(က)တွင်

အာက်ပါအတိင်းအစားထိး

ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " (က) ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် မဆန် ့ကျင် သာ နိင်ငသား၊ ဧည့်နိင်ငသားနှင့်
နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူတိင်းသည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်
ရွး ကာက်ပွဲစတင်ကျင်းပသည့် န ့တွင်
ြဖစ်လ င် ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

အသက်

ကျးရွာအပ်စ

နထိင်သလ
ူ ည်းြဖစ်၍

၁၈

နှစ်

ြပည့်သူလည်း

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက သက်ဆိင်ရာ

မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။ "
၃၅။

ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅(က)တွင်

အာက်ပါအတိင်းအစားထိး

ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " (က) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်၏မဲစာရင်းတွင် အမည်ပါဝင် သာ နိင်ငသား၊ ဧည်န
့ င်
ိ ငသား
နှင့် နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူတိင်းသည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်
ခွင့် ရှိသည်။"
အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ
၃၆။
ြဖင့်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် - ၃၃
အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒကိ

ဒတိယအ ကိမ်

ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒအား

၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇွန်လ ၁၇ ရက် န ့တွင် ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဥပ ဒတွင် အမျိုးသားလတ် တာ်
ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၂)ကိ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၁)အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂ (ဇ) (၁) တွင်
ပါရှိ သာ

နြပည် တာ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွက
ဲ ိ

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ဆိသည့် စကားရပ်ကိအစားထိး၍ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၂)အြဖစ်လည်း ကာင်း ြပာင်းလဲအမှတ်စဉ်ရမည်ဟ
ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။
၃၇။

အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ ဥပ ဒပဒ်မ ၆(က)တွင် အာက်ပါအတိင်းအစားထိး

ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " (က)

ရွး ကာက်ပစ
ဲွ တင်ကျင်းပသည့် န ့တွင် အသက် ၁၈ နှစ် ြပည့် ပီး ဤဥပ ဒပါ
ြပ ာန်းချက်များနှင့် မဆန် ့ကျင် သာ နိင်ငသား၊ ဧည်န
့ င်
ိ ငသားနှင့် နိင်ငသား
ြပုခွင့်ရသူ၊ "

၃၈။

အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၄ (က) တွင်

အာက်ပါအတိင်း

အစားထိးရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " (က) ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် မဆန် ့ကျင် သာ နိင်ငသား၊ ဧည့်နိင်ငသားနှင့်
နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူတိင်းသည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်
19

နထိင်သလ
ူ ည်းြဖစ်၍

20
ရွး ကာက်ပစ
ဲွ တင်ကျင်းပသည့် န ့တွင်
ြဖစ်လ င် ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

အသက်

ကျးရွာအပ်စ

၁၈

နှစ်

ြပည့်သူလည်း

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက သက်ဆိင်ရာ

မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။ " ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။
၃၉။

အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ

ဥပ ဒပဒ်မ

၁၅(က)တွင်

အာက်ပါအတိင်း

အစားထိး ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " (က) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်၏မဲစာရင်းတွင် အမည်ပါဝင် သာ နိင်ငသား၊ ဧည်န
့ င်
ိ ငသား
နှင့် နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူတိင်းသည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်
ခွင့် ရှိသည်။ "
တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်
ဥပ ဒ
၄၀။

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် - ၃၄ ြဖင့်

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒကိ ဒတိယအ ကိမ်
ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒအား ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဇွနလ
် ၁၇ ရက် န ့တွင် ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဥပ ဒတွင်
တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒ ပဒ်မ
၂(ဇ)(၂)ကိ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၁)အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂ (ဇ) (၁) တွင် ပါရှိ သာ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲကိ

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ဆိသည့်

နြပည် တာ်
စကားရပ်ကိ

အစားထိး၍ ပဒ်မ ၂(ဇ)(၂)အြဖစ်လည်း ကာင်း ြပာင်းလဲအမှတ်စဉ်ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲပ
့ ါသည်။
၄၁။

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပဲွ ဥပ ဒပဒ်မ

၆(က)တွင် အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲပ
့ ါသည် " (က)

ရွး ကာက်ပစ
ဲွ တင်ကျင်းပသည့် န ့တွင် အသက် ၁၈ နှစ် ြပည့် ပီး ဤဥပ ဒပါ
ြပ ာန်းချက်များနှင့် မဆန် ့ကျင် သာ နိင်ငသား၊ ဧည်န
့ င်
ိ ငသားနှင့် နိင်ငသား
ြပုခွင့်ရသူ၊ "

၄၂။

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒ ပဒ်မ

၁၄(က)တွင် အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " (က) ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် မဆန် ့ကျင် သာ နိင်ငသား၊ ဧည့်နိင်ငသားနှင့်
နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူတိင်းသည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်
ရွး ကာက်ပစ
ဲွ တင်ကျင်းပသည့် န ့တွင်
ြဖစ်လ င် ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ

မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။ "
20

အသက်

၁၈

နထိင်သလ
ူ ည်းြဖစ်၍
နှစ်

ြပည့်သူလည်း

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲက သက်ဆိင်ရာ

21
၄၃။

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒ ပဒ်မ

၁၅(က)တွင် အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " (က) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်၏မဲစာရင်းတွင် အမည်ပါဝင် သာ နိင်ငသား၊ ဧည်န
့ င်
ိ ငသား
နှင့် နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူတိင်းသည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်
ခွင့် ရှိသည်။ "
နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ
၄၄။

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ၂၀၁၄ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒ အမှတ် - ၃၈ ြဖင့်

နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒကိ ဒတိယအ ကိမ်ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒအား ၂၀၁၄ ခနှစ်၊
စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် န ့တွင် ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။
၄၅။

နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်း ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄(က)တွင်

အာက်ပါအတိင်းအစားထိး

ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " (က) နိင်ငသား၊ ဧည့်နိင်ငသား၊ နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူ သိ ့မဟတ် ယာယီသက် သခ
လက်မတ
ှ ် ကိင် ဆာင်ထားသူြဖစ်ြခင်း၊ " ဆိသည့် စကားရပ်ကိ " နိင်ငသား
ြဖစ်ြခင်း " ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့်အစားထိးရမည်။
၄၆။

နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်း ဥပ ဒ ပဒ်မ ၅(ဃ)တွင်

အာက်ပါအတိင်းအစားထိး

ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် (ဃ)

" ပဒ်မ ၄ ပါအချက်များနှင့် ညီညတ
ွ ် သာ ပါတီတည် ထာင်လိသူများ၏အမည်၊
အဘအမည်၊ အလပ်အကိင်၊ နရပ်လပ
ိ စ
် ာ၊ မွး န ့သက္က ရာဇ်နင
ှ ့် နိင်ငသားစိစစ် ရး
ကတ်ြပားအမှတ၊် အမျိုးသားမှတပ
် တင်အမှတ၊် ဧည့်နိင်ငသားလက်မှတ်အမှတ်၊
နိင်ငသားြပုခွင့်ရလက်မှတ်အမှတ်
အမှတ် "

သိ ့မဟတ်

ယာယီသက် သခလက်မှတ်

ဆိသည့် စကားရပ်ကိ " ပဒ်မ ၄ ပါအချက်များနှင့် ညီညွတ် သာ

ပါတီတည် ထာင်လိသူများ၏အမည်၊ အဘအမည်၊ အလပ်အကိင်၊ နရပ်လပ
ိ စ
် ာ၊
မွး န ့သက္က ရာဇ်နင
ှ ့် နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပားအမှတ် " ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့်
အစားထိးရမည်။
၄၇။

နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်း ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀(က)တွင် အာက်ပါအတိင်းအစားထိး

ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " (က) နိင်ငသား၊ ဧည့်နိင်ငသား၊ နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူ သိ ့မဟတ် ယာယီသက် သခ
လက်မတ
ှ ် ကိင် ဆာင်ထားသူြဖစ်ြခင်း၊ " ဆိသည့် စကားရပ်ကိ " နိင်ငသား နှင့်
နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူြဖစ်ြခင်း" ဆိသည့်စကားရပ်ြဖင့်အစားထိးရမည်။
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၄၈။

နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်း

ဥပ ဒ

ပဒ်မ

၂၅၏

နာက်တင
ွ ်

၂၅-ကအြဖစ်

အာက်ပါအတိင်းြဖည့်စွက်ရမည်ဟ ြပ ာန်းခဲ့ပါသည် " ၂၅-က။ နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒကိ

ဒတိယအ ကိမ်ြပင်ဆင်သည့်

ဥပ ဒ မြပ ာန်းမီ မူလနိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်းဥပ ဒအရ တည်ရိှ
ခဲ့သည့် နိင်င ရးပါတီများသည် ဤြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ဖွဲ ့စည်း
ထားသည့် နိင်င ရးပါတီနင
ှ ့် ပါတီဝင်များြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ ယင်း
ပါတီများကိ ဤြပင်ဆင်သည်ဥ
့ ပ ဒနှငအ
့် ညီ ြပင်ဆင်လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်
ရန်အတွက်

သင့် လျာ်သည့်အချိန်ကာလတစ်ခကိ

ကာ်မရှင်က

ညိနင်း

သတ်မှတ် ပးရမည်။ "

နည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများြပ ာန်းြခင်းနှင့်
လပ်ငန်းလမ်းညန်များ ရးဆွဲထတ်ြပန်ြခင်း
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများ
၄၉။
၉၀

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ ပဒ်မ
အရ

အပ်နှင်းထား သာ

လပ်ပိင်ခွင့်များကိကျင့်သး၍

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ

နည်းဥပ ဒများကိ တတိယအ ကိမြ် ပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများအား ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၂၈
ရက် န ့တွင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၄)ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ နာက်ဆက်တွဲ (က) ြဖင့်
ဖာ်ြပပါသည်။
၅၀။
၉၀

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ ပဒ်မ
အရ

အပ်နှင်းထား သာ

နည်းဥပ ဒများကိ

လပ်ပိင်ခွင့်များကိကျင့်သး၍

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ

စတတ္ထ အ ကိမ်ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများအား ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇွန်လ ၂၅

ရက် န ့တွင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၅)ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ နာက်ဆက်တဲွ ( ခ ) ြဖင့်
ဖာ်ြပပါသည်။
အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွနည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများ
၅၁။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ

ပဒ်မ ၉၀ အရ အပ်နင
ှ း် ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိကျင့်သး၍ အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ
နည်းဥပ ဒများကိ တတိယအ ကိမြ် ပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများအား ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၂၈
ရက် န ့တွင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၄)ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ နာက်ဆက်တွဲ ( ဂ ) ြဖင့်
ဖာ်ြပပါသည်။
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၅၂။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ

ပဒ်မ ၉၀ အရ အပ်နင
ှ း် ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိကျင့်သး၍ အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ
နည်းဥပ ဒများကိ

စတတ္ထ အ ကိမ်ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများအား ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇွန်လ ၂၅

ရက် န ့တွင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၄/၂၀၁၅)ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ နာက်ဆက်တွဲ (ဃ) ြဖင့်
ဖာ်ြပပါသည်။
တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများကိ

ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများ
၅၃။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ ပဒ်မ ၉၀ အရ အပ်နင
ှ း် ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ
ကျင့်သး၍

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ

နည်းဥပ ဒများကိ တတိယအ ကိမြ် ပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများအား ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၂၈
ရက် န ့တွင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၄)ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ နာက်ဆက်တဲွ ( င ) ြဖင့်
ဖာ်ြပပါသည်။
၅၄။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ ပဒ်မ ၉၀ အရ အပ်နင
ှ း် ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ
ကျင့်သး၍

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

နည်းဥပ ဒများကိ

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ

စတတ္ထ အ ကိမ်ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများအား ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇွန်လ ၂၅

ရက် န ့တွင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၅/၂၀၁၅)ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ နာက်ဆက်တွဲ ( စ ) ြဖင့်
ဖာ်ြပပါသည်။
နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်း နည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများ
၅၅။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်း

ဥပ ဒ

ပဒ်မ ၂၆ အရ အပ်နင
ှ း် ထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိကျင့်သး၍ နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်း
နည်းဥပ ဒများကိ

ဒတိယြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများအား ၂၀၁၄ ခနှစ၊် နိဝင်ဘာလ ၃

ရက် န ့တွင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၄/၂၀၁၄)ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ နာက်ဆက်တွဲ (ဆ) ြဖင့်
ဖာ်ြပပါသည်။

23

24
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအသီးသီးနှင့် မဲရအဖွဲ ့အတွက် လပ်ငန်းလမ်းညန်များ ရးဆွဲထတ်ြပန်ြခင်း
၅၆။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၇ ရက် န ့တွင်

ကျင်းပခဲ့ သာ

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအသီးသီးနှင့်

မဲရအဖွဲ ့များ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူ ချာ မွ ့ စ ရးအတွက်

အာက်ပါ

လပ်ငန်းလမ်းညန် (၅)မျိုးကိ ရးဆွထ
ဲ တ်ြပန် ပးခဲပ
့ ါသည် (က) တိင်း ဒသကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ လပ်ငန်းလမ်းညန်၊
(ခ)

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသ
နှင့် ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ လပ်ငန်းလမ်းညန်၊

(ဂ)

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်၊

(ဃ) ရပ်ကွက်နှင့် ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်၊
(င)
၅၇။

မဲရမှူး၊ ဒတိယမဲရမှူးနှင့် မဲရအဖွဲ ့ဝင် လပ်ငန်းလမ်းညန်။

အဆိပါ

လပ်ငန်းလမ်းညန်စာအပ်များတွင်

ပါဝင် သာ

အချက်များကိ

ြပင်ဆင်

ြပ ာန်းထားသည့် လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ ြပင်ဆင် ရးသား၍
၂၀၁၅ ခနှစ် နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင် ကျင်းပမည့် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင် အသးြပုရန်
အတွက် ၄ - ၁၁ - ၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ပနှိပ် ထတ် ဝခဲ့ပါသည်။
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အခန်း(၄)

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏ မဟာဗျူဟာစီမကိန်း ရးဆွဲ
အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း
၅၈။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ၂၀၁၅ ခနှစ် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပအ
ဲွ ား

လွတ်လပ်မ တ၍ ပွင့်လင်းြမင်သာ ပီး အများယ ကည်လက်ခ သာ ရွး ကာက်ပွဲအြဖစ် အာင်ြမင်စာွ
ကျင်းပနိင် ရးအတွက် မဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၄-၂၀၁၈) ၅ နှစ်တာစီမကိန်းကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်
ဇူလိင်လမှစတင်၍

ရးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်

မဟာဗျူဟာစီမကိန်း ရးဆွဲရန်အတွက်

ဒါက်တာ

ြပည် ထာင်စ

ဒ ြမင့် ကည် ဦး ဆာင် သာ မဟာဗျူဟာစီမကိနး်

ရးဆွဲ ရး ကာ်မတီနှင့် လပ်ငန်းအ ထာက်အကူြပု ကာ်မတီကိ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ခပ
့ဲ ါသည်။
မဟာဗျူဟာစီမကိန်းကိ ပါကစ္စတန်၊ ဖိလစ်ပိင်၊ နီ ပါနိင်ငတိ ့မှ ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာ
စီမကိန်းများအား နင်းယှဉ် လ့လာ၍ ရးဆွဲခဲ့ပါသည်။
၅၉။

မဟာဗျူဟာစီမကိန်းကိ အ ြခခမူ(၇)ရပ်အ ပ အ ြခခ၍ ရးဆွဲခဲ့ပါသည်(က) လွတလ
် ပ်၍ အမှီအခိကင်းြခင်း၊
(ခ)

တရားမ တြခင်း၊

(ဂ)

ပွငလ
့် င်းြမင်သာမရှိြခင်း

(ဃ) တာဝန်ခယူစိတ်ြဖင့် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊

၆၀။

(င)

တီထင
ွ ် ကဆ တွး ခ ြခင်း၊

(စ)

ြပည်သူများ၏ယ ကည်ကိးစားမရှိြခင်း၊

(ဆ)

ဂဏ်သိက္ခာြပည့်ဝြခင်း။

မဟာဗျူဟာစီမကိန်း ရးဆွဲရာတွင် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင် (၁၂)ချက် ချမှတ၍
်
ရးဆွခ
ဲ ့ဲ

ပါသည် (က) ဥပ ဒ ရးရာမူ ဘာင်၊
(ခ)
(ဂ)

ကာ်မရှင်ဖွဲ ့စည်းပ၊
လူ ့စွမး် အား အရင်းအြမစ်များ၊

(ဃ) မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းြပုစြခင်း၊
25

26
(င)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သယ
ွ ် ရးနည်းပညာ၊

(စ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ၊

(ဆ)

က

(ဇ)

ြပည်သူနှင့် မဲဆန္ဒရင
ှ ပ
် ညာ ပးြခင်း၊

(ဈ)

အားလးပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ည)

နိင်င ရးပါတီများနှင့် ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ၊

(ဋ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာအြငင်းပွားမများ ြဖရှင်းြခင်း၊

(ဌ)
၆၁။

စမှ ပါဝင်သူများနှင့် ဆက်ဆ ရး၊

စဉ်ဆက်မြပတ် လ့လာ စာင့် ကည့်ြခင်းနှင့် စိစစ်သးသပ်ြခင်း။

မဟာဗျူဟာစီမကိန်းကိ

အာင်ြမင်စာွ ရးဆွန
ဲ င်
ိ ရန်အတွက်

မဟာဗျူဟာစီမကိန်း

ရးဆွဲ ရး ကာ်မတီနင
ှ ့် အ ထာက်အကူြပု ကာ်မတီတိ ့သည် ရည်မန
ှ း် ချက်ပန်းတိင်တစ်ခချင်းအလိက်
နှစ်ပတ် တစ် ကိမ် ညိနင်း ဆွး နွးတိင်ပင်၍ ရးဆွဲခဲ့ ပီး ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလတွင် မူ ကမ်း
ပီးစီးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းမူ ကမ်းကိ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ ခရိင်နှင့် မို ့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ၊
နိင်င ရးပါတီများနှင့် လူမအဖွဲ ့အစည်းများအား ကိုတင်ြဖန ့် ဝချြပ၍ အ ကဉာဏ်များ တာင်းခ
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း နာက် ၂၁-၁၁-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် လူမအဖွဲ ့အစည်း (၂၅) ဖွဲ ့မှ
ကိယ်စားလှယ် (၃၂) ဦးနှင့် ရန်ကန် မို ့၌ တွ ဆ၍လည်
့
း ကာင်း၊ ၂၂-၁၁-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင်
နိင်င ရးပါတီ

(၅၀)မှ

ဆွး နွးမများ

ကိယ်စားလှယ်

(၅၂)

ဦးနှင့်

ရန်ကန် မို ့၌

တွ ဆ၍လည်
့
း ကာင်း

ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး ၂၀၁၃ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အ ပီးသတ် ဆာင်ရွက်၍ ထတ် ဝ

ြဖနခ့် ျိခဲ့ပါသည်။ မဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၄ - ၂၀၁၈) ကိ အဂလိပ် - ြမန်မာ နှစ်ဘာသာြဖင့်
ထတ် ဝြဖနခ့် ျိခဲ့ ပီး ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် Website တွငလ
် ည်း ြပည်သလ
ူ ထ
ူ
အ နြဖင့် လ့လာသိရှိနိင်ရန် ဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။
မဟာဗျူဟာစီမကိန်းရည်မှန်းချက်များအား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများ
၆၂။

ဥပ ဒ ရးရာမူ ဘာင်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍

ြပ ာန်းထားသည့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ဥပ ဒနှင့် လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများအားြပန်လည်ဖတ်ရူ လ့လာ၍ နည်းဥပ ဒနှင့်
လပ်ငန်း လမ်းညန်များအား ရှင်းလင်းတိကျ ပီး လွယ်ကူစွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ြပင်ဆင်ြခင်းများ
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နည်းဥပ ဒြပင်ဆင်ချက်များအား ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်၊ နိင်င ရးပါတီ
များနှင့်

လူမအဖွဲ ့အစည်းများသိ ့ ြဖန် ့ ဝအ ကဉာဏ်များ

ရယူ ပီး

တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွဲများအား

(၁၅.၅.၂၀၁၄) ရက် န ့နှင့် (၁၆.၅.၂၀၁၄)ရက် န ့တိ ့တွင် ြပုလပ်ခပ
့ဲ ါသည်။
များ ပ မူတည်၍
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ဆွး နွးအ ကြပုချက်

ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒနှငမ
့် ဆနက
့် ျင်သည့် နည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင်အတည်ြပု
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ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။ လပ်ငန်းလမ်းညန်များကိလည်း နည်းဥပ ဒနှင့် ကိက်ညီမရှိ အာင် ြပင်ဆင်
ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး

ဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒ၊

လပ်ငန်းလမ်းညန်များအား

ပနှပ
ိ ၍
်

စာအပ်များြဖင့်

လည်း ကာင်း၊ CD များြဖင့် လည်း ကာင်း အစိးရဝန် ကီးဌာနအသီးသီး၊ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင့ဆ
် င့၊်
နိင်င ရးပါတီများ၊ လူမအဖွဲ ့အစည်းများသိ ့ ြဖန ့် ဝ ပးခဲ့ပါသည်။
၆၃။

ကာ်မရှင်ဖွဲ ့စည်းပနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ကာ်မရှင်၏ဖွဲ ့စည်းပအား

ြပင်ဆင် ရးဆွဲ ပီး

တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်၊ ခရိင်နင
ှ ့် မို ့နယ်အဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင့ဆ
် င့တ
် ိ ့တွင် အရာထမ်း (၂၂၂) ဦးနှင့်
အမထမ်း (၁၁၂၃) ဦး ခနအ
့် ပ်ခပ
့ဲ ါသည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ် ဧ ပီလ ၃ ရက်တင
ွ ် တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်
တစ်ခချင်းအလိက် ကီး ကပ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်
ခဲသ
့ ည်။

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်တွင်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်(၈) ဦးအား ခနအ
့် ပ် ဆာင်ရက
ွ ်
သွားလာဆက်သွယ် ရးအတွက်

မာ် တာ်ယာဉ်၊

ဆိင်ကယ်များ၊ တယ်လီဖန်းနှင့် Internet Line များအား ြဖည့်တင်းတပ်ဆင်ြခင်း၊ ရးလပ်ငန်းများ
အတွက် ကွန်ပျူတာများ၊ ပရင်တာများ၊ ဖက်စဖ
် န်းများ၊ မိတ္တူကူးစက်များ ြဖည့တ
် င်း ဆာင်ရက
ွ ်
ပးခဲ့သည်။ တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွရ
ဲ း အ ဆာက်အဦများ ဆာက်လပ်ခဲ့သည်။
၆၄။

လူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ်များနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

ကာ်မရှင်ဝန်ထမ်းများ၏

Capacity

Bulding ြမင့တ
် င်နင်
ိ ရးအတွက် နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများ၏အကူအညီြဖင့် အလပ်ရ ဆွး နွးပွမ
ဲ ျား
ကျင်းပခဲ့ ပီး နိင်ငတကာ ရွး ကာက်ပွဲအ တွ အ
့ ကုများ ရရှိ စ ရးအတွက်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်များ၊

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က များနှင့် အဖွဲ ့ဝင်များအား နိင်ငတကာ
ရွး ကာက်ပွဲများ လ့လာ ရးနှင့်
နိင်ငတကာ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပဲွ လ့လာ ရးအတွက်

သင်တန်းများသိ ့

ြပည်ပနိင်င

(၁၆)

နိင်ငသိ ့

စလတ်ခဲ့သည်။
(၇၀)

ဦးနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ သင်တန်းများအတွက် ြပည်ပနိင်င (၄)နိင်ငသိ ့ (၁၅) ဦး စလတ်ခပ
့ဲ ါသည်။
၆၅။

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းြပုစြခင်း

နှင့်စပ်လျဉ်း၍

မဲစာရင်းြပည့်စမှန်ကန်မရှိ စ ရးအတွက်

အ ြခခ မဲစာရင်းြပုစြခင်းလပ်ငန်း (Pilot Project ) ကိ ၂၀၀၄ ခနှစ်မှ စတင် ဆာင်ရက
ွ ခ
် သ
့ဲ ည်။
မဲစာရင်းြပုစြခင်းကိ အရပ်ဖက်လူမအဖွဲ ့အစည်း (၂၅) ဖွဲ ့မှ ဝိင်းဝန်းကူညီ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကပါသည်။
တစ်နိင်ငလးအတိင်းအတာြဖင့် အ ြခခမဲစာရင်းြပုစ ပီး (၄) ကိမ် ခွဲြခားထတ်ြပန် ကညာခဲ့သည်။
မဲစာရင်း မှနက
် န် ရးအတွက် မဲဆန္ဒရှင်ြပည်သူများနှင့် နိင်င ရးပါတီများ၊ မီဒီယာများမှ ပူး ပါင်း
ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် သတင်းစာ၊ ရပ်ြမင်သ ကားနှင့် FM
နး ဆာ်ခဲ့ပါသည်။

ရဒီယိများမှ အ ကိမ် ကိမ် ပညာ ပး

ရွး ကာက်ပွဲအတွက် မဲစာရင်းကိ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် န ့မှ ၂၇ ရက် န ့ထိ

ကပ်ထား ကညာ ပးခဲပ
့ ါသည်။ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ကျ ရာက်ခသ
့ဲ ည့် ဒသများတွင် မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျား
အဆင် ြပ စရန် မဲစာရင်းကပ်ထား ကညာြခင်းအား ၁၀.၁၀.၂၀၁၅ ရက် န ့ထိ တိးြမင့် ကညာ
ပးခဲ့သကဲ့သိ ့ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်းကိ (၁၄.၈.၂၀၁၅)
ရက် န ့ထိလည်း ကာင်း၊ စိစစ်ြခင်းကိ (၃၁.၈.၂၀၁၅) ရက် န ့ထိလည်း ကာင်း တိးြမင့်သတ်မှတ်
ပးခဲ့ပါသည်။
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သတင်းအချက်အလက်

ဆက်သွယ် ရးနည်းပညာ

နှင့်စပ်လျဉ်း၍

IT

ဌာနကိ

ဖွဲ ့စည်းြခင်း၊ UEC Website နှင့် UEC Facebook Page တိ ့ကိ လင့တ
် င်ြခင်း၊ မဲဆန္ဒရင
ှ စ
် ာရင်း
Database ထည့်သွင်းြခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ UEC Website နှင့် UEC Facebook
Page တိ ့မှ ြပည်သူများအချိနန
် င
ှ တ
့် စ် ြပးညီ သိရန
ိှ င်
ိ ရန်
ကညာချက်နင
ှ ့်

ညန် ကားချက်များ၊

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာအချက်အလက်များ၊

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကျင်းပြခင်းများ၊

တွ ဆညိ
့
နင်း

အစည်းအ ဝးကျင်းပမများ၊ နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် နိင်ငြခားသတမန်များ လာ ရာက်
တွ ဆမများ၊
့
အမည်စာရင်း

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း၊
ကညာြခင်း၊ အနိင်ရလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း

လင့်တင် ပးခဲ့ပါသည်။

ကညာြခင်းတိ ့ကိ

ရွး ကာက်ပွဲရလဒ်များ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ထတ်ြပန်နိင် ရးအတွက်

ရွး ကာက်ပွဲ ရလဒ် ကညာသည့် မီဒီယာစင်တာကိ
ရန်ကန် မို ့

စိစစ်ြခင်းနှင့်

ရလီလမ်းရှိ

နြပည် တာ်တင
ွ ် ဖွင့်လှစ် ကညာခဲ့ ပီး

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးခွဲ

သတင်းအချက်အလက်

ဌာနတွင်လည်း LED ဘတ်ြဖင့် တစ်ချိနတ
် ည်း ထတ်လင့် ြပသခဲ့ပါသည်။
၆၇။

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ကညာြခင်း၊

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့်ရက် ကညာြခင်း၊

မဲဆန္ဒနယ်များသတ်မှတ်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

အမည်စာရင်း တင်သွင်းြခင်း၊ စိစစ်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ နှင့် အမည်စာရင်းထတ်ြပန် ကညာြခင်း၊
နိင်င ရးပါတီများမဲဆွယ်စည်းရးခွင့်ကာလ သတ်မှတ် ကညာြခင်း၊ နိင်င ရးပါတီများအား ရဒီယိ
နှင့် ရပ်ြမင်သ ကားမှ မဲဆွယ်စည်းရး ဟာ ြပာခွင့်ြပုသည့် န ့ရက်၊ ထတ်လင့်ြပသမည့် န ့ရက်နင
ှ ့်
အချိန်ဇယားတိ ့အား

သတ်မှတ် ကညာြခင်း၊

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်

ကိုတင်မစ
ဲ ာအိတမ
် ျား

ရိက်နပ
ိှ ြ် ခင်းနှင့် ပးပိ ့ြခင်း၊ မဲရသးပစ္စညး် များ ပးပိ ့ြခင်း၊ ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာပညာ ပးလပ်ငန်းများနှင့်
မဲဆန္ဒရှင် ပညာ ပးလပ်ငန်းများ
နယ် ြမများစာရင်းထတ်ြပန်
ြပည်တွင်းရှိ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း မြပုနိင် သာ

ကညာြခင်း၊ နိင်ငြပင်ပ ရာက်ရှိ နသူများ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း၊

မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်မဲဆန္ဒရှင်များ

မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းရှိ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးခွငရ
့် သ
ိှ မ
ူ ျား

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းနှင့်
တိ ့အား

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရး

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးနိင် ရး ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊

ရွး ကာက်ပွဲရလဒ်များထတ်ြပန် ကညာြခင်း စသည့်လပ်ငန်းစဉ်

တစ်ခချင်းအလိက်

အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ

ပီးစီး ရးအတွက်

စီမချက်များ ရးဆွဲ၍

ဆာင်ရက
ွ ခ
် သ
့ဲ ည်။ လမ်းပန်းဆက်သယ
ွ ် ရးခက်ခသ
ဲ ည့် ဒသများသိ ့ မဲရသးပစ္စညး် နှင့် မဲလက်မတ
ှ မ
် ျား
အချိနမ
် ီ ရာက်ရိှ ရးအတွက် တပ်မ တာ် လယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ ရယာဉ်တိ ့ြဖင့် ပိ ့ ဆာင် ပးြခင်း
တိ ့ကိလည်း ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရွး ကာက်ပွဲရလဒ် ကညာြခင်းကိ ဆာလျင်စာွ
အတွက်

နာင်မွန်းနှင့်

ခါင်လန်ဖူး မို ့နယ်များ၌

ရဟတ်ယာဉ်ြဖင့် သယ်ယူ ရး ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

28

ရွး ကာက်ပွဲရလဒ်များအား

ကညာနိင် ရး
တပ်မ တာ်

29
၆၈။

က

စမှပါဝင်သူများနှင့်ဆက်ဆ ရးတွင်

အတွက် နိင်င ရးပါတီများနှင့် (၁၈)

ရွး ကာက်ပွဲ

ကိမ၊် အရပ်ဖက်လူမအဖွ
့ ဲ ့အစည်းများနှင့် (၂၇)

မီဒီယာများနှင့် (၂၂) ကိမ၊် အစိးရဝန် ကီးဌာနများနှင့် (၉) ကိမ်
ြပုလပ်ခဲ့သည်။

နိင်င ရးသင်တန်း ကျာင်းများမှ

အဖွဲ ့အစည်းများ

ကာ်မရှင်သိ ့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

အာင်ြမင်စာွ ကျင်းပနိင် ရး

တွ ဆ၍
့
ညိနင်း ဆွး နွးမများ

သင်တန်းသားများနှင့်

လာ ရာက် လ့လာမကိလည်း

လပ်ငန်းစဉ်များအား

ကိမ်၊

အရပ်ဖက်လမ
ူ

(၁၁) ကိမ်လက်ခ တွ ဆ၍
့

ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့သည်။

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

စ့စပ်ညန
ိ င်း ရး ကာ်မတီကိ ဗဟိအဆင့်မှ မို ့နယ်အဆင့်ထိ ဖွဲ ့စည်းခဲ့သည်။ ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ
စ့စပ်ညန
ိ င်း ရး ကာ်မတီတင
ွ ် သက်ဆိင်ရာ ဒသအလိက် ရွး ကာက်ပွဲဝင် နိင်င ရးပါတီများ၊
သက်ဆိင်ရာ

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းမှတာဝန်ရှိသူများ၊

အများယ ကည် လးစားသူများနှင့်

ထည့်သွင်းဖွဲ ့စည်းခဲ့သည်။ ဗဟိ ကာ်မတီအစည်းအ ဝး (၃) ကိမ်ြပုလပ်၍

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

အြငင်းပွားမများနှင့် လြခု ရးဆိင်ရာကိစရ
္စ ပ်များအား ဆွး နွးညိနင်း ြဖရှငး် ဆာင်ရက
ွ ် ပးခဲသ
့ ည်။
ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

လြခု ရးစီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီများကိ

ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်နိင် ရး
စီမခန် ့မြဖင်ဖ
့ ဲွ ့စည်း

အတွကလ
် ည်း

ကာ်မရှငမ
် ှ

ဆာင်ရက
ွ ် ပးနိင်ခပ
့ဲ ါသည်။

ဗဟိအဆင့်မှ

မို ့နယ်အဆင့ထ
် ိ

နိင်င တာ်သိ ့တင်ြပ ပီး

နိင်ငတကာ

နိင်င တာ်၏

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့များ၊

ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ သအမတ် ကီးများ၊ နိင်ငတကာ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်လည်း

တွ ဆညိ
့
နင်း

ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ခဲ့သည်။
၆၉။

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာအသိပညာ ပးြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ သင်တန်းများကိ တိင်း ဒသ ကီး၊

ြပည်နယ်၊ ခရိင် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ၊ နိင်င ရးပါတီများနှင့် အရပ်ဖက်လူမ အဖွ
့ ဲ ့အစည်းများအား
(၇.၅.၂၀၁၅)ရက် န ့ မှ (၈.၅.၂၀၁၅) ရက် န ့ထိ၊ (၁၁.၅.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ (၁၂.၅.၂၀၁၅) ရက် န ့
ထိ၊ (၂၁.၅.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ (၂၂.၅.၂၀၁၅) ရက် န ့ထိနှင့် (၂၈.၅.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ (၂၉.၅.၂၀၁၅)
ရက် န ့ထိ (၄) ကိမ် ပိ ့ချခဲပ
့ ါသည်။ မဲ ပးြခင်းလပ်ငန်းစဉ်ဆိင်ရာ(နည်းြပ)များ သင်တန်း ပးြခင်းကိ
Australia Electoral Commission နှင့်ပူး ပါင်း၍ (၂၄.၈.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ (၂၅.၈၂၀၁၅)
ရက် န ့ထိ

ကာ်မရှင်မှ

နည်းြပများကိလည်း ကာင်း၊

ရက် န ့ထိ၊

(၁၀.၉.၂၀၁၅)

ရက် န ့မှ

(၁၁.၉.၂၀၁၅)

(၃.၉.၂၀၁၅)
ရက် န ့ထိ၊

ရက် န ့မှ

(၄.၉.၂၀၁၅)

(၁၇.၉.၂၀၁၅)

ရက် န ့မှ

(၁၈.၉.၂၀၁၅) ရက် န ့ထိနှင့် (၂၂.၉.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ (၂၃.၉.၂၀၁၅) ရက် န ့ထိ (၄) ကိမ်ခွဲ၍
တိင်း ဒသ ကီး၊ ြပည်နယ်၊ ခရိင်များမှ နည်းြပများကိလည်း ကာင်း၊ (၅.၁၀.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ
(၉.၁၀.၂၀၁၅) ရက် န ့ထိ ခရိင်များမှ နည်းြပများကိလည်း ကာင်း၊

မို ့နယ်နှင့် မဲရမှူး၊ ဒမဲရမှူး

များအား (၁၂.၁၀.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ (၁၃.၁၀.၂၀၁၅) ရက် န ့ထိ၊ (၁၅.၁၀.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ
(၁၆.၁၀.၂၀၁၅)

ရက် န ့ထိ၊

(၁၉.၁၀.၂၀၁၅)

ရက် န ့မှ

(၂၀.၁၀.၂၀၁၅)

ရက် န ့ထိနှင့်

(၂၂.၁၀.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ (၂၃.၁၀.၂၀၁၅) ရက် န ့ထိ (၄) ကိမ်ခွဲ၍လည်း ကာင်း၊ မဲရအဖွဲ ့ဝင် များ
နှင့် ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ
29

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့အား (၂၆.၁၀.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ (၂၇.၁၀.၂၀၁၅)
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ရက် န ့ထိနှင့် (၂၉.၁၀.၂၀၁၅) ရက် န ့မှ (၃၀.၁၀.၂၀၁၅) ရက် န ့ထိ (၂) ကိမ်ခွဲ၍

ဆာင်ရွက်

ခဲသ
့ ည်။ ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ပညာ ပးစာ စာင်များ၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များ၊ ပိစတာဗီနိင်းများ၊
ဗီဒီယိ

ခွများ၊ SMS များြဖင့် ပညာ ပး ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် IFES, EU, International

IDEA, Asia Foundation, ဆွစ်ဇာလန်သရးတိ ့နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ခ
် သ
့ဲ ည်။
၇၀။

အားလးပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

မဲရများတွင်မသန်စွမ်းသူမဆ
ဲ န္ဒရှင်များ

လွယ်ကူအဆင် ြပစွာမဲ ပးနိင် ရးအတွက် ြမန်မာနိင်ငမသန်စွမ်းသူများ ရှ ့ ဆာင်အဖွဲ ့နှင့် အလပ်ရ
ဆွး နွးပွဲ (၃)

ကိမ်

ဆွး နွးပွဲများြပုလပ် ပီး ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် ပးခဲသ
့ ည်။ မျက်မြမင်

မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားအတွက် စြပမဲရ (၁၀)ရ ဖွင့်လှစ် ပးနိင်ခဲ့ ပီး မျက်မြမင် မဲဆန္ဒရှင်များ အြခားသူ
အကူအညီ မလိအပ်ဘဲ လြခု လ ို ့ဝှက်စွာ မဲ ပးနိင် ရးအတွက် မျက်မြမင်ဖတ်စာ (Braille Voter
Slip Template) ကိလည်း ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့သည်။ လတ် တာ်အတွင်း အမျိုးသမီးများပါဝင်မ
ြမင့်မားလာ စ ရးအတွက်

နိင်င ရးပါတီများအ နြဖင့်

အမျိုးသမီး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်

လာင်းများ ပိမိ ရွးချယ်နိင် ရးကိ အ ကြပုတိက်တွန်းခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မြမင့်တင် ရး
ကာ်မတီတစ်ရပ်ကိ

ဖွဲ ့စည်း၍

ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပ

Gender

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
၇၁။

နိင်င ရးပါတီများ နှင့် ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ ဥပ ဒများကိသိရှိလိက်နာမရှိရန်နှင့်

အရည်အ သွးြမင့တ
် င်ရန်တိ ့နှင့်
နိင်င ရးပါတီများ၏

စပ်လျဉ်း၍

Capicity

International

Building

Republican

ြမင့်တင် ရးအတွက်

Institude

မှ

သင်တန်း ပးြခင်းကိ

ခွင့်ြပု ပးခဲ့သည်။ ထိ ့အြပင် NIMD & DEMO FINLAND နှင့် ပူး ပါင်း၍ Myanmar School
of

Politics

ကိလည်း

တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

ြပည်နယ်အလိက်

ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက် စခဲ့ ပီး

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်မှလည်း နည်းြပများ စလတ်၍ ပိ ့ချ ပးခဲ့ပါသည်။
၇၂။

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာအြငင်းပွားမများ ြဖရှငး် ြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ International IDEA

နှင့် ပူး ပါင်း ပီး ERM Tool ကိ အသးြပုကာ
အချက်အလက်များကိစ ဆာင်း၍
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်မှ

ပဋိပက္ခ ြပဿနာများ ြဖစ် ပ နိင်သည့်

ကိုတင်ကာကွယ် ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်မများ ြပုလပ်ခဲ့သည်။

ဦး ဆာင်၍

ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ ့၊

အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၊

လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပတင် ရးဦးစီးဌာနနှင့် ြပည်သူ ့အင်အားဦးစီးဌာန တိ ့မှ
တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ၊ USIP နှင့် IDEA တိ ့မှ က မ်းကျင်ပဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်လျက် Electoral Risk
Manangement

ဆွး နွးပွဲများကိ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်အြဖစ်

လြခု ရးစီမခနခ့် မ
ဲွ ကာ်မတီအဆင့ဆ
် င့်
ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။

နှင့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်

ဖွဲ ့စည်း

စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်ကိလည်း

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်မှ ဦး ဆာင်ဖွဲ ့စည်းခဲ့ ပီး မဲဆွယ်စည်းရး ရးကာလများတွင်
30
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ြဖစ်ပွားခဲ့ သာ အြငင်းပွားမ များအား

စ့စပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးခဲ့သည်။

လြခု ရး စီမခနခ့် ွဲမ ကာ်မတီကိ ဗဟိအဆင့်မှ ရပ်ကွက်/
ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာနမှ ဦး ဆာင်ဖွဲ ့စည်း

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ကျးရွာအပ်စ

ကာ်မတီအဆင့်ထိ

ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး မဲရလြခု ရးအတွက် မဲရတိင်းတွင်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အထူးလြခု ရးရဲ တစ်ဦးစီကိ ခနအ
့် ပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
၇၃။

စဉ်ဆက်မြပတ် လ့လာ စာင့် ကည့်ြခင်းနှင့် စိစစ်သးသပ်ြခင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ က

ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့်

ဆွး နွး ပီး အ ကြပုချက်များ ရယူြခင်း၊

စမှ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အချက်

အလက်များ၊ အစီရင်ခစာများအား ြပည်သမ
ူ ျား အလွယ်တကူ ကည့်ရနိင်ရန်နှင့် နာင် ရွး ကာက်ပဲွ
စက်ဝန်းအတွက် မှြီ ငမ်းသးသပ်နင်
ိ ရန် ကာ်မရှင် Website တွင် လင့တ
် င်ထားြခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရက
ွ ်
ခဲ့ပါသည်။
ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းစဉ်တွင် အားလးပါဝင် ဆာင်ရွက်မြမင့်တင် ရး
၇၄။

ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းစဉ်တွင် အားလးပါဝင် ဆာင်ရွက်လာ ရးနှင့်ပတ်သက်၍ လူမအဖွဲ ့

အစည်းများ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ ့အစည်းများ၊ မသန်စမ
ွ း် အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
အလပ်ရ ဆွး နွးပွမ
ဲ ျားကျင်းပကာ

ယ ကည်မရရှိ ရး ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွဲများ
အကျိုးဆက်အြဖစ်

ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းစဉ်တွင် ယင်းအဖွဲ ့အစည်းများ၏ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွကမ
် များကိရရှိခဲ့ပါသည်။
၇၅။

မသန်စွမ်းအဖွဲ ့များ၏ မတ္တ ာရပ်ခချက်ြဖင့် ရွး ကာက်ပလ
ဲွ ပ်ငန်းစဉ်တင
ွ ် မသန်စွမ်းသူများ

ပိမိ ပါဝင်လာ စ ရးအတွက် နည်းဥပ ဒများကိြပင်ဆင် ပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ် အ ထွ ထွ
ရွး ကာက်ပွဲတွင်

မသန်စွမ်းသူများမဲ ပးရာတွင်အဆင် ြပ စ ရးအတွက်

အထူးမဲရများတည်

ဆာက် ပးြခင်း၊ မျက်မြမင်များအတွက်အများနည်းတူ မဲရတွင်မဲ ပးနိင်ရန် Braille Template
ြဖင့်

မဲ ပးနိင်ရန် ဆာင်ရက
ွ ် ပးြခင်း

ြဖင့်ပညာ ပးြခင်း၊

နားမ ကားသူများအတွက်လည်း

မဲရများတွင်စာရွက်အလွတန
် ှင့်

ရပ်ြပပညာ ပးရပ်ပများ

ကပ်ထား ပးြခင်းြဖင့်

Sign

ခဲတန်များထား ပးြခင်း၊

Language
မဲရများတွင်

မသန်စွမ်းသူများ ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းစဉ်တင
ွ ်

ပိမိပါဝင်လာ ရးပထမဆး အ ကိမ်အြဖစ်ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၇၆။

အမျိုးသမီးများ ရွး ကာက်ပလ
ဲွ ပ်ငန်းစဉ်တင
ွ ်

ပိမိပါဝင်လာ စ ရးအတွက်

အလပ်ရ

ဆွး နွးပွဲ များကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများမှထွက် ပ လာ သာ အ ကြပုချက်များ
ကိအ ြခခကာ

ရွး ကာက်ပွဲစီမခနခ့် ွဲ ရးတွင်

အမျိုးသမီးများဆိင်ရာ
ဖာ်ခဲ့ပါသည်။

မူဝါဒ

(Gender

Policy)

အမျိုးသမီးများပိမိပါဝင်လာ စ ရးအတွက်
တစ်ရပ်ကိချမှတ် ရးဆွဲအ ကာင်အထည်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ကလည်း

နိင်င ရးပါတီများနှင့်

တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွဲများတွင် အမျိုးသမီး ကိယ်စားလှယ်များပိမိ ရွးချယ်ယှဉ် ပိုင် စရန် အား ပး
တိက်တွန်းမများြပုခဲ့ပါသည်။ ထိ ကာင့် ၂၀၁၅ ခနှစ် ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ် အမျိုးသမီးကိယ်စားလှယ်
လာင်း ၈၀၀ စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ ပီးစစ ပါင်း ၇၉၃ ဦးပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာ့သမိင်းတွင်
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အမျိုးသမီးဦး ရအများဆးပါဝင်ယှဉ် ပိုင် သာ
အမျိုးသမီးသီးသနပ့် ါတီတစ်ခြဖစ် သာ

ရွး ကာက်ပွဲြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ ထူးြခားချက်တစ်ခမှာ

အမျိုးသမီး

ပါတီ(မွန)်

တည် ထာင်ကာ

အမျိုးသမီး

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများပါဝင်ယဉ
ှ ် ပိုင်ခြ့ဲ ခင်းြဖစ်ပါသည်။
၇၇။

တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများနှင့်ပတ်သက်၍ တိင်းရင်းသားဘာသာစကားများြဖင့် မဲဆန္ဒရှင်

ပညာ ပးလပ်ငန်းများကိ ရပ်ြမင်သ ကား၊

ရဒီယိ၊ လက်ကမ်းစာ ဆာင်များြပုစကာ ပညာ ပးမ

များ ြပုလပ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများကိယ်စားြပု သာ နိင်င ရးပါတီများလည်း
အများအြပားပါဝင်ယှဉ် ပိုင်လာခဲ့ ကပါသည်။
၇၈။

မဲစာရင်းြပုစရာ၌လည်း ကာင်း၊

လူမအဖွဲ ့

မဲဆန္ဒရင
ှ ပ
် ညာ ပးလပ်ငန်းများတွင်

အစည်းများပါဝင်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လည်း ကာင်း၊

လူမအဖွဲ ့အစည်းများနှငပ
့် းူ ပါင်းကာ

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ရွး ကာက်ပွဲ စာင့် ကည့် လ့လာသူများကျင့်ဝတ်နှင့်လပ်ငန်းစဉ်များကိ
ထတ်ြပန်နိင် ခဲပ
့ ါသည်။

ရးဆွဲ

ရွး ကာက်ပွဲ စာင့် ကည့် လ့လာ ရး လပ်ငန်းစဉ်တင
ွ ် ြပည်တွင်းလူမ

အဖွဲ ့အစည်း ပါင်း ၅၃ ဖွဲ ့နှင့် ြပည်ပအဖွဲ ့အစည်း ပါင်း ၁၅ ဖွဲ ့ နိင်ငတကာသရး ၃၂ ရး၊
အာဆီယနိင်င ၅ နိင်ငနှင့် နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှ ဖိတ် ကားသည့်နိင်င များနှင့်အာဆီယ
အတွင်း ရးမးချုပ်ရးမှ ၈ ဦးတိ ့ပါဝင်ခဲ့ ပီး စာင့် ကည့် လ့လာသူစစ ပါင်း ြပည်တွင်း ၁၁၃၇၀ ဦး၊
ြပည်ပ ၁၁၅၃ ဦး ပါဝင်၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရွး ကာက်ပွဲနီးလာချိန်တွင် နိင်င ရးပါတီများ၊

မီဒီယာများ၊ လူမအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် လစဉ် တွ ဆညိ
့
နင်းမများ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ခသ
့ဲ ည်။ ဆွဇ်ဇာလန်
သရးက ကမကထြပုကာ နိင်င ရးပါတီများကျင့်ဝတ်ကိလည်း UEC နှင့် ညိနင်းထတ်ြပန်နိင်ခဲ့
ပါသည်။ ြမန်မာစာနယ်ဇင်း ကာင်စီကလည်း UEC နှင့်ညိနင်းကာမီဒီယာ လက်စွဲစာအပ်ထတ်ြပန်
ခဲသ
့ ည်။
၇၉။

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှငပ
့် တ်သက်၍ US Aid, UNDP, IFES, IIDEA, EU,

DIPD,

AUS

Aid,

UK

Aid

စ သာအဖွဲ ့အစည်းများနှငပ
့် းူ ပါင်းကာ

လပ်ငန်းစဉ်များဖွ ဖ
့ ိုး တိးတက် ရးအတွက် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။

32

ရွး ကာက်ပဲွ
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အခန်း(၅)

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း
၈၀။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ၂၀၁၅ ခနှစတ
် ွင် လွတ်လပ်တရားမ တ သာ

ရွး ကာက်ပွဲများ ကျင်းပနိင်ရန်အတွက် ဘက်စ ထာင့်စမှ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃
ခနှစ်မှ စတင်ကာ နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ခ
် ပ
့ဲ ါသည်။ European
Union (EU)၊ International Foundation for Electoral Systems (IFES) နှင့် International
Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) တိ ့သည် ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငတ
် င
ွ ် ရးခွဖ
ဲ င
ွ လ
့် စ
ှ ၍
် နီးကပ်စာွ ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရိှ သာ နိင်ငတကာ
အဖွဲ ့အစည်းများ ြဖစ်ပါသည်။
European Union ( ဥ ရာပသမဂ္ဂ)
၈၁။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်နှင့် ပထမဦးစွာ နီးနီးကပ်ကပ် ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ်

ခဲသ
့ ည့် အဖွဲ ့အစည်းမှာ ဥ ရာပသမဂ္ဂြဖစ်ပါသည်။ ဥ ရာပသမဂ္ဂအဖွဲ ့သည် ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် EU
EST/ESP (EU Electoral Support

Team/Electoral

Support

Program) အြဖစ်

နည်းပညာဆိင်ရာ အကူအညီများ စတင် ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အ ကီးအကဲမှာ Mr. Roland Kobia
ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ (၂၆) ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၏
ပထမဆးအ ကိမ် Stakeholder Meeting ကိ ကျင်းပ ပးခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ နှင့် ၂၀၁၄ ခနှစမ
် ျားတွင်
ြပည်နယ်နှင့်

တိင်း ဒသ ကီး

(၁၄)

ခတွင်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာသင်တန်းများ

International Management Group (IMG) အဖွဲ ့အစည်းမှတစ်ဆင့်

ပးခဲ့သည်။

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

မီဒယ
ီ ာသင်တန်းများ ပးခဲသ
့ ည်။ အင်ဒိနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယနိင်ငများသိ ့ နိင်ငြခား
ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာ ရး

ခရီးစဉ်များ

ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၅

မှ

စတင်ကာ

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) ၊ Democracy
Reporting International (DRI) ၊ Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD)
နှင့် Frederich Naumann Foundation (FNF) တိ ့နှင့် (၃) နှစစ
် ီမကိန်း(Consortium) အြဖစ်
ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ IDEA က ကာ်မရှင်အတွက်လည်း ကာင်း၊ DRI နှင့် FNF တိ ့က
CSO များအတွက်လည်း ကာင်း၊ DIPD က နိင်င ရးပါတီများအတွကလ
် ည်း ကာင်း အသီးသီး
ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ ဥ ရာပသမဂ္ဂသရးအ နြဖင့် ြမန်မာနိင်ငအနှ ့တွင်
အြခား သာ

Stakeholders

များနှင့်

ပူး ပါင်းကာ

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ CSO များ၏ လပ်ငန်းများအား

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ထာက်ပ့ြခင်းတိ ့ကိ

Project

များ

ဆာင်ရွက် နပါသည်။

Election Observation အတွက် ၁၂.၈.၂၀၁၅ တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်နှင့်
နားလည်မ စာခ န်လာ (MoU) လက်မှတ် ရးထိးခဲ့သည်။
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ရွး ကာက်ပွဲ စာင့် ကည့် လ့လာရန်

34
အတွက်

European

Union

Election

စလတ်ခဲ့ပါသည်။ ကာလတိနှင့်ကာလရှည်

Observation

Mission

(EU

EOM)

ကိ

ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာ ရး အဖွဲ ့ဝင် ( ၁၃၀ ) ခန် ့ကိ

စလတ်ခဲ့ပါသည်။
International Foundation for Electoral System (IFES)
၈၂။

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ည
ူ ပ
ီ ပ
့ းမဆိ
ိ
င်ရာလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ကာ်မရှင်နှင့် MoU ရးထိးထားသည်။ အ မရိကန်နိင်ငအ ြခစိက် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခ ြဖစ်သည်။
အ ကီးအကဲမှာ Mr. Bill Sweeney ြဖစ် ပီး ြမန်မာနိင်ငအ ကီးအကဲမှာ Mr. Paul Guerin
ြဖစ်သည်။ အ မရိကန်နိင်ငက အဓိက Fund ထာက်ပ့ ပးသည့်အဖွဲ ့ြဖစ် ပီး ဗိတိန်၊ သစ တးလျ၊
ဆွစ်ဇာလန် စသည့် နိင်ငများစွာမှလည်း ရန်ပ ငွများရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ် တွင် ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌ တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်များမှ ဆရာမ (၁၄) ဦးအား ကာ်မရှငရ
် းမှ
ဝန်ထမ်း ( ၅ ) ဦးနှငအ
့် တူ BRIDGE သင်တန်း ပးခဲ့ ပီး CSO များအား
သင်တန်းများ ပးနိင်ရန်

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

ထာက်ပ့ခဲ့သည်။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏ မဟာဗျူဟာ

စီမချက် ( ၂၀၁၄ - ၂၀၁၈ ) ကိ ရးဆွဲရာတွင် ကူညီ ပးခဲ့သည်။ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းြပုစြခင်းဆိင်ရာ
Pilot Project ကိ ၂၀၁၄ ခနှစ်တင
ွ ် မို ့နယ် (၃) မို ့နယ်တင
ွ ် ဆာင်ရက
ွ ခ
် သ
့ဲ ည်။ နိင်င ရးပါတီများ၊
CSO

များနှင့်

တွ ဆပွ
့ ဲများကိ

၁၃.၃.၂၀၁၄

မှစတင်ကာ

လစဉ်ပမှန်ြပုလပ် ပးခဲ့ပါသည်။

ကွန်ပျူတာစနစ်ြဖင့် မဲစာရင်းြပုစြခင်းလပ်ငန်းကိ တစ်နိင်ငလးအဆင့်

ဆာင်ရွက် ပးခဲ့သည်။

Voter Education နှင့် Inclusion ကိစမ
္စ ျား ( Gender အပါအဝင် )

ဆာင်ရွက် ပးခဲ့သည်။

တာင်ကိရီးယား၊

ဖိလစ်ပိင်

စသည့်နိင်ငြခားခရီးစဉ်များ

ဆာင်ရက
ွ ် ပးခဲသ
့ ည်။

Media

Training များ ပးခဲ့ပါသည်။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏ သတင်းအချက်အလက်ဌာန
(ရန်ကန်) ဖွင့်လှစ်နိင်ရန် ကူညီပ့ပိးခဲ့သည်။ ြမန်မာနိင်ငရှိ MPT, Telenor, Ooredoo စသည့်
ဆက်သယ
ွ ် ရးကမ္ပဏမ
ီ ျားနှငပ
့် းူ ပါင်းကာ
လ ့ ဆာ် ပးခဲ့သည်။

SMS

စနစ်ြဖင့်

မဲစာရင်းလာ ရာက် ကည့်ရ စရန်

ရွး ကာက်ပရ
ဲွ လဒ်များကိ အချိန်နှင့် တ ြပးညီ ကညာနိင် စရန် Media

Result Center ကိ နြပည် တာ် ကာ်မရှင်ရးနှင့် ရန်ကန် မို ့ရှိ ကာ်မရှငသ
် တင်းအချက်အလက်
ဌာနခွတ
ဲ င
ွ ်
ကိုးများ၊

ဆာင်ရွက် ပးခဲ့သည်။

မဲအိတ်များအတွက်ချိပ် တာင့်များ၊

စာ စာင်များ၊

ရပ်ြမင်သ ကားဇာတ်လမ်းများ၊

ထာက်ပ့ ပးခဲ့သည်။
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ရွး ကာက်ပွဲ န ့တွင်

အသးြပုရန်အတွက်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ပိစတာများ၊

ကာတွန်းဇာတ်လမ်းများကိ

မဲပးလြခု ရး
လက်ကမ်း

ထတ်လပ်

ြဖန် ့ချိ
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International IDEA ( IDEA )
၈၃။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်နှင့် MoU လက်မှတ် ရးထိးထား ပီး ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးတွင်

ရးခွဲဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။

ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ

အ ကီးအကဲမှာ

Mr. Jorge Valladares ြဖစ်ပါသည်။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌ ၂၀၁၃ ခနှစန
် င
ှ ့်
၂၀၁၄ ခနှစတ
် င
ွ ် "

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာပဋိပက္ခနင
ှ ့် ဘးအန္တရာယ်များကိ စီမခန် ့ခွသ
ဲ ည်စ
့ နစ် "

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ (ERMT Workshop) တစ် ကိမစ
် ီ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခနှစ် သဂတ်လတွင်
ရန်ကန် မို ့ရှိ International IDEA ရးတွင် Gender နှင့် Social Media Workshop တစ် ကိမ်
ြပုလပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများကိ

မလ ၃၀ ရက် န ့နှင့် ၃၁ ရက် န ့များတွင် ဝန် ကီးဌာနများ၊

နြပည် တာ်ရှိ သဂဟဟိတယ်တွင် "

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ပဋိပက္ခနှင့်

ဘးအန္တရာယ်များကိ စီမခန် ့ခွသ
ဲ ည်စ
့ နစ် " အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ (ERMT Workshop) ကိ
ကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၂ ရက် န ့နှင့် ၃ ရက် န ့များတွင် နိင်င ရးပါတီများနှင့်
အရပ်ဘက် လူမအဖွဲ ့အစည်းများကိ ဖိတ် ခ ကာ ရန်ကန် မို ့ရှိ Sule Shangri-La Hotel တွင်
" ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာပဋိပက္ခနှင့် ဘးအန္တရာယ်များကိ စီမခန် ့ခွသ
ဲ ည်စ
့ နစ် " အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
(ERMT Workshop) ကိ ြပုလပ်ခသ
့ဲ ည်။ အဓိကလပ်ငန်းမှာ Electoral Risk Management
Tool ( ERM Tool ) ြဖစ်သည်။ ERM Tool ကိ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊

ဖ ဖာ်ဝါရီလမှ စတင်ကာ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင၏
် ြပည်တင
ွ း် နှင့်
နိင်ငတကာ ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများ
ညိနင်း ရးဆွဲခဲ့ပါသည်။
ရက် န ့တွင်

ဖိတ် ကား ရးအတွက်

လိအပ်သည့်လပ်ငန်းစဉ်များကိ

ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများအတွက် Briefing တစ်ခကိ ၂၃.၁၀.၂၀၁၅

ကာ်မရှင်နှင့် နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနတိ ့ ပူး ပါင်းြပုလပ်ရာတွင်

အာဆီယနိင်ငများမှ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်များအား ဖိတ် ခ ရာတွင်

ြပည်တင
ွ း် ရွး ကာက်ပဲွ စာင့် ကည့် လ့လာသူများ၊
လ့လာသူများ၊

နိင်ငတကာ

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ယ်
ိ စားလှယမ
် ျားနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲ န ့တွင်
ကတ်ြပားများထည့်ရန်

ချိတ်ဆွဲထားရန်အတွက်
ကာတွန်း၊

ထာက်ပ့ကူညီခဲ့ပါသည်။

ရွး ကာက်ပွဲ

စာင့် ကည့်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ

သက် သခကတ်ြပားများ၊

ပလပ်စတစ်အိတမ
် ျားကိလည်း

ပညာ ပးြခင်းလပ်ငန်းများဆိင်ရာ

ထာက်ပ့ခဲ့သည်။

ကိုးများနှင့်

ကူညီ ထာက်ပ့ခဲ့ပါသည်။

ဗီဒီယိများကိ

တိင်းရင်းသား

မဲဆန္ဒရှင်

ဘာသာများြဖင့်

ထတ်လပ်ြဖန် ့ ဝခဲ့ ပီး မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကာတွန်းဗီဒီယိအားလည်း ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏
သင်တန်းများလည်း
နီးလာလ င်

လမ်းညန်ချက်ြဖင့်

တိင်း ဒသ ကီး

/

မီဒီယာများအားြဖန် ့ ဝရန်

ြပည်နယ်များတွင်

Media Kit ၊

၊

ဥပ ဒ ရးရာြပဌာန်းချက်များ၊
ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်ပွဲစက်ဝန်း အစရှိသည်တိ ့အား ြပုစထားသည့်

လ့လာ ရးဆိင်ရာအချက်အလက်များပါဝင်သည့်
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ပညာ ပး

ရွး ကာက်ပဲွ န ့

အ ြခခအချက်အလက်များ၊

ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများအတွက်

ထာက်ပ့ ပးခဲ့သည်။

Media

ြပုလပ်ခဲ့သည်။

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်
တစ်ခတွင် မီဒီယာ၏အခန်းက

ထတ် ဝထားသည်။

ဆာင်ရန်/
Observer

ရှာင်ရန်များ၊
Kit

ရွး ကာက်ပွဲ

အိတ်များကိလည်း
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Australia Electoral Commission ( သစ တးလျ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်)
၈၄။

Australia Electoral Commission (AEC) သည် မဲရမှူးနှင့် မဲရဝန်ထမ်းများအား

သင်တန်းများပိ ့ချရာတွင်

ကူညီ ထာက်ပ့ ပးခဲ့သည်။

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်များမှ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှ ရွး ကာက်ပအ
ဲွ ရာရှမ
ိ ျား၊ နိင်င ရးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်လမ
ူ
အဖွဲ ့အစည်းများကိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငမ
် ှ ဝန်ထမ်းအချို ့နှငအ
့် တူ သင်တန်းသား
(၂၂၀) ကိဆရာြဖစ်သင်တန်း (၄) ကိမ် ပးခဲ့သည်။ မဲရမှူး၊ ဒတိယမဲရမှူး၊ မိုနယ်/ ရပ်ကွက/်
ကျးရွာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဖွဲ ့ဝင်များ၊ မဲရဝန်ထမ်းများကိ သင်တန်းများ အဆင့်ဆင့်
မဲရမှူးလက်စွဲစာအပ်နှင့်

ပးခဲ့သည်။

ရွး ကာက်ပဲွ တာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျားအတွက် စစ် ဆးရန် အချက်အလက်များ

စာအပ်တိ ့ကိ IFES နှင့်ပူး ပါင်းကာ ထတ် ဝြဖန် ့ချိခဲ့သည်။
အြခားပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် သာအဖွဲ ့အစည်းများ
၈၅။

အြခား သာပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် များအ နြဖင့် UNDP က မဲတစ် ကိမထ
် က် ပိ ပးြခင်းကိ

တားဆီးနိင်သည့်

ကာရှည်ခမင်ဘူးများ

(Indelible

Ink)

ကိ ထာက်ပ့ ပးခဲ့သည့်အြပင်

အမျိုးသားလတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများအတွက် သင်တန်းများကိလည်း တိင်း ဒသ ကီး/
ြပည်နယ်များနှင့် အဆင့်ဆင့် သာ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများနှင့် ပူး ပါင်းကာ

ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဂျပန်အစိးရကလည်း လ ပ်စစ်မီးရရှိရန်ခက်ခဲ သာမဲရများတွင် မဲ ရတွက်ရာ၌ လွယ်ကူအဆင် ြပ
စ ရးအတွက် ဆိလာမီးအိမမ
် ျား (၅၁၂၉၈)ခကိ ထာက်ပ့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အြခားအဖွဲ ့အစည်းများ
ြဖစ်သည့် National Democratic Institute (NDI) က လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားအတွက်
Resource

Center

ဖွင့်လှစ် ပးြခင်း၊

ြပည်တင
ွ း် ရွး ကာက်ပဲွ လ့လာသူ

(၅၀၀၀)

အား

သင်တန်းများ ပးြခင်း၊ Center for Humanitarian Dialogue (HD) က ရခိင်ြပည်နယ်တွင်
ငိမ်းချမ်း ရး

လပ်ငန်းစဉ်များ၌ကူညီ ဆာင်ရက
ွ ် ပးြခင်းနှင့်

ခရီးစဉ်စီစဉ် ပးြခင်း၊

အင်ဒိနီးရှားနိင်ငသိ ့

Frederich Naumann Foundation (FNF) အဖွဲ ့က

လ့လာ ရး

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်များတွင် အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာ ပးသင်တန်းများ
ပးြခင်း၊

International Republican Institute ( IRI ) က နိင်င ရးပါတီများကိ

သင်တန်းများ ပးြခင်း၊ Netherlands Institute for Multiparty Democracy and DEMO
Finland

(NIMD/DEMO

Finland)

အဖွဲ ့သည်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်နှင့်

နားလည်မစာခ န်လာ လက်မှတ် ရးထိးထား ပီး Myanmar School of Politics (MySoP)
အမည်ြဖင့်

နိင်င ရးပါတီများနှင့်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားဆိင်ရာ

သင်တန်းများ ပးြခင်းကိ

လည်း ကာင်း၊ Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD)

က နိင်င ရး

ပါတီများအား သင်တန်းများ ပးြခင်းကိ အသီးသီး ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကပါသည်။
၈၆။

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ကွနပ
် ျူတာစနစ်သးကာြပုစနိင်ြခင်း၊
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ပူး ပါင်း ဆာင်ရွကြ် ခင်းြဖင့်

မဲဆန္ဒရင
ှ ပ
် ညာ ပးြခင်းလပ်ငန်းများကိ

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကိ
နိင်ငတစ်ဝန်းတွင်
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ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း၊

နိင်ငတကာအ တွ အ
့ ကုများ၊

ဗဟသတများရရှိြခင်း၊

ကာ်မရှင်ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းများပိမိပိ ့ချနိင်ြခင်း၊ မဲရအခင်းအကျင်းပစ၊ ခိင်လမဲ/ ပယ်မဲ၊
မဲ ရတွက်ြခင်း၊ သင်တန်းဗွီဒီယိများထတ် ဝြဖန် ့ြဖူးနိင်ြခင်း၊ နိင်င ရးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်လူမ
အဖွဲ ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများနှင့်ပိမိနီးကပ်စွာ ဆက်ဆလာနိင်ြခင်း၊ ြပည်သူလူထနှင့် မဲဆန္ဒရှင်
အသိပညာ ပးအစီအစဉ်များကိ ရပ်ြမင်သ ကား၊

ရဒီယ၊ိ သတင်းစာ၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များ

မှတစ်ဆင့် ြမန်မာဘာသာြဖင့်သာမက တိင်းရင်းသားဘာသာများြဖင့ပ
် ါ ပိမိထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်
ပးနိင်ခဲ့ြခင်း စသည့်အကျိုး ကျးဇူးများ ရရှိခဲ့ပါသည်။
၈၇။

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများက

ကာ်မရှငက
် ိ ထာက်ပမ
့ အ နြဖင့်

International

Foundation for Electoral Systems (IFES) အဖွဲ ့က ြမန်မာနိင်င၏ ရွး ကာက်ပလ
ဲွ ပ်ငန်းစဉ် ကိ
ပ့ပးကူ
ိ ညြီ ခင်းအတွက်
ကူညပ
ီ ပ
့ းြခင်
ိ
းအတွက်

ကျပ်

(၉.၅)

ဘီလယ
ီ ၊

ကျပ် (၆၅၀) မီလယ
ီ နှင့်

လ့ကျင်သ
့ င် ကား ပးြခင်းလပ်ငန်းများကိ

ရွး ကာက်ပလ
ဲွ ပ်ငန်းစဉ်နင
ှ ့် နိင်င ရးလပ်ငန်းစဉ်

များတွင် ပ့ပးကူ
ိ ညြီ ခင်းအတွက် ကျပ် (၈.၆) ဘီလယ
ီ ၊ စစ ပါင်း ကျပ် (၁၈.၁၀) ဘီလယ
ီ ကျခသးစွဲ
သွားမည်ြဖစ် ပီး စစ ပါင်း ကျပ် (၁၃.၂၅) ဘီလယ
ီ သးစွဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ International Institute for
Democracy and Electoral Assistance (IDEA) အဖွဲ ့က ကျပ်သန်း (၂၈၀၀)

ကျာ်ကိ

ထာက်ပ့မည်ြဖစ် ပီး ကျပ် (၇၀၀) သန်း ကျာ် သးစွဲထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ United Nations
Development Programme (UNDP) က ထာက်ပခ
့ ့ဲ သာ ကာရှညခ
် မင်ဘးူ များမှာ ကျပ် (၁၂၉)
သန်းတန်ဖးရှ
ိ ိ ပီး ဂျပန်အစိးရက ထာက်ပလ
့ ူှ ဒါန်းခဲသ
့ ည့် ဆိလာမီးအိမမ
် ျားမှာ ကျပ် (၇၆) သန်း
ကျာ်တန်ဖးရှ
ိ ပ
ိ ါသည်။

သိ ့ရာတွင်

အဆိပါနိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများ၏

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငက
် ိ
ကာ်မရှင်အ နြဖင့်

ရန်ပ ငွ

( ငွသား)

ယင်းအဖွဲ ့အစည်းများက အခမ်းအနားများ၊
စရိတမ
် ျား၊

မဲဆန္ဒရင
ှ အ
် သိပညာ ပးြခင်းနှင့်

ထာက်ပမ
့ များမှာ

ငွသားတိက်ရက်
ိ
ထာက်ပြ့ ခင်းမဟတ်သည်အ
့ ြပင်
ရရှိြခင်းလည်းမရှိပါ။

အဆိပါအသးစရိတ်များမှာ

တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွမ
ဲ ျား၊ သင်တန်းများအတွက် ကန်ကျ
မဲစာရင်းြပုစြခင်းလပ်ငန်းများအတွက်

လိအပ် သာ

ပစ္စညး် ကိရယ
ိ ာများဝယ်ယြူ ခင်း၊ စာအပ်များ၊ စာရွကစ
် ာတမ်းများ၊ လက်စစ
ဲွ ာ စာင်များ၊ ပိစတာများ၊
ဗီနင်
ိ းများ၊ ကာတွနး် များ၊ ဗွဒ
ီ ယ
ီ များထတ်
ိ
လပ်ြခင်းတိ ့အတွက် ၎င်းတိ ့၏အစီအစဉ်ြဖင့် တိက်ရက်
ိ
သးစွက
ဲ ျခြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။

ထိ ့အြပင်

အဆိပါကျခသးစွမ
ဲ များတွင်

အရပ်ဘက်လမ
ူ အဖွဲ ့အစည်းများအား

သင်တန်းများ ပးြခင်း၊

ရန်ပ ငွများ ထာက်ပြ့ ခင်းတိ ့လည်း

ပါရှပ
ိ ါသည်။

နာင် ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျားတွင်

နိင်င ရးပါတီများနှင့်

သင် ထာက်ကပ
ူ စ္စညး် များ ပးြခင်းနှင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် နြဖင့်

မဲဆန္ဒရင
ှ ပ
် ညာ ပးြခင်းလပ်ငန်းများ၊

မဲဆန္ဒရင
ှ စ
် ာရင်းြပုစြခင်း

လပ်ငန်းများ စသည့် ရွး ကာက်ပြဲွ ပင်ဆင် ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပ ငွများ ထည်သ
့ င
ွ း်
ဖာ်ြပ တာင်းခထားရန် လိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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အခန်း(၆)

ရွး ကာက်ပွဲနှင့်သက်ဆိင်သည့် Stake holders များနှင့် တွ ့ဆ ဆွး နွးြခင်း
၈၈။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ၂၀၁၅ ခနှစ် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပအ
ဲွ ား

လွတလ
် ပ်၍ တရားမ တ ပီး ပွငလ
့် င်းြမင်သာစွာ ကျင်းပနိင် ရးအတွက်
နည်းဥပ ဒများြပင်ဆင်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းစဉ်များ

ဆာင်ရွက်ရာတွင်

အဆင် ြပ ချာ မွ ့ စရန်နှင့် ရွး ကာက်ပွဲနှင့်သက်ဆိင်သူအားလး ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင် စ
ရန်လည်း ကာင်း

ရွး ကာက်ပွဲနှင့်သက်ဆိင်သည့် Stakeholderများနှင့်

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ

ြပုလပ်ြခင်း၊

Stakeholder

များပါဝင်သည့်

တွ ဆ
့ ဆွး နွးြခင်း၊
လပ်ငန်း ကာ်မတီများ

ဖွဲ ့စည်းြခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာပညာ ပးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ြခင်း
၈၉။

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၊

ပညာ ပးသင်တန်းများကိ

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်နှင့်

အာက်ပါအတိင်း

ြပည် ထာင်စ

ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

များတွင် ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည် (က) ၇-၅-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အသိပညာ ပးသင်တန်းအမှတ်စဉ်
(၁/၂၀၁၅) ကိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်၊ ခရိင် ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှ

သင်တန်းသားများအား

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒနှင့် လပ်ငန်းလမ်းညန်များကိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် း
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ရှငး် လင်း ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(ခ)

၁၁-၅-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

အသိပညာ ပးသင်တန်း

အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅) ကိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်၊ ခရိင်
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားမှ သင်တန်းသားများအား

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒနှင့် လပ်ငန်းလမ်းညန်များကိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှင်ရး အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(ဂ)

၂၁-၅-၂၀၁၅
အမှတ်စဉ်

ရက် န ့တွင်
(၃/၂၀၁၅)ကိ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး

အသိပညာ ပးသင်တန်း

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားမှ သင်တန်းသားများအား

ခရိင်

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒနှင့် လပ်ငန်းလမ်းညန်များကိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှင်ရး အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
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(ဃ) ၂၈-၅-၂၀၁၅
အမှတ်စဉ်

ရက် န ့တွင်
(၄/၂၀၁၅)ကိ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး

အသိပညာ ပးသင်တန်း

တိင်း ဒသ ကီး/

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားမှ သင်တန်းသားများအား

ြပည်နယ်၊

ခရိင်

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒနှင့် လပ်ငန်းလမ်းညန်များကိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှင်ရး အစည်းအ ဝး ခန်းမ၌ ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(င)

၃-၉-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် မဲရမှူး၊ မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ ပညာ ပး(နည်းြပ)သင်တန်း
အမှတ်စဉ်

(၁/၂၀၁၅)ကိ

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်၊

ခရိင်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှ ဆင့ပ
် ာွ းသင်တန်း ပိ ့ချမည့် နည်းြပများအား
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ကာ်မရှင်ရး အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(စ)

၁၁-၉-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် မဲရမှူး၊ မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ ပညာ ပး(နည်းြပ)သင်တန်း
အမှတ်စဉ်

(၂/၂၀၁၅)ကိ

ဖွငလ
့် စ
ှ ခ
် ့ဲ ပီး

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်၊

ခရိင်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှ ဆင့ပ
် ာွ းသင်တန်း ပိ ့ချမည့် နည်းြပများအား
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ကာ်မရှင်ရး အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(ဆ)

၁၇-၉-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် မဲရမှူး၊ မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ ပညာ ပး(နည်းြပ)သင်တန်း
အမှတ်စဉ်

(၃/၂၀၁၅)ကိ

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်၊

ခရိင်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲများမှ ဆင့ပ
် ာွ းသင်တန်းပိ ့ချမည့် နည်းြပများအား
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ကာ်မရှင်ရး အစည်းအ ဝး ခန်းမ၌ ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(ဇ)

၁၉-၉-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် မဲရမှူး၊ မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ ပညာ ပး(နည်းြပ)သင်တန်း
အမှတ်စဉ်

(၄/၂၀၁၅)ကိ

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်၊

ခရိင်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှ ဆင့ပ
် ာွ းသင်တန်း ပိ ့ချမည့် နည်းြပများအား
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ကာ်မရှင်ရး အစည်းအ ဝး ခန်းမ၌ ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
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ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်နှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးမများ
၉၀။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပဲွ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှ ဥက္က ၊ အတွငး် ရးမှူး အပါအဝင် အဖွဲ ့ဝင်တိ ့ြဖင့် ၃.၁၂.၂၀၁၃၊ ၁၈.၃.၂၀၁၄၊
၃.၇.၂၀၁၄၊ ၇.၈.၂၀၁၄၊ ၁၃.၁၀.၂၀၁၄၊ ၂၃.၁.၂၀၁၅၊ ၃၀.၃.၂၀၁၅၊ ၅.၆.၂၀၁၅၊ ၆.၇.၂၀၁၅၊
၃၀.၇.၂၀၁၅ နှင့် ၁၄.၉.၂၀၁၅ န ့ရက်များ၌ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး အစည်းအ ဝး
ခန်းမတွင် တွ ဆ၍
့
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ လပ်ငန်းများကိ ညိနင်း ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်တွင် ဆာင်ရွက်မများ
၉၁။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

သက်ဆိင်ရာ

တိင်း ဒသ ကီး

နှင့်

ဥက္က ၊

ြပည်နယ်များသိ ့

အဖွဲ ့ဝင်များသည်

အာက်ပါအတိင်း

သွား ရာက်၍

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများကိ လမ်းညန် ဆွး နွးခဲ့ပါသည် (က) ၁၀-၂-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် မွန်ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ မို ့နယ်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားနှင့်

မာ်လ မိုင် မို ့၌

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းညိနင်း

အစည်းအ ဝး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(ခ)

၁၃-၉-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

ကယားြပည်နယ်၊ခရိင်၊

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများနှင့် လွိုင် ကာ် မို ့၌

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ လပ်ငန်းညိနင်း

အစည်းအ ဝး ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။
(ဂ)

၂၉-၁၂-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများနှင့်

ကရင်ြပည်နယ်၊

ဘားအ မို ့၌

ခရိင်၊

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

လပ်ငန်းညိနင်း

အစည်းအ ဝး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများနှင့်

ကရင်ြပည်နယ်၊

ြမဝတီ မို ့၌

ခရိင်၊

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပဲွ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းညိနင်း

အစည်းအ ဝး ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။
(င)

၁၉-၉-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲရးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ မဲစာရင်းကပ်ထား ကညာမအား လှည့်လည်
ကည့်ရစစ် ဆးခဲ့ ပီး

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်း ဆွး နွး

ခဲပ
့ ါသည်။
(စ)

၂၈-၉-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ရှမး် ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ကျိုင်းတ မို ့၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
40

လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးအား
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(ဆ)

၂၉-၉-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ရှမ်းြပည်နယ်၊ခရိင်၊ မို ့နယ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်းညိနင်း

အစည်းအ ဝးအား

တာချီလတ
ိ ် မို ့၌ ကျင်းပခဲပ
့ ါသည်။
(ဇ)

၁-၁၀-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ခရိင်၊ မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးအား

ပူတာအိ မို ့၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(စျ)

၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ခရိင်၊ မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းညိနင်း

အစည်းအ ဝးအား

ြမစ် ကီးနား မို ့၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(ည)

၅-၁၀-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး၊ ခရိင်၊ မို ့နယ် ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများနှင့် ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးအား
က လး မို ့၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

နိင်င ရးပါတီများနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးမများ
၉၂။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် နိင်င ရးပါတီအဖွဲ ့အစည်းများမှ ပါတီဥက္က များ၊

အတွငး် ရးမှူးများ၊

အဖွဲ ့ဝင်များနှင့်

အာက်ပါအတိင်း တွ ဆ၍
့

အလပ်ရ ဆွး နွးပွမ
ဲ ျားနှင့်

အစည်းအ ဝးများ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည် (က) ၂၂-၅-၂၀၁၂

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်နှင့်

၂၀၁၂

ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ် ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ခဲ့သည့် နိင်င ရးပါတီ (၁၇)
ပါတီမှ

ဥက္က နှင့်

ကာ်မရှင်ရး၌

အတွငး် ရးမှူးများအား

တွ ဆ၍
့

ကျင်းပ ပီးစီးခဲသ
့ ည့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ
ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပွဲနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့် ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ခ)

၂၉-၅-၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငန
် ှင့် နိင်င ရးပါတီ
(၁၅)

ပါတီမှ

ဥက္က နှင့်

အတွင်း ရးမှူးများ

ကာ်မရှင်ရး၌

တွ ဆ၍
့

ဆန္ဒြပမများတွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ
နိင်င ရးပါတီအချို ့

ပါဝင်

ပတ်သက်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဂ)

၂၇-၇-၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငန
် ှင့် နိင်င ရးပါတီ
(၁၀)ပါတီမှ

ဥက္က နှင့်

ကာ်မရှင်ရး၌ တွ ဆ၍
့

အတွင်း ရးမှူးများ
ရွး ကာက်ပစ
ဲွ နစ်

သည့် ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
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ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ြပုြပင် ရးစာတမ်းနှင့်

စပ်လျဉ်း

42
(ဃ) ၈-၈-၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် နိင်င ရး ပါတီ
(၂)ပါတီမှ

ဥက္က နှင့်

ကာ်မရှင်ရး၌

တွ ဆ၍
့

အတွင်း ရးမှူးများ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ရခိင်ြပည်နယ်အတွင်း

တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့်

တည် ငိမ် အးချမ်း ရး ကိစမ
္စ ျားအတွက် ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(င)

၂၄-၁၂-၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် ရခိင်တိင်းရင်းသားပါတီ(၃)ပါတီနင
ှ ့် ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌ တွ ဆ၍
့

ရခိင်ြပည်နယ်အတွင်း

စိးမိး ရးနှင့် တည် ငိမ် အးချမ်း ရးကိစမ
္စ ျားအတွက်

တရားဥပ ဒ

ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ခဲ့

ပါသည်။
(စ)

၃-၁-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် နိင်င ရးပါတီ
(၅၄)ပါတီမှ

ဥက္က နှင့်

ကာ်မရှင်ရး၌

တွ ဆ၍
့

အတွငး် ရးမှူးများ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

နိင်င တာ်တည် ငိမ် ရးနှင့်

ဖွ ဖိုးတိးတက် ရး

ဆိင်ရာများနှငစ
့် ပ်လျဉ်းသည့် ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဆ)

၂၉-၃-၂၀၁၃

ရက် န ့တွင်

ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌

နိင်င ရးပါတီ(၅၆)
တွ ဆ၍
့

ပါတီနင
ှ ့်

နိင်င ရးပါတီများနှင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး
စပ်လျဉ်းသည့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ များ ဆွး နွးမြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဇ)

၉-၅-၂၀၁၃

ရက် န ့တွင်

ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌

နိင်င ရးပါတီ
တွ ဆ၍
့

(၇)

ပါတီနှင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး

နိင်င ရးပါတီများ၏ရန်ပ ငွ ကာက်ခ

စစည်းြခင်းဆိင်ရာ ကိစရ
္စ ပ်များ ဆွး နွးမ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဈ)

၂၆-၄-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌ ကျင်းပ
ြပုလပ်ခဲ့သည့်

Electoral

Stakeholder

Roundtable

Meeting

သိ ့

နိင်င ရးပါတီ (၂၁)ပါတီတိ ့အား ဖိတ် ကား ဆွး နွးမ ြပုလပ် ခဲ့ပါသည်။
(ည)

၂-၇-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌

နိင်င ရးပါတီ
တွ ဆ၍
့

(၇)ပါတီတိ ့နှင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး

နိင်င ရးပါတီများ၏ရန်ပ ငွ ကာက်ခ

စစည်းြခင်းဆိင်ရာ ကိစရ
္စ ပ်များ ဆွး နွးမြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဋ)

၆-၈-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

နိင်င ရးပါတီ

(၁၀)ပါတီနှင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး

ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ နည်းဥပ ဒများ၊ ညန် ကား
ချက်အမှတ်

(၁/၂၀၁၄)

ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
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တိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍

အ ကြပုချက်များ

ဆွး နွးမ
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နိင်င ရးပါတီတစ်ခချင်း/ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့် တွ ဆြခင်
့
း
၉၃။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ဥက္က ၊

အဖွဲ ့ဝင်များသည်

နိင်င ရးပါတီ

တစ်ခချင်းမှ ဥက္က ၊ အတွင်း ရးမှူး၊ အဖွဲ ့ဝင်များကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးချင်းကိ သာ်
လည်း ကာင်း အာက်ပါအတိင်း တွ ဆ၍
့
ဆွး နွးမများြပုလပ်ခဲ့ပါသည် (က) ၅-၉-၂၀၁၂

ရက် န ့တွင်

တိင်းရင်းသားစည်းလးညီညတ
ွ ် ရးပါတီနင
ှ ့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌

တွ ဆ၍
့
မဂလာ တာင်ညွန မိ
့် ု ့နယ်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့ဖူးသူ
ဒ စန္ဒာြမင့်သည် ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ ၈(၁၀)၊ ၁၀(ခ) နှင့်
ငိစွန်းခဲ့ြခင်းအား ဆွး နွးမြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ခ)

၆-၉-၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် အမျိုးသားဖွ ဖိုးတိးတက် ရးပါတီနှင့် ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် း၌

တွ ဆ၍
့
နိင်င တာ်သမ္မတထသိ ့ ပးပိ ့ခဲသ
့ ည့စ
် ာနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ တွ ဆရှ
့ င်းလင်း ဆွး နွးမြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဂ)

၃၁-၁၀-၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် ရခိင်တိင်းရင်းသားများတိးတက် ရးပါတီ ဥက္က နှင့်
ဗဟိအလပ်အမ ဆာင် (၃)ဦးတိ ့နှင့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌
တွ ဆ၍
့
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာများအား ဆွး နွးမြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ) ၁-၁၁-၂၀၁၂

ရက် န ့တွင်

အလပ်အမ ဆာင်

ရခိင်ဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

(၃)ဦးတိ ့အား

တွ ဆ၍
့

ဥက္က နှင့်

ဗဟိ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာများအား

ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(င)

၂၆-၁၂-၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် ြမန်မာနိင်ငသိ ့ လ့လာ ရးခရီးစဉ် ရာက်ရှိ န သာ
လူ ့ ဘာင်သစ်ဒီမိကရက်တစ်ပါတီနှင့်

ြပည် ထာင်စ ရွ ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌

ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(စ)

၁-၈-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် အမျိုးသားဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ် ဗဟိအလပ်အမ ဆာင်
(၃) ဦး တိ ့နှင့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌
ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများ၊

ညန် ကားချက်အမှတ်

တွ ဆ၍
့
လတ် တာ်
(၁/၂၀၁၄)

တိ ့နှင့်

စပ်လျဉ်း၍ အ ကြပုချက်များ ဆွး နွးမြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဆ)

၃-၆-၂၀၁၅ရက် န ့တွင် အမျိုးသားဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ ကိယ်စားြပု အဖွဲ ့မှ
ကာ်မရှင်၏အ ကဉာဏ်များရယူလိပါ ကာင်း တင်ြပလာသြဖင့် ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌ တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
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နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်နှင့် နိင်င ရးပါတီများ တွ ဆ
့ ဆွး နွးမ
၉၄။

နိင်င တာ်သမ္မတသည် အခါအား လျာ်စွာ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် ဥက္က

အပါအဝင်

နိင်င ရးပါတီအဖွဲ ့အစည်းများမှ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က

ဥက္က များအား
နှင့်

တွ ဆမရှ
့
ခ
ိ ပ
့ဲ ါသည်။

အဖွဲ ့ဝင်များသည်လည်း

ဥက္က များ၊ အတွင်း ရးမှူးများနှင့် အခါအား လျာ်စွာ

အာက်ပါအတိင်း

ထိအတူ

နိင်င ရးပါတီများမှ
တွ ဆ
့ ဆွး နွးမများ

ရှိခဲ့ပါသည် (က) ၂၉-၈-၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် အင်ဒိနီးရှားသမ္မတနိင်င၏ အ က ပး ကာင်စဝ
ီ င်မှ
ဒီမိက ရစီမိတ် ဆွ (၁၀)ပါတီနင
ှ ့်

တွ ဆလိ
့
ကာင်း

ြပာ ကားလာခဲ့ပါသြဖင့်

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့ အစည်းအ ဝးခန်းမ

(၃)တွင်

ဆွး နွးမ

ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ခ)

၂၇-၉-၂၀၁၂

ရက် န ့တွင်

ထားရှိသည့်

နိင်င ရးပါတီ

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၌
(၂၇)ပါတီနှင့်

ပါတီဌာနချုပ်

ဖွင့်လှစ်

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့

အစည်းအ ဝးခန်းမ (၃) ၌ ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာများ ဆွး နွးမြပုလပ်ခပ
့ဲ ါသည်။
(ဂ)

၂-၂-၂၀၁၃

ရက် န ့တွင်

ထားရှိသည့်

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၌

နိင်င ရးပါတီ

(၈)

ပါတီနှင့်

ပါတီဌာနချုပ်
မန္တ လး မို ့၌

ဖွငလ
့် စ
ှ ်
တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာများအား ဆွး နွးမ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ၁၁-၁၀-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် နိင်င ရးပါတီ (၂၉)ပါတီနှင့် ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
အစိးရအဖွဲ ့ရး၌

တွ ဆ၍
့

နိင်င ရးပါတီများ

ပါတီရန်ပ ငွ

ကာက်ခ

စစည်းြခင်းဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆွး နွးမြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(င)

၁၁-၁၀-၂၀၁၃

ရက် န ့တွင်

အမျိုးသားဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

ဒ အာင်ဆန်းစ ကည်နင
ှ ့် ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးခွဲ၌

တွ ဆ၍
့

ဥက္က

ရလီလမ်းရှိ ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ကိစရ
္စ ပ်များအား

ဆွး နွးမ ြပုလပ် ခဲ့ပါသည်။
(စ)

၂၂-၁၁-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် နိင်င ရးပါတီ (၅၈)ပါတီနှင့်
ပန်ဒါဟိတယ်၌

မဟာဗျူဟာစီမချက်

တွ ဆ၍
့
ရန်ကန် မို ့

ရးဆွဲညိနင်းတိင်ပင်ြခင်း

အလပ်ရ

ဆွး နွးပွဲ ကျင်းပ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဆ)

၂၉-၃-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

နိင်င တာ်သမ္မတ၊

ကာ်မရှင်နှင့် နိင်င ရးပါတီ (၆၅)ပါတီတိ ့
အဖွဲ ့ရး၌ တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
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ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး အစိးရ
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(ဇ)

၁၅-၅-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် နိင်င ရးပါတီ (၆၅)ပါတီနှင့် ရန်ကန် မို ့ Sky Star
ဟိတယ်၌

တွ ဆ၍
့

နိင်င ရးပါတီများနှင့်

ကာ်မရှင်တိ ့အ ကား
ရည်ရွယ်သည့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ

တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွဲသိ ့

ပိမိအား ကာင်း စရန်

တက် ရာက် ဆွး နွးမများ

ြပုလပ်

ခဲပ
့ ါသည်။
(စျ)

၁၅-၁၂-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် နိင်င ရးပါတီ (၅၉)ပါတီနှင့် ရန်ကန် မို ့ ပန်ဒါ
ဟိတယ်၌

တွ ဆ၍
့

လွတ်လပ်မ တ ပီး

အများယ ကည်လက်ခ သာ

ရွး ကာက်ပွဲများ ကျင်းပနိင်ရန်နင
ှ ့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွကမ
် အား ကာင်း စရန်
ရည်ရွယ်သည့် ဆွး နွးမများအား ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(ည)

၁၇-၂-၂၀၁၅ရက် န ့တွင် နိင်င ရးပါတီ (၆၁)ပါတီနှင့် ရန်ကန် မို ့ Park Royal
ဟိတယ်၌

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲများ

လွတ်လပ်မ တ ပီး

ကျင်းပနိင်ရန်နှင့်

အများယ ကည်လက်ခ သာ

ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ်မအား ကာင်း စရန်

ရည်ရွယ်သည့် ဆွး နွးမများအား ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(ဋ)

၂၃-၂-၂၀၁၅
မဟာမိတ်

ရက် န ့တွင်
(United

စည်းလးညီညတ
ွ ် သာတိင်းရင်းသားလူမျိုးများ

Nationalities

မိတဖ
် က်အဖွဲ ့အစည်းများမှ

Alliance-

UNA)

အဖွဲ ့ဝင်များနှင့်

ဆွး နွးပွဲြပုလပ်ခဲ့သည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ ဆးြဖတ်

ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊

ရလီလမ်းရှိ ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးခွဲ၌ ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဌ)

၁၅-၅-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် နိင်င ရးပါတီ (၆၆)ပါတီနှင့် ရန်ကန် မို ့ Summit
Parkview ဟိတယ်၌

တွ ဆ၍
့
လွတ်လပ်မ တ ပီး အများယ ကည်လက်ခ သာ

ရွး ကာက်ပွဲများကျင်းပနိင်ရန်နှင့်

ပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက်မအား ကာင်း စရန်

ရည်ရွယ်သည့် ဆွး နွးမများအား ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(ဍ)

၂၆-၆-၂၀၁၅ရက် န ့တွင်
ဟိတယ်၌ တွ ဆ၍
့

နိင်င ရးပါတီ(၆၇)ပါတီနှင့်

နိင်င ရးပါတီများနှင့်

ရန်ကန် မို ့

နိဗိတယ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများဆိင်ရာ

ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း လက်မှတ် ရးထိးပွဲ အခမ်းအနား ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဎ)

၂၂-၇-၂၀၁၅ရက် န ့တွင်

အမျိုးသားတိးတက်ြမင့်မား ရးပါတီမှ လွတ် ြမာက်

နယ် ြမ (နယ်စပ် ဒသ)သိ ့

ရာက်ရှိ နခဲ့သူအား ကိယ်စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

လျာထားြခင်း

မြပုကိစန
္စ ှင့်

ခွင့်ြပု/

စပ်လျဉ်း၍

တင်ြပချက်အ ပ

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊ ရလီလမ်းရှိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငရ
် းခွဲ၌
တွ ဆ
့ ဆွး နွးမ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
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(ဏ) ၁-၉-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် နိင်င ရးပါတီ(၈၂)ပါတီနှင့် ရန်ကန် မို ့ Park Royal
ဟိတယ်၌ တွ ဆ၍
့

ကာ်မရှင်မှ

နာက်ဆးအ ြခအ နများ၊

ရွး ကာက်ပွဲအတွက်
နာက်ဆးရသတင်း

ကိုတင်ြပင်ဆင် နမ
အချက်အလက်များ၊

လမ်းညန်များ၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များ၊ သိမတ
ှ ဖ
် ယ
ွ ရ
် ာ စာအပ်စာတမ်းများကိ
အြပန်အလှန်

ဝငှဖလှယ်နိင်ရန်နှင့်

ကာ်မရှင်နှင့် နိင်င ရးပါတီများအ ကား

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲအား ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(တ) ၂၀-၁၀-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် နိင်င ရးပါတီ (၉၁)ပါတီနှင့် ရန်ကန် မို ့ Park Royal
ဟိတယ်၌

တွ ဆ၍
့

ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် နိင်င ရးပါတီများအ ကား

ရွး ကာက်ပဲွ

ဆိင်ရာ ပူး ပါင်းညိနင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
ဝန် ကီးဌာနများနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးမများ
၉၅။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၊ ရှ ့ နချုပ်ရး၊

တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့များနှင့်
အသိပညာ ပး ရး၊

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

တွ ဆ၍
့

စ့စပ်ညန
ိ င်း ရး၊

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ လပ်ငန်းညိနင်း ရး စသည့်ကိစ္စရပ်များကိ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ
မဲစာရင်းြပုစ ရး၊

အာက်ပါအတိင်း

တွ ဆညိ
့
နင်း

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး၊

ြပည်ထဲ ရး

ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည် (က) ၉-၅-၂၀၁၃

ရက် န ့တွင်

ဝန် ကီးဌာန၊

ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊

ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက်မဝန် ကီးဌာန၊
ကာ်မရှင်ရး၌

တွ ဆ၍
့

အမျိုးသားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရး

ရှ ့ နချုပ်ရးတိ ့နှင့်
နိင်င ရးပါတီများ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ
ပါတီရန်ပ ငွ ကာက်ခရာတွင်

နိင်ငြခားအ ထာက်အပ့ရယူမ မရှိ စ ရးဆိင်ရာများ ဆွး နွးပါသည်။
(ခ)

၃၀-၁၂-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊ လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့်
ြပည်သူ ့အင်အားဝန် ကီးဌာန၊
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားနှင့်
တွ ဆ၍
့

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် း

မဲစာရင်းြပုစရာတွင်

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌

အ ြခခရမည့်စာရင်းဆိင်ရာများ

ဆွး နွး

ပါသည်။
(ဂ)

၇-၈-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊
နိင်ငြခား

ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊ လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့်

ြပည်သူ ့အင်အားဝန် ကီးဌာန၊
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ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန
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တိ ့နှင့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး အစည်းအ ဝးခန်းမ၌

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး ကျင်းပခဲပ
့ ါသည်။
(ဃ) ၂၃-၁-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊
ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊

လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့်

ြပည်သူ ့အင်အား ဝန် ကီးဌာန၊ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန
တိ ့နှင့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးအစည်းအ ဝးခန်းမ၌

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်း ညိနင်းအစည်းအ ဝး ကျင်းပခဲပ
့ ါသည်။
(င)

၁၇-၆-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန
တိ ့နှင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပလ
ဲွ ပ်ငန်းစဉ်ဆင်
ိ ရာ

အစည်းအ ဝးခန်းမတွင်

အသိပညာ ပး

အစည်းအ ဝး

ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(စ)

၂၂-၆-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

နိင်င တာ်သမ္မတရး၊

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး၊

ြပည်သလတ်
ူ့
တာ်ရး၊ အမျိုးသားလတ် တာ်ရး၊ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၊
နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနအားလး၊
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး၊

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး၊

ြပည် ထာင်စ

ရာထူးဝန်ရး၊ နိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၊ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး ကာ်မရှင်၊
နြပည် တာ် ကာင်စီ၊

နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီတိ ့နှင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

အစည်းအ ဝးခန်းမတွင်

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းစဉ်ဆိင်ရာအသိပညာ ပး အစည်းအ ဝး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(ဆ)

၁၄-၉-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊

ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊
လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့်ြပည်သူ ့အင်အားဝန် ကီးဌာန၊

ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး၊ နိင်င ရးပါတီ (၁၀)ပါတီမှ
ကိယ်စားလှယ်များနှင့် တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရး

ဗဟိ

ကာ်မတီ လပ်ငန်းညိနင်း အစည်းအ ဝး (၁/၂၀၁၅) ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(ဇ)

၂၄-၉-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်ရး( ကည်း)၊ ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖဲွ ့၊
အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ
ရာထူးဝန်အဖွဲ ့ရးတိ ့နှင့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး အစည်းအ ဝး
ခန်းမ၌

တွ ဆ၍
့

မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ ရာက်

စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအ ဝး ကျင်းပခဲပ
့ ါသည်။
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ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းနှင့်
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(စျ)

၁၃-၁၀-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊
ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊ လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့် ြပည်သူ ့အင်အားဝန် ကီးဌာန၊
ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး၊ နိင်င ရးပါတီ (၁၀)ပါတီမှ
ကိယ်စားလှယ်များနှင့် တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရး

ဗဟိ

ကာ်မတီ လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး (၂/၂၀၁၅) ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(ည)

၂၉-၁၀-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၊ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊
ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊ လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့် ြပည်သူ ့အင်အားဝန် ကီးဌာန၊
ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး၊

ကိယ်စားလှယ်များနှင့် တွ ဆ၍
့

နိင်င ရးပါတီ(၁၀)ပါတီမှ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရး

ဗဟိ

ကာ်မတီလပ်ငန်း ညိနင်း အစည်းအ ဝး (၃/၂၀၁၅) ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(ဋ)

၂-၁၁-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊
အမျိုးသားစီမကိန်းနှင့်

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရး၊
ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊

ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ ့၊

ယဉ် ကျးမဝန် ကီးဌာန၊

စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မဝန် ကီးဌာန၊

ဟိတယ်နင
ှ ့်

ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်းဝန် ကီးဌာနတိ ့နှင့် အာဆီယနိင်ငများ၊ အြခားမိတ် ဆွ
နိင်ငများမှ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်များနှင့် အဖွဲ ့အစည်းများ၏

ခရီးစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအ ဝးအား ကျင်းပခဲပ
့ ါသည်။
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လ့လာ ရး
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အခန်း(၇)

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများြပုစ ရးအတွက် ရှ ့ ြပးလပ်ငန်းစီမချက် ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
တစ်နိင်ငလးအ ြခခမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများ ကိုတင်ြပုစြခင်း
၉၆။

၂ဝ၁၅

ခနှစ်

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပအ
ဲွ တွက်

ြပည်စ
့ မှနက
် န်သည့်

စာရင်းရရှိ ရးအတွက်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က

ခနှစ်

နှစ်ဆန်းပိင်း

ကတည်းက စတင်၍

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပမှန်အားြဖင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကိ

ရွး ကာက်ပွဲ

ကျင်းပမည့် န ့ရက်
မှန်ကန်သည့်

ကညာ ပီးသည်အ
့ ချိနက
် ျမှသာ

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း

၂ဝ၁၄

မဲဆန္ဒရှင်

ြပုစ ကညာရန်ြဖစ် သာ်လည်း

ရရှိ စ ရးအတွက်

အ ြခခမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကိ

ြပည့်စ
ရှးဦးစွာ

ကိုတင်ြပုစခဲြ့ ခင်း ြဖစ်ပါသည်။
၉၇။

ြမန်မာတစ်နိင်ငလးမှ

မဲစာရင်းများကိ

ကွန်ပျူတာတွင်

စာရင်းသွငး် ပီး

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် ရးချုပ်ရှိ Server တွင် ထားရှိနိင် ရးအတွက်

ရှ ့ ြပး

စမ်းသပ်သည့်အ နြဖင့် မဲစာရင်းြပုစြခင်း လပ်ငန်းများကိ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး - အလ မို ့နယ်၊
ချင်းြပည်နယ် - တီးတိန် မို ့နယ်နှင့် ကချင်ြပည်နယ် - ြမစ် ကီးနား မို ့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
တိ ့တွင် ၂ဝ၁၄ ခနှစ်

မလမှ

သဂတ်လအထိ

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရှ ့ ြပးစမ်းသပ်ချက်မှ

တွ ရှ့ ိခဲ့ သာ အ တွ အ
့ ကုများ၊ အခက်အခဲများကိ အ ြခခလျက် မဲစာရင်းကိ အဓိကြပုစ ကမည့်
ရပ်ကွက်/

ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများ

(ရပ်/ ကျး ကာ်ခမ
ဲွ ျား)

နှင့်

မို ့နယ် ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျား ( မို ့နယ် ကာ်ခွဲများ) အတွက် ''အ ြခခမဲဆန္ဒရှင် စာရင်းြပုစြခင်း လက်စွဲစာ စာင်'' ကိ
ြပုစခဲ့ပါသည်။
၉၈။

ြမန်မာတစ်နိင်ငလးရှိ

အဆင့် လးဆင်ခ
့ ၍
ဲွ

ြပုစခဲရ
့ ာ

ဗိလ်တ ထာင် မို ့နယ်၊

မို ့နယ် ပါင်း

ပထမအဆင့်ကိ

ပဇွန် တာင် မို ့နယ်

(၃၃ဝ)မှ

အ ြခခမဲဆန္ဒရင
ှ စ
် ာရင်းများကိ

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးမှ
နှင့်

ဒါပ မို ့နယ်၊

အ ရှ ပိ့ င်းခရိင်ရှိ
တာင်ပိင်းခရိင်ရှိ

ဆိပ် ကီးခ နာင်တိ မို ့နယ်၊ အ နာက်ပိင်းခရိင်ရှိ ဒဂဆိပ်ကမ်း မို ့နယ်၊ ဒဂ မို ့နယ်၊ လသာ မို ့နယ်၊
ကျာက်တတား မို ့နယ်၊ လမ်းမ တာ် မို ့နယ်နှင့် ကမာရွတ် မို ့နယ် - ပါင်း ၁ဝ မို ့နယ်၌ ၁၃-၁၁၂ဝ၁၄ ရက် န ့မှ စတင်

ဆာင်ရက
ွ ခ
် ပ
့ဲ ါသည်။ အ ြခခမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ြပုစြခင်းလပ်ငန်းတွင်

'' ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ နိင်ငတကာ ဖာင်း ဒးရှငး် '' – International Foundation for Electoral
System'' (IFES) က နည်းပညာနှင့် အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးခဲပ
့ ါသည်။
၉၉။

ဒတိယအဆင့်ကိ

နြပည် တာ် ကာင်စန
ီ ယ် ြမမှ

ဇယျာသီရ၊ိ ပဗ္ဗသရ
ီ ၊ိ ပျဉ်းမနား- မို ့နယ်
ဒက္ခိဏ၊ လယ် ဝး - မို ့နယ်
49

ဥတ္တ ရသီရိခရိင်ရှိ

တပ်ကန်း၊

လး မို ့နယ်နှင့် ဒက္ခိဏခရိင်ရှိ ဥတ္တ ရသီရိ၊ ဇမ္ဗူသီရိ၊

လး မို ့နယ်တွင် (၈-၁၂-၂ဝ၁၄) ရက် န ့မှ စတင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး

50
မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊
ချမ်းြမသာစည်၊

မန္တ လးခရိင်ရှိ

ြပည် ကီးတခွန၊်

အာင် ြမသာစ၊

ပသိမ် ကီး၊

ချမ်း အးသာစ၊

အမရပူရ

-

မဟာ အာင် ြမ၊

မို ့နယ်

ခနှစ် မို ့နယ်တင
ွ ်

(၁၅.၁၂.၂ဝ၁၄)ရက် န ့မှ စတင် ဆာင်ရွက် ခဲပ
့ ါသည်။ ထိနည်းတူပင် ရှမ်းြပည်နယ်
တာင် ကီးခရိင်ရိှ က လာ၊

ညာင် ရ၊ ဖယ်ခ၊ ရပ် စာက်၊

တာင်ပိင်း၊

တာင် ကီး - မို ့နယ် ငါး မို ့နယ်၊

ပအိ ့ဝ်ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသရှိ ဟိပန်း၊ ဆီဆိင်၊ ပင် လာင်း -

မို ့နယ် သး မို ့နယ်နင
ှ ့်

ဓနကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသရှိ ပင်းတယ၊ ရွာင - မို ့နယ် နှစ် မို ့နယ်တွင်လည်း (၂၂.၁၂.၂ဝ၁၄)
ရက် န ့မှ

စတင် ဆာင်ရက
ွ ခ
် သ
့ဲ ည်သာမက

က ကီး ဒါင့်၊ သာ ပါင်း၊ ငပ တာ၊

ဧရာဝတီတင်
ိ း ဒသ ကီး၊

ကျာင်းကန်း၊

ပသိမ်ခရိင်ရှိ

ပသိမ်၊

ရ ကည်၊ ကျု ပျာ် - မို ့နယ် ခနှစ် မို ့နယ်

တွငလ
် ည်း (၂၉.၁၂.၂ဝ၁၄) ရက် န ့မှ စတင် ဆာင်ရက
ွ ် ခဲပ
့ ါသည်။
၁၀၀။

တတိယအဆင်က
့ ိ

ဒသ ကီး၊

၂ဝ၁၅

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး၊

လည်း ကာင်း၊
လည်း ကာင်း

၂ဝ၁၅

ခနှစ်

ခနှစ်

ဇန်နဝါရီလတွင်

ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီးနှင့်
ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင်

ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ချင်းြပည်နယ်၊

မ ကွးတိင်း

တန သာရီတင်
ိ း ဒသ ကီးများ၌

မွနြ် ပည်နယ်နင
ှ ့်

ကရင်ြပည်နယ်များ၌

နာက်ဆးစတတ္ထ အဆင့်ကိ

၂ဝ၁၅

ခနှစ်

ဧ ပီလတွင် ရခိင်ြပည်နယ်၌လည်း ကာင်း၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီးနှင့် ရှမ်းြပည်နယ်မှ ကျန်ရှိ သာ
မို ့နယ်များ၌လည်း ကာင်း စတင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၀၁။

မဲစာရင်းများကိ

သန်း ခါင်စာရင်း)

နှင့်

လူဦး ရစာရင်းများကိ

အိမ် ထာင်စလူဦး ရစာရင်း

ရပ်ကက
ွ ် ကျးရွာ

အပ်စ

အ ြခခ၍ြပုစခဲြ့ ခင်း

၆၆/၆

-

အများအ ခ

အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးရးရှိ

ြဖစ်ပါသည်။

စတင်ကျင်းပသည့် န ့တွင် အသက် (၁၈)နှစ်ြပည့် ပီး

(ပစ

မဲစာရင်းြပုစရာ၌

ြမြပင်

ရွး ကာက်ပွဲ

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့်

မဆန် ့ကျင် သာ နိင်ငသား၊ ဧည့်နိင်ငသား၊ နိင်ငသားြပုခွငရ
့် သူနင
ှ ့် ယာယီသက် သခလက်မှတ်
ကိင် ဆာင်ထားသူတိင်းကိ
ြပည့် ပီး သာ်လည်း

ထည်သ
့ င
ွ း် ြပုစရမည်

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒအရ

ြဖစ်ပါသည်။

သိ ့ရာတွင်

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်မရှိ သာ

အသက်(၁၈)နှစ်

သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၊

ထာင်ဒဏ်ကျခ နရသူများ၊ စိတ် ပါ့သပ
ွ ် နသူများ ဟ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒက ြပဌာန်းထားသည့်
အတိင်း

သတ်မှတ်ြခင်းခရသူများ၊

တင် ြမာက်ြခင်းဆိင်ရာ

ဥပ ဒအရ

လူမွဲအြဖစ်

ဆးြဖတ် ကညာခထားရသူများ၊

တားြမစ်ြခင်း

ခရသူများနှင့်

နိင်ငြခားသား

ရွး ကာက်
သိ ့မဟတ်

နိင်ငြခားသားအြဖစ် ခယူထားသူများအား ထည့်သွင်းြခင်း မြပုခဲပ
့ ါ။ အ ြခခမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
ြပုစသည့်အချိန်တွင်

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့်

န ့ရက်ကိ မသိရှိရ သးသြဖင့်

ရွး ကာက်ပွဲကိ

၂ဝ၁၅ ခနှစ် နိဝင်ဘာလ ၃ဝ ရက် န ့တွင် ကျင်းပမည်ဟယူဆကာ ယင်း န ့၌ အသက် ၁၈ နှစ်
ြပည့်မည့်သူများနှင့် ြပည့် ပီးသူများအား ထည့်သွင်းြပုစခဲ့ပါသည်။
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၁၀၂။

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများကိ

ကာ်မရှင်ရးရှိ

Server

တွင်

ကွနပ
် ျူတာြဖင့်

သိမ်းဆည်း

ြပုစ ပီး

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ထားရှြိ ခင်းြဖင့်

နာင်လာမည့်

ကားြဖတ်

ရွး ကာက်ပွဲများနှင့် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲများ ကျင်းပသည်အ
့ ခါ မဲစာရင်းများကိ အစမှအဆး
အသစ်ထပ်မြပုစရန် မလိ တာ့ဘဲ အသက် (၁၈)နှစ် ြပည်လ
့ ာမည်သ
့ မ
ူ ျားအား မဲစာရင်းတွင်
ထည့်သွင်းြခင်း၊ ကွယ်လွန်သူများအား မဲစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်းများကိ ြပုလပ်ရန်သာ လိအပ်မည်
ြဖစ်ပါသည်။
၁၀၃။

အ ြခခမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများကိ

ရးများ၌ ၁၄ ရက်တိင်တိင် ကပ်ထား

ြပုစ ပီး နာက်

သက်ဆင်
ိ ရာ

ရပ် ကျး ကာ်ခွဲ

ကညာခဲ့ပါသည်။ လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည် မဲဆန္ဒရင
ှ ်

အရည်အချင်းများနှင့် ြပည့်စ သာ်လည်း မဲစာရင်းတွင် အမည် ပါမှသာ မဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသြဖင့်
မဲစာရင်းများ

ကညာထားသည့်

အချိနတ
် င
ွ ်

သွား ရာက် ကည့်ရ က ရးအတွက်

မိမိအမည်

မဲစာရင်းတွင်

မဲဆန္ဒရှင်များအား

လည်း ကာင်း၊ ဗီနိင်ပိစတာများ ကပ်ထား

ရဒီယိ၊

ပါ /မပါ

သိရှိရန်

ရပ်ြမင်သ ကားများမှ

ကညာ၍လည်း ကာင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များ

ြဖန် ့ ဝ၍လည်း ကာင်း ပညာ ပးလ ့ ဆာ်ခပ
့ဲ ါသည်။ ထိ ့ြပင် အရပ်ဘက် လူမအဖွဲ ့အစည်း (Civil
Society Organization - CSO) ၂၆ ဖွဲ ့ကလည်း ပူး ပါင်းပါဝင်လ ့ ဆာ် ပးခဲ့ ကပါသည်။
မဲစာရင်းတွင်

အမည်မပါသူများအ နြဖင့်

မှားယွငး် နသူများ
ပါဝင် နပါက

အ နြဖင့်

ပစ(၄)ြဖင့်

ပစ(၃)ြဖင်လ
့ ည်း ကာင်း၊

ပစ(၄-ဂ)ြဖင်လ
့ ည်း ကာင်း၊
လည်း ကာင်း

ြဖည့်စွက်/

ကိယ် ရးအချက်အလက်များ

မဲစာရင်းတွင်

မပါဝင်သင့်သူများ

ြပင်ဆင်/ပယ်ဖျက် ကရန်

လ ့ ဆာ်

ပးခဲ့ပါသည်။
၁၀၄။

တစ်နိင်ငလးမှ

ကညာခဲရ
့ ာ

အ ြခခမဲဆန္ဒရှင်

ပထမအသတ်အ နြဖင့်

စာရင်းများကိ

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးရှိ

လးသတ်ခွဲ၍
၁ဝ

ထတ်ြပန်

မို ့နယ်မှ

အ ြခခ

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများကိ ၃ဝ-၃-၂ဝ၁၅ ရက် န ့မှ ၁၂-၄-၂ဝ၁၅ ရက် န ့ထိ ၁၄ ရက်တင်
ိ တင်
ိ
ကပ်ထား ကညာ

ပးခဲ့ပါသည်။

ရပ်ကွက် ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအသီးသီးက

ကာက်ယူခဲ့ သာ

စာရင်းများအရ ဖာ်ြပပါ ၁ဝ မို ့နယ်တင
ွ ် မဲဆန္ဒရှင် ပါင်း ၂၄၇,၇၆၆ ဦး ရှိသည့်အနက် မဲဆန္ဒရှင်
၃ဝ,၅၃၈ ဦးသာ လာ ရာက် ကည်ရ
့ ခဲ့သြဖင့် ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၁၂.၃ ရာခိင်နန်းသာ ရှပ
ိ ါသည်။
၎င်းတိ ့အနက် အမည်မပါဝင်ြခင်း ကာင့် ပစ(၃)ြဖင့်

လ ာက်ထားသူ ၄,၅ဝ၈ ဦး (၁.၈၂ %)၊

ကိယ် ရးအချက်များ မြပည့်စ သာ ကာင့် ပစ(၄-ဂ)ြဖင့် လ ာက်ထားသူ ၂,၉၄၄ ဦး (၁.၁၉ %) နှင့်
မပါဝင်သင့်သူများ ပါဝင် နြခင်း ကာင့် ပစ(၄)ြဖင့် ကန် ့ကွက်သူ ၁၂၆ ဦး (ဝ.၅၁ %) ရှိခဲ့ပါသည်။
ဖာ်ြပပါ

ကိန်းဂဏန်းများအရ

လျာ့နည်း န ကာင်း၊

မဲဆန္ဒရှင်အများစသည်

တစ်နည်းအားြဖင့်

၂ဝ၁၅

မဲစာရင်းများအ ပ

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင်

စိတ်ဝင်စားမ နည်း န က ကာင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ထိ ့ ကာင့်
အ နြဖင့်
51

ရွး ကာက်ပွဲအ ပ

စိတ်ဝင်စားမ
မဲ ပးရန်

ကာ်မရှင်သည် ြပည်သူအများ

ပိမိစိတဝ
် င်စားလာ က ပီး မဲ ပးလိသည့်ဆန္ဒများ ြဖစ် ပ လာကာ

52
မဲစာရင်းများ

ထတ်ြပန် ကညာသည့်အခါ

ကည့်ရ က စ ရးအတွက်

မဲဆန္ဒရှင်

ပညာ ပး

လပ်ငန်းစဉ်များကိ မီဒီယာ ပါင်းစမှ ထတ်လင့်ခသ
့ဲ ည်သာမက နိင်င ရးပါတီများနှင့် မီဒီယာများ၏
ပူး ပါင်းပါဝင်မ ရရှိ စရန် ကိုးပမ်း ဆာင်ရက
ွ ခ
် ပ
့ဲ ါသည်။
၁၀၅။

အ ြခခမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဒတိယအသတ် ကညာြခင်းကိ ၂၅-၅-၂ဝ၁၅ ရက် န ့တွင်

လည်း ကာင်း၊

တတိယအသတ်

ကညာြခင်းကိ

စတတ္ထ အသတ် ( နာက်ဆးအသတ်)
ကညာခဲရ
့ ာ

၈-၆-၂ဝ၁၅

ကညာြခင်းကိ ၂၂-၆-၂ဝ၁၅ ရက် န ့တွငလ
် ည်း ကာင်း

ရပ်/ ကျး ကာ်ခွဲအသီးသီး၌

မဲစာရင်းများကိ

၁၄

ကညာ ပးခဲပ
့ ါသည်။ မဲစာရင်းတွင် ြဖည့်စွက်/ြပင်ဆင်/ပယ်ဖျက်
မဲဆန္ဒရင
ှ ဦ
် း ရများအရ

ရက် န ့တွင်လည်း ကာင်း၊

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကိ

ရက်တိင်တိင်
ပးရန်

လာ ရာက် ကည့်ရသူ

ကပ်ထား

လ ာက်ထားသည့်

နည်း န သး ကာင်း

တွ ရှ့ ိရသြဖင့် ပစ(၃)၊ ပစ(၄-ဂ)နှင့် ပစ(၄) များြဖင့် လ ာက်ထားမများကိ ၃၁-၇-၂ဝ၁၅ ရက် န ့ထိ
အချိန်တိး၍ လက်ခ ပးခဲပ
့ ါသည်။
၁၀၆။

၂ဝ၁၅ ခနှစ် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲကိ ၈-၁၁-၂ဝ၁၅ ရက် န ့တွင် ကျင်းပမည်

ြဖစ် ကာင်း

ကာ်မရှင်ကထတ်ြပန် ကညာ ပီးသည့် နာက်တင
ွ ်

မူလအ ြခခမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း၌ အထက် ဖာ်ြပပါ ပစများြဖင့်
ြဖည့်စွက်/ြပင်ဆင်/ပယ်ဖျက်

ြခင်းများကိ

မို ့နယ် ကာ်ခွဲအသီးသီးက

လ ာက်ထားသူများနှင့် ပတ်သက်၍

ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်သာမက

အ ြခခ

မဲစာရင်းတွင်

ထည်သ
့ င
ွ း် ထား သာ ၁၉၉၇ ခနှစ် နိဝင်ဘာလ ၉ ရက် န ့မှ နိဝင်ဘာလ ၃ဝ ရက် န ့ထိ
မွးဖွားသူများ၏ အမည်များကိလည်း ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါသည်။
၁၀၇။

ထိ ့ြပင် ယာယီသက် သခလက်မှတ် (White Card) ကိင် ဆာင်ထားသူများအား

အ ြခခမဲဆန္ဒရှင်ြပုစရာတွင် ထည့်သွင်းြပုစခဲ့ သာ်လည်း ၁၇-၆-၂ဝ၁၅ ရက် န ့က ထတ်ြပန်ခဲ့ သာ
ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊

အမျိုးသားလတ် တာ်

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ဒတိယအ ကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒြပဌာန်းချက်အရ
ထားသူများသည်

မဲ ပးပိင်ခင
ွ ့်

မရှိ တာ့သြဖင့်

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒနှင့်
ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒများကိ

ယာယီသက် သခလက်မှတ် ကိင် ဆာင်
ယင်းလက်မှတ်

ကိင် ဆာင်ထားသူများ၏

အမည်များကိ အ ြခခမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါသည်။
၁၀၈။

ထိ ့ြပင် ရက် ပါင်း ၁၈ဝ ထက်မနည်း မိမတ
ိ ိ ့ အ မဲ နရပ်မှ အြခား ဒသသိ ့ ခတ္တ

ရာက်ရှိ နသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ အား ယခ ရာက်ရှိ န သာ ဒသ၌ပင် မဲ ပးလိပါက ပစ(၃-က)ြဖင့်
၁ဝ-၁ဝ-၂ဝ၁၅

ရက် န ့

ကညာခဲ့ပါသည်။
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နာက်ဆးထား၍

လ ာက်ထားနိင် ကာင်းကိလည်း

အသိ ပး
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၁၀၉။

ဤသိ ့

ရွး ကာက်ပွဲ န ့ရက်

ြဖည့်စွက်၊

ြပင်ဆင်၊

ပယ်ဖျက် ပီးသည့်

ကညာ ပီးသည့် နာက် သက်ဆိင်ရာ

မဲဆန္ဒရှင်

စာရင်းများကိ

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆၊

နည်းဥပ ဒ ၈ တိ ့အရ တစ်နိင်ငလး အတိင်းအတာြဖင့် ရပ်/ ကျး

ကာ်ခွဲရ းများတွင်

၂ဝ၁၅

ခနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် န ့မှ စတင်၍ ကပ်ထား ကညာ ပးခဲ့ ပီး စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်
န ့ထိ ၁၄ ရက် န ့ အထိ မဲဆန္ဒရှင်များ၏

တာင်းဆိ၊ ကနက
့် ွက်၊ ြပင်ဆင်မများကိ ဆက်လက်

ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ ယခင် ကညာစဉ်များက မပါဝင်ခ့ဲ သးသည့် တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်
သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်

တိင်းရင်းသားလူမျိုး

မဲဆန္ဒနယ်များမှ

လူမျိုးအလိက်

မဲစာရင်းများကိလည်း ထည်သ
့ င
ွ း် ကညာခဲပ
့ ါသည်။
၁၁၀။

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများတွင် မဲဆန္ဒရှင်များက

ြပုလပ်ရန်

အချိန်ကာလကန်ဆးသည့်

ပးပိ ့လာ သာ

ပစ(၃)၊

ပစ(၄-ဂ)၊

အခါတွင်
ပစ(၄)နှင့်

တာင်းဆိ၊ ကနက
့် ွက်၊ ြပင်ဆင်မများ
ရပ်/ ကျး ကာ်ခွဲအသီးသီးက

ပစ(၃-က)များကိ

စိစစ် ပီး

မို ့နယ် ကာ်ခွဲများက

ကွန်ပျူတာစာရင်း သွငး် ၍ ြပုစခဲ့ ကပါသည်။ ြပုစ ပီး မဲစာရင်းများကိ ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ
အလိက်များသာမက

မဲရများအလိက်ပါ

ခွြဲ ခားြပုစ

ခဲ့ ကပါသည်။

စာရင်းများအရ တစ်နိင်ငလးတွင် မဲဆန္ဒရှင် ပါင်း ၃၄၂၉၅၃၃၄ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။
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နာက်ဆးြပုစခဲ့ သာ
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အခန်း(၈)

ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပ ရွး ကာက်ပွဲ စာင့် ကည့် လ့လာသူများအတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့်
လပ်ငန်းစဉ်များ ရးဆွဲထတ်ြပန်ြခင်း
ြပည်တွငး် ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများအတွက် ကျင့်ဝတ် နှင့် လပ်ငန်းစဉ်များ
၁၁၁။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ၂၀၁၅ ခနှစ၊် နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင်

ကျင်းပမည့် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ိ ြပည်တွင်းမှ ပါတီစွဲကင်း သာ၊ လူပဂ္ဂိုလ်စွဲကင်း သာ
ြပည်တွင်း ရွး ကာက်ပွဲ
သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ

စာင့် ကည့် လ့လာသူများအား

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲတစ်ခခတွင် မှတ်ပတင် ပီး

လ့လာခွင့်ြပု

ခဲ့ပါသည်။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သည် ြပည်တွင်း ရွး ကာက်ပွဲ စာင့် ကည့် လ့လာ
သူများ၏ ကျင့်ဝတ်များကိ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၁ /၂၀၁၅)
ြဖင့် ထတ်ြပန်ခပ
့ဲ ါသည်။ နာက်ဆက်တဲွ( ဇ )ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
၁၁၂။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငသ
် ည်

သူများ၏

ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့်

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်

လပ်ငန်းစဉ်များကိ

(၆/၂၀၁၅)ြဖင့်

ြပည်တွင်း ရွး ကာက်ပွဲ စာင့် ကည့် လ့လာ
၂၀၁၅

ခနှစ်၊

ဇွန်လ

ထတ်ြပန် ပးခဲ့ပါသည်။

၂၆

ရက် န ့တွင်

ြပည်တင
ွ း် ရွး ကာက်ပဲွ

စာင့် ကည့် လ့လာသူများ၏ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်လ
့ ပ်ငန်းစဉ်များကိ နာက်ဆက်တွဲ(စျ)ြဖင့် ဖာ်ြပ
ပါသည်။
၁၁၃။

ြပည်တင
ွ း် စာင့် ကည့် လ့လာ ရးအဖွဲ ့ (၁၃)ဖွဲ ့ရှိ ပီး

ရှပ
ိ ါသည်။

စာင့် ကည့် လ့လာ ရးအဖွဲ ့ အမည်စာရင်းနှင့်

စာင့် ကည့် လ့လာသူဦး ရ(၉၄၃၀)ဦး
စာင့် ကည့် လ့လာသူဦး ရစာရင်းတိ ့ကိ

နာက်ဆက်တွဲ (ည)ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
ြပည်ပ ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများအတွက် ကျင့်ဝတ် နှင့် လပ်ငန်းစဉ်များ
၁၁၄။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

သမိင်းတွင်

ပထမဆးအ ကိမ်အြဖစ်

ြမန်မာနိင်င

ရွး ကာက်ပွဲများကျင်းပမ

နိင်ငတကာ ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများကိ

ဖိတ် ခ ကာ

လ့လာခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ နိင်ငတကာ ရွး ကာက်ပဲွ လ့လာသူများလိက်နာရမည့် ကျင်ဝ
့ တ်များကိ
၂၀၁၅ခနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၅)ြဖင့် ထတ်ြပန် ပးခဲ့ ပီး
နိင်ငတကာ ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများ

ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ ၂၀၁၅ခနှစ၊် ဇွနလ
်

၂၆ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်(၇/၂၀၁၅)ြဖင့် ထတ်ြပန် ပးခဲပ
့ ါသည်။
နှင့် (ဌ) ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
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နာက်ဆက်တ(ဲွ ဋ)
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၁၁၅။

ကာလရှညန
် င
ှ ့်

ကာလတိ

ကာလရှည် လ့လာသူများမှာ

ြပည် ထာင်စ

လက်မတ
ှ ် ရးထိးရပါသည်။
လက်မတ
ှ ် ရးထိးခဲ့ သာ

ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူဟူ၍
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်နှင့်

ကာလရှည်

နားလည်မစာခ န်လာ

ရွး ကာက်ပွဲ

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများမှာ

(၂)မျိုးရှိ ပီး
လ့လာရန်အတွက်

ဘယ်လ်ဂျီယနိင်င

အ ြခစိက်

ဥ ရာပသမဂ္ဂ၊ အ မရိကန်နင်
ိ ငအ ြခစိက် ကာတာစင်တာ၊ ထိင်းနိင်ငအ ြခစိက် Asian Network
for Free Elections ( ANFREL ) နှင့် နယ်သာလန် နိင်ငအ ြခစိက် Gender Concerns
International ( GCI ) တိ ့ြဖစ် ကပါသည်။ ဥ ရာပသမဂ္ဂမှ လ့လာသူ (၂၄၂) ဦး၊ ကာတာစင်တာမှ
(၉၂) ဦး၊ Asian Network for Free Elections (ANFREL) မှ (၇၈) ဦး၊ Gender Concerns
International

(

GCI

)

မှ

(၅)

ဦးတိ ့ကိ

အသိအမှတြ် ပု

ပးခဲပ
့ ါသည်။

ကာလတိ

ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများအြဖစ် သစ တးလျနိင်င အ ြခစိက် Australia People’s Health,
Education, Development Abroad (APHEDA) နှင့် အင်ဒနီ
ိ းရှားနိင်ငအ ြခစိက် Institute for
Peace and Democracy (IPD) တိ ့ကိ ခွငြ့် ပု ပးခဲ့ ပီး APHEDA အဖွဲ ့မှ (၄၃) ဦးနှင့် IPD အဖွဲ ့မှ
(၈) ဦးတိ ့ လာ ရာက် လ့လာခဲ့ ကပါသည်။
၁၁၆။

ြမန်မာနိင်ငအ ြခစိက်နင်
ိ ငတကာသရးများမှလည်း

သရး (၃၂) ရးမှတစ်ဆင့်
ရွး ကာက်ပွဲ

လ့လာခွငမ
့် ျား လ ာက်ထားခဲ့ က ပီး

လ ာက်ထားလာသူစစ ပါင်း (၄၇၅)ဦး ရှိပါသည်။ နိင်ငတကာ

လ့လာသူများအြဖစ် ြပည်တင
ွ း် ရှိ ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာကူညီ

ထာက်ပ့ ပး န သာ

အဖွဲ ့အစည်းများ ြဖစ်သည့် International Foundation for Electoral Systems ( IFES )၊
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)၊ National
Democratic Institute (NDI)၊ United Nations Development Program (UNDP)၊
Australian Electoral Commission (AEC)၊ The Centre for Humanitarian Dialogue
(HD)၊ Democracy Reporting International (DRI)၊ Friederich Naumann Foundation (
FNF )၊ International Republican Institute (IRI) အစရှသ
ိ ည့် စစ ပါင်း (၉) ဖွဲ ့မှ (၁၈၃) ဦး
ကိလည်း

အသိအမှတြ် ပုကာ

သက် သခကတ်များထတ် ပးခဲသ
့ ည်။

ကာ်မရှင်သည် အာဆီယနိင်ငများမှ
ဦးစီကိ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ် (၂)

ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများအ နြဖင့် ဖိတ် ကားခဲ့ရာ အာဆီယ နိင်င (၅) နိင်ငြဖစ်သည့်

မ လးရှား၊ အင်ဒနီ
ိ းရှား၊ လာအိ၊ ထိင်းနိင်ငနှင့် တီ မာနိင်ငတိ ့မှ မ လးရှားနိင်င
ကာ်မရှင်

ဒတိယဥက္က ဌအပါအဝင်

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့်
ဂျပန်နိင်ငနှင့်

ကိယ်စားလှယ်
တရတ်နိင်င၊

သစ တးလျနိင်ငတိ ့အားလည်း

(၁၉)

ရရှားနိင်င၊

ဦး

ရွး ကာက်ပဲွ

လာ ရာက် လ့လာခဲ့သည်။
မွန်ဂိလီးယား၊

ဖိတ် ကားခဲ့ရာ

အိန္ဒိယနိင်င၊

မွန်ဂိလီးယားနိင်ငမှအပ

ကျန်နိင်ငများမှ ကိယ်စားလှယမ
် ျားမှာ သက်ဆင်
ိ ရာသရးများနှင့် ပူး ပါင်း လ့လာခဲ့ ကပါသည်။
အာဆီယအတွင်း ရးမှူးချုပ်ရးမှ ကိယ်စားလှယ် (၃) ဦးလည်း လာ ရာက် လ့လာခဲ့ပါသည်။
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2015 ASEAN Special Election Visit Program ( Myanmar ) ကိ ၆.၁၁.၂၀၁၅ ရက် န ့မှ
၉.၁၁.၂၀၁၅ ရက် န ့အထိြပုလပ်ခ့ဲ ပီး အာဆီယချစ် ကည် ရး ကိယ်စားလှယ်များအား Welcome
Dinner ြဖင်တ
့ ည်ခင်းဧည်ခ
့ ြခင်း၊
ရှငး် လင်း ဆွး နွးြခင်း၊
မဲ ပးြခင်း၊

ရွး ကာက်ပွဲြပင်ဆင်မနှင့်

လ့လာ စာင့် ကည့်မ ဆိင်ရာများ

လတ် တာ်များသိ ့သွား ရာက် လ့လာြခင်း၊

မဲ ရတွက်ြခင်း၊

မဲရလဒ်များ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းရှိ

စစည်းြခင်းတိ ့ကိ

Media

Result

မဲရြပင်ဆင်မများနှင့်

လ့လာြခင်း၊
Center

နြပည် တာ်

အား လ့လာြခင်းတိ ့ကိ

ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကပါသည်။ ၂၀၁၅ခနှစ် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင် နိင်ငတကာသရး (၃၂) ရးမှ
၄၇၅ ဦး၊ နိင်ငတကာ ရွး ကာက်ပဲွ

စာင့် ကည့် လ့လာ ရးအဖွဲ ့အစည်း (၆) ဖွဲ ့မှ (၄၆၈) ဦး၊

ြပည်တွင်းရှိ နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်း (၉) ဖွဲ ့မှ (၁၈၃) ဦး၊ အာဆီယနိင်င (၅) နိင်ငမှ (၁၉) ဦး၊
မွနဂ
် လီ
ိ းယားနိင်ငနှင့် အာဆီယအတွငး် ရးမှူးချုပ်ရးမှ (၈) ဦး၊ စစ ပါင်း (၁၁၅၃) ဦးကိ နိင်ငတကာ
ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူ သက် သခကတ်ြပားများထတ် ပးခဲ့ ပီး နိင်ငြခားသား (၇၉၁) ဦးနှင့်
ြမန်မာနိင်ငသား (၃၆၂) ဦးတိ ့ပါဝင်ပါသည်။ နိင်ငတကာ ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာသူများကိ ဖိတ် ခ
ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ကာင့် ြမန်မာနိင်ငနှင့် နိင်ငတကာအသိင်းအဝိင်းအ ကားဆက်ဆ ရးကိ တိးြမင်န
့ င်
ိ ြခင်း၊
လွတလ
် ပ်၍တရားမတ သာ

ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျားကျင်းပရန်

ကာ်မရှင၏
် ကိုးပမ်း

ဆာင်ရက
ွ မ
် များကိ

ကမ္ဘာကသိရန
ိှ င်
ိ ြခင်း၊ ရွး ကာက်ပဲွ စာင့် ကည့် လ့လာသူများထားရှြိ ခင်း ကာင့် တရားမဲြ့ ပုကျင်ြ့ ခင်းနှင့်
ရွး ကာက်ပွဲမသမာမများကိ
ဘက်မလိက်မနှင့်

သမာသမတ်ကျမကိသိရက
ိှ ာ

အကျိုး ကျးဇူးများ ရရှိပါသည်။
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လျာ့ချနိင်ြခင်း၊

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏
ပိမိယ ကည်မရှိလာ စြခင်း

စသည့်
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အခန်း(၉)

နိင်င ရးပါတီများနှင့် ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်
၁၁၇။

၂၀၁၄ ခနှစ် အာက်တဘာလ
ိ
၂၁ ရက် န ့တွင် ကျင်းပ သာ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် နိင်င ရးပါတီများ၏

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ ပူး ပါင်းညိနင်းမ အစည်းအ ဝးတွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က

ထတ်ြပန်ထားသည့်

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

စ ဝး

ဟာ ြပာြခင်းနှင့် မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရးခွင့် ညန် ကားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၄) အြပင် နိင်င ရးပါတီများက
လက်ခနိင်မည့်

နိင်င ရးပါတီများ၏

မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရးမဆိင်ရာ

ကျင့ဝ
် တ်များကိ

ရးဆွရ
ဲ န်

ဆးြဖတ်ခပ
့ဲ ါသည်။
၁၁၈။

ထိ ့ နာက်

နိင်င ရးပါတီများ၏

ကိယ်စားလှယမ
် ျား

ပါဝင် သာ

ယာယီလပ်ငန်း

ကာ်မတီဖွဲ ့စည်း ပီး နိင်င ရးပါတီများနှင့် ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်မူ ကမ်းကိ
ရးဆွဲခဲ့ ကပါသည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက် န ့တွင် ကျင်းပ သာ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် နိင်င ရးပါတီများ၏ အစည်းအ ဝးတွင် နိင်င ရးပါတီများက နိင်င ရးပါတီများနှင့်
ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်မူ ကမ်းကိ ဆက်လက်ညိနင်း ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။
၁၁၉။

ဆွး နွးညိနင်းရရှမ
ိ များအ ပ အ ြခြပု၍ နိင်င ရးပါတီများနှင့် ကိယ်စားလှယ် လာင်း

များအတွက် ကျင့်ဝတ်မူ ကမ်း ရးဆွဲ ပီး ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပခဲ့ပါသည်။
တင်ြပချက်အ ပ
၂၀၁၅ ခနှစ်၊

ကာ်မရှငမ
် ှ

ြပန်လည်သးသပ်ခဲ့ ပီး

သ ဘာတူ ကာင်းြပန် ကားခဲ့ပါသည်။

မလ ၁၅ ရက် န ့တွင် ကျင်းပ သာ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ကာ်မရှငန
် င
ှ ့်

နိင်င ရးပါတီများ၏ အစည်းအ ဝး၌ နိင်င ရးပါတီများနှင့် ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအတွက်
ကျင့်ဝတ်မူ ကမ်းကိ ထတ်ြပန်ရန် နိင်င ရးပါတီများမှသ ဘာတူလက်ခခဲ့ ကပါသည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ၊်
ဇွနလ
်

၂၆

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ၌့

ကျင်းပ သာ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငန
် င
ှ ့်

နိင်င ရးပါတီများ၏ အစည်းအ ဝး၌ နိင်င ရးပါတီများ၏ ကိယ်စားလှယ်များမှ ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့

ရှ ့ မှာက်တင
ွ ်

လက်မတ
ှ ် ရးထိး၍

နိင်င ရးပါတီများနှင့်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်ကိ အတည်ြပုထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။
နိင်င ရးပါတီများ မဲဆွယစ
် ည်းရးြခင်း
၁၂၀။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

နိင်င ရးပါတီများအတွက်

ဆိင်ရာ စ ဝး ဟာ ြပာြခင်းနှင့် မဲဆွယ်စည်းရးခွင့်ကိ ၁၈.၈.၂၀၁၀ ရက်စွဲပါ
(၉၁/၂၀၁၀)ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ နိင်င ရးပါတီများနှင့်
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင်
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ရွး ကာက်ပွဲ

ကညာချက်အမှတ်

ဆွး နွးညိနင်း ရရှမ
ိ အ ပ အ ြခခ၍

လွယက
် လ
ူ ျင်ြမန် စ ရးအတွက်

အဆိပါ

ကညာချက်အမှတ်

58
(၉၁/၂၀၁၀)ကိ ရပ်သမ
ိ း် ၍

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ ဝး ဟာ ြပာြခင်းနှင့် မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရးခွငက
့် ိ

၁.၇.၂၀၁၄ ရက်စပ
ဲွ ါ ညန် ကားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၄)ြဖင့် အသစ်ထတ်ြပန်ခပ
့ဲ ါသည်။
၁၂၁။

အဆိပါညန် ကားချက် (၁/၂၀၁၄)တွင် နိင်င ရးပါတီများ၏ တင်ြပချက်များအရ မဲဆယ
ွ ်

စည်းရးခွင့်ကာလကိ ရက် ပါင်း ၃၀ အစား ရက် ပါင်း ၆၀ အထိ တိးြမင့်ခွင့်ြပု ပးခဲ့ပါသည်။
အဆိပါကာလကိ

ရတွက်ရာတွင်

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့် န ့ရက် မတိင်မီ တစ်ရက်အလိအထိ

ရက် ပါင်း ၆၀ မဲဆွယ် စည်းရးခွင့်ရှိ ကာင်း ရတွကသ
် တ်မတ
ှ ရ
် ပါမည်။ ထိ ့အြပင် ရွး ကာက်ပွဲ
ကျင်းပမည့် န ့ရက်

မတိင်မီ

တစ်ရက်မှစတင်၍

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့် န ့အထိ

မဲဆယ
ွ ်

စည်းရးခွင့်မရှိ ကာင်းနှင့် ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့် န ့ရက် မတိင်မီ တစ်ရက်ကိ (Silence Day)
အြဖစ် သတ်မတ
ှ ် ပးခဲပ
့ ါသည်။

နိင်င ရးပါတီများအား

ရဒီယိနှင့်

ရပ်ြမင်သ ကားမှ

မဲဆွယစ
် ည်းရး ဟာ ြပာခွင့်ြပုသည့်

န ့ရက် နှင့် အချိန်ဇယားသတ်မှတ် ကညာြခင်း
၁၂၂။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

၂၀၁၅

ခနှစ်

နိင်င ရးပါတီ

ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာနနှင့်

ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင်
(၉၁)

ပါတီအား

ဟာ ြပာခွငြ့် ပုခဲပ
့ ါသည်။

ရဒီယိနှင့်

ဝင် ရာက်ယဉ
ှ ် ပိုင် ကမည့်

ရပ်ြမင်သ ကားအစီအစဉ်များမှ

စည်းရး ဟာ ြပာတင်ြပခွင့်ကိ

ညိနင်း၍

၈.၉.၂၀၁၅

စည်းရးမဲဆယ
ွ ်

ရက် န ့မှ

၆.၁၁.၂၀၁၅

ရက် န ့အထိ ခွင့်ြပု ပးခဲ့ ပီး ယင်းပါတီတိ ့၏ မူဝါဒ သ ဘာထား၊ လပ်ငန်းစဉ် စသည်တိ ့ကိ
ဟာ ြပာခွင့်ြပုြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၁၂၃။

နိင်င ရးပါတီများအ နြဖင့်

ဟာ ြပာတင်ြပလိသည့်

ရဒီယိနှင့်ရပ်ြမင်သ ကားအစီအစဉ်များမှ

အ ကာင်းအရာများကိ

စာမူြပုစ၍

ြပည်သမ
ူ ျားသိ ့

စာမူနင
ှ အ
့် တူ

ခွင့်ြပုမိန် ့

လ ာက်လာကိ မိမိတိ ့ပါတီအတွက် သတ်မှတ်ခွင့်ြပု ပးသည့် ရက်မတိင်မီ အနည်းဆး ခနစ်ရက်
ကိုတင်၍ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သိ ့ ပးပိ ့ရပါသည်။
၁၂၄။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် နိင်င ရးပါတီများ

အစီအစဉ်များမှ

ဟာ ြပာတင်ြပခွငန
့် င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍ နိင်င ရးပါတီအားလးတစ် ြပးညီလိက်နာ

ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရးအတွက် ၂၇-၈-၂၀၁၅ ရက်စပ
ဲွ ါ

ကညာချက်အမှတ် (၅၂/၂၀၁၅)ြဖင်လ
့ ည်း ကာင်း၊

စည်းရးမဲဆယ
ွ ် ဟာ ြပာရမည့်

န ့ရက်နှင့် အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ြခင်းကိ ၁၇-၈-၂၀၁၅ ရက်စပ
ဲွ ါ

စာအမှတ်၊

မပတ

၁

/

နငရ

အ ကာင်း ကားခဲပ
့ ါသည်။

-

(၁)

/

ကမရ

ြဖင့်လည်း ကာင်း

ကညာချက်အမှတ်(၅၂/၂၀၁၅)နှင့်

န ့ရက်နင
ှ ့် အချိနဇ
် ယားကိ နာက်ဆက်တ(ဲွ ဍ) ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
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ရဒီယနှ
ိ င့် ရပ်ြမင်သ ကား

ထတ်ြပန်အသိ ပး

စည်းရးမဲဆယ
ွ ် ဟာ ြပာရမည့်

59
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီများဖွဲ ့စည်းြခင်း
၁၂၅။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းဆိင်ရာ

လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍(အထူးသြဖင့် မဲဆွယစ
် ည်းရးကာလအတွင်း)အြငင်းပွားမများကိ ပိမိ
ထိ ရာက်စွာ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်နိင် စရန်အတွက် အာက်ပါ ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရး
ကာ်မတီ

အဆင်ဆ
့ င်က
့ ိ

၁၉.၈.၂၀၁၅

ရက်စပ
ဲွ ါစာအမှတ၊်

၃၄/စမ-စည်း(၁)(၃၉)/

ကမရ

ြဖင့်ဖွဲ ့စည်း ပးခဲ့ပါသည် (က)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရးဗဟိ ကာ်မတီ
(၁) ဦးတင် အး

ဥက္က ၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ဥက္က

(၂) ဦးြမင့်နိင်

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၃) ဦး အာင်ြမင့်

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၄) Dr. ဒ ြမင့် ကည်

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၅) ဦးဝင်း ကည်

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၆) ဦးညွန် ့တင်

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၇) ဦးဝင်းကိ

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၈) ဦးအင် ဇာ် နာ်

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၉) ဦးစိင်းခမ်းဝင်း

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၁၀) ဦး စာဘလင်

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၁၁) ဦးဟာကီး

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၁၂) Dr. မာင် မာင် ကည် အဖွဲ ့ဝင်၊ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၁၃) ဦးစိင်းနွ တာင်း

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၁၄) ဦးစိင်းထွန်းသိန်း

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၁၅) Dr.စိင်းစဝင်း

အဖွဲ ့ဝင်၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

(၁၆) ဦး မာင် မာင်ကွန်း

ဥက္က ၊ ကချင်ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ခွဲ
(၁၇) ဦးစိနဝ
် င်း

ဥက္က ၊ ကယားြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ခွဲ
(၁၈) ဦး ကျာ်ဝင်း မာင်

ဥက္က ၊ ကရင်ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲ
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အဖွဲ ့ဝင်
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(၁၉) ဦးလျန်အပ်

ဥက္က ၊ ချင်းြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ခွဲ
(၂၀) ဦးတင်ဦး

ဥက္က ၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး ရွး ကာက်ပွဲ

အဖွဲ ့ဝင်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
(၂၁) ဦးသန်းစိန်

ဥက္က ၊ တနသာရီတိင်း ဒသ ကီး ရွး ကာက်ပွဲ

အဖွဲ ့ဝင်

ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲ
(၂၂) ဦးဝင်း မာင်

ဥက္က ၊ ပဲခးူ တိင်း ဒသ ကီး ရွး ကာက်ပဲွ

အဖွဲ ့ဝင်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
(၂၃) ဦး ကည်စိန်

ဥက္က ၊ မ ကွးတိင်း ဒသ ကီး ရွး ကာက်ပွဲ

အဖွဲ ့ဝင်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
(၂၄) ဦး အာင်ထွဋ်

ဥက္က ၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး ရွး ကာက်ပဲွ

အဖွဲ ့ဝင်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
(၂၅) ဦးသိန်းထွန်း အး

ဥက္က ၊ မွန်ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ခွဲ
(၂၆) ဦး အာင်ြမ

ဥက္က ၊ ရခိင်ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ခွဲ
(၂၇) ဦးကိကိ

ဥက္က ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး ရွး ကာက်ပွဲ

အဖွဲ ့ဝင်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
(၂၈) ဦးပွင့်

ဥက္က ၊ ရှမ်းြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ဝင်

အဖွဲ ့ခွဲ
(၂၉) ဦး အာင်ြမင့်

ဥက္က ၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီး ရွး ကာက်ပွဲ

အဖွဲ ့ဝင်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
(၃၀) ဦး အာင်ထက် ကျာ်

ဥက္က ၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ

အဖွဲ ့ဝင်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ
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(၃၁) ဦးဝင်းထိန်

အမျိုးသားဒီမက
ိ
ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

အဖွဲ ့ဝင်

(၃၂) ဦးသန်း ဌး

ြပည် ထာင်စ က့ခိင် ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး ရးပါတီ

အဖွဲ ့ဝင်

(၃၃) ဦးဟန် ရ

တိင်းရင်းသားစည်းလးညီညတ
ွ ် ရးပါတီ

အဖွဲ ့ဝင်
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(၃၄) ဦး အာင် ထွး

အမျိုးသားတိးတက် ရးပါတီ

အဖွဲ ့ဝင်

(၃၅) ဦး နမင်း ကျာ်

အမျိုးသားဒီမိက ရစီအင်အားစပါတီ

အဖွဲ ့ဝင်

(၃၆) ဦး မာင် မာင်

ြမန်မာနိင်င တာင်သူလယ်သမားဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး

အဖွဲ ့ဝင်

ပါတီ

(၃၇) ဦးစိင်းလှ ကျာ်

ရှမ်းတိင်းရင်းသားများဒီမိကရက်တစ်ပါတီ

အဖွဲ ့ဝင်

(၃၈) ဦးစိင်း စာ အာင်

ရှမ်းတိင်းရင်းသားများဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်ပါတီ

အဖွဲ ့ဝင်

(၃၉) ဦး စာစန်ဒိ

ကရင်ြပည်သူ ့ပါတီ

အဖွဲ ့ဝင်

(၄၀) ဦးသာထွန်းလှ

ရခိင်အမျိုးသားပါတီ

အဖွဲ ့ဝင်

(၄၁) ဦးထွန်းလှ အာင်

ညန် ကား ရးမှူချုပ်၊ ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန

အဖွဲ ့ဝင်

(၄၂) ဦးြမင့် ဆွ

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန

အဖွဲ ့ဝင်

(၄၃) Dr. ဒ သီတာတင်

ဒ-ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန အဖွဲ ့ဝင်

(၄၄) ဦး မာင် မာင်သန်း

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ လူဝင်မ ကီး ကပ် ရးနှင့်

အဖွဲ ့ဝင်

ြပည်သူ ့အင်အားဝန် ကီးဌာန
(၄၅) ဦးမျိုးညွန် ့

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန

အဖွဲ ့ဝင်

(၄၆) ဦး ကျာ်ညွန် ့

ညန် ကား ရးမှူး၊ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး

အဖွဲ ့ဝင်

(၄၇) ဦးတင်ထွန်း

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊

အတွင်း ရးမှူး

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
(၄၈) ဦးစိး ကျာ်ဦး

ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊

တွဖ
ဲ က်အတွင်း ရးမှူး

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

(ခ)

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီ
(၁) ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်

ဥက္က

( သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် တာဝန်ခ )
(၂) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က
(၃) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
အဖွဲ ့ဝင်များ [ ဌာနဆိင်ရာဝန်ထမ်း(၉)ဦး အပါအဝင် ]
61

ဒ-ဥက္က
အဖွဲ ့ဝင်
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(၄) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ရွး ကာက်ပွဲဝင် ရာက်သည့်

အဖွဲ ့ဝင်

ပါတီများမှ ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ
(၅) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အတွင်းရှိ သဇာတိက္ကမရှိသမ
ူ ျား

အဖွဲ ့ဝင်

( အများဆး ငါးဦး )

(ဂ)

(၆)

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအတွင်း ရးမှူး

(၇)

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအရာရှိ

အတွငး် ရးမှူး
တွဖ
ဲ က်အတွငး် ရးမှူး

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့် ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ
ဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင် ရး ကာ်မတီ
(၁) ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့်

ဥက္က

ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က
(၂) ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့်

အဖွဲ ့ဝင်

ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဝင်များ
[ ဌာနဆိင်ရာ ဝန်ထမ်း(၉)ဦး အပါအဝင် ]
(၃) ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့်

အဖွဲ ့ဝင်

ခရိင်အတွင်းရှိ ရွး ကာက်ပွဲဝင် ရာက်သည့်ပါတီများမှ
ကိယ်စားလှယတ
် စ်ဦးစီ
(၄) ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့်

အဖွဲ ့ဝင်

ခရိင်အတွင်းရှိ သဇာတိက္ကမရှိသမ
ူ ျား(အများဆးငါးဦး)

(ဃ)

(၅)

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအတွင်း ရးမှူး

(၆)

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအရာရှိ

အတွငး် ရးမှူး
တွဖ
ဲ က်အတွငး် ရးမှူး

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီ
(၁) မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က
(၂)

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ အဖွဲ ့ဝင်များ

ဥက္က
အဖွဲ ့ဝင်

[ ဌာနဆိင်ရာ ဝန်ထမ်း (၉)ဦး အပါအဝင် ]
(၃) မို ့နယ်အတွင်း ရွး ကာက်ပွဲဝင် ရာက်သည့်
ပါတီကိယ်စားလှယ်များ
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(၄) မို ့နယ်အတွင်းရှိ သဇာတိက္ကမရှိသူများ(အများဆးငါးဦး)
(၅)

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ အတွငး် ရးမှူး

(၆)

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအရာရှိ

အဖွဲ ့ဝင်
အတွငး် ရးမှူး

တွဖ
ဲ က်အတွငး် ရးမှူး

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ စ့စပ်ညန
ိ င်း ရးဗဟိ ကာ်မတီနင
ှ ့် ကာ်မတီအဆင်ဆ
့ င်၏
့ လပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၂၆။

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

စ့စပ်ညိနင်း ရးဗဟိ ကာ်တီ၏

လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ

အာက်ပါ အတိင်းြဖစ်ပါသည် (က)

ရွး ကာက်ပွဲအား

လွတလ
် ပ်

တရားမ တ၍

ပွငလ
့် င်းြမင်သာမရှိ စရန်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်အား ကီး ကပ်ြခင်း၊
(ခ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်က လည်း ကာင်း၊

သက်ဆိင်ရာ ဌာန (သိ ့မဟတ်) ပဂ္ဂိုလ်များကလည်း ကာင်း ရွး ကာက်ပွဲကာလ
အတွင်း

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ အြငင်းပွားမများအား တင်ြပလာပါက ဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒ၊ ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊
(ဂ)

နိင်င ရးပါတီများနှင့် တစ်သီးပဂ္ဂလ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများက
မဲဆွယ်စည်းရးြခင်းကာလအတွင်းတင်ြပလာသည့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာကိစ္စရပ်

များကိ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ စ့စပ်ညန
ိ င်း ပးြခင်း၊
(ဃ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ဆူပူမများမြဖစ်ပွား စရန်နှင့်

မဲဆွယ်စည်းရးရန် နရာ

နှင့်စပ်လျဉ်း သာအခက်အခဲများအား စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊
(င)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

အြငင်းပွားမများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်က

တင်ြပလာသည့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ
ဆာင်ရွက် ပီးစီးမ

အ ြခအ နများအား မှတတ
် မ်းတင်ထားရှြိ ခင်း။
၁၂၇။

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

စ့စပ်ညန
ိ င်း ရးဗဟိ ကာ်တ၏
ီ

လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါ အတိင်းြဖစ်ပါသည် (က)

ရွး ကာက်ပအ
ဲွ ကိုကာလနှင့်

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ာလများတွင်

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

အြငင်းပွားမများအား သက်ဆိင်ရာ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့် ခရိင်
ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ စ့စပ်ညန
ိ င် ရး ကာ်မတီကလည်း ကာင်း၊ သက်ဆင်
ိ ရာ ဌာန
(သိ ့မဟတ်) ပဂ္ဂိုလ်များကလည်း ကာင်း တင်ြပလာသည့် အြငင်းပွားမများကိ
ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ ညန် ကားချက်များနှင့် စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊
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(ခ)

နိင်င ရးပါတီနှင့် တစ်သီးပဂ္ဂလလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများက တင်ြပ
လာသည့် အြငင်းပွားမများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊

(ဂ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ
အစည်းအ ဝးထိင်၍

အြငင်းပွားမများ

စ့စပ်ညန
ိ င်း

ြဖရှင်းရာတွင်

ကာ်မတီအဖွဲ ့ဝင်အများစ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ဆးြဖတ်ချက်

အတိင်း စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊
(ဃ) တင်ြပလာ သာ အြငင်းပွားမများအား
ခက်ခဲ သာ အ ြခအ န ပ ပါက်ပါက

စ့စပ်ညိနင်း ြဖရှင်းရာတွင် ဆးြဖတ်ရန်
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

စ့စပ်ညိနင်း ရး

ဗဟိ ကာ်မတီ၏ လမ်းညန်မကိခယူ၍ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အြငင်းပွားမများအား စ့စပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ
မှတတ
် မ်းတင်ထားရှြိ ခင်း။

၁၂၈။

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့် ခရိင် ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

စ့စပ်ညန
ိ င်း ရးဗဟိ ကာ်တ၏
ီ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါ အတိင်းြဖစ်ပါသည် (က) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမတစ်စတစ်ရာ

ပ ပါက်လာပါက ဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒ၊ ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊
(ခ)

မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရးမကာလအတွငး် ပ ပါက်လာသည့် အြငင်းပွားမများကိ ဥပ ဒ၊
နည်းဥပ ဒ၊ ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ စ့စပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဂ)

နိင်င ရးပါတီများနှင့် တစ်သီးပဂ္ဂလ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများက
တင်ြပလာသည့် အြငင်းပွားမများအား စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊

(ဃ)

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီမှ သာ်လည်း ကာင်း၊

သက်ဆိင်ရာဌာန (သိ ့မဟတ်) ပဂ္ဂုိ လ်များက သာ်လည် ကာင်း တင်ြပလာသည့်
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အြငင်းပွားမများကိ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ ညန် ကားချက်
များနှင့်အညီ စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊
(င)

တင်ြပလာ သာ အြငင်းပွားမများအား

စ့စပ်ညိနင်း ြဖရှင်းရာတွင် ဆးြဖတ်ရန်

ခက်ခဲ သာအ ြခအ န ပ ပါက်ပါက

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပဲွ

ဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီ၏ လမ်းညန်မကိခယူ၍ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(စ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

အြငင်းပွားမများ

စ့စပ်ညိနင်း ြဖရှင်းရာတွင်

အစည်းအ ဝးထိင်၍ ကာ်မတီဝင်အများစ၏ဆန္ဒနှင့်အညီ ဆးြဖတ်ချက်အတိင်း
စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊
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(ဆ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အြငင်းပွားမများအား စ့စပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ
မှတတ
် မ်းတင်ထားရှြိ ခင်း၊

၁၂၉။

မို ့နယ်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

စ့စပ်ညိနင်း ရးဗဟိ ကာ်တီ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ

အာက်ပါ အတိင်းြဖစ်ပါသည် (က) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမတစ်စတစ်ရာ

ပ ပါက်လာပါက ဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒ၊ ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊
(ခ)

မဲဆယ
ွ စ
် ည်းရးမကာလအတွငး် ပ ပါက်လာသည့် အြငင်းပွားမများကိ ဥပ ဒ၊
နည်းဥပ ဒ၊ ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ စ့စပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဂ)

ရွး ကာက်ပွဲ န ့တွင်

တိင် ကားလာသည့်

အြငင်းပွားမများကိ

ဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒ၊ ညန် ကားချက်များနှင်အညီ စ့စပ်ညိနင်း ြဖရှင်း ပးြခင်း၊
(ဃ)

ရွး ကာက်ပွဲ န ့ မဲရ၌ ြဖစ် ပ န သာ အြငင်းပွားမများအား အြမန်ဆး စ့စပ်
ညိနင်း ြဖရှင်း ပးြခင်း၊

(င)

တင်ြပလာ သာအြငင်းပွားမများအား
ခက်ခဲ သာအ ြခအ န

စ့စပ်ညိနင်း ြဖရှင်းရာတွင် ဆးြဖတ်ရန်

တစ်စတစ်ရာ ပ ပါက်ပါက

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊

ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း/ ဒသနှင့် ခရိင် ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

စ့စပ်ညန
ိ င်း ရး

ကာ်မတီ၏ လမ်းညန်မကိခယူ၍ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊
(စ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အြငင်းပွားမများ
အ ဝးထိင်၍

စ့စပ်ညန
ိ င်း ြဖရှငး် ရာတွင် အစည်း

ကာ်မတီအဖွဲ ့ဝင်အများစ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ဆးြဖတ်ချက်အတိင်း

စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊
(ဆ)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အြငင်းပွားမများအား စ့စပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိ
မှတတ
် မ်းတင်ထားရှြိ ခင်း၊
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အခန်း(၁၀)

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာလပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သတင်းမီဒယ
ီ ာနှင့်
အရပ်ဘက် လူမအဖွဲ ့အစည်းများ၏ အခန်းက
၁၃၀။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ၂၀၁၅ခနှစ် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲ ကီးကိ

လွတလ
် ပ်တရားမ တ ပီး

ရွး ကာက်ပွဲအနှစ်သာရ

စီစဉ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ြပည့ဝ
် စွာြဖင့်

ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ အ
် ဓိကအားြဖင့်

ကျင်းပနိင် ရးအတွက်
မဲဆန္ဒရှင်ြပည်သူလူထအား

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာအသိပညာ ပး ရးပင်ြဖစ်ပါသည်။

ထိသိ ့

ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းစဉ်များတွင်

လူမအဖွဲ ့အစည်းများ

မီဒီယာများနှင့်

အသိပညာ ပးနိင် ရးအတွက်
ပူး ပါင်းကူညီ

ဆာင်ရွက် ကပါရန် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က ဖိတ် ခ ခဲ့ပါသည်။
၁၃၁။
လူထအား

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်
ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

အချက်အလက်များ

မီဒီယာများ၏

အသိပညာ ပးြခင်းလပ်ငန်း၊

ြဖန ့် ဝြခင်းလပ်ငန်းတိ ့ကိ

စွမ်းအားြဖင့်

ြပည်သူ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

သတင်း

ကျယ်ကျယ်ြပနြပန
့်
့်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့အြပင်

မှန်မှန်

ကန်ကန်

တွဆ ဆွး နွးပွဲများ ြပုလပ်ြခင်း၊ Talk

Show အစီအစဉ်များြပုလပ်ြခင်း၊ တွ ဆ
့ မးြမန်းခန်း (အင်တာဗျူး)များ ြပုလပ်ြခင်း၊ သတင်းစာ
ရှင်းလင်းပွဲများ ြပုလပ်ြခင်းတိ ့ကိ ပွင့်လင်း ြမင်သာစွာ ဆာင်ရက
ွ ် ပးခဲပ
့ ါသည်။
မီဒီယာများနှင့် တွ ဆမများ
့
၁၃၂။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြမန်မာနိင်ငစာနယ်ဇင်း ကာင်စီ၊ ြမန်မာနိင်င

သတင်းစာဆရာအသင်း၊ ြမန်မာနိင်ငစာနယ်ဇင်းကွန်ယက် အစရှိသည့် သတင်းနှင့် မီဒီယာများြဖင့်
အာက်ပါအတိင်း တွ ဆ
့ ဆွး နွးမများ ြပုခဲ့ပါသည် (က) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများြပုလပ်ြခင်းနှင့် အစည်းအ ဝးြပုလပ်ြခင်း
(၁)

၁၁-၁၀-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့ရး၊ အစည်း
အ ဝးခန်းမ (၃) ၌ သတင်းနှင့် မီဒီယာများအား တွ ဆခဲ
့ ့ပါသည်။

(၂)

၁၆-၅-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ Summit Park View ဟိတယ်၌
ြမန်မာ နိင်ငစာနယ်ဇင်း ကာင်စ၊ီ
ြမန်မာနိင်င

စာနယ်ဇင်းကွန်ယက်၊

ြမန်မာနိင်င

စာ ရးဆရာအသင်းတိ ့မှ

ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
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ြမန်မာနိင်ငသတင်းစာဆရာအသင်း၊
ြမန်မာနိင်ငစာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂ၊
ကိယ်စားလှယ်များနှင့်

တွ ဆ
့

67
(၃)

၇-၉-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ ြမန်မာနိင်င ငိမး် ချမ်း ရးြပန်လည်
ထူ ထာင် ရးလပ်ငန်းဗဟိဌာန (MPC) ၌ သတင်းနှင့် မီဒယ
ီ ာများအား
တွ ဆ၍
့
ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပနိင်မအ ြခအ နများကိ သးသပ်
တင်ြပြခင်း၊ ၂၀၁၅ ခနှစ် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပနိင် ရးအတွက်
ြပင်ဆင်မအ ြခအ နနှင့်

မဲစာရင်း ကာက်ယူမ

ရှ ့ ြပးလပ်ငန်း

ဆာင်ရွက် နမအ ြခအ နများကိ ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၄)

၁၆-၁၂-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ မီကာဆာဟိတယ်၌ ရပ်ရှင်၊ ဂီတ
အနပညာအဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များနှင့် တွ ဆ၍
့
ပညာ ပး
စည်းရးလ ့ ဆာ် ရးဆိင်ရာများ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။

(၅)

၁၅-၁-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

ဧည့်ခန်းမ ဆာင်၌ Article 19 အဖွဲ ့မှ ကိယ်စားလှယ်များနှင့် စာနယ်ဇင်း
ကာင်စီမှ ကိယ်စားလှယ်များအား တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၆)

၂၆-၅-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ ရလီလမ်းရှိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ သတင်းနှငမ
့် ဒ
ီ ယ
ီ ာများအား တွ ဆ၍
့
မဲစာရင်းဆိင်ရာများ
ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။

(ခ)

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများြပုလပ်ြခင်း
(၁)

၁၄-၉-၂၀၁၃

ရက် န ့တွင်

သတင်းနှင့် မီဒီယာများအား

ရန်ကန် မို ့

အင်းလျားလိတဟ
် ိတယ်၌

တွ ဆ၍
့
သတင်းစာရှငး် လင်းပွဲ ြပုလပ်ခဲ့

ပါသည်။
(၂)

၈-၆-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ ြမန်မာနိင်င ငိမး် ချမ်း ရးြပန်လည်
ထူ ထာင် ရးလပ်ငန်းဗဟိဌာန (MPC) ၌ သတင်းနှင့် မီဒယ
ီ ာများအား
တွ ဆ၍
့

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းြပုစြခင်းဆိင်ရာများ

ရှင်းလင်းြခင်းနှင့်

သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(၃)

၂၂-၇-၂၀၁၅
ရွး ကာက်ပဲွ

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ
သတင်းနှင့်မီဒီယာများအား

တွ ဆ၍
့

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(၄)

၂-၉-၂၀၁၅
ရွး ကာက်ပဲွ

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ြပည် ထာင်စ

ကာ်မရှင်ရးခွဲ၌ သတင်းနှငမ
့် ဒ
ီ ယ
ီ ာများအား တွ ဆ၍
့

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
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ရလီလမ်းရှိ

68
(၅)

၂၇-၁၀-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

သင်တန်း ခန်းမ၌ သတင်းနှင့် မီဒီယာများအား တွ ဆ၍
့
ြပည်ပ ရာက်
ကိုတင်မဲနှင့် စပ်လျဉ်း ပီး သတင်းစာရှငး် လင်းပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(၆)

၉-၁၁-၂၀၁၅
ရွး ကာက်ပဲွ

ရက် န ့မှ

၁၅-၁၁-၂၀၁၅

ကာ်မရှင်ရး

ရက် န ့ထိ

ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပွဲရလဒ်များ ကညာြခင်းဆိင်ရာ

မီဒီယာစင်တာ၌ သတင်းနှင့် မီဒီယာများအား

တွ ဆ၍
့
သတင်းစာ

ရှင်းလင်းပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဂ)

Interview လက်ခ တွ ဆြခင်
့
း
(၁)

၇-၆-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ Myanmar Time သတင်းဌာနနှင့် တွ ဆ
့
ဆွး နွးခဲ့ ပါသည်။
(၂)

၁၄-၆-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ ဧရာဝတီသတင်းဌာနနှင့်

ြပည် ထာင်စ
တွ ဆ
့ ဆွး နွး

ခဲပ
့ ါသည်။
(၃)

၂၂-၇-၂၀၁၅
ရွး ကာက်ပဲွ

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ DVB သတင်းဌာနနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွး

ခဲပ
့ ါသည်။
(၄)

၈-၈-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် မဇ္စျိမစတူဒီယိတွင် မဇ္စျိမသတင်းဌာနနှင့် တွ ဆ
့
ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။

(၅)

၂၈-၈-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ဂျပန်သတင်းဌာနနှင့်

ြပည် ထာင်စ
တွ ဆ
့ ဆွး နွး

ခဲပ
့ ါသည်။
(၆)

၂၉-၈-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ပ ြပူလာသတင်းဌာနနှင့်

တွ ဆ
့

ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၇)

၂-၉-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ Skynet Up to Date နှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွး
ခဲပ
့ ါသည်။
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(၈)

၁၇-၉-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
ဧည့်ခန်းမ ဆာင်၌ 7 Days ဂျာနယ်နှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။

(၉)

၉-၁၀-၂၀၁၅
ရွး ကာက်ပဲွ

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ Messenger သတင်းဂျာနယ်နင
ှ ့် တွ ဆ
့

ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၁၀) ၁၃-၁၁-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
ဧည့်ခန်းမ ဆာင်၌ VOA သတင်းဌာနနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၁၁) ၁၄-၁၁-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
ဧည့်ခန်းမ ဆာင်၌ ဧရာဝတီသတင်းဌာနနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၁၂) ၁၄-၁၁-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
ဧည့်ခန်းမ ဆာင်၌ ရိက်တာသတင်းဌာနနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(ဃ) အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခချင်း၊ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအလိက် လက်ခ တွ ဆြခင်
့
း
(၁)

၁၇-၃-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌

ြပည် ထာင်စ န ့စဉ်သတင်းစာ

သတင်း ထာက်

ဦးရဲထွဋ်နှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၂)

၁၃-၁၁-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ မဇ္စျမ
ိ သတင်းဌာနနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။

(၃)

၁၇-၂-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ြမန်မာနိင်ငစာနယ်ဇင်း ကာင်စီမှ

တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ဆ
့
ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၄)

၁၆-၅-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

မဇ္စျိမသတင်းဌာနနှင့်

ြပည် ထာင်စ
တွ ဆ
့ ဆွး နွး

ခဲပ
့ ါသည်။
(၅)

၃-၈-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ြမန်မာနိင်ငစာနယ်ဇင်း ကာင်စီမှ

တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ဆ
့
ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၆)

၄-၈-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌
ရွး ကာက်ပဲွ
ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
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Sky

net

မှ

တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ဆ၍
့

ကျင်းပြခင်းဆိင်ရာကိစ္စများ

ထတ်လင့်နိင် ရး

70
(၇)

၃၀-၈-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ ြမန်မာနိင်ငစာနယ်ဇင်း ကာင်စီနှင့် တွ ဆ
့
ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၈)

၁၃-၈-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ မဇ္စျမ
ိ သတင်းဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်

တွ ဆ
့

ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၉)

၁၂-၉-၂၀၁၅
ရွး ကာက်ပဲွ

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ကာ်မရှင်ရးခွဲ၌ Sky net မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ဆ
့

ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၁၀) ၂၀-၁၀-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့ Park

Royal

ဟိတယ်၌

ြမန်မာနိင်င သတင်းစာဆရာအသင်းနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။

လူမအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးမများ
၁၃၃။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

အရပ်ဖက်လူမအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်လည်း

အာက်ပါအတိင်း တွ ဆ
့ ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည် (က) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများြပုလပ်ြခင်းနှင့် အစည်းအ ဝးြပုလပ်ြခင်း
(၁)

၁၃-၁၂-၂၀၁၂
နြပည် တာ်၌

ရက် န ့တွင်

ြမန်မာနိင်ငအမျိုးသမီး ရးရာအဖွဲ ့ချုပ်၊

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ဥက္က နှင့်

ြမန်မာနိင်ငအမျိုးသမီး ရးရာအဖွဲ ့ချုပ်မှ တာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျား တွ ဆ
့ ဆွး နွး
ခဲပ
့ ါသည်။
(၂)

၁၅-၁-၂၀၁၃
နြပည် တာ်၌

ရက် န ့တွင်

ြမန်မာနိင်င ကက် ြခနီအဖွဲ ့ချုပ်ရး၊

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ြမန်မာနိင်င ကက် ြခနီအဖွဲ ့ချုပ်မှ

တာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျား

ဥက္က နှင့်
တွ ဆ
့ ဆွး နွး

ခဲပ
့ ါသည်။
(၃)

၂၉-၃-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးအစည်း
အ ဝးခန်းမ၌ ြပည် ထာင်စရး/ ဝန် ကီးဌာန (၉) ခမှ တာဝန်ရှိသူများ၊
အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့အစည်း (၇) ဖွဲ ့မှ ကိယ်စားလှယ်များနှင့်

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်းများအား ရှငး် လင်း ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
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(၄)

၂၆-၄-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးအစည်း
အ ဝးခန်းမ၌

နိင်င ရးပါတီ

(၂၁)

ပါတီမှ

ဥက္က များ၊

ဗဟိအလပ်အမ ဆာင်များနှင့် အဖွဲ ့ဝင်များ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့အစည်း
(၉)

ဖွဲ ့မှ

Electoral

ဥပ ဒအ က ပးနှင့်

နိင်င ရး

ဝန် ကီးဌာနများမှ
UKAID၊

Stakeholder

များ၊

နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ

အ က ပးပဂ္ဂုိ လ်များ၊

တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ၊

UNDP၊

ြပည် ထာင်စ

USAID၊

EU၊

AusAID၊ Asia Foundation၊ IDEA နှင့် IFES မှ

ကိယ်စားလှယ်များ ပါဝင် သာ Stakeholder Roundtable Meeting
ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(၅)

၂၁-၁၁-၂၀၁၃

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

အင်းလျားလိတဟ
် ိတယ်၌

ရန်ကန်တိင်း

ဒသ ကီး ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲမှတာဝန်ရှိသူများ၊

လူမအဖွဲ ့အစည်း (၂၄) ဖွဲ ့မှ တာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျားနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

မဟာဗျူဟာစီမကိန်း

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

ရးဆွဲြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍

ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(၆)

၁၃-၃-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ မီကာဆာဟိတယ်၌ အရပ်ဘက်
လူမအဖွဲ ့

အစည်းများနှင့် တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက်မများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၇)

၁၆-၅-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ Summit Park View ဟိတယ်၌
အရပ်ဘက် လူမအဖွဲ ့အစည်း (၄၀) ဖွဲ ့နှင့်
လပ်ငန်းစဉ်များ၊

တွ ဆ၍
့
မဲစာရင်းြပုစြခင်း

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာနည်းဥပ ဒ၊ လပ်ငန်းလမ်းညန်များ၊

ရှ ့ ြပး စီမကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၈)

၂၀-၁၀-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ မီကာဆာဟိတယ်၌ ကာ်မရှငရ
် းမှ
ဝန်ထမ်း (၉)ဦးနှင့် အရပ်ဘက်လမ
ူ အဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ
တွ ဆ၍
့
ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာလပ်ငန်းများအား

(၉)

ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။

၂၂-၁၀-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ ပန်ဒါဟိတယ်၌ အရပ်ဘက်လူမ
အဖွဲ ့အစည်း (၁၉)

ဖွဲ ့နှင့် တွ ဆ၍
့
ကျား/မ

ရးရာမူဝါဒများဆိင်ရာ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(၁၀) ၈-၈-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

သင်တန်းခန်းမ၌
71

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

မဲစာရင်းြပုစြခင်း

ရှ ့ ြပးစီမချက်တင
ွ ်

ပူး ပါင်း

72
ဆာင်ရက
ွ ခ
် ့ဲ သာ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့အစည်း (၁၀) ဖွဲ ့နှင့်

တွ ဆ၍
့

မဲစာရင်းြပုစြခင်းဆိင်ရာ များ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၁၁) ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့အစည်း
အတိင်းအတာြဖင့်

(၅၀)

ရန်ကန် မို ့
ဖွဲ ့နှင့်

မီကာဆာဟိတယ်၌
တွ ဆ၍
့

တစ်နိင်ငလး

အ ြခခမဲစာရင်းြပုစြခင်းဆိင်ရာများ၊

ရးရာနှင့် စပ်လျဉ်း သာ လပ်ငန်းစဉ်များ၊
လ့လာသူများ

လိက်နာရမည့်

ကျား/မ

ရွး ကာက်ပဲွ

ကျင့်ဝတ်များနှင့်

စာင့် ကည့်
စပ်လျဉ်း၍

ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၁၂) ၁၆-၂-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ Park Royal ဟိတယ်၌ အရပ်ဘက်
လူမအဖွဲ ့အစည်း (၅၅) ဖွဲ ့နှင့် တွ ဆ၍
့
ကာ်မရှင်နှင့် အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့
အစည်းများအ ကား ပူး ပါင်းညိနင်းမဆိင်ရာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ ကျင်းပ
ြပုလပ်ခပ
့ဲ ါသည်။
(၁၃) ၁၄-၅-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

မီကာဆာဟိတယ်၌

အရပ်ဘက်လမ
ူ အဖွဲ ့ အစည်း (၄၈) ဖွဲ ့နှင့်

တွ ဆ၍
့

အရပ်ဘက်လမ
ူ အဖွဲ ့

ပူး ပါင်းညိနင်းမဆိင်ရာ

အစည်းများ

အ ကား

ကာ်မရှင်နှင့်

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲ ပါသည်။
(၁၄) ၁၄-၅-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ မီကာဆာဟိတယ်၌ ြမန်မာနိင်င
မသန်စမ
ွ ်းသူများ ရှ ့ ဆာင်အဖွဲ ့မှ ဦး နလင်းစိး ဦး ဆာင် သာအဖွဲ ့နှင့်
တွ ဆ၍
့
ြမန်မာနိင်ငမသန်စွမ်းသူများ

ရှ ့ ဆာင်အဖွဲ ့၏ လပ် ဆာင်

ခဲ့ ပီး သာ လပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရှ လပ်
့ ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍

ဆွး နွး

ခဲပ
့ ါသည်။
(၁၅) ၁၇-၆-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင်
ြမန်မာနိင်င
တွ ဆ၍
့

နြပည် တာ်ရှိ Sky Palace ဟိတယ်၌

မသန်စမ
ွ ်းသူများ ရှ ့ ဆာင်အဖွဲ ့မှ

တာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျားနှင့်

ရွး ကာက်ပဲွ လပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မဲ ပး ရးအစီအစဉ်များတွင်

မသန်စမ
ွ ်းသူများ ပိမိပါဝင် ရး ကိ ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၁၆) ၂၀-၇-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

Park

ဟိတယ်၌

အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲ ့အစည်း (၅၁) ဖွဲ ့နှင့်

တွ ဆ၍
့

အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့အစည်းများအ ကား

ပူး ပါင်းညိနင်းမဆိင်ရာ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ ကျင်းပြပုလပ် ခဲ့ပါသည်။
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Royal

ကာ်မရှင်နှင့်
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(၁၇) ၁၃-၁၀-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

သင်တန်းခန်းမ၌

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

ြမန်မာနိင်ငမသန်စွမ်းသူများ

ရှ ့ ဆာင်အဖွဲ ့မှ

တာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျားက မသန်စွမ်းသူများ မဲ ပးြခင်း၊ သရပ်ြပဗွီဒီယိဖိင်အား
ရှင်းလင်းြပသခဲ့ပါသည်။
(၁၈) ၂၀-၁၀-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့ Park

Royal

ဟိတယ်၌

အရပ်ဘက် လူမအဖွဲ ့အစည်း (၅၁) ဖွဲ ့နှင့်

တွ ဆ၍
့

အရပ်ဘက်လမ
ူ အဖွဲ ့

ပူး ပါင်းညိနင်းမဆိင်ရာ

အစည်းများအ ကား

ကာ်မရှင်နှင့်

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ ကျင်းပ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
(ခ)

လူမအဖွဲ ့အစည်းများမှ ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းများ လာ ရာက် လ့လာမ
(၁)

၂၃-၁၁-၂၀၁၂

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ Myanmar Egress မှ
တွ ဆ၍
့

ကျာင်းသားများနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ လပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်း

ဆွး နွး

ခဲပ
့ ါသည်။
(၂)

၁၃-၁၁-၂၀၁၃
အစည်း

ရက် န ့တွင်

အ ဝးခန်းမ၌

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

ဆန်းသစ်ပညာ ရးနှင့်သ တသနအဖွဲ ့ (The

Innovative) ၏ နိင်င ရး ခါင်း ဆာင်မသင်တန်းမှ သင်တန်းသား၊
သင်တန်းသူများနှင့်

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာလပ်ငန်းများအား

ရှင်းလင်း ဆွ နွးခဲ့ပါသည်။
(၃)

၂၃-၁-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငဥ
် က္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ြပည်သူ ့ ရးရာ စီမခနခ့် ွဲမပညာမဟာဘွဲ ့သင်တန်းမှ
ပါ မာက္ခ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၊ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများနှင့် တွ ဆ၍
့
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်းများအား ရှငး် လင်း ဆွ နွးခဲပ
့ ါသည်။

(၄)

၁၀-၆-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

အစည်း အ ဝးခန်းမ၌ The Innovative အဖွဲ ့မှ သင်တန်းနည်းြပ (၄) ဦး၊
သင်တန်း သား (၃၀) ဦး အား လက်ခ တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများအား ရှငး် လင်း ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၅)

၂၅-၇-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

အစည်း အ ဝးခန်းမ၌ ဒဂတက္က သိလ် ဥပ ဒပညာအထူးြပု ကျာင်းသား/
ကျာင်းသူ များနှင့် ကီး ကပ်သူဆရာမ (၁၀) ဦးအား လက်ခ တွ ဆ၍
့
ရွး ကာက်ပဲွ ဆိင်ရာလပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
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(၆)

၂-၁၀-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

အစည်း အ ဝးခန်းမ၌ The Innovative အဖွဲ ့မှ သင်တန်းနည်းြပ (၃) ဦး၊
သင်တန်းသား (၃၂) ဦး အား လက်ခ တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများအား ရှငး် လင်း ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၇)

၂၀-၁၁-၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ Myanmar Egress အဖွဲ ့မှ သင်တန်းနည်းြပ (၇)ဦး၊
သင်တန်းသား (၄၆) ဦးအား လက်ခ တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများအား ရှငး် လင်း ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၈)

၂၇-၁-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

အစည်း အ ဝးခန်းမ၌ ပွင့်လင်းြမန်မာ ရှ ့ ဆာင်အဖွဲ ့မှ အဖွဲ ့ဝင် (၁၃) ဦး၊
သင်တန်းသား (၂၇) ဦး အား လက်ခ တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများအား ရှငး် လင်း ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၉)

၁-၆-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ မွန်ြပည်နယ်၊ မာ်လ မိုင် မို ့အ ြခစိက် လူ ့စွမ်းအင်
အရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ့ ုး ရးသင်တန်း ကျာင်း (အမျိုးသား ခတ်သစ်အဖွဲ ့အစည်း)မှ
သင်တန်းသား၊

သင်တန်းသူများနှင့်

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

လပ်ငန်းများအား ရှငး် လင်း ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၁၀) ၁၅-၆-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌
သင်တန်းသား

(၅၆)

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

Myanmar
ဦးအား

Egress

မှ

တွ ဆ၍
့

တာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျားနှင့်
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ ပါသည်။
(၁၁) ၁၄-၇-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ရွး ကာက်ပပ
ဲွ ညာ ပး ရးနှင့် လ့လာ စာင့် ကည့် ရး
မိတ်ဖက်များအဖွဲ ့
တွ ဆ၍
့

(ြမန်မာြပည်) မှ ကိယ်စားလှယ် (၂၃) ဦးအား

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်းများနှင့်

စာင့် ကည့် လ့လာ ရး

လပ်ငန်းစဉ်များ အား ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။
(၁၂) ၄-၉-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌
တွ ဆ၍
့
ခဲပ
့ ါသည်။
74

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

ဒါန ရှ ့ ဆာင်အဖွဲ ့မှ

သင်တန်းသားများအား

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်းများအား

ရှင်းလင်း ဆွး နွး

75
(ဂ)

လူမအဖွဲ ့အစည်းများ၏တင်ြပချက်များအ ပ လက်ခ တွ ဆ
့ ဆွး နွးမ
(၁)

၂၅-၄-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ လွတလ
် ပ် သာ

ရွး ကာက်ပွဲ

စာင့် ကည့်ကန
ွ ယ
် က်အဖွဲ ့ (Myanmar Network For Free Election
MYNFREL) အဖွဲ ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ဆ၍
့
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ
လပ်ငန်းများအား ရှငး် လင်း ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၂)

၇-၆-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ Myanmar Egress မှ ကိယ်စားလှယ် (၃) ဦးနှင့်
တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ လပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်း ဆွး နွး

ခဲပ
့ ါသည်။
(၃)

၁-၁၁-၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌
ကွနယ
် က်မှ

ရွး ကာက်ပွဲ

ဦးသူရ ဇာ်

စာင့် ကည့် လ့လာသူများ

ဦး ဆာင် သာအဖွဲ ့နှင့်

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်းများအား ရှငး် လင်း ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၄)

၂၃-၁-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငဥ
် က္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌

ရွး ကာက်ပွဲ လ့လာ ရး

ကွနယ
် က်

အလပ်အမ ဆာင်အဖွဲ ့ (ယာယီ) မှ ကိယ်စားလှယ် (၃) ဦး၊ NDI မှ Mr.
Zach

တိ ့နှင့်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများ

တွ ဆ
့ ဆွး နွး

ခဲပ
့ ါသည်။
(၅)

၁၈-၂-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌

အလ မို ့နယ်

ြပည်သူလတ်
့
တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်

ဦးခိင် မာင်ရည်၊ (၈၈) မျိုးဆက်လင
ူ ယ်များအဖွဲ ့ (ပွငလ
့် င်းြမန်မာ့ ရှ ့ ဆာင်)
မှ

တာဝန်ရှိသူများနှင့်

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်းများ

ဆွး နွးခဲ့ ပါသည်။
(၆)

၇-၅-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ TSI အဖွဲ ့မှ ကိယ်စားလှယ်များနှင့်

တွ ဆ၍
့

Voter List Pilot Project အတွက် ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၇)

၇-၁၀-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်
(၆) ဦးနှင့်

တွ ဆ၍
့

ဆွး နွးခဲ့ ပါသည်။
75

ရွး ကာက်ပွဲ စာင့် ကည့် လ့လာ ရးဆိင်ရာများ

76
(၈)

၂၈-၁၁-၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌

International

IDEA

အဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ် (၅) ဦးအား

နှင့်

အရပ်ဘက်လူမ

တွ ဆ၍
့

ရွး ကာက်ပဲွ

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
(၉)

၂၀-၃-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
ဧည့် တွ ခန်
့ းမ ဆာင်၌ (ပွင့်လင်းြမန်မာ့ ရှ ့ ဆာင်) ၏ အ က ပးအဖွဲ ့ဝင်
ဦး အာင်ဒင် ဦး ဆာင် သာအဖွဲ ့အား တွ ဆခဲ
့ ့ပါသည်။

(၁၀) ၂၅-၅-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ

ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ
ြမန်မာနိင်ငမသန်စွမ်းသူများ
အဖွဲ ့မှ ဦး အာင်ကဝင်
ိ း

ရှ ့ ဆာင်

ဦး ဆာင် သာအဖွဲ ့နှင့် တွ ဆ၍
့
၂၀၁၅ ခနှစ်

ရွး ကာက်ပွဲတွင် မသန်စမ
ွ း် သူများအတွက် အဆင် ြပ သာ စြပမဲရများ
ြဖစ် ပ လာ ရးအတွက် ဆွး နွး ခဲ့ပါသည်။
(၁၁) ၁၃-၈-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ရး
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌
အဖွဲ ့အား

ဦးစိင်းရဲ ကျာ်စွာြမင့်

လက်ခ တွ ဆ
့ ပီး

ဦး ဆာင် သာ

ရွး ကာက်ပွဲ

PACE

စာင့် ကည့် လ့လာ ရး

ဆိင်ရာများ ဆွး နွးခဲ့ ပါသည်။
(၁၂) ၁၁-၉-၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွ၌
ဲ

ရန်ကန် မို ့

ရလီလမ်းရှိ
ပ

ြပည် ထာင်စ

ိတဖွ ဖ
့ ိုး ရးအင်စတီကျုမှ

ကိယ်စားလှယ် အဖွဲ ့နှင့် တွ ဆ
့ ပီး မဲဆန္ဒရှင်ပညာ ပးြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဆွး နွးခဲပ
့ ါသည်။
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77
အခန်း(၁၁)

မဲဆန္ဒနယ်များသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတြ် ခင်း၊ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း မြပုနိင် သာ
နယ် ြမများစာရင်း ထတ်ြပန်ြခင်း
မဲဆန္ဒနယ်များသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်သတ်မတ
ှ ်ြခင်း
၁၃၄။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် ဥပ ဒ

ပဒ်မ ၁၀(ဃ) နှင့် ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄ တိ ့အရ

ပါတီစဒီမိက ရစီ

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပအ
ဲွ တွက် ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလးရှိ မို ့နယ် ၃၃၀ ကိ တစ် မို ့နယ်လ င်
ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်အြဖစ် သတ်မှတ် ကာင်း ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇူလိင်လ ၁ ရက်စွဲပါ
ကညာချက်အမှတ်

(၂၂/၂၀၁၅)

ြဖင့်

ထတ်ြပန် ကညာခဲ့ပါသည်။

နာက်ဆက်တွဲ(ဎ)ြဖင့်

ဖာ်ြပပါသည်။
၁၃၅။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် ဥပ ဒ

ပဒ်မ ၁၀(ဃ) နှင့် အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄ တိ ့အရ

ြပည် ထာင်စ

တစ်ဝန်းလးရှိ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်တစ်ခစီအတွက် အမျိုးသားလတ် တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်
(၁၂) နယ်စီ သတ်မှတ် ကာင်း ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဇူလင်
ိ လ ၁ ရက်စွဲပါ

ကညာချက်အမှတ် (၂၃/၂၀၁၅)

ြဖင့် ထတ်ြပန် ကညာခဲ့ပါသည်။ နာက်ဆက်တွဲ(ဏ) ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
၁၃၆။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် ဥပ ဒ

ပဒ်မ ၁၀(ဃ) နှင့် တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒ
ပဒ်မ ၄ တိ ့အရ ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလးရှိ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မို ့နယ်
တစ် မို ့နယ်တွင် တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် လတ် တာ် မဲဆန္ဒနယ် (၂) နယ်စီ
သတ်မတ
ှ ် ကာင်း ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၁ ရက်စွဲပါ
လည်း ကာင်း၊

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ

ပဒ်မ

၁၆၁၊

ကညာချက်အမှတ် (၂၄/၂၀၁၅) ြဖင့်
ပဒ်မခွဲ

(ခ)နှင့်

ပဒ်မခွဲ

(ဂ)တိ ့အရ

တိင်းရင်းသားလူမျိုးလတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခွင့်ရှိသည့် တိင်းရင်းသားလူမျိုး
တစ်မျိုးစီအတွက်

သက်ဆင်
ိ ရာ

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်တစ်ခလးကိ

တစ်နယ်စအ
ီ ြဖစ် သတ်မတ
ှ ် ကာင်း ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇူလင်
ိ လ ၁ ရက်စွဲပါ
(၂၅/၂၀၁၅)ြဖင့်လည်း ကာင်း
တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

ထတ်ြပန် ကညာခဲ့ပါသည်။
သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်

မဲဆန္ဒနယ်

ကညာချက်အမှတ်

ထိထတ်ြပန် ကညာခဲ့သည့်
မဲဆန္ဒနယ်များအနက်

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီးမှ စဉ့်ကူးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) နှင့် စဉ့်ကူးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊
ရှမ်းြပည်နယ်မှ ပင် လာင်း လာင်းမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)၊ မဘိမး် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ မိင်းြဖတ်
မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)နှင့် မိင်းြဖတ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်အမှတ်(၂)တိ ့၏မဲဆန္ဒနယ်များကိ
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ြပာင်းလဲြပင်ဆင်
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သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် (တိင်းရင်းသား
လူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်အပါအဝင်) မဲဆန္ဒနယ် ၆၇၃ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မဲဆန္ဒနယ် ြပာင်းလဲြပင်ဆင်
သတ်မှတ်ချက်များကိ နာက်ဆက်တဲွ (တ)ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းမြပုနိင် သာ နယ် ြမများစာရင်း ထတ်ြပန်ြခင်း
၁၃၇။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ပဒ်မ ၁၀(စ)အရ လွတ်လပ်၍တရားမ တ သာ
နယ် ြမများတွင်

ကာ်မရှင် ဥပ ဒ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရန် အ ြခအ နမရှိသည့်

ရွ ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပြခင်း ြပုလပ်မည်မဟတ် ကာင်း

အာက်ပါအတိင်း ထတ်ြပန်

ကညာခဲပ
့ ါသည် (က)

၁၂.၁၀.၂၀၁၅ ရက်စပ
ဲွ ါ

ကညာချက်အမှတ် (၆၁/၂၀၁၅) ြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်

အတွင်းရှိ မို ့နယ်(၁၁) မို ့နယ်မှ ကျးရွာ အပ်စ (၂၁၁) အပ်စ၊
(ခ)

၁၂.၁၀.၂၀၁၅ ရက်စပ
ဲွ ါ

ကညာချက်အမှတ် (၆၂/၂၀၁၅) ြဖင့် ကရင်ြပည်နယ်

အတွင်းရှိ မို ့နယ် (၇) မို ့နယ်မှ ကျးရွာ အပ်စ (၉၄) အပ်စ၊
(ဂ)

၁၂.၁၀.၂၀၁၅ ရက်စပ
ဲွ ါ ကညာချက်အမှတ် (၆၃/၂၀၁၅) ြဖင့် ပဲခးူ တိင်း ဒသ ကီး
အတွင်းရှိ မို ့နယ် (၂) မို ့နယ်မှ ကျးရွာအပ်စ (၄၁) အပ်စ၊

(ဃ) ၁၂.၁၀.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ

ကညာချက်အမှတ် (၆၄/၂၀၁၅) ြဖင့် မွန်ြပည်နယ်

အတွင်းရှိ မို ့နယ် (၁) မို ့နယ်မှ ကျးရွာအပ်စ (၁) အပ်စ၊
(င)

၁၂.၁၀.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ

ကညာချက်အမှတ် (၆၅/၂၀၁၅) ြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ်

အတွင်းရှိ မို ့နယ်တစ်ခလးအ နြဖင့် မို ့နယ်(၅) မို ့နယ်၊ မို ့နယ် (၈) မို ့နယ်မှ
ကျးရွာအပ်စ (၅၆) အပ်စ၊
(စ)

၂၇.၁၀.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ

ကညာချက်အမှတ် (၆၇/၂၀၁၅) ြဖင့် ရှမး် ြပည်နယ်

အတွင်းရှိ မို ့နယ်တစ်ခလးအ နြဖင့် မို ့နယ်(၂) မို ့နယ်၊ မို ့နယ် (၂) မို ့နယ်မှ
ကျးရွာအပ်စ (၅၀) အပ်စ။
၁၃၈။

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပြခင်းမြပုနိင် သာ

ဖာ်ြပပါသည်။

78

နယ် ြမများစာရင်းကိ
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အခန်း(၁၂)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် န ့ရက်များသတ်မှတ် ကညာြခင်း
ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမည့် န ့ရက်သတ်မှတ် ကညာြခင်း
၁၃၉။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပ

အ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၉၉(က)၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀ ပါ
တာဝန်နင
ှ လ
့် ပ်ပင်
ိ ခင
ွ က
့် ကျင့
ိ
သ
် း၍ သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၄(ဂ)နှင့်
နည်းဥပ ဒ ၁၆(က)တိ ့အရ ၁၃၇၇ ခနှစ၊် သီတင်းက တ်လြပည့် ကျာ် ၁၁ ရက် (၂၀၁၅ ခနှစ၊်
နိဝင်ဘာလ ၈ ရက်) တနဂ နွ န ့တွင် လတ် တာ်အသီးသီးအတွက် ပါတီစဒီမက
ိ
ရစီအ ထွ ထွ
ရွး ကာက်ပွဲများကိ ကျင်းပြပုလပ်မည်ြဖစ် ကာင်း ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၈ ရက် ရက်စွဲပါ
ကညာချက်အမှတ် ( ၂၈ / ၂၀၁၅) ြဖင့် ထတ်ြပန် ကညာခဲပ
့ ါသည်။
လတ် တာ်အသီးသီးအတွက် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် ြခင်း၊
စိစစ်ြခင်း၊ ရပ်သမ
ိ း် ြခင်းတိ ့နှငစ
့် ပ်လျဉ်းသည့် န ့ရက်များသတ်မတ
ှ ် ကညာြခင်း
၁၄၀။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

နည်းဥပ ဒ

၁၆

ပါလပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားကိ

ကျင်သ
့ းလျက်

သက်ဆင်
ိ ရာ

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ

လတ် တာ်အသီးသီးအတွက်

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ အမည်စာရင်း တင်သင
ွ း် ြခင်း၊ စိစစ်ြခင်း၊ ရပ်သမ
ိ း် ြခင်းတိ ့နှငစ
့် ပ်လျဉ်းသည့်
န ့ရက်များကိ ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇူလင်
ိ လ ၈ ရက်စပ
ဲွ ါ ကညာချက်အမှတ်(၂၉/၂၀၁၅)ြဖင့် အာက်ပါအတိင်း
သတ်မတ
ှ ် ကညာခဲပ
့ ါသည် (က) လတ် တာ်အသီးသီး၏မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်

၁၃၇၇ ခနှစ၊် ဒတိယဝါဆိလဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇူလိင်လ ၂၀ ရက်)

စာရင်း စတင်တင်သွင်းနိင်သည့် န ့ရက်
(ခ)

လတ် တာ်အသီးသီး၏မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်

၁၃၇၇ ခနှစ၊် ဒတိယဝါဆိလြပည့် ကျာ် ၈ ရက်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်

(၂၀၁၅ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၈ ရက်)

စာရင်းတင်သင
ွ း် နိင်သည့် နာက်ဆး န ့ရက်
(ဂ)

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း ၁၃၇၇ ခနှစ၊် ဒတိယဝါဆလြ
ိ ပည် ကျာ် ၁၁ ရက်
တင်သင
ွ း် လာများကိ ရပ်သမ
ိ း် လိက ရပ်သမ
ိ း်
နိင်သည့် နာက်ဆး န ့ရက်
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(၂၀၁၅ ခနှစ၊် သဂတ်လ ၁၁ ရက်)
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(ဃ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း
တင်သွင်းလာများ စိစစ်မည့် န ့ရက်

၁၃၇၇ ခနှစ၊် ဒတိယဝါဆိလြပည့် ကျာ် ၁၂
ရက်မှ ဝါ ခါင်လဆန်း ၆ ရက် အ ထိ
(၂၀၁၅ ခနှစ၊် သဂတ်လ ၁၂ ရက်မှ
၂၁ ရက် အထိ)

၁၄၁။

ထိသိ ့ သတ်မတ
ှ ် ပီး နာက် ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝန်းလး ဇွန်လ နှင့် ဇူလိင်လများအတွင်း

မတ်သမိး သည်းထန်စွာ ရွာသွနး် မများ ကာင့် တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်အချို ့တွင်
ရလ မများ၊

ရ ကီး

ြမ ပိုမများ စသည့် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်များ ကု တွ ခဲ့ ့ရပါသည်။ ထိ ့ ကာင့်

နိင်င ရးပါတီအချို ့က

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ြခင်း၊

စိစစ်ြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ န ့ရက်များ တိးြမင့်သတ်မှတ် ပးပါရန် တင်ြပချက်အရ
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သည် ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၃ ရက်စွဲပါ ကညာချက်အမှတ်
(၄၁/၂၀၁၅)ြဖင့် လတ် တာ်အသီးသီးအတွက် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ အမည်စာရင်း
တင်သွင်းြခင်း၊ စိစစ်ြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်းတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

န ့ရက်များကိ

အာက်ပါအတိင်း

ြပာင်းလဲြပင်ဆင် သတ်မတ
ှ ် ပးခဲပ
့ ါသည် (က) လတ် တာ်အသီးသီး၏မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်

၁၃၇၇ ခနှစ၊် ဒတိယဝါဆိလဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇူလိင်လ ၂၀ ရက်)

စာရင်း စတင်တင်သွင်းနိင်သည့် န ့ရက်
(ခ)

လတ် တာ်အသီးသီး၏မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်

၁၃၇၇ ခနှစ၊် ဒတိယဝါဆလြ
ိ ပည့် ကျာ် ၁၄ ရက်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်

(၂၀၁၅ ခနှစ၊် သဂတ်လ ၁၄ ရက်)

စာရင်းတင်သင
ွ း် နိင်သည့် နာက်ဆး န ့ရက်
(ဂ)

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း ၁၃၇၇ ခနှစ၊် ဝါ ခါင်လဆန်း ၂ ရက်
တင်သင
ွ း် လာများကိ ရပ်သမ
ိ း် လိက ရပ်သမ
ိ း်

(၂၀၁၅ ခနှစ၊် သဂတ်လ ၁၇ ရက်)

နိင်သည့် နာက်ဆး န ့ရက်
(ဃ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်း
တင်သွင်းလာများ စိစစ်မည့် န ့ရက်

၁၃၇၇ ခနှစ၊် ဝါ ခါင်လဆန်း ၃ ရက်မှ
ဝါ ခါင်လဆန်း ၁၂ ရက် အ ထိ
(၂၀၁၅ ခနှစ၊် သဂတ်လ ၁၈ ရက်မှ
၂၇ ရက် အထိ)

80

81
၁၄၂။

၂၀၁၅

ခနှစ်

ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင်

ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်

အ ရွးခမည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများအနက် အချို ့သည် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၂ တိ ့မှ
ရွး ကာက်ခခဲ့ရ သာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ

ြဖစ် က ပီး

အစည်းအ ဝးများသိ ့ တက် ရာက် န သာအချိန်ြဖစ်ပါသည်။
အစည်းအ ဝးများ

တက် ရာက် နရသြဖင့်

သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ်

ထိပဂ္ဂိုလ်များသည်

လတ် တာ်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း

အမည်စာရင်း

တင်သွင်းလာများ စိစစ်သည့်အချိန်တွင် ကိယ်တိင်သွား ရာက် စိစစ်ခနိင်သည့် အ ြခအ နတွင်
မရှိ ကာင်း

သိရပါသည်။

ထိ ့ ကာင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သည်

ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာများ

စိစစ်မည့် န ့ရက်ကိ

လတ် တာ်

၁၃၇၇

ခနှစ်၊

ဝါ ခါင်လဆန်း ၃ ရက် န ့မှ ဝါ ခါင်လြပည့် ကျာ် ၁ ရက် န ့ ( ၂၀၁၅ ခနှစ၊် သဂတ်လ ၁၈ ရက် မှ
၃၁ ရက် န ့အထိ)

ြပာင်းလဲြပင်ဆင်တိးြမင့်သတ်မှတ်လိက် ကာင်း ၂၀၁၅ ခနှစ၊် သဂတ်လ ၂၁

ရက်စွဲပါ ကညာချက်အမှတ(် ၄၇/၂၀၁၅)ြဖင့် ထတ်ြပန် ကညာခဲ့ပါသည်။

81

82
အခန်း(၁၃)

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း၊ စိစစ်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းနှင့်
အမည်စာရင်းထတ်ြပန် ကညာြခင်း
၁၄၃။

၂၀၁၅ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင်ကျင်းပမည့် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်

ယှဉ် ပိုင် ကမည့်
ြပည်နယ်၊

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများသည်

သက်ဆိင်ရာ

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/

သက်ဆိင်ရာ
ဒသနှင့်

တိင်း ဒသ ကီး/
ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသိ ့ ၂၀၁၅ ခနှစ၊် ဇူလိင်လ ၂၀ ရက် န ့မှ သဂတ်လ ၁၄ ရက် န ့အတွင်း
အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာ တင်သွင်းသူ
ဦး ရမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် (က) ြပည်သူ ့လတ် တာ်

၁၇၇၂ ဦး

(ခ)

အမျိုးသားလတ် တာ်

၉၁၃ ဦး

(ဂ)

တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်လတ် တာ်

၃၅၀၄ ဦး

(တိင်းရင်းသားလူမျိုးလတ် တာ်အပါအဝင်)
စစ ပါင်း
၁၄၄။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူများသည်
နာက်ဆး န ့ရက်ြဖစ်သည့်

၂၀၁၅

၆၁၈၉ ဦး

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် သူများအနက်

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ
ခနှစ်၊

သဂတ်လ

၁၇

အချို ့

ရပ်သိမ်းနိင်သည့်

ရက် န ့ အထိ

အမည်စာရင်း

တင်သွင်းလာများကိ ရပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ရပ်သိမ်းသည့်ဦး ရမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် (က) ြပည်သူ ့လတ် တာ်

၁၁ ဦး

(ခ)

အမျိုးသားလတ် တာ်

၆ ဦး

(ဂ)

တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်လတ် တာ်
စစ ပါင်း

82

၂၂ ဦး
၃၉ ဦး

83
၁၄၅။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအြဖစ်

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ထားသူများ၏

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ ၂၀၁၅ ခနှစ၊်

သဂတ်လ ၁၂ ရက် န ့မှ ၃၁ ရက် န ့အထိ

စိစစ်ခဲ့ပါသည်။ စိစစ် တွ ရှ့ ိချက်များအရ အာက်ပါအ ရအတွက်အတိင်း လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်
လာင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိ ပယ်ခဲ့ပါသည် (က) ြပည်သူ ့လတ် တာ်

၁၆ ဦး

(ခ)

အမျိုးသားလတ် တာ်

၂၁ ဦး

(ဂ)

တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်လတ် တာ်

၃၈ ဦး

စစ ပါင်း
၁၄၆။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

၇၅ ဦး

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှင်

ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀(စ)အရ လွတ်လပ်၍တရားမ တ သာ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရန် အ ြခအ နမရှသ
ိ ည့်
နယ် ြမများတွင် ရွ ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပြခင်း ြပုလပ်မည်မဟတ် ကာင်း ကညာခဲရ
့ ာ ရှမး် ြပည်နယ်မှ
မို ့နယ်တစ်ခလး
အဆိပါ

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပြခင်းမြပုလပ်သည့်

(၇) မို ့နယ်တွင်

တင်သွင်းလာများ

(၃) မို ့နယ်၌သာ

တင်သင
ွ း် ထား ပီး

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာများ

မို ့နယ်(၇)

မို ့နယ် ပါဝင်ပါသည်။

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
(၄) မို ့နယ်တွင်

တင်သင
ွ း် ထားြခင်းမရှပ
ိ ါ။

အမည်စာရင်း

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း
ထိ ့ ကာင့်

မို ့နယ်(၃) မို ့နယ်တွင်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ထား သာ ဦး ရမှာ

အာက်ပါအတိင်း

ြဖစ်ပါသည် (က) ြပည်သူ ့လတ် တာ်

၁၁ ဦး

(ခ)

၂၁ ဦး

တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်လတ် တာ်
စစ ပါင်း

၁၄၇။

၄၃ ဦး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် လာများ စိစစ် ပီး နာက်ပင်
ိ းတွင်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ

(၅)ဦး

ကွယလ
် ွန်ခဲ့ပါသည်။

ကွယလ
် န
ွ သ
် ာွ းသည့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းဦး ရမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် (က) ြပည်သူ ့လတ် တာ်

၁ ဦး

(ခ)

၄ ဦး

တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်လတ် တာ်
စစ ပါင်း

83

၅ ဦး

84
၁၄၈။

ထိ ့ ကာင့် ၂၀၁၅ ခနှစ၊် နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင် ကျင်းပသည့် အ ထွ ထွ

ရွး ကာက်ပသ
ဲွ ိ ့ ဝင် ရာက်ယဉ
ှ ် ပိုင်ခ့ဲ သာ နိင်င ရးပါတီကယ်
ိ စားြပု လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း
နှင့် တစ်သီးပဂ္ဂလ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း ဦး ရမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည် စဉ်

လတ် တာ်

နိင်င ရးပါတီ

တစ်သီးပဂ္ဂလ

ပါင်း

၁၆၄၃ ဦး

၉၀ ဦး

၁၇၃၃ ဦး

၈၄၄ ဦး

၄၂ ဦး

၈၈၆ ဦး

၃၂၄၁ ဦး

၁၇၈ ဦး

၃၄၁၉ ဦး

၅၇၂၈ ဦး

၃၁၀ ဦး

၆၀၃၈ ဦး

ကိယ်စားြပု

(က) ြပည်သူ ့လတ် တာ်
(ခ)

အမျိုးသားလတ် တာ်

(ဂ)

တိင်း ဒသ ကီးနှင့်
ြပည်နယ်လတ် တာ်
(တိင်းရင်းသားလူမျိုး
လတ် တာ်အပါအဝင်)
စစ ပါင်း

84

85
အခန်း(၁၄)

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ၊နည်းဥပ ဒနှင့် လပ်ငန်းလမ်းညန်စာအပ်များ ပနှိပ်ြခင်း၊
ြဖန ့် ဝ ပးြခင်း၊ ြဖနြဖူး
့်
ရာင်းချြခင်း
၁၄၉။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ၊

နိင်င ရးပါတီများ၊

သတင်းမီဒယ
ီ ာများနှင့်

အများြပည်သမ
ူ ျား

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင့ဆ
် င့န
် င
ှ ့်

ဌာနဆိင်ရာများနှင့်

အရပ်ဖက်လမ
ူ အဖွဲ ့အစည်းများ၊

ဖတ်ရ လ့လာအသးြပုနိင်ရန်အတွက်

လတ် တာ်

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒစာအပ်များ၊ နိင်င ရးပါတီဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒစာအပ်များ နှင့်
လပ်ငန်းလမ်းညန်စာအပ်များအားပနှိပ်၍ ြဖန ့် ဝ ပးြခင်း၊ ြဖနြဖူး
့်
ရာင်းချြခင်းများ

ဆာင်ရက
ွ ်

ခဲ့ပါသည်။
ပနှိပ်ြခင်း၊ ြဖန ့် ဝြခင်းနှင့် ထတ် ပးြခင်း
၁၅၀။

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ

(၃)မျိုးနှင့်

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒများ

(၃)မျိုး စစ ပါင်း စာအပ် (၆)အပ်ကိ ယှဉတ
် ဲွ ဖာ်ြပပါအပ် ရနှင့် တန်ဖိးအတိင်း

အာက်ပါ

ပနှိပ်တိက်နှစ်ခသိ ့ ခွဲ ဝပနှိပ်ခဲ့ပါသည် (က) ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊ပနှိပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်းသိ ့ အပ်နှသည့်
စာအပ်များ
စဉ်

စာအပ်အမည်

ပနှိပ်သည့်

တစ်အပ်နန်း

အပ် ရ
(၁) ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ

၁၀၀၀၀၀

၁၆ဝိ/-

၁၀၀၀၀၀

၁၆ဝိ/-

၁၀၀၀၀၀

၃၄ဝိ/-

(၂) တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်(သိ ့မဟတ်)
ြပည်နယ်လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ
(၃) တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်(သိ ့မဟတ်)
ြပည်နယ် လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ
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( ခ ) Seven Colour ပနှိပ်လပ်ငန်းသိ ့အပ်နှသည့် စာအပ်များ
စဉ်

စာအပ်အမည်

ပနှိပ်သည့်

တစ်အပ်နန်း

အပ် ရ
(၁) အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ

၁၀၀၀၀၀

၁၆ဝိ/-

(၂) ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ

၁၀၀၀၀၀

၃၄ဝိ/-

(၃) အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၁၀၀၀၀၀
၁၅၁။

လတ် တာ်ဥပ ဒ၊

နည်းပ ဒစာအပ်များအား

၃၄ဝိ/-

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ

အဆင့်ဆင့်သိ ့ လပ်ငန်းသးအြဖစ် အာက်ပါအတိင်း အခမဲ့ ြဖန ့် ဝခဲ့ပါသည် (က) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊

ခရိင်၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသ၊

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအားလးသိ ့ တစ်ဖွဲ ့လ င် ဥက္က

မို ့နယ်

နှင့် အဖွဲ ့ဝင် ၁၅ ဦး

အတွက် တစ်ဦးလင် ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ (၆)မျိုး တစ်စနန်းြဖင့် ၁၅ စစီြဖန ့် ဝပါသည်။
( ခ ) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊

ခရိင်၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသ၊

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးအားလးသိ ့ တစ်ရးလ င်

ဥပ ဒ၊

မို ့နယ်

နည်းဥပ ဒ

(၆)မျိုး ၂ စနန်းြဖန ့် ဝပါသည်။
( ဂ ) ရပ်ကက
ွ န
် င
ှ ့်

ကျးရွာအပ်စ

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွရ
ဲ း

အားလးသိ ့

တစ်ရးလ င် ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ(၆)မျိုး ၂ စနန်းြဖန ့် ဝပါသည်။
နာက်ဆက်တွဲ ( ဒ ) ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
၁၅၂။

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်မှ

ပထမအ ကိမ်

ရာင်းချ ပးရန်အတွက်

ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ စာအပ်များ (၆)မျိုး တစ်စနန်းြဖင့် အာက်ပါအစများအတိင်း ြဖန် ့ ဝခဲ့ပါသည် (က) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာ်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးများအတွက် တစ်ရးလ င်
အစ (၅၀) နန်း ြဖန ့် ဝပါသည်။
( ခ ) ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/

ဒသ

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွရ
ဲ းများ

အတွက် တစ်ရးလ င် အစ (၅၀) နန်း ြဖန ့် ဝပါသည်။
( ဂ ) စစ်ကိင်း၊ ပဲခးူ ၊ မ ကွး၊ မန္တ လး၊ ရန်ကန် တိင်း ဒသ ကီးလက် အာက်ခ မို ့နယ်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးများအတွက် တစ်ရးလ င် အစ (၁၀၀)နန်း ြဖန ့် ဝပါသည်။
(ဃ) ကျန် မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးများအတွက် တစ်ရးလ င် အစ (၅၀)
နန်း ြဖန ့် ဝပါသည်။
နာက်ဆက်တွဲ ( ဓ ) ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
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၁၅၃။

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒစာအပ်များကိ အာက်ပါ စျးနန်းများအတိင်း ရာင်းချ

ပးခဲ့ပါသည်စဉ်

စာအပ်အမည်

ဈးနန်း
(ကျပ်)

(က) ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပဒ

၂၀ဝိ/-

( ခ ) အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ

၂၀ဝိ/-

( ဂ ) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်

၂၀ဝိ/-

(ဃ) ြပည်သူလတ်
့
တာ် ရွး ကာက်နည်းပွဥ
ဲ ပဒ

၄၀ဝိ/-

( င ) အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပန
ဲွ ည်းဥပ ဒ

၄၀ဝိ/-

( စ ) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်
၁၅၄။

ရွး ကာက်ပဥ
ဲွ ပ ဒ

ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၄၀ဝိ/-

၃၀.၇.၂၀၁၅ ရက် န ့ တွင် တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသိ ့ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ (၆)မျိုး တစ်စနန်းြဖင့် အစ (၅၀၀)စီ ဒတိယအ ကိမ် ရာင်းချရန်
ထပ်မြဖန ့် ဝ ပးခဲ့ပါသည်။
၁၅၅။

လတ် တာ် ရွး ကာ်ပွဲဥပ ဒ၊နည်းဥပ ဒစာအပ်များ ပနှိပ်မ၊ ြဖန ့် ဝမ၊ လက်ကျန်ရမ
ိှ မှာ

အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်စဉ် စာအပ်အမျိုးအမည်

ပနှိပ်

ြဖန ့် ဝ

လက်ကျန်

(က)

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပဒ

၁၀၀၀၀၀

၇၈၅၅၀

၂၁၄၅၀

(ခ)

အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ

၁၀၀၀၀၀

၇၈၅၅၀

၂၁၄၅၀

(ဂ)

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်
၁၀၀၀၀၀

၇၈၅၅၀

၂၁၄၅၀

ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ
(ဃ)

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်နည်းပွဥ
ဲ ပဒ

၁၀၀၀၀၀

၇၈၅၅၀

၂၁၄၅၀

(င)

အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲ

၁၀၀၀၀၀

၇၈၅၅၀

၂၁၄၅၀

၁၀၀၀၀၀

၇၈၅၅၀

၂၁၄၅၀

နည်းဥပ ဒ
(စ)

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်
ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ
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၁၅၆။

ကျန်ရှိ သာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒစာအပ်များအား ြပည် ထာင်စ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးတွင်ထားရှိ ပီး ဌာနဆိင်ရာနှင့်ဝန်ထမ်းများအား လပ်ငန်းသးအ နြဖင့်
ြဖန ့် ဝ ပးြခင်း၊

ပဂ္ဂလက
ိ သးအ နြဖင့်

ရာင်းချ ပးြခင်းများ

ဆာင်ရက
ွ ် ပးခဲပ
့ ါသည်။

၁၇.၁၁.၂၀၁၅ ရက် န ့ထိ လက်ကျန်အ ရအတွက်မှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည် စဉ်

စာအပ်အမျိုးအစား

ရရှိ

ထတ် ပး

ရာင်းချ လက်ကျန်

(က) ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ

၂၁၄၅၀

၂၉၀၇

၃၇၈၂

၁၄၇၆၁

( ခ ) အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ

၂၁၄၅၀

၂၆၆၇

၄၂၈၉

၁၄၄၉၄

၂၁၄၅၀

၂၉၀၆

၃၅၇၁

၁၄၉၇၃

၂၁၄၅၀

၂၈၃၀

၃၇၇၅

၁၄၈၄၅

( င ) အမျိုးသားလတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၂၁၄၅၀

၂၈၁၂

၄၂၇၆

၁၄၃၆၂

၂၇၀၈

၃၅၇၃

၁၅၁၆၉

( ဂ ) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်
ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ
(ဃ) ြပည်သူ ့လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ

( စ ) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်
ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ

၂၁၄၅၀

နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်း ဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒစာအပ်များပနှိပ်ြခင်း
၁၅၇။

နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်း ဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒစာအပ်များအား ြပန် ကား ရး

ဝန် ကီးဌာန၊ ပနှိပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်းသိ ့

ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ အပ် ရနှင့်

စျးနန်း

အတိင်း ပနှိပ် ပးရန် အပ်နှခဲ့ပါသည် စဉ် စာအပ်အမည်

ပနှိပ်မည့်

တစ်အပ်

စာအပ် ရ

စျးနန်း

၁၅၀၀ အပ်

၁၂၅/-

( ခ ) နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းနည်းဥပ ဒ ၁၅၀၀ အပ်

၃၃ဝိ/-

(က) နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒ

၁၅၈။

နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒစာအပ်များအား တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ် ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က

နှင့် အဖွဲ ့ဝင်များအတွက် တစ်ဦးလ င် တစ်စနန်းြဖင့်

(၁၅) စစီကိလည်း ကာင်း၊ တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသ၊
မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးများအတွက် တစ်ရးလ င် တစ်စနန်းစီကိလည်း ကာင်း

ြဖန ့် ဝ ပးခဲ့ပါသည်။ လက်ကျန်အ ရအတွက်မှာ
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စဉ် စာအပ်အမည်

၁၅၉။

ရရှိ

ထတ် ပး

(က) နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းဥပ ဒ

၁၅၀၀

၆၆၉

၈၃၁

( ခ ) နိင်င ရးပါတီများမှတ်ပတင်ြခင်းနည်းဥပ ဒ

၁၅၀၀

၆၆၉

၈၃၁

နိင်င ရးပါတီများမှတပ
် တင်ြခင်း

ဥပ ဒနှင့်

နည်းဥပ ဒ

ဌာနဆိင်ရာများ၊ နိင်င ရးပါတီများနှင့် ဝန်ထမ်းများသိ ့ လပ်ငန်းသးအြဖစ်

လက်ကျန်

စာအပ်များအား
ြဖန ့် ဝထတ် ပး

ခဲ့ပါသည်။ ၁၇.၁၁.၂၀၁၅ ရက် န ့အထိ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ တစ်မျိုးလ င် ၂၂၈ အပ်စီကျန်ရှိ ပါသည်။
လပ်ငန်းလမ်းညန်(၅)မျိုးစာအပ်ပနှိပ်ြခင်း
၁၆၀။

လပ်ငန်းလမ်းညန်စာအပ်

စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်းသိ ့

(၅)

မျိုးအား

ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ

ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန
အပ် ရနှင့်

၊

ပနှပ
ိ ် ရးနှင့်

စျးနန်းအတိင်း

ပနှိပ်ရန်

အပ်နှခဲ့ပါသည်စဉ် စာအပ်အမည်

ပနှိပ်မည့်

တစ်အပ်

စာအပ် ရ

စျးနန်း

(က) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်

၃၀၀၀

၁၁ဝ ကျပ်

၅၀၀၀

၁၄၅ ကျပ်

၁၅၀၀၀

၁၂၅ ကျပ်

၁၀၀၀၀၀

၁၆၅ ကျပ်

( င ) မဲရမှူး၊ဒတိယမဲရမှူးများနှင့် မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ ၂၀၀၀၀၀၀

၁၄၅ ကျပ်

( ခ ) ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်

( ဂ ) မို ့နယ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်
(ဃ) ရပ်ကွက် ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်

လပ်ငန်းလမ်းညန်

၁၆၁။

လပ်ငန်းလမ်းညန်စာအပ် (၅)မျိုးအား တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်

အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/

ဒသ၊ မို ့နယ်၊ ရပ်ကွက် ကျးရွာအပ်စ

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားနှင့်

မဲရမှူး၊ ဒတိယမဲရမှူး၊ မဲရအဖွဲ ့ဝင်များအတွက် အာက်ပါအတိင်း ြဖန ့် ဝထားရှိခဲ့ပါသည်89
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(က) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်
(၁) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က နှင့် အဖွဲ ့ဝင်များ
အတွက် တစ်ဦးလ င်တစ်အပ်နန်းြဖင့် ၁၅ အပ်စီြဖန ့် ဝပါသည်။
(၂) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့် မို ့နယ်
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်ရင
ှ အ
် ဖွဲ ့ခွရ
ဲ းများအတွက် တစ်အပ်စီ ြဖန ့် ဝပါသည်။
( ခ ) နြပည် တာ်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခင
ွ ့်ရတိင်း / ဒသ၊ ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်
(၁) တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်၊

ခရိင်၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က နှင့်

အဖွဲ ့ဝင်များအတွက်

ဒသ

တစ်ဦးလ င်

တစ်အပ်နန်းြဖင့် ၁၅ အပ်စီ ြဖန ့် ဝပါသည်။
(၂) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့် မို ့နယ်
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်ရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးများအတွက် နှစ် အပ်စီ ြဖန ့် ဝပါသည်။
( ဂ ) မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်
(၁) တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်၊

ခရိင်၊

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

ဥက္က နှင့်

ဒသနှင့်

အဖွဲ ့ဝင်များအတွက်

တစ်ဦးလ င် တစ်အပ်နန်းြဖင့် ၁၅ အပ်စီ ြဖန ့် ဝပါသည်။
(၂) တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/

ဒသနှင့်

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်ရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးများအတွက် တစ်ရးလ င် (၃) အပ်နန်းစီ
ြဖန ့် ဝပါသည်။
(ဃ) ရပ်ကွက် ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်
(၁) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ ကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် တိင်း/ ဒသ ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က နှင့် အဖွဲ ့ဝင်များအတွက် တစ်ဦးလ င်တစ်အပ်နန်းြဖင့်
၁၅ အပ်စီြဖန ့် ဝပါသည်။
(၂) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ခရိင်၊ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့်

မို ့နယ်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်ရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးများ အတွက် တစ်ရးလ င် (၃) အပ်နန်းစီ
ြဖန ့် ဝပါသည်။
(၃) ရပ်ကွက်နှင့်

ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွရ
ဲ းများ

တစ်ရးလ င် (၃)အပ်စီ ြဖန ့် ဝပါသည်။
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( င ) မဲရမှူး၊ဒတိယမဲရမှူးများနှင့် မဲရအဖွဲ ့ဝင်များလပ်ငန်းလမ်းညန်
(၁) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့် မို ့နယ်
ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က နှင့် အဖွဲ ့ဝင်များအတွက် တစ်ဦးလ င်

တစ်အပ်နန်းြဖင့် ၁၅ အပ်နန်းစီြဖန ့် ဝပါသည်။
(၂) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့် မို ့နယ်
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်ရှင် အဖွဲ ့ခွဲရးများအတွက် တစ်ရးလ င် (၃) အပ်နန်းစီ
ြဖန ့် ဝပါသည်။
(၃) ရပ်ကွက်နှင့်

ကျးရွာအပ်စ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးများ အတွက်

တစ်ရးလ င် (၃)အပ်နန်းစီြဖန ့် ဝပါသည်။
(၄) မဲရတစ်ရလ င်(၂)အပ်စီြဖန ့် ဝပါသည်။ နာက်ဆက်တ(ဲွ န)ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
၁၆၂။

ရပ်ကွက်နှင့် ကျးရွာအပ်စလပ်ငန်းလမ်းညန်နှင့် မဲရမှူး၊ ဒတိယမဲရမှူးနှင့် မဲရအဖွဲ ့ဝင်

လပ်ငန်းလမ်းညန်များကိ

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသိ ့ (၁၈.၉.၂၀၁၅) ရက် န ့တွင်

အာက်ပါအတိင်း ဒတိယအ ကိမြ် ဖန ့် ဝ ပးခဲ့ပါသည် (က) ရပ်ကွက်နှင့် ကျးရွာအပ်စ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

လပ်ငန်းလမ်းညန်

စာအပ်အား တစ် မို ့လ င် (၁၂၅) အပ်နန်း ြဖင့်ခွဲ ဝပါသည်။
( ခ ) မဲရမှူး၊

ဒတိယမဲရမှူးနှင့်

မဲရအဖွဲ ့ဝင်

လပ်ငန်းလမ်းညန်

တစ် မို ့နယ်လ င် (၁၄၀)အပ်နန်းြဖင့် ြဖန ့် ဝ ပးပါသည်။

စာအပ်အား

နာက်ဆက်တ(ဲွ ပ)ြဖင့်

ဖာ်ြပပါသည်။
၁၆၃။

လပ်ငန်းလမ်းညန်စာအပ်(၅)မျိုးအား

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်သိ ့

ြဖန ့် ဝ ပးမမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်စဉ်

စာအပ်အမျိုးအစား

ရရှိ

ထတ် ပး

လက်ကျန်

၃၀၀၀

၆၇၀

၂၃၃၀

၅၀၀၀

၂၂၄၁

၂၇၅၉

၁၅၀၀၀

၇၆၅၃

၇၃၄၇

၁၀၀၀၀၀

၉၉၁၈၆

၈၁၄

၂၀၀၀၀၀ ၁၉၈၉၁၇

၁၀၈၃

(က) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်
( ခ ) ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်

( ဂ ) မို ့နယ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်
(ဃ) ရပ်ကွက် ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်
( င ) မဲရမှူး၊ဒတိယမဲရမှူးများနှင့် မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ
လပ်ငန်းလမ်းညန်
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၁၆၄။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းတွင်

၁၇.၁၁.၂၀၁၅

ရက် န ့ထိ

လက်ကျန်

စာရင်းမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်စဉ်

စာအပ်အမျိုးအစား

ရရှိ

ထတ် ပး လက်ကျန်

(က) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်
(ခ)

၅၃၉

၁၇၉၁

၂၇၅၉

၅၃၉

၂၂၂၀

၇၃၄၇

၅၃၉

၆၈၀၈

၈၁၄

၅၃၉

၂၇၅

၁၀၈၃

၅၄၁

၅၄၂

ခရိင်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်

(ဂ)

၂၃၃၀

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်

(ဃ) ရပ်ကွက် ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲလပ်ငန်းလမ်းညန်
(င)

မဲရမှူး၊ဒတိယမဲရမှူးများနှင့် မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ

လပ်ငန်းလမ်ညန်
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အခန်း (၁၅)

မဲရများသတ်မတ
ှ ြ် ခင်း၊ မဲပး၊ လိုဝှ့ ကဆ
် န္ဒြပုခန်း၊ ဆာလာအိတ၊် စတစ်ကာ၊ ချိပထ
် းတဆိ
ိ
ပ၊်
ချိပ် တာင့်၊ အမှန်ြခစ် တဆိပ်တးနှင့် မဲရအကျတိ ့ကိ ြဖန် ့ ဝြခင်း
မဲရများသတ်မှတ်ြခင်း
၁၆၅။

၂၀၁၅ ခနှစ် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင် သတ်မှတ်ထား သာ မဲရ ပါင်း (၄၀၁၄၁) ရ

ရှိပါသည်။
မဲပး၊ လ ို ့ဝှက်ဆန္ဒြပုခန်း၊ ဆာလာအိတ၊် စတစ်ကာ၊ ချိပ်ထိးတဆိပ၊် ချိပ် တာင့်၊ အမှန်ြခစ်
တဆိပတ
် းနှင့် မဲရအကျတိ ့ကိ ြဖန် ့ ဝြခင်း
၁၆၆။

မဲရသးပစ္စညး် များြဖစ် သာ မဲပး၊ ဆန္ဒြပုခန်း၊ ဆာလာအိတ်၊ စတစ်ကာ၊ ချိပ်ထိးတဆိပ်၊

ချိပ် တာင်၊့ အမှနြ် ခစ်တဆိပတ
် းနှင့် မဲရအကျတိ ့ကိ ဝယ်ယူ ရးလပ်ထး လပ်နည်းနှင့်အညီ ၁-၃၂၀၁၅ ရက် န ့ထတ် နိင်ငပိင်သတင်းစာများတွင် တင်ဒါထည့်သွင်း ခ ယူခဲ့ ပီး၊ ဝယ်ယူ ရးအဖွဲ ့ (၂)
ဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်း၍ စိစစ် ရွးချယ် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။
၁၆၇။

ထိသိ ့ ဝယ်ခဲ့ ပီး နာက် မဲရသးပစ္စည်းများကိ

အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသိ ့ အချိန်မီ

သက်ဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ရာက်ရှိ စ ရးစီမ ဆာင်ရွက် ရာတွင် တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ်များ၏

လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးခက်ခဲ သာ နရာ ဒသများသိ ့ ဦးစား ပး၍

အာက်ပါအစီအစဉ်အတိင်း

ပးပိ ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်(က)

၃၀-၈-၂၀၁၅ တွင်
ကချင်ြပည်နယ်

တနသာရီတိင်း ဒသ ကီး

(ထားဝယ် မို ့)၊

(ြမစ် ကီးနား မို ့)၊[စစ်ကင်
ိ းတိင်း(နန်းယွနး် မို ့)ကချင်ြပည်နယ်

ြမစ် ကီးနားမှ

တစ်ဆင့်]၊

(ဟားခါး မို ့)၊

ရခိင်ြပည်နယ်

ကရင်ြပည်နယ်
(စစ် တွ မို ့)၊

(ဘားအ မို ့)၊

ချင်းြပည်နယ်

[ချင်းြပည်နယ်

(ပလက်ဝ မို ့)

ရခိင်ြပည်နယ် စစ် တွ မို ့မှ တစ်ဆင့်]၊ [ချင်းြပည်နယ် (မင်းတပ် မို ့) မန္တ လးမှ
တစ်ဆင့်]။
(ခ)

၁၅-၉-၂၀၁၅

တွင်

( မာ်လ မိုင် မို ့)၊

ကယားြပည်နယ်

ရှမ်းြပည်နယ်အ ရှ ပိ့ င်း

(လွိုင် ကာ် မို ့)၊

မွန်ြပည်နယ်

(ကျိုင်းတ မို ့)၊

ရှမး် ြပည်နယ်

တာင်ပိင်း ( တာင် ကီး မို ့)၊ ရှမး် ြပည်နယ် ြမာက်ပင်
ိ း (လားရး မို ့)။
(ဂ)

၃၀-၉-၂၀၁၅ တွင်

ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး (ပဲခူး မို ့)၊

တိင်း ဒသ ကီး(မန္တ လး မို ့)၊
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နြပည် တာ်၊ မန္တ လး

[ရှမး် ြပည်နယ် ြမာက်ပင်
ိ း

(မိးမိတ် မို ့)၊
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ကချင်ြပည်နယ် (မန်ဝိန်း ကီး မို ့)၊ မ ကွးတိင်း ဒသ ကီး (ဂန ့် ဂါခရိင်) တိ ့အား
မန္တ လး မို ့မှ တစ်ဆင့်]၊ စစ်ကိင်းတိင်း

ဒသ ကီး (မရွာ မို ့)၊ မ ကွးတိင်း

ဒသ ကီး (မ ကွး မို ့)၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီး (ပသိမ် မို ့)၊ ရန်ကန်တိင်း
ဒသ ကီး (ရန်ကန် မို ့)။
၁၆၈။

ပလပ်စတစ်မဲပးများကိ

ြဖန ့် ဝရာတွင်

လတ် တာ်

(၃)

ရပ်အတွက်

(၃)

ပး၊

တိင်းရင်းသား မဲပး (၁) ပး၊ ကိုတင်မဲ (၁) ပး နှင့် အရ (၁) ပး ြဖန ့် ဝသြဖင့် စစ ပါင်း (၆) ပးစီ၊
၁၆၉။

ဆန္ဒြပုခန်းများကိ ြဖန ့် ဝရာတွင် လတ် တာ်တစ်ရပ်လ င် (၂) ခန်းနန်းြဖင့် စစ ပါင်း (၈)

ခန်း၊
၁၇၀။

ပလပ်စတစ်ြခင်းများကိ

ြဖန ့် ဝရာတွင်

လတ် တာ်တစ်ရပ်လ င်

(၂)

ြခင်းနန်းြဖင့်

စစ ပါင်း (၈) ခန်း၊
၁၇၁။

ဆာလာအိတ်များကိ အာက်ပါအတိင်း ြဖန ့် ဝခဲ့ပါသည် (က) ဆာလာအိတ် (၁၆×၂၅) အရွယ်စားများကိ ြဖန ့် ဝရာတွင် ကိယ်စားလှယ် လာင်း
တစ်ဦးလ င် ခိင်ခမဲ (၁) အိတ၊် ကိုတင်မဲ (၁) အိတ၊် ပယ်မဲအားလးအတွက်
(၁)အိတ်၊ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း (၅)ဦးနန်းလျာထား ပီး လတ် တာ်
(၁)ရပ် အတွက် (၁၁) အိတန
် န်းြဖင့၊်
(ခ)

ဆာလာအိတ် (၂၀×၃၀) အရွယအ
် စားများကိ ြဖန ့် ဝရာတွင် ကိယ်စားလှယ်
လာင်း တစ်ဦးလ င် (၁) အိတန
် န်းြဖင့်် (၅) ဦးစာ တွကခ
် ျက် ပီး လတ် တာ်
(၃)ရပ်အတွက် စစ ပါင်း (၁၅) အိတ၊်

(ဂ)

ဆာလာအိတ် (၃၀ × ၄၅) အရွယ်အစားများကိ ြဖန ့် ဝရာတွင် လတ် တာ်
(၁)ရပ်လ င် (၁) အိတ်နန်းြဖင့် စစ ပါင်း (၃) အိတ၊်

(ဃ) ဆာလာအိတ် (၄၅×၅၄) ဆာလာအိတ်များကိ ြဖန ့် ဝရာတွင် စစည်းထည့်ရန်
အတွက် မဲရတစ်ရ လ င် (၁) အိတ်နန်းြဖင့် စစ ပါင်း (၂) အိတ၊်
၁၇၂။

စတစ်ကာများကိ အာက်ပါအတိင်း ြဖန ့် ဝခဲ့ပါသည် (က) ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ မဲရ ကိယ်စားလှယ် အတွက် (၃) ဦးနန်းြဖင့် စစ ပါင်း (၃) ခ
ြဖင့် ြဖန ့် ဝြခင်း၊
(ခ)

မဲရ ကိယ်စားလှယ်များ (၁၅) ဦးနန်းြဖင့် စစ ပါင်း (၁၅) ခြဖင့် ြဖန ့် ဝြခင်း၊

(ဂ)

အကူကိယ်စားလှယ် (၁၅) ဦးနန်းြဖင့် စစ ပါင်း (၁၅) ခြဖင့် ြဖန ့် ဝြခင်း၊
မဲရသး ပစ္စည်းများကိ နာက်ဆက်တွဲ ( ဖ ) ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
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ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နင
ှ ့် ကိုတင်မဲလက်မှတ်စာအိတ်များ ရိက်နှိပ်ြခင်း၊ ြဖန် ့ ဝြခင်း
ဆန္ဒမဲလက်မတ
ှ ်နှင့် ကိုတင်မဲလက်မတ
ှ ်စာအိတ်များ ရိက်နှိပ်ြခင်း
၁၇၃။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သည် ၂၀၁၅ ခနှစ၊် နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင်

ကျင်းပြပုလပ်မည့်

ပါတီစဒီမက
ိ
ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပ၌
ဲွ အသးြပုမည့်

ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားကိရိက်နပ
ိှ ် ပးပါရန်

ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့

လတ် တာ်အလိက်

၆-၉-၂၀၁၅

ရက်စွဲပါ

စာအမှတ်၊ ၇၇၃/၁/စမ-(တဝ)/ကမရ ြဖင့် စတင်အပ်နှခဲ့ပါသည်။
၁၇၄။

ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ က
် ိ Colour Wood Free Paper (80gsm) (with Watermark)

အဝါ ရာင်ြဖင့ရ
် က်
ိ နပ
ိှ ် ပီး ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျား၏ လြခု ရးအတွက် မဲလက်မတ
ှ ၏
်
နာက် ကျာတွင်
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင၏
် လြခု ရး ရစာပစကိ ထည့သ
် င
ွ း် ရိက်နပ
ိှ ် စခဲပ
့ ါသည်။
ဆန္ဒမဲလက်မတ
ှ ်နှင့် ကိုတင်မဲလက်မတ
ှ ်စာအိတ်များ ြဖန် ့ ဝြခင်း
၁၇၅။

အစိးရခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

ပးနိင် ရးအတွက်

နိင်ငြပင်ပ ရာက်ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ

အသးြပုမည့်

ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားနှင့်

ရန်ကန် မို ့ (ဖိတိလစ်သိ)ပနှိပ်စက်ရနှင့်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

ကိုတင်မဲစာအိတ်များကိ

နြပည် တာ်ရှိ စက်ရတိ ့မှ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှငရ
် းသိ ့ သယ်ယူခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ၏ ကျာဘက်တွင် သက်ဆိင်ရာ
မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲမှ
ရးထိးြခင်း၊ သက်ဆိင်ရာ

တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသူက

အမည်နင
ှ ့်

လက်မှတ်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတဆိပ် ရိက်နှိပ်ြခင်း တိ ့ကိ

ဆာင်ရက
ွ ်

ပါသည်။ ထိ ့ နာက် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းက လိအပ်သည်များစိစစ် ဆာင်ရက
ွ ၍
်
နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ လဲ ြပာင်း ပးခဲပ
့ ါသည်။
၁၇၆။

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငတစ်ဝန်းလးရှိ မဲရများတွင်လည်း ကာင်း၊ ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ

အပ်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများနှင့်

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

ထတ် ပးမည့် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိလည်း ကာင်း၊

အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲများသိ ့ ထတ် ပးရာတွင်

ြပည့်စမှန်ကန် ပီး

စနစ်တကျ

ရှိ စ ရးအတွက် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးမှ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ် (၂) ဦး
အား တာဝန်ခပဂ္ဂိုလ်များအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန် ပး အပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၇၇။

ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာနသည်

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ

နြပည် တာ်ပနှိပ်စက်ရနှင့်

ရန်ကန် မို ့ (ဖိတိလစ်သိ) ပနှိပ်စက်ရတိ ့တွင် ြဖနခ့် ွဲ ရိက်နပ
ိှ ခ
် ့ဲ ပါသည်။ လတ် တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ်
အသီးသီးအတွက် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကိ ၆-၉-၂၀၁၅ ရက် န ့မှ
အပ်နှခဲ့ရာ ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ စ
် စ ပါင်း (၁၃၀၈၃၈၃၇၀)ရွက်ြဖစ်ပါသည်။
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၂၇-၁၀-၂၀၁၅ ရက် န ့အထိ
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၁၇၈။

တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

ြပည်နယ်များသည်

မိမိတိ ့နှင့်သက်ဆိင်သည့်

စက်ရများတွင်

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ထတ်ယရ
ူ န် အာက်ပါအတိင်း သတ်မှတ် ပးခဲ့ပါသည် (က)

နြပည် တာ်ပနှိပ်စက်ရ
(၁) ကရင်ြပည်နယ်
(၂) ရခိင်ြပည်နယ်
(၃) စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး
(၄) မ ကွးတိင်း ဒသ ကီး
(၅) မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

(ခ)

ရန်ကန် (ဖိတိလစ်သိ) ပနှိပ်စက်ရ
(၁) ကချင်ြပည်နယ်
(၂) ကယားြပည်နယ်
(၃) ချင်းြပည်နယ်
(၄) တနသာရီတင်
ိ း ဒသ ကီး
(၅) ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး
(၆) မွန်ြပည်နယ်
(၇) ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
(၈) ရှမ်းြပည်နယ်
(၉) ဧရာဝတီတင်
ိ း ဒသ ကီး

၁၇၉။

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသည်

မိမိတိ ့ ထတ်ယူ

ရရှသ
ိ ည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် ကိုတင်မဲစာအိတ်များကိသက်ဆိင်ရာ ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားမှတစ်ဆင့် သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသိ ့ ြဖန် ့ ဝခဲ့ပါသည်။
မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသည်
ကိုတင်မဲစာအိတ်များကိ

မိမိတိ ့လက်ခရရှိ သာ

ဘဏ်များတွင်လည်း ကာင်း၊

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်

ငွတိက်များတွင်လည်း ကာင်း၊

ရဲစခန်းများတွင်လည်း ကာင်း အပ်နှသိမ်းဆည်းထားပါသည်။ သတ်မှတ်ကာလ
သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ရာက်သည့်အခါ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှ တစ်ဆင့်

သက်ဆိင်ရာ မဲရများသိ ့ ဆက်လက်ြဖန် ့ ဝ ပးခဲ့ပါသည်။ တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက်
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း၊ မဲရစာရင်းနှင့် ြဖန် ့ ဝ ပးခဲ့သည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်စာရင်းကိ နာက်ဆက်တဲွ ( ဗ )
ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
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အခန်း(၁၆)
နိင်ငြခားသတမန်များ/ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် တွ ဆြခင်
့
း
၁၈၀။

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ရွး ကာက်ပွဲအ ပီး၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် စတင်တာဝန်

ထမ်း ဆာင်ချိန်မှစတင်၍
အဖွဲ ့အစည်းများ၊

ြမန်မာနိင်ငအတွငး် ရးစိက် သာ

နိင်ငတကာ

အဖွဲ ့အစည်းများမှ

နိင်ငြခားသရးများ၊

နိင်ငြခားသတမန်များသည်

ကလသမဂ္ဂ
ကာ်မရှင်နှင့်

လာ ရာက် တွ ဆခဲ
့ ့ပါသည်။ လာ ရာက် တွ ဆ
့ သာသရးများမှာ အ မရိကန်၊ အိန္ဒိယ၊ တရတ်၊
ဂျပန်၊ ဗိတိန်၊ သစ တးလျ၊

တာင်ကရီ
ိ းယား၊ ပါကစ္စတန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊

ြပင်သစ်၊ အာဂျင်တးီ နား၊ ဆွီဒင်၊ တူရကီနှင့်နယူးဇီလန်တိ ့ြဖစ်ပါသည်။

နာ် ဝ၊ စင်ကာပူ၊

တွ ဆမများမှ
့
ာ ၂၀၁၁

ခနှစ်တင
ွ ် (၂) ကိမ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစတ
် င
ွ ် (၈) ကိမ်၊ ၂၀၁၃ ခနှစတ
် င
ွ ် (၉) ကိမ၊် ၂၀၁၄ ခနှစတ
် င
ွ ် (၁၇)
ကိမ်နှင့် ၂၀၁၅ ခနှစတ
် င
ွ ် (၃၀) ကိမ၊် စစ ပါင်း (၆၆) ကိမ် ြဖစ်ပါသည်။
၁၈၁။

ကလသမဂ္ဂကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၊ ဥ ရာပသမဂ္ဂကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားအပါအဝင် အ မရိကန်၊

အင်ဒနီ
ိ းရှား၊

ဂျာမနီ၊

ြပင်သစ်၊

ဂျပန်၊

ဗိတိန်၊

ပါကစ္စတန်၊

သစ တးလျ၊

နိင်ငကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ့များနှင့် အာဆီယလတ် တာ်အမတ်များအဖွဲ ့ စသည်တိ ့၏

အီတလီတိ ့မှ
တွ ဆမမှ
့
ာ

၂၀၁၂ ခနှစ်တင
ွ ် (၆) ကိမ်၊ ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် (၁) ကိမ်၊ ၂၀၁၄ ခနှစ်တွင် (၅) ကိမ်နှင့် ၂၀၁၅
ခနှစ်တင
ွ ် (၁၃) ကိမ၊် စစ ပါင်း (၂၅) ကိမ် ရှိခဲ့ပါသည်။
၁၈၂။

နိင်ငတကာတက္က သိလ်များြဖစ်သည့်

ပရင်စတန်တက္က သိလ်၊

စတန်းဖိ ့တက္က သိလ်၊

သစ တးလျအမျိုးသားတက္က သိလ်၊

တိရွန်တိတက္က သိလ်၊

တက္က သိလ်များမှ

မဟာဘွဲ ့အတွက်သ တသနြပုလပ် န သာ

ပါ မာက္ခများ၊

ကျာင်းသူများသည်လည်း

ကိလမ်ဘယ
ီ ာတက္က သိလ်နင
ှ ့်

ကာ်မရှငန
် င
ှ လ
့် ာ ရာက် တွ ဆ၍
့

ြမန်မာနိင်င၏

လိဒ်စ်

ကျာင်းသား
ဒီမိက ရစီ

အသွင်ကူး ြပာင်း ရးလပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရွး ကာက်ပွဲလပ်ငန်းများအား လာ ရာက်သ တသနြပု
လ့လာခဲ့ပါသည်။ လာ ရာက် တွ ဆမမှ
့
ာ ၂၀၁၂ ခနှစတ
် င
ွ ် (၁) ကိမ်၊ ၂၀၁၄ ခနှစတ
် င
ွ ် (၂) ကိမ်နှင့်
၂၀၁၅ ခနှစတ
် င
ွ ် (၄) ကိမ၊် စစ ပါင်း (၇) ကိမ် ရှိခဲ့ပါသည်။
၁၈၃။

နိင်ငတကာ အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ ့အစည်းများြဖစ်သည့် USAID၊ UKAID/ DFID၊

The Elders၊ The Carter Center၊ Asian Network for Free Elections (ANFREL)၊
International Foundation for Electoral Systems (IFES)၊ International Institute for
Democracy and Electoral Assistance (IDEA) ၊ National Democratic Institute (NDI)၊
United Nations Development Program (UNDP)၊ Australian Electoral Commission
(AEC)၊ The Centre for Humanitarian Dialogue (HD)၊ Democracy Reporting
International (DRI) ၊
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Friederich Naumann Foundation (FNF)၊ International
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Republican Institute (IRI)၊ The Asia Foundation၊

Netherlands Institute for

Multiparty Democracy and Finland (NIMD/ DEMO Finland)၊ Creative Association၊
National Endowment for Democracy၊ Open Society Foundation၊ Google၊ The
Richardson Center၊ United States Institute for Peace၊ Centre for Humanitarian
Dialogue၊ International Crisis Group၊ Gender Concerns International၊ Nippon
Foundation and Sasakawa Foundation၊ Singapore Institute for International Affairs၊
Konrad Foundation၊ Club De Madrid၊ Taiwan Foundation for Democracy၊ Patton
Boggs LLP၊ Sule Tech Solution၊ ဆွစ်ဇာလန်နိင်င၊ ဘန်း မို ့ ရွး ကာက်ပွဲအကူအညီ ပး ရး
အဖွဲ ့၊

ပိလန်နိင်ငဒီမိက ရစီများအသိက်အဝန်းအဖွဲ ့၊

ြဖစ်သည့်

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်း

(၃၆)

အာရှလူမအဖွဲ ့အစည်းဆိင်ရာမူဝါဒများအဖွဲ ့

ဖွဲ ့သည်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်နှင့်

လာ ရာက် တွ ဆခဲ
့ ့ပါသည်။ တွ ဆမများမှ
့
ာ ၂၀၁၂ ခနှစတ
် င
ွ ် (၁၄) ကိမ၊် ၂၀၁၃ ခနှစ် တွင် (၃၂)
ကိမ်၊ ၂၀၁၄ ခနှစတ
် င
ွ ် (၃၁) ကိမ်နှင့် ၂၀၁၅ ခနှစတ
် င
ွ ် (၃၄) ကိမ်၊ စစ ပါင်း (၁၁၁) ကိမ်
ရှိခဲ့ပါသည်။
၁၈၄။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှငသ
် ည်

နိင်ငြခားသတမန်များ၊

နိင်ငတကာ

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် တွ ဆခဲ
့ ့ပါသည်။ တွ ဆမများမှ
့
ာ ၂၀၁၁ ခနှစတ
် င
ွ ် (၄) ကိမ၊် ၂၀၁၂ ခနှစတ
် င
ွ ်
(၄၀) ကိမ၊် ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် (၅၂) ကိမ၊် ၂၀၁၄ ခနှစတ
် ွင် (၆၃) ကိမ်နှင့် ၂၀၁၅ ခနှစတ
် ွင် (၉၂)
ကိမ်၊ စစ ပါင်း (၂၅၁)
အ တွ အ
့ ကုများ၊
ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ

ကိမ် ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိသိ ့ တွ ဆမများ
့
ကာင့် ကမ္ဘာ့နိင်ငအသီးသီးမှ

ဗဟသတများကိဖလှယ်နိင်ြခင်း၊
ကိုတင်ြပင်ဆင်မများကိ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏

မ ဝနိင်ြခင်း၊

နိင်ငတကာက မ်းကျင်ပညာရှင်

များထမှ အ ကဉာဏ်နှင့် နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများထမှ နည်းပညာများရရှိနိင်ြခင်း စသည့်
အကျိုး ကျးဇူးများ ရရှိပါသည်။
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99
အခန်း(၁၇)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာဘ

ာ ရးအသးစရိတ် အ ြခအ နများ

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာအသးစရိတ်ရန်ပ ငွများခွဲ ဝ ပးြခင်း
၁၈၅။

၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ၏ ဘ

ာ ငွ အရအသးဆိင်ရာ ဥပ ဒ ( ၂၀၁၅ ခနှစ်၊

ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒ အမှတ် ၂၀။ )ကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်မှ ၉.၄.၂၀၁၅ ရက် န ့တွင်
ြပ ာန်း ပးခဲ့ပါသည်။
၁၈၆။

အဆိပါ

ြပ ာန်းချက်တွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

လက် အာက်ခ

ြပည် ထာင်စအဆင့်ဌာနအဖွဲ ့အစည်းများအတွက် သာမန်အသးစရိတ်ရန်ပ ငွ ၄၉၅၅၅.၂၉၅ ကိ
၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခနှစ် ဘ
ရန်ပ ငွများကိ

ာ ရးနှစအ
် တွငး် ကျခသးစွရ
ဲ န် ခွင့်ြပုထားပါသည်။ ခွင့်ြပုထားသည့်

သးစွရ
ဲ န်အတွက်

ြမန်မာ့စးီ ပွား ရးဘဏ်

အ ကာင်း ကားချက်များ ပးပိ ့၍

နှင့်

ဘဏ်ခွဲများသိ ့

ရန်ပ ငွလဲအပ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ကိ

ဘ

ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊

ခွငြ့် ပု ငွ

ဆာင်ရွက် ကရန်
ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်း

ဦးစီးဌာနက ၉.၄.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ဘ - ၃ (၉) / ဘတ်ဂျက် (၃၆/၂၀၁၅) ြဖင့်
အ ကာင်း ကားခဲ့ပါသည်။
၁၈၇။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ

ာနှစ်အတွင်း ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အတွက် သာမန်

အသးစရိတ်ရန်ပ ငွ ကျပ်သန်း ပါင်း ၄၉၅၅၅.၂၉၅ အနက် ၂၀၁၅ ခနှစ၊် နိဝင်ဘာ ၈ ရက် န ့တွင်
ကျင်းပမည့် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပအ
ဲွ တွက် ကျပ်သန်း ပါင်း ၄၃၇၈၁.၉၃၄ ကိ ခွဲ ဝသးစွဲခွင့်
ြပုထားပါသည်။
၁၈၈။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

ယင်းခွငြ့် ပုထား သာ

ကျပ်သန်း ပါင်း

၄၃၇၈၁.၉၃၄ မှ ကျပ်သန်း ၂၉၉၈၄.၃၉၆ ကိ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ ခရိင်၊
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသနှင့် မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွဲများအားလးသိ ့ ၂၀၁၅
ခနှစ်

နိဝင်ဘာလ

၈

ရက်

န ့မတိင်မီ

ပမှနလ
် ပ်ငန်းများအတွက်

အသးစရိတ်များအြပင်

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အသးစရိတမ
် ျားအြဖစ် ကျခသးစွဲနိင်ရန် ခွဲ ဝချထား ပးခဲ့ပါသည်။
၁၈၉။

လပ်ငန်းများ

လပ် ဆာင်ရာတွင်ခွဲ ဝချထား ပးသည့်

ရန်ပ ငွများနှင့်

လ လာက်မ

မရှိပါက ထပ်မလိအပ်သည့် ရန်ပ ငွများကိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငမ
် ှ ထတ်ြပန်
ထား သာ ဘ

ာ ရးဆိင်ရာညန် ကားချက်များနှငအ
့် ညီ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက စိစစ် ထာက်ခချကန
် င
ှ အ
့် တူ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငရ
် းသိ ့
တင်ြပ တာင်းခ စပါသည်။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးသည်

ဘ

ာ ရးဆိင်ရာ

စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ညန် ကားချက်များနှင့်အညီစိစစ်၍ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏
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သတ်မတ
ှ ခ
် င
ွ ြ့် ပုချက်

ဘာင်အတွင်းမှ

ရန်ပ ငွထပ်မခွဲ ဝ ပးြခင်းနှင့်

ရန်ပ ငွလဲ ြပာင်းသးစွဲ

ခွင့်ြပုြခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။
၁၉၀။

၂၀၁၅

ခနှစ်

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင်

မဲရများ၌

အသးြပုမည့်

မဲရသးပစ္စည်းများြဖစ်သည့် ဆန္ဒြပုခန်း၊ မဲပး၊ ြခင်း တာင်း၊ အမှနတ
် ဆိပတ
် း၊ ဆာလာအိတ်၊
ချိပ်ထိးတဆိပ်တး၊

ချိပ် တာင့်၊

စ တကာ၊

မဲရဝန်ထမ်းဝတ်စများနှင့်

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊

ကိုတင်မဲစာအိတ်၊ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ လပ်ငန်းလမ်းညန်စာအပ်များကိ ဘ

ာ ရး စည်းမျဉ်း၊

စည်းကမ်း၊ လပ်ထး လပ်နည်း၊ ညန် ကားချက်များနှငအ
့် ညီ ဝယ်ယူ ပီး သက်ဆိင်ရာ ရွး ကာက်ပွဲ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှတစ်ဆင့် မဲရများသိ ့ ြဖန ့် ဝ ပးခဲ့ပါသည် စဉ်

အ ကာင်းအရာ

ကျပ်သန်း ပါင်း

(က) ဆန္ဒြပုခန်း ၃၃၆၀၀၀ ခန်း × ၁၅၀ဝိ/-

=

(ခ)

ပလတ်စတစ်မဲပး ၂၅၇၂၇၉ ပး × ၇၇၄ဝိ/-

= ၁၉၉၁.၃၄၀

(ဂ)

ပလတ်စတစ်ြခင်း တာင်း ၃၃၆၀၀၀ × ၂၀၀ဝိ/- =

(ဃ) အမှန်တဆိပ်တး ၄၁၀၀၀၀ ခ × ၂၀၀ဝိ/(င)

၅၀၄.၀၀၀

၆၇၂.၀၀၀

=

၈၂၀.၀၀၀

ဆာလာအိတ် (၂၀" × ၃၀") ၇၁၁၃၇၆ × ၁၆၅/- =

၁၁၇.၃၇၇

(၁၆" × ၂၅") ၁၆၅၄၈၆၇ × ၁၅ဝိ/- =

၂၄၈.၂၃၀

ဝ

(၄၅" × ၅၄") ၈၄၀၀၀ × ၆၉ဝိ/-

=

၅၇.၉၆၀

(၃၀" × ၄၅") ၁၂၆၀၀၀ × ၄၅၅/- =

၅၇.၃၃၀

ဝ

(စ)

ချိတ်ထိးတဆိပ်တး ၅၀၀၀၀ ခ × ၇၅ဝိ/-

=

၃၇.၅၀၀

(ဆ)

ချိပ် တာင့် ၈၅၀၀ ပါင် × ၁၇၅ဝိ/-

=

၁၄.၈၇၅

(ဇ)

စ တကာ ၁၃၆၀၀၀၀ × ၃ဝိ/-

=

၄၀.၈၀၀

(စျ)

ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပနှိပ်ခ ၁၃၀၈၃၈၃၇၂ × ၂၇/၅ဝါး/- = ၃၅၉၈.၀၅၅

(ည)

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်စာအိတ်ပနှိပ်ြပုလပ်ခ

ဝ

=

၇၅.၀၀၀

ဝ
သိန်း ၁၀၀ × ၇/၅၀

(ဋ)

မဲပးကပ်စက္က ူပနှပ
ိ ခ
်

=

၉.၀၀၀

(ဌ)

ဥပ ဒ၊နည်းဥပ ဒ၊လပ်ငန်းလမ်းညန်၊

=

၆၂.၂၇၄

=

၅၇၂.၀၀၀

ညန် ကားချက်များ ပနှပ
ိ ခ
်
(ဍ)

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ

ာနှစတ
် င
ွ ် မဲရမှူးနှင့်မဲရ

ဝန်ထမ်းအ ပ ဝတ်စ ၁၃၆၁၉၁ × ၄၂၀ဝိ/100

၄၈၀.၈၉၇
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(ဎ)

၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘ

ာနှစ်တွင် မဲရမှူးနှင့်

=

၉၀၀.၀၀၀

မဲရဝန်ထမ်းအ ပ ဝတ်စ ၂၁၄၂၈၆ × ၄၂၀ဝိ/(ဏ) ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ

ာနှစတ
် င
ွ ် မဲရမှူးနှင့်မဲရ

= ၁၀၅၆.၉၀၀

ဝန်ထမ်းအ ပ ဝတ်စ ၂၇၁၀၀၀ × ၃၉၀ဝိ/စစ ပါင်း

၁၉၁။

အထက် ဖာ်ြပပါပစ္စညး် များအြပင်

= ၁၀၈၃၄.၆၄၁

မဲရတစ်ရချင်းအလိက်

လိအပ်သည့်

ရးအသးအ ဆာင် ပစ္စညး် များ( ပတ၊ ဘာပင်၊ ...…....) အတွက်လည်း မဲရတစ်ရလ င် ၂၀၀၀ဝိ/နန်းြဖင့် သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်များအလိက် ခွဲ ဝချထား ပးခဲပ
့ ါသည်။
၁၉၂။

၂၀၁၅ ခနှစ် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲအတွက် မဲစာရင်းများကပ်ထား ကညာ သည်အ
့ ခါ

စာင့် ကည့် ကီး ကပ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် သာ လပ်ငန်းကိ ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်သးဦး
အားတာဝန် ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးလ င်

တာဝန် ပးအပ်ခရ သာ

၃၀၀ဝိ/-နန်း×၃ဦး×၂၁ရက်

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်

အတွကလ
် ည်း ကာင်း၊

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

လပ်ငန်းများနှင့် မဲရများတွင် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းလပ်ငန်းကိ ကီး ကပ် ဆာင်ရွက်ရ သာ အမှန်တကယ်
ဖွဲ ့စည်းတာဝန်ထမ်း ဆာင် ရသည့်် ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဝင်များအား ၁၈-၁၀၂၀၁၅ မှ ၁၀-၁၁-၂၀၁၅ ထိ ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဝင်တစ်ဦးလ င် ၃၀၀ဝိ/နန်း×၂၄ရက် အတွကလ
် ည်း ကာင်း န ့တွက်စရိတ်များကိ ခွင့်ြပု ထာက်ပ့ ပးခဲ့ပါသည်။
၁၉၃။

ထိ ့အတူ

မဲရများတွင်တာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့်

ဒတိယမဲရမှူးတစ်ဦးလ င်

၄၀၀ဝိ/-နန်းနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲမတိင်မီတစ်ရက်၊

မဲရ

မဲရမှူးတစ်ဦးလ င်

အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးလ င်

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပသည့် န ့တစ်ရက်နှင့်

၃၀၀ဝိ/-

၅၀၀ဝိ/-နန်း၊
နန်းတိ ့ြဖင့်

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပ ပီး

နာက်တစ်ရက် စစ ပါင်း ၃ ရက်အတွက် က း မွးစရိတမ
် ျားကိ သက်ဆင်
ိ ရာ မို ့နယ်များအလိက်
ခွင့်ြပု ထာက်ပ့ ပးခဲ့ပါသည်။
၁၉၄။

၂၀၁၅

ခနှစ်

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲအတွက်

အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် စဉ်က ပးသွငး် ထား သာ
ပးသွငး် ငွနင
ှ ့်

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း

ရွး ကာက်ပဝ
ဲွ င်ခင
ွ အ
့် ာမခ ငွများအနက် မှားယွငး်

နည်းဥပ ဒ

၃၇၊

၃၈

အရ

ရွး ကာက်ပဲွ

ဝင်ခင
ွ အ
့် ာမခ ငွများကိ စိစစ်၍ြပန်လည်ထတ် ပးနိင် ရးအတွက် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁၉၅။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းသည်

၁-၉-၂၀၁၁

ရက်စွဲပါ

ဘ

ာ ရး

ညန် ကားချက်(၁/၂၀၁၁) ြဖင့် အသးစရိတ်ရန်ပ ငွများကိ စနစ်တကျ ထတ်ယူသးစွဲနိင် ရးအတွက်
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ
101

အဆင့်ဆင့်၏

ဘ

ာ ရးစီမခနခ့် ွဲမနှင့်

ဘ

ာ ရး ကီး ကပ်မများအား
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ကီး ကပ်သအ
ူ ရာရှ၊ိ

ငွထတ်သူအရာရှိနှင့်

ငွထတ် ပးသူအရာရှိများြဖင့်

ဆာင်ရွက်ရန်

အာက်ပါအတိင်း တာဝန် ပးအပ်ခဲ့ပါသည် (က) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊
ဘ

ခရိင်နင
ှ ့်

မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ သီးသီး၏

ာ ရးလပ်ငန်းများကိ ကီး ကပ်သူအရာရှိ (Controlling Officer) အြဖစ်

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ခရိင်နှင့် မို ့နယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရး
မှူးများက ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်၊
( ခ ) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ခရိင်နင
ှ ့် မို ့နယ် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ သီးသီး၏

ငွထတ်သူ

အရာရှိ (Drawing Officer) အြဖစ် သက်ဆင်
ိ ရာ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲ အတွငး် ရးမှူး
ြဖစ်သည့် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ခရိင်နှင့် မို ့နယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီး
ဌာန အရာထမ်းက ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်၊
( ဂ ) တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ခရိင်နင
ှ ့် မိုနယ်
့
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ သီးသီး၏ ငွထတ် ပးသူ
အရာရှိ (Disbursing Officer) အြဖစ် သက်ဆိင်ရာ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲဥက္က က

တာဝန် ပးအပ်သည့် အရာထမ်းတစ်ဦးက ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်။
၁၉၆။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းနှင့်

အသးစရိတရ
် န်ပ ငွများကိ

စနစ်တကျထတ်ယူသးစွဲ ပီး

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင်ဆ
့ င်ရ
့ းများသည်
၂၀၁၅

-

ကန်ဆးသည့်အခါ ရ ငွ၊ သး ငွ၊ ပိလ ငွများကိ စာရင်းြပုစ၍
အပ်နှရပါသည်။

သတ်မှတ်ထား သာကာလအတွင်း

စစ် ဆးမကိ ခယူရပါသည်။
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သက်ဆင်
ိ ရာ

၂၀၁၆

ဘ

ာနှစ်

ပိလ ငွများကိ ြပန်လည်
စာရင်းစစ်အဖွဲ ့များ၏
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အခန်း(၁၈)
ရွး ကာက်ပွဲြပင်ဆင်မလပ်ငန်းများနှင့် သရပ်ြပဆန္ဒမဲ ပးမ အခမ်းအနားများ ကျင်းပ ြပုလပ်ြခင်း
ရွး ကာက်ပွဲြပင်ဆင်မလပ်ငန်းများ
၁၉၇။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

မိမိ ရွး ကာက်တင် ြမာက်လိ သာ

မဲဆန္ဒရှင်ြပည်သူများ

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းအား

မဲရများတွင်
မှန်မှန်ကန်ကန်

ထိထိ ရာက် ရာက် မဲ ပးနိင် ရးအတွက် ရွး ကာက်ပွဲြပင်ဆင်မလပ်ငန်းအ နြဖင့် မဲဆန္ဒရှင်အသိ
ပညာ ပးသရပ် ဖာ် ဗွဒ
ီ ယ
ီ ကိ
ိ ရိက်ကူးထတ်လင့်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၈။

မဲဆန္ဒရှင်အသိ ပညာ ပးသရပ် ဖာ် ဗွီဒီယိကိ မရိက်ကူးမီ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ

ကာ်မရှင်သည် မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာ ပးသင်တန်းများကိ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး၌
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉။

အဆိပါ

(၄/၂၀၁၅)အထိ

မဲဆန္ဒရင
ှ အ
် သိပညာ ပးသင်တန်းကိ

အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၅)မှ

လး ကိမ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်၊ ခရိင်

အမှတ်စဉ်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွဲများမှ သင်တန်းသားများ၊ နိင်င ရးပါတီများမှ သင်တန်းသားများတက် ရာက် စခဲပ
့ ါသည်။
အသိပညာ ပးသင်တန်းများတွင်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငရ
် း

ဝန်ထမ်း(၂၅)ဦးြဖင့်

မဲရသရပ်ြပ လက် တွ သင်
့ ခန်းစာအား သရပ်ြပ ဆာင်ရွက် စခဲ့ပါသည်။
သရပ်ြပဆန္ဒမဲ ပးမ အခမ်းအနားများ ကျင်းပြပုလပ်ြခင်း
၂၀၀။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

မီကာဆာဟိတယ်၌ ကျင်းပ သာ
အ ဝးတွင်

၁၄.၅.၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ရန်ကန် မို ့၊

ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် အရပ်ဘက်လမ
ူ အဖွဲ ့အစည်းများညိနင်းအစည်း

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး

ဝန်ထမ်း(၂၅)ဦးြဖင့်

မဲရသရပ်ြပ

လက် တွ သင်
့ ခန်းစာအား သရပ်ြပ ဆာင်ရွက် စခဲ့ပါသည်။
၂၀၁။

ထိ ့အတူ ၁၅.၅.၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့၊ Summit Park View Hotel ၌ ကျင်းပ

သာ

ကာ်မရှင်နှင့် နိင်င ရးပါတီများ ညိနင်းအစည်းအ ဝးတွင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှင်ရး

ဝန်ထမ်း(၂၅)ဦးြဖင့်

မဲရသရပ်ြပ

လက် တွ သင်
့ ခန်းစာအား

သရပ်ြပ

မဲရသရပ်ြပြခင်းလပ်ငန်းမှ

လ့လာ

ဆာင်ရက
ွ ် စခဲပ
့ ါသည်။
၂၀၂။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

တွ ရှ့ ိချက်များ အ ပ မူတည် ပီး မဲဆန္ဒရှင်အသိ ပညာ ပးသရပ် ဖာ် ဗွီဒီယိ တစ်ပဒ်ကိ IFES
ြဖင်ပ
့ းူ ပါင်း ပီး ရိက်ကူးခဲ့ပါသည်။ ယင်း ဗွီဒီယိတွင် မဲရအခင်းအကျင်းကိ ရှင်းလင်းြမင်သာ အာင်
ြပသထား ပီး

မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးမဲရဝင် ပါက်မှစ၍

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်နှင့်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်၊

တိင်ရင်းသားလူမျိုးလတ် တာ်များ၌

အမျိုးသားလတ် တာ်၊

အဆင်ဆ
့ င်မ
့ ဲ ပး ပီး နာက်

မဲရမှ မထွက်ခွာမီ ဘယ်ဘက်လက်သန်းကိ မင်တိ ့သည်အထိ ရိက်ကူးြပသထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
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၂၀၃။

ြပည်သူလတ်
့
တာ်တင
ွ ် မဲ ပးရာ၌လည်း ရှးဦးစွာမဲစာရင်းစစ် ဆးသည့် မဲရဝန်ထမ်းထ

သွား ရာက် ပီး မဲဆန္ဒရှင်သက် သခလက်မှတ်ကိ ြပသြခင်း၊ မဲစာရင်းစစ် ဆးသူကစစ် ဆး ပီး
မဲစာရင်းတွင်

လက်မှတ်ထိးခိင်းြခင်း၊

ထိ ့ နာက်

မဲလက်မှတ်ထတ် ပးသည့်မဲရဝန်ထမ်းထ

သွား ရာက် ပီး မဲလက်မှတ်လက်ခြဖတ်ပိင်း၌ လက်မှတ်ထိး၍ မဲလက်မှတ်ကိထတ်ယူြခင်း၊ ဆန္ဒ
ြပု ခန်းသိ ့ သွား ရာက် ပီး မဲလက်မှတ်တွင် တဆိပ်တးထ၍ဆန္ဒြပုြခင်း၊ ထိ ့ နာက် မဲလက်မှတ်ကိ
ြပည်သူ ့လတ် တာ်မဲပးထဲသိ ့ ထည့်ြခင်းတိ ့ကိ အ သးစိတရ
် က်
ိ ကးူ ြပသထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
၂၀၄။

ကျန်ရှိသည့် အမျိုးသားလတ် တာ်၊ တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်နှင့် တိင်းရင်းသားလူမျိုး

လတ် တာ်များတွင်လည်း အထက် ဖာ်ြပပါ ြပကွက်များအတိင်း ြပသ ပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၂၀၅။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာ ပးသရပ် ဖာ် ဗွီဒီယိကိ

ရွး ကာက်ပွဲမကျင်းပမီ

ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလးရှိ

မဲဆန္ဒရှင်များ ကည့်ရနိင် ရးအတွက်

နိင်င တာ်ပိင်နှင့် ပဂ္ဂလိကပိင် ရပ်ြမင်သ ကားမှ အခါအား လျာ်စွာ ထတ်လင့်ြပသ ပးခဲ့ပါသည်။
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အခန်း(၁၉)

ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ အသိပညာ ပးသင်တန်းများပိ ့ချြခင်း
၂၀၆။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

ရွး ကာက်ပွဲ အာင်ြမင်စာွ ကျင်းပနိင် ရးအတွက်

၂၀၁၅

ခနှစ်

ပါတီစ

အ ထွ ထွ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးတွင်

မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာ ပးသင်တန်း လး ကိမ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၇။
ပါတီများမှ

အဆိပါသင်တန်းသိ ့

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်မှ

ကိယ်စားလှယမ
် ျားနှင့်

တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ

အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့အစည်းများမှ

နိင်င ရး

ကိယ်စားလှယမ
် ျားအား

ဖိတ် ကား၍ တက် ရာက် စခဲ့ပါသည်။
၂၀၈။

သင်တန်းသိ ့

နိင်င ရးပါတီ

စစ ပါင်း

(၇၂)

ပါတီ

မှ

ကိယ်စားလှယ်များနှင့်

တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်၊ ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှ သင်တန်းသားများ စစ ပါင်း
(၁၈၇) ဦး တက် ရာက် ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် စဉ်

အမှတ်စဉ်

သင်တန်းကာလ

(က)

သင်တန်းအမှတစ
် ဉ် (၁/၂၀၁၅)

၇-၅-၂၀၁၅ ရက်နှင့် ၈-၅-၂၀၁၅ ရက် န ့

(ခ)

သင်တန်းအမှတစ
် ဉ် (၂/၂၀၁၅)

၁၁-၅-၂၀၁၅ရက်နှင့် ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက် န ့

(ဂ)

သင်တန်းအမှတစ
် ဉ် (၃/၂၀၁၅)

၂၁-၅-၂၀၁၅ရက်နှင့် ၂၂-၅-၂၀၁၅ ရက် န ့

(ဃ)

သင်တန်းအမှတစ
် ဉ် (၄/၂၀၁၅)

၂၈-၅-၂၀၁၅ရက်နင
ှ ့် ၂၉-၅-၂၀၁၅ ရက် န ့

သင်တန်းတက် ရာက်မအ ြခြပဇယားကိ နာက်ဆက်တ(ဲွ ဘ)ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
၂၀၉။

ထိ ့ နာက် IFES အစီအစဉ်ြဖင့် ၁၄ - ၅ - ၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့ မီကာဆာ

ဟိတယ်၌ အရပ်ဖက်လူမ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်လည်း ကာင်း၊ ၁၅-၅-၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် Summit
Park View ဟိတယ်တွင် နိင်င ရးပါတီများနှင့် လည်း ကာင်း မဲရမှူးသင်တန်း သရပ်ြပြခင်းကိ
ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၁၀။

၁၀ - ၇ - ၂၀၁၅ ရက် န ့တွင် နြပည် တာ် အ ြခခပညာအထက်တန်း ကျာင်း (၆) တွင်

မဲဆန္ဒ ပးြခင်း အသိပညာ ပး Video ရိက်ကးူ ၍ ရပ်သအစီအစဉ်များမှ အခါအား လျာ်စွာ
ထတ်လင့်ြပသနိင် ရး ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
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၂၁၁။

ထိ ့အြပင် မဲရမှူး၊ ဒတိယမဲရမှူးနှင့် မဲရအဖွဲ ့ဝင်များ သက်ဆိင်ရာမဲရများတွင်စနစ်တကျ

တာဝန်ထမ်း ဆာင်နိင်ရန်အတွက် လက် တွ ့ လ့ကျင့်ပညာ ပး သင်တန်းများကိ အာက်ပါအတိင်း
ဖွင့်လှစ်ပိ ့ချခဲ့ပါသည်(က) ဗဟိရးသင်တန်း
(ခ)

ခရိင်သင်တန်း

(ဂ)

မို ့နယ်သင်တန်း

(ဃ) ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စသင်တန်း
၂၁၂။

ဗဟိရးသင်တန်းအား ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင၊်

Commission နှင့်

Australia Electoral

IFES တိ ့ြဖင့်ပူး ပါင်းပိ ့ချခဲ့ ပီး တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်နှင့် ခရိင်များမှ

နည်းြပအ တွ အ
့ ကုရှ၍
ိ နည်းြပအြဖစ်ြပန်လည် အပိ ့ချနိင်သည့် ပဂ္ဂိုလ်(၂)ဦးစီ တက် ရာက် စ ပီး
အာက်ပါအတိင်းဖွငလ
့် စ
ှ ခ
် ပ
့ဲ ါသည်-

၂၁၃။

အမှတ်စဉ်

သင်တန်းကာလ

တက် ရာက်သဦ
ူ း ရ

၁

၃-၉-၂၀၁၅ မှ ၅-၉-၂၀၁၅ ထိ

၅၀

၂

၁၁-၉-၂၀၁၅ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၅ ထိ

၅၁

၃

၁၇-၉-၂၀၁၅ မှ ၁၉-၉-၂၀၁၅ ထိ

၄၉

၄

၂၂-၉-၂၀၁၅ မှ ၂၃-၉-၂၀၁၅ ထိ

၅၄

ခရိင်သင်တန်းအား ဗဟိရးသင်တန်းတက်ရာက် ပီးသူများက ြပန်လည်ပိ ့ချ ပီး မို ့နယ်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများမှ နည်းြပအြဖစ်ြပန်လည်ပိ ့ချနိင်သည့် ပဂ္ဂုိ လ်(၂/၄)ဦးစီ တက်
ရာက် စ ပီးတိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်များတွင် တ ပိုင်နက် ဖွင့်လှစ် စ ခဲပ
့ ါသည်။
၂၁၄။

ခရိင်အဆင့် သင်တန်းအမှတစ
် ဉ်(၁)အား ၅-၁၀-၂၀၁၅ မှ ၆-၁၀-၂၀၁၅ ထိ အာက်ပါ ဒသ

များတွင်တ ပိုင်တည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်(က) ြပည် ထာင်စနယ် ြမ
(ခ)

ကချင်ြပည်နယ်

(ဂ)

ကယားြပည်နယ်

(ဃ) ကရင်ြပည်နယ်
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(င)

ချင်းြပည်နယ်

(စ)

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး
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၂၁၅။

(ဆ)

မွနြ် ပည်နယ်

(ဇ)

ရှမ်းြပည်နယ်

ခရိင်အဆင့် သင်တန်းအမှတစ
် ဉ်(၂)အား ၈-၁၀-၂၀၁၅ မှ ၉-၁၀-၂၀၁၅ ထိ အာက်ပါ ဒသ

များတွင်တ ပိုင်တည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်(က) တနသာရီတိင်း ဒသ ကီး
(ခ)

ပဲခးူ တိင်း ဒသ ကီး

(ဂ)

မ ကွးတိင်း ဒသ ကီး

(ဃ) မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

၂၁၆။

(င)

ရခိင်ြပည်နယ်

(စ)

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

(ဆ)

ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီး

မို ့နယ်အဆင့သ
် င်တန်းကိ ခရိင်အဆင့်သင်တန်းတက် ရာက် ပီးသူများမှ ြပန်လည်ပိ ့ချ

ပီး မဲရမှူးနှင့်မဲရအဖွဲ ့ဝင်များတက် ရာက် စခဲ့ ပီး သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်အလိက်

အာက်ပါအတိင်း

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် -

၂၁၇။

(က) အမှတ်စဉ်-၁

၁၂-၁၀-၂၀၁၅ မှ ၁၃-၁၀-၂၀၁၅ ထိ

( ခ ) အမှတ်စဉ်-၂

၁၅-၁၀-၂၀၁၅ မှ ၁၆-၁၀-၂၀၁၅ ထိ

(ဂ)

အမှတ်စဉ်-၃

၁၉-၁၀-၂၀၁၅ မှ ၂၀-၁၀-၂၀၁၅ ထိ

(ဃ) အမှတ်စဉ်-၄

၂၂-၁၀-၂၀၁၅ မှ ၂၃-၁၀-၂၀၁၅ ထိ

ရပ်ကက
ွ ်/ ကျးရွာအပ်စ အဆင့်သင်တန်းကိ မို ့နယ်နှင့် ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စတိ ့၏

ကီး ကပ်မြဖင့် ရပ်ကက
ွ /် ကျးရွာအပ်စအလိက် သီးြခားဆီဖွင့်လှစ်ပိ ့ချရန်ြဖစ် ပီး

မို ့နယ်အဆင့်

သင်တန်းတက် ရာက် ပီးသူများ မှြပန်လည်ပိ ့ချကာ အာက်ပါအတိင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်-
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(က) အမှတ်စဉ်-၁

၂၆-၁၀-၂၀၁၅ မှ ၂၇-၁၀-၂၀၁၅ ထိ

( ခ ) အမှတ်စဉ်-၂

၂၉-၁၀-၂၀၁၅ မှ ၃၀-၁၀-၂၀၁၅ ထိ

108
အခန်း(၂၀)

အစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ န သာ ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူများ
ကိုတင် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း

ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ န သာ မဲဆန္ဒရှင်များမှ ပစ(၁၅)များ
ရယူြဖည့်သွင်းနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း
၂၁၈။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် လတ် တာ်အသီးသီးအတွက် ပါတီစဒီမက
ိ
ရစီ

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲများကိ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွငက
် ျင်းပြပုလပ်မည်
ြဖစ် ကာင်း ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၈ ရက် န ့ရက်စွဲပါ

ကညာချက်အမှတ် ( ၂၈ / ၂၀၁၅ ) ြဖင့်

ထတ်ြပန်

ရွး ကာက်ပွဲနည်းဥပ ဒ ၅၄ (ဆ) အရ

ကညာခဲ့ပါသည်။ လတ် တာ်အသီးသီး၏

ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာမဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားက ကိုတင်ဆန္ဒမဲ
ပးနိင် ရးအတွက်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က

သက်ဆိင်ရာ သရး၊ အဖွဲ ့ရးနှင့်

နည်းဥပ ဒ

၅၇(က)

နှငအ
့် ညီ

ကာင်စစ်ဝန်ရးများမှတစ်ဆင့် သက်ဆင်
ိ ရာမဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားထပစ

့်
င် ရးစီစဉ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၁၅)များကိ ြဖနြဖူးနိ
၂၁၉။

သက်ဆိင်ရာမဲဆန္ဒရှင်များသည် သရး၊ အဖွဲ ့ရး၊

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

Website

ကာင်စစ်ဝန်ရးများ နှင့် ြပည် ထာင်စ

(www.uecmyanmar.org)

မှ

ပစ(၁၅)များကိ

ရယူ၍

လိအပ်သည်များ ြဖည့်စွက်ရပါသည်။ ထိ ့ နာက် ပစ(၁၅)ကိ သက်ဆိင်ရာြမန်မာသရး၊ အဖွဲ ့ရးနှင့်
ကာင်စစ်ဝန်ရးအသီးသီးမှ

တစ်ဆင့်

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရပါသည်။ ထိမှတစ်ဆင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ိ ့ (၂၀-၁၀-၂၀၁၅)ရက် န ့ အ ရာက် ြပန်လည် ပးပိ ့ရပါသည်။
နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သိ ့

ပးပိ ့လာ သာ

ပစ(၁၅)

အ ရအတွကမ
် ာှ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် -
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စဉ်

လတ် တာ်အမည်

ပစ ( ၁၅ ) အ ရအတွက်

(က)

ြပည်သလတ်
ူ့
တာ်

၃၄၈၆၅ ရွက်

(ခ)

အမျိုးသားလတ် တာ်

၃၄၈၆၅ ရွက်

(ဂ)

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်

၃၄၈၆၅ ရွက်
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ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာ မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားထသိ ့ ကိုတင်
ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားနှင့် ကိုတင်မစ
ဲ ာအိတမ
် ျား ပးပိ ့ြခင်း
၂၂၀။ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်
သက်ဆိင်ရာမဲဆန္ဒရှင်များြဖည့်စွက်ထားသည့်
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများသိ ့

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှ

ပစ(၁၅)များကိ

စိစစ် ပီး

ဆက်လက် ပးပိ ့ခဲ့ပါသည်။

ပးပိ ့ခဲပ
့ ါသည်။

ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်

သက်ဆိင်ရာ

မို ့နယ်

မိုနယ်
့
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက ပစ(၁၅)များကိ စိစစ် ပီးသက်ဆင်
ိ ရာ ရပ်ကက
ွ ် သိ ့မဟတ်
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသိ ့

ပးပိ ့လာ သာ

ကျးရွာအပ်စ

ကျးရွာအပ်စ

ရွး ကာက်ပဲွ

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားက ပစ(၁၅)ပါ မဲဆန္ဒရင
ှ ၏
် အမည်သည် မဲစာရင်းတွငပ
် ါဝင်မ ရှိ / မရှိ စိစစ် ပီး ပါဝင်ပါက
ပစ(၁-၃)ြဖင့် စာရင်းြပုစရပါမည်။ ပစ(၁-၃) မိတ္တူနှစ် စာင်ကိ မို နယ်
့
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ိ့
ပးပိ ့ရမည်။

မို နယ်
့
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွသ
ဲ ည်

ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ န
် င
ှ ့်
ပးပိ ့ခဲ့ပါသည်။

ကိုတင်မဲ

ပစ(၁-၃)ပါမဲဆန္ဒရင
ှ ထ
်

စာအိတ်များကိ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သိ ့

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သည်

အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားမှ ပးပိ ့လာ သာ

ပးပိ ့မည့်

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် ကိုတင်မဲစာအိတ်များကိ

ကာ်မရှင်
စစည်း ပီး

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ ပးပိ ့ရပါမည်။ နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနသည် ြပည် ထာင်စအစိးရ၏
ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာ မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားဆန္ဒြပုနိင် ရးအတွက် ကိုတင်ဆန္ဒမဲ
လက်မတ
ှ န
် င
ှ ့်

ကိုတင်မဲစာအိတ်များကိ

ဆက်လက် ပးပိ ့ခဲ့ပါသည်။
ကာင်စစ်ဝန်ရးချုပ်တိ ့၏

ြမန်မာသရး၊

အဖွဲ ့ရးနှင့်

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာနမှ
အမည်နှင့်

ပးပိ ့ခဲသ
့ ည့်

ပးပိ ့ သာ

ကာင်စစ်ဝန်ရးများသိ ့
ြမန်မာသရး၊

ကိုတင်မဲလက်မှတ်

အဖွဲ ့ရးနှင့်

အ ရအတွက်နှင့်

ကိုတင်မဲစာအိတ်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် -

စဉ်

ြမန်မာသရးအဖွဲ ့ရး
ကာင်စစ်ဝန်ချုပ်ရး

ြပည်သူ ့

အမျိုးသား

တိင်း ဒသ ကီး/

တိင်းရင်း

လတ် တာ်

လတ် တာ်

ြပည်နယ်

သား

လတ် တာ်

လတ် တာ်

တည်ရသ
ိှ ည့် မို ့

(က)

၉၉

၉၉

၉၂

၁၄

(ခ)

ကူမင်း

၃၆

၃၆

၃၂

၆

(ဂ)

နန်နင်း

၆၂

၆၂

၆၂

၃

၇၅

၇၅

၇၃

၁၃

(ဃ)
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ပကျင်း

ဟာင် ကာင်
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စဉ်

ြမန်မာသရးအဖွဲ ့ရး
ကာင်စစ်ဝန်ချုပ်ရး

ြပည်သူ ့

အမျိုးသား

တိင်း ဒသ ကီး/

တိင်းရင်း

လတ် တာ်

လတ် တာ်

ြပည်နယ်

သား

လတ် တာ်

လတ် တာ်

တည်ရသ
ိှ ည့် မို ့

(င)

ဝါရှငတ
် န်

၂၀၃

၂၀၃

၁၉၈

၇

(စ)

နယူး ယာက်

၁၇၃

၁၇၃

၁၇၂

၁၃

၇၆

၇၆

၇၆

၄

၅၄၂

၅၄၂

၅၁၇

၇၂

(ဆ)
(ဇ)

ဗန် ကာက်

(ဈ)

ချင်းမိင်

၆၀

၆၀

၅၈

၄

(ည)

နယူး ဒလီ

၉၃

၉၃

၇၉

၄

(ဋ)

ကာ်လက
် တ္တ ား

၁၉

၁၉

၁၄

-

(ဌ)

ဂျကာတာ (မသရ)

၉၄

၉၄

၉၀

၆

(ဍ)

ဂျကာတာ(အဖရ)

၃

၃

၂

-

(ဎ)

ဘာလင်

၇၅

၇၅

၆၅

၃

(ဏ)

ဘရာဇီးလျား

၁၂

၁၂

၁၂

-

(တ)

ဒါကာ

၄၃

၄၃

၃၄

၁

(ထ)

အစ္စလာမာဘတ်

၄၁

၄၁

၄၁

၃

(ဒ)

ဖ နာင်ပင်

၁၂၂

၁၂၂

၁၁၃

၅

(ဓ)

ရီရတ်ဒ်

၁၅

၁၅

၁၅

၁

(န)

ကင်ဘာရာ

၄၂၈

၄၂၈

၄၁၇

၃၂

(ပ)

ဟနွုိ င်း

၈၁

၈၁

၆၈

-

(ဖ)

ဗီယင်ကျန်း

၆၆

၆၆

၆၄

၂

(ဗ)

ပါရီ

၄၁

၄၁

၃၈

-

၄၁

၄၁

၄၁

၄

(ဘ)
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လာ့စအ
် န
ိ ဂ
် ျယလ
် စ
ိ ်

အာ်တာဝါ

(မ)

ကူဝတ
ိ ်

၆၂

၆၂

၅၇

၁၀

(ယ)

မနီလာ

၁၀၀

၁၀၀

၈၇

၁၃
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စဉ်

ြမန်မာသရးအဖွဲ ့ရး
ကာင်စစ်ဝန်ချုပ်ရး

ြပည်သူ ့

အမျိုးသား

တိင်း ဒသ ကီး/

တိင်းရင်း

လတ် တာ်

လတ် တာ်

ြပည်နယ်

သား

လတ် တာ်

လတ် တာ်

တည်ရသ
ိှ ည့် မို ့

(ရ)

ကိလဘိ

၂၀

၂၀

၁၉

၁

(လ)

ဗီယင်နာ

၁၈

၁၈

၁၁

-

(ဝ)

ကတ္တ မန္ဒူး

၁၉

၁၉

၁၇

-

၃၉

၃၉

၃၉

၉

၄၁

၄၁

၃၈

၆

၅၉၆

၅၉၆

၅၆၀

၁၂၂

(သ)

ရာမ

(ဟ)

ဘရပ်ဆလ
ဲ ်

(ဠ)

မာ်စကိ

(အ)

စကာပူ

၁၉၃၆၀

၁၉၃၆၀

၁၉၁၉၃

၁၈၄၆

(ကက)

တိကျို

၁၁၈၈

၁၁၈၈

၁၁၃၂

၈၂

( ခခ )

ဆိးလ်

၄၄၃၉

၄၄၃၉

၄၃၈၁

၁၈၁

( ဂဂ )

ပရီတးရီ
ိ းယား

၂၀

၂၀

၂၀

၄

(ဃဃ)

ကွာလာလမ်ပူ

၅၀၄

၅၀၄

၄၈၆

၄၆

( ငင )

တဲလအ
် ဗီး

၂၃၀

၂၃၀

၂၂၆

၃၆

( စစ )

ဂျီနဗ
ီ ာ

၃၂

၃၂

၂၉

-

(ဆဆ)

အာ်စလိ

၇

၇

၇

-

( ဇဇ )

ဘဲလဂ
် ရိတ်

၁၅

၁၅

၁၄

-

(ဈဈ)

ဘန်ဒါဆရီဘဂ
ီ ါဝန်

၂၄၅

၂၄၅

၂၄၂

၁၇

(ညည)

လန်ဒန်

၆၂၅

၆၂၅

၆၂၂

၂၅

( ဋဋ )

ကိင်ရိ

၉၂

၉၂

၉၂

၃၉

၃၀၁၅၂

၃၀၁၅၂

၂၉၆၄၅

၂၆၄၂

စစ ပါင်း
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112
ြပည် ထာင်စအစိးရ၏

ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်

နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာ

မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားထမှ

ြပန်လည် ပးပိ ့လာသည့် ဆန္ဒြပု ပီး သာ ဆန္ဒမလ
ဲ က်မတ
ှ ပ
် ါ ကိုတင်မစ
ဲ ာအိတမ
် ျားကိ သက်ဆင်
ိ ရာ
မို နယ်
့
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားသိ ့ ြပန်လည် ပးပိ ့ြခင်း
၂၂၁။

ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့်

နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရိှ န သာ

မဲဆန္ဒရှင်များက

ဆန္ဒြပု ပီး နာက် ဆန္ဒြပု ပီး သာဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ ကိုတင်မဲစာအိတ်များကိ သက်ဆိင်ရာ သရး၊
အဖွဲ ့ရး၊

အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးတိ ့က

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သိ ့
၂၆.၁၀.၂၀၁၅

ရက် န ့၊

ြပန်လည် ပးပိ ့ခဲ့ပါသည်။

စစည်း ပီး
၂၃.၁၀.၂၀၁၅

၂၉.၁၀.၂၀၁၅
ြပည် ထာင်စ

နိင်ငြခား ရး
ရက် န ့၊

ရက် န ့နှင့်

၂၄.၁၀.၂၀၁၅

၃၁.၁၀.၂၀၁၅

ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငက
်

နည်းဥပ ဒ ၆၂(ဂ)အရ စိစစ် ပီး သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်
အဖွဲ ့ခွမ
ဲ ျားမှတစ်ဆင့်
ပးပိ ့ခဲ့ပါသည်။

သက်ဆိင်ရာ
ပးပိ ့ခဲ့သည့်

ဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့်
ရက် န ့တိ ့တွင်

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွဲများသိ ့

ဆန္ဒြပု ပီး သာဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ

ရက် န ့၊

ြပန်လည်

ကိုတင်မဲစာအိတ်များမှာ

အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် (က) ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဆန္ဒြပု ပီးမဲလက်မတ
ှ ပ
် ါစာအိတ်

၂၂၄၉၀ အိတ်

(ခ)

အမျိုးသားလတ် တာ်ဆန္ဒြပု ပီးမဲလက်မတ
ှ ပ
် ါစာအိတ်

၂၂၆၅၁ အိတ်

(ဂ)

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်လတ် တာ်ဆန္ဒြပု ပီး

၂၁၉၆၂ အိတ်

မဲလက်မတ
ှ ပ
် ါစာအိတ်
(ဃ) တိင်းရင်းသားလူမျိုးလတ် တာ်ဆန္ဒြပု ပီးမဲလက်မတ
ှ ပ
် ါစာအိတ်
စစ ပါင်း
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၁၈၀၈ အိတ်
၆၈၉၁၁ အိတ်

113
အခန်း(၂၁)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပြခင်း
၂၂၂။
အခါ

ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရန် အဘက်ဘက်မှ ြပင်ဆင် ပီး သာ
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ဝင်များသည် ၂၀၁၅ခနှစ်၊

ရက် န ့မှစတင်၍
ခဲ့ ကပါသည်။

မိမိတိ ့တာဝန်ကျရာ

တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရာတွင်

အာက်တိဘာလ ၁၇

ြပည်နယ်အသီသီးသိ ့ သွား ရာက်

လိအပ်သည်များကိ

ြဖည့စ
် က
ွ လ
် မ်းညန်နင်
ိ ရန်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွအ
ဲ သီးသီးနှင့် တွ ဆြခင်
့
း၊ မဲရများသိ ့ လှညလ
့် ည်လျက် လိအပ်ချက်များကိ ြဖည့ဆ
် ည်း
ပးခဲ့ ကပါသည်။

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ဝင်များမှ

မိမတ
ိ ိ ့တာဝန်ကျရာ

တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

အသီးသီးသိ ့ သွား ရာက်ခသ
့ဲ ည့် နရက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် စဉ်

အဖွဲ ့ဝင်အမည်

တာဝန်ကျရာ
တိင်း ဒသ ကီး/

သွား ရာက်ခသ
့ဲ ည့်

အ ကိမ်

န ့ရက်များ

ြပည်နယ်
(က)

ဦးြမင်န
့ င်
ိ

မ ကွး

၂၂.၁၀.၂၀၁၅ မှ

ပထမ

၂၆.၁၀.၂၀၁၅ ထိ
၃၀.၁၀.၂၀၁၅ မှ

ဒတိယ

၁၁.၁၁.၂၀၁၅ ထိ
(ခ)

ဒါက်တာ ဒ ြမင့် ကည်

ရန်ကန်/ ပဲခးူ

၁၉.၁၀.၂၀၁၅ မှ

ပထမ

၂၁.၁၀.၂၀၁၅ ထိ
၂၉.၁၀.၂၀၁၅ မှ

ဒတိယ

၁၁.၁၁.၂၀၁၅ ထိ
(ဂ)

ဦးဝင်း ကည်

စစ်ကင်
ိ း

၂၀.၁၀.၂၀၁၅ မှ

ပထမ

၂၇.၁၀.၂၀၁၅ ထိ
၁.၁၁.၂၀၁၅ မှ

ဒတိယ

၁၁.၁၁.၂၀၁၅ ထိ
(ဃ)

ဦးညွန် ့တင်

မွန်/တနသာရီ

၁၈.၁၀.၂၀၁၅ မှ
၃၀.၁၀.၂၀၁၅ ထိ
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ပထမ

ြပည်နယ်

114
၂.၁၁.၂၀၁၅ မှ

ဒတိယ

၁၁.၁၁.၂၀၁၅ ထိ
(င)

ဦးဝင်းကိ

ဧရာဝတီ

၁၄.၁၀.၂၀၁၅ မှ

ပထမ

၁၉.၁၀.၂၀၁၅ ထိ
၂.၁၁.၂၀၁၅ မှ
၁၂.၁၁.၂၀၁၅ ထိ
(စ)

ဦးအင် ဇာ် နာ်

ကချင်

၂၅.၁၀.၂၀၁၅ မှ
၁၄.၁၁.၂၀၁၅ ထိ

(ဆ)

ဦးစိင်းခမ်းဝင်း

ကယား

၁၇.၁၀.၂၀၁၅ မှ
၃၁.၁၀.၂၀၁၅ ထိ

(ဇ)

ဦး စာဘလင်

ကရင်

၂၄.၁၀.၂၀၁၅ မှ
၁၂.၁၁.၂၀၁၅ ထိ

(ဈ)

ဦးဟာကီး

ချင်း

၃၀.၁၀.၂၀၁၅ မှ
၁၈.၁၁.၂၀၁၅ ထိ

(ည)

ဒါက်တာ မာင် မာင် ကည်

ရခိင်

၁၇.၁၀.၂၀၁၅ မှ
၂.၁၁.၂၀၁၅ ထိ

(ဋ)

ဦးစိင်းနွ တာင်း

ရှမး် (အ ရှ )့

၁၅.၁၀.၂၀၁၅ မှ
၂၉.၁၀.၂၀၁၅ ထိ

(ဌ)

ဦးစိင်းထွနး် သိနး် မန္တ လး

၁၉.၁၀.၂၀၁၅ မှ
၂၃.၁၀.၂၀၁၅ ထိ

(ဍ)

ဒါက်တာစိင်းစဝင်း ရှမး် ( ြမာက်)

၂၃.၁၀.၂၀၁၅ မှ
၁၆.၁၁.၂၀၁၅ ထိ
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ဒတိယ
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အခန်း(၂၂)

ရွး ကာက်ပွဲရလဒ်များ စိစစ်ထတ်ြပန်ြခင်း
၂၂၃။

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငတစ်ဝန်းလးတွင်

အတွက်

၂၀၁၅

ခနှစ်၊

နိဝင်ဘာလ

၈

ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲ

ရက် န ့ နနက်

၆

နာရီ၌

မဲရများဖွင့်လှစ် ပီး

မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ စတင် ဆာင်ရက
ွ ခ
် ပ
့ဲ ါသည်။ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းလပ်ငန်း ပီးဆး ပီး နာက်
ဆန္ဒမဲများ ရတွက် ပီး သတ်မှတ်ပစများတွင် ြဖည်သ
့ င
ွ း် ၍ သက်ဆိင်ရာ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်

အဖွဲ ့ခွအ
ဲ ဆင်ဆ
့ င်သ
့ ိ ့ ပးပိ ့ခဲ့ပါသည်။ ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ စာရင်းဇယားများနှင့် ရာခိင်နန်းများအရ
လတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးမှ
အမည်များကိ

သက်ဆိင်ရာ

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ
တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲများက

ထတ်ြပန် ကညာခဲပ
့ ါသည်။ အဆိပါ ထတ်ြပန် ကညာချက် များကိစစည်း၍ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်က ထပ်မထတ်ြပန် ပးခဲ့ပါသည်။
၂၂၄။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် Election Results Center 2015 ကိ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးတွင်လည်း ကာင်း၊ ရန်ကန် မို ့ ရလီလမ်းရှိ ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငရ
် းခွတ
ဲ င
ွ လ
် ည်း ကာင်းဖွငလ
့် စ
ှ ၍
် ြပည်သူလတ်
့
တာ်၊ အမျိုးသားလတ် တာ်၊
တိင်း ဒသ ကီး

နှင့်

ြပည်နယ်လတ် တာ်(တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်အပါအဝင်)မဲဆန္ဒနယ်

အသီးသီးမှ အနိင်ရလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများနှင့် ယင်းတိ ့တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမ
အ ြခအ နကိ ရွး ကာက်ပွဲ ပီး နာက်တစ် န ့ြဖစ် သာ ၉.၁၁.၂၀၁၅ ရက် န ့မှစ၍ နနက် (၉)နာရီ၊
န ့လည်(၁၂)နာရီ၊

ည န(၃)နာရီ၊

ည န(၆)နာရီ၊

ည(၉)နာရီနှင့်

ည(၁၁)နာရီအချိန်တိ ့တွင်

အချိန်နှင့် တ ြပးညီ ၁၅.၁၁.၂၀၁၅ ရက် န ့အထိ ထတ်ြပန် ပးခဲ့ရာ မဲရလဒ် စစ ပါင်း (၉၉%)
ထတ်ြပန် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။

ကျန်

(၂) မို ့နယ်၏

မဲရလဒ်များကိ

၂၀.၁၁.၂၀၁၅

ရက် န ့တွင်

ပီးစီးသြဖင့် (၁၂) ရက်အတွငး် ၁၀၀ % ပီးစီး အာင်ထတ်ြပန်နိင်ခဲ့ပါသည်။
၂၂၅။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

၉.၁၁.၂၀၁၅

ရက် န ့မှ

၂၀.၁၁.၂၀၁၅

ကညာချက်အမှတ်(၉၄/၂၀၁၅)အထိ ]

ရက် န ့အထိ

အဆိပါ
[

ရွး ကာက်ပွဲရလဒ်များကိ

ကညာချက်အမှတ(် ၇၁/၂၀၁၅)

မှ

ကညာချက်များထတ်ြပန်၍ နိင်ငပိင်သတင်းစာ၊ ရဒီယ၊ိ

ရပ်ြမင်သ ကားတိ ့မှ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ထတ်ြပန် ပးခဲပ
့ ါသည်။ နာက်ဆက်တွဲ ( မ ) ြဖင့် ဖာ်ြပ
ပါသည်။
၂၂၆။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ၂၀၁၅ ခနှစ၊် နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင်

ကျင်းပ ပီးစီးခဲသ
့ ည့် ပါတီစဒီမက
ိ
ရစီ အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပန
ဲွ င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍

ရွး ကာက်ပဆ
ဲွ င်
ိ ရာ

စာရင်းဇယားများနှင့် ရာခိင်နန်းများကိ အများြပည်သူ သိရှိနိင်ရန် ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၃၀
ရက်စွဲပါ ကညာချက်အမှတ် (၉၆/၂၀၁၅)ြဖင့် အာက်ပါအတိင်း ထတ်ြပန် ကညာခဲ့ပါသည် 115
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(က) ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပမအ ြခအ န
(၁) ြပည်သူလတ်
့
တာ်
(ကက)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသည့်မဲဆန္ဒနယ် ၃၃၀ နယ်

(ခခ)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည့် မဲဆန္ဒနယ်

(ဂဂ)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပနိင်သည့် ရာခိင်နန်း

၃၂၃ နယ်
၉၇.၈၈ %

(၂) အမျိုးသားလတ် တာ်
(ကက)

ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျငး် ပရန်သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည်မ
့ ဆ
ဲ န္ဒနယ်

၁၆၈ နယ်

(ခခ)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည့် မဲဆန္ဒနယ်

၁၆၈ နယ်

(ဂဂ)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပနိင်သည့် ရာခိင်နန်း

၁၀၀ %

(၃) တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်သိ ့မဟတ်ြပည်နယ်လတ် တာ်
(တိင်းရင်းသားလူမျိုးအပါအဝင်)
(ကက)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသည့်မဲဆန္ဒနယ် ၆၇၃ နယ်

(ခခ)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည့် မဲဆန္ဒနယ်

၆၅၉ နယ်

(ဂဂ)

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပနိင်သည့် ရာခိင်နန်း

၉၇.၉၂%

( ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးမအ ြခအ န
(၁) ြပည်သူလတ်
့
တာ်
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူဦး ရ

၃၄၂၉၅၃၃၄ ဦး

( ခ ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ

၂၃၉၁၁၇၈၄ ဦး

( ဂ ဂ ) ဆန္ဒမဲ ပးမရာခိင်နန်း

၆၉.၇၂ %

(၂) အမျိုးသားလတ် တာ်
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူဦး ရ

၃၄၂၉၅၃၃၄ ဦး

( ခ ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ

၂၃၉၄၆၇၀၉ ဦး

( ဂ ဂ ) ဆန္ဒမဲ ပးမရာခိင်နန်း
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၆၉.၈၂ %

117
(၃) တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်သိ ့မဟတ်ြပည်နယ်လတ် တာ်
(တိင်းရင်းသားလူမျိုးအပါအဝင်)
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူဦး ရ

၃၈၀၁၅၈၈၀ ဦး

( ခ ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ

၂၆၃၆၈၄၆၇ ဦး

( ဂ ဂ ) ဆန္ဒမဲ ပးမရာခိင်နန်း

၆၉.၃၆ %

( ဂ ) ခိင်လ သာဆန္ဒမဲရရှိမအ ြခအ န
(၁) ြပည်သူလတ်
့
တာ်
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ

၂၃၉၁၁၇၈၄ ဦး

( ခ ခ ) ရရှိသည့်ခိင်လ သာ ဆန္ဒမဲအ ရအတွက်

၂၂၄၁၆၃၁၀ မဲ

( ဂ ဂ ) ခိင်လ သာဆန္ဒမဲရရှိမရာခိင်နန်း

၉၃.၇၅ %

(၂) အမျိုးသားလတ် တာ်
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ

၂၃၉၄၆၇၀၉ ဦး

( ခ ခ ) ရရှိသည့်ခိင်လ သာ ဆန္ဒမဲအ ရအတွက်

၂၂၇၁၄၆၃၇ မဲ

( ဂ ဂ ) ခိင်လ သာဆန္ဒမဲရရှိမရာခိင်နန်း

၉၄.၈၅ %

(၃) တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်သိ ့မဟတ်ြပည်နယ်လတ် တာ်
(တိင်းရင်းသားလူမျိုးအပါအဝင်)
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ
( ခ ခ ) ရရှိသည့်ခိင်လ သာ ဆန္ဒမဲအ ရအတွက်
( ဂ ဂ ) ခိင်လ သာဆန္ဒမဲရရှိမရာခိင်နန်း

၂၆၃၆၈၄၆၇ ဦး
၂၅၁၀၃၂၅၂ မဲ
၉၅.၂၀ %

(ဃ) ပယ်မဲ၊ ပျာက်မဲအ ြခအ န
(၁) ြပည်သူလတ်
့
တာ်
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ

၂၃၉၁၁၇၈၄ ဦး

( ခ ခ ) ရရှသ
ိ ည့် ခိင်လ သာဆန္ဒမဲအ ရအတွက်

၂၂၄၁၆၃၁၀ မဲ

( ဂ ဂ ) ပယ်မဲ၊ ပျာက်မအ
ဲ ရအတွက်
(ဃဃ) ဆန္ဒမဲရရှိမအနက် ပယ်မ၊ဲ ပျာက်မဲရာခိင်နန်း
117

၁၄၉၅၄၇၄ မဲ
၆.၂၅ %

118
(၂) အမျိုးသားလတ် တာ်
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ

၂၃၉၄၆၇၀၉ ဦး

( ခ ခ ) ရရှသ
ိ ည့် ခိင်လ သာဆန္ဒမဲအ ရအတွက်

၂၂၇၁၄၆၃၇ မဲ

( ဂ ဂ ) ပယ်မဲ၊ ပျာက်မအ
ဲ ရအတွက်

၁၂၃၂၀၇၂ မဲ

(ဃဃ) ဆန္ဒမဲရရှိမအနက် ပယ်မ၊ဲ ပျာက်မဲရာခိင်နန်း

၅.၁၅ %

(၃) တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်သိ ့မဟတ်ြပည်နယ်လတ် တာ်
(တိင်းရင်းသားလူမျိုးအပါအဝင်)
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ

၂၆၃၆၈၄၆၇ ဦး

( ခ ခ ) ရရှသ
ိ ည့် ခိင်လ သာဆန္ဒမဲအ ရအတွက်
( ဂ ဂ ) ပယ်မဲ၊ ပျာက်မအ
ဲ ရအတွက်
(ဃဃ) ဆန္ဒမဲရရှိမအနက် ပယ်မ၊ဲ ပျာက်မဲရာခိင်နန်း

၂၅၁၀၃၂၅၂ မဲ
၁၂၆၅၂၁၅ မဲ
၄.၈၀ %

( င ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများ ယှဉ် ပိုင်မ အ ြခအ န
(၁) ြပည်သူလတ်
့
တာ်
(ကက) ယှဉ် ပိုင်သည့်လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းဦး ရ

၁၇၃၃ ဦး

( ခ ခ ) နိင်င ရးပါတီများကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့်

၁၆၄၃ ဦး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းဦး ရ
( ဂ ဂ ) တစ်သီးပဂ္ဂလလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းဦး ရ
(ဃဃ) နိင်င ရးပါတီများကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့်

၉၀ ဦး
၉၄.၈၁ %

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း ရာခိင်နန်း
( င င ) တစ်သးီ ပဂ္ဂလလတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းရာခိင်နန်း ၅.၁၉ %
(၂) အမျိုးသားလတ် တာ်
(ကက) ယှဉ် ပိုင်သည့်လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းဦး ရ

၈၈၆ ဦး

( ခ ခ ) နိင်င ရးပါတီများကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့်

၈၄၄ ဦး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းဦး ရ
( ဂ ဂ ) တစ်သီးပဂ္ဂလလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းဦး ရ
118

၄၂ ဦး

119
(ဃဃ) နိင်င ရးပါတီများကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့်

၉၅.၂၆ %

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း ရာခိင်နန်း
( င င ) တစ်သးီ ပဂ္ဂလလတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းရာခိင်နန်း ၄.၇၄ %
(၃) တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်သိ ့မဟတ်ြပည်နယ်လတ် တာ်
(တိင်းရင်းသားလူမျိုးအပါအဝင်)
(ကက) ယှဉ် ပိုင်သည့်လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းဦး ရ

၃၄၁၉ ဦး

( ခ ခ ) နိင်င ရးပါတီများကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့်

၃၂၄၁ ဦး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းဦး ရ
( ဂ ဂ ) တစ်သီးပဂ္ဂလလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းဦး ရ
(ဃဃ) နိင်င ရးပါတီများကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့်

၁၇၈ ဦး
၉၄.၇၉ %

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်း ရာခိင်နန်း
( င င ) တစ်သးီ ပဂ္ဂလလတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းရာခိင်နန်း ၅.၂၁ %
( စ ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ၏ ရွး ကာက်ခရမအ ြခအ န(နိင်င ရးပါတီ)
့
တာ်
(၁) ြပည်သူလတ်
(ကက) နိင်င ရးပါတီများကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့်

၁၆၄၃ ဦး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ ဦး ရ
(ခခ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ နိင်င ရးပါတီများ

၃၂၂ ဦး

ကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့် လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယမ
် ျား ဦး ရ
(ဂဂ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရမရာခိင်နန်း

၁၉.၆၀ %

(၂) အမျိုးသားလတ် တာ်
(ကက) နိင်င ရးပါတီများကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့်

၈၄၄ ဦး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ ဦး ရ
(ခခ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ နိင်င ရးပါတီများ

၁၆၆ ဦး

ကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့် လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယမ
် ျား ဦး ရ
(ဂဂ)
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ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရမ ရာခိင်နန်း

၁၉.၆၇ %

120
(၃) တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်သိ ့မဟတ်ြပည်နယ်လတ် တာ်
(တိင်းရင်းသားလူမျိုးအပါအဝင်)
(ကက) နိင်င ရးပါတီများကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့်

၃၂၄၁ ဦး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ ဦး ရ
(ခခ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ နိင်င ရးပါတီများ

၆၅၇ ဦး

ကိယ်စားြပု ယှဉ် ပိုင်သည့် လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယမ
် ျား ဦး ရ
(ဂဂ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရမ ရာခိင်နန်း

၂၀.၂၇ %

(ဆ) လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ၏ ရွး ကာက်ခရမအ ြခအ န(တစ်သးီ ပဂ္ဂလ)
(၁) ြပည်သူလတ်
့
တာ်
(ကက) ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်သည့် တစ်သီးပဂ္ဂလ

၉၀ ဦး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ ဦး ရ
(ခခ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ တစ်သီးပဂ္ဂလ

၁ ဦး

လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်များ ဦး ရ
(ဂဂ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရမ ရာခိင်နန်း

၁.၁၁ %

(၂) အမျိုးသားလတ် တာ်
(ကက) ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်သည့် တစ်သီးပဂ္ဂလ

၄၂ ဦး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ ဦး ရ
(ခခ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ တစ်သီးပဂ္ဂလ

၂ ဦး

လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်များ ဦး ရ
(ဂဂ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရမ ရာခိင်နန်း

၄.၇၆ %

(၃) တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်သိ ့မဟတ်ြပည်နယ်လတ် တာ်
(တိင်းရင်းသားလူမျိုးအပါအဝင်)
(ကက) ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်သည့် တစ်သီးပဂ္ဂလ

၁၇၈ ဦး

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် လာင်းများ ဦး ရ
(ခခ)

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရ သာ တစ်သီးပဂ္ဂလ

၂ ဦး

လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်များ ဦး ရ
(ဂဂ)
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ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရမ ရာခိင်နန်း

၁.၁၂ %

121
၂၂၇။

သက်ဆိင်ရာ

တိင်း ဒသ ကီး

နှင့်

ြပည်နယ်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့၏

တင်ြပချက်များအရ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သည် ၁၁.၁၂.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊
၃၄/စမ-စည်း(၁)(၁၀၆)/ကမရြဖင့် အထက်ပါ ကညာချက်အမှတ(် ၉၆/၂၀၁၅)တွင် အမှားြပင်ဆင်ချက်
များကိ အာက်ပါအတိင်းြပင်ဆင် ပးခဲပ
့ ါသည် (က) အပိဒ် ၃ (ခ)(၃)တွင်
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူဦး ရ ၃၈၀၁၅၈၈၀ ဦး အစား ၃၈၀၂၀၂၉၇ ဦး
( ခ ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ

၂၆၃၆၈၄၆၇ ဦး အစား ၂၆၃၆၈၂၀၇ ဦး

( ဂ ဂ ) ဆန္ဒမဲ ပးမရာခိင်နန်း
(ခ)

၆၉.၃၆ % အစား

၆၉.၃၅ %

အပိဒ် ၃ (ဂ) (၃) တွင်
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ
( ခ ခ ) ရရှိသည့်ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ

၃၈၀၁၅၈၈၀ ဦး အစား ၂၆၃၆၈၂၀၇ ဦး
၂၅၁၀၃၂၅၂ မဲ အစား ၂၅၁၀၃၃၃၄ မဲ

အ ရအတွက်
( ဂ ဂ ) ခိင်လ သာဆန္ဒမဲရရှိမ

၆၆.၀၃ % အစား

၉၅.၂၀ %

ရာခိင်နန်း
(ဂ)

အပိဒ် ၃ (ဃ) (၃) တွင်
(ကက) ဆန္ဒမဲ ပးသူဦး ရ
( ခ ခ ) ရရှိသည့်ခိင်လ သာဆန္ဒမဲ

၃၈၀၁၅၈၈၀ ဦး အစား ၂၆၃၆၈၂၀၇ ဦး
၂၅၁၀၃၂၅၂ မဲ အစား ၂၅၁၀၃၃၃၄ မဲ

အ ရအတွက်
( ဂ ဂ ) ပယ်မဲ၊ ပျာက်မဲ

၁၂၆၅၂၁၅ မဲ အစား

၁၂၆၄၈၇၃ မဲ

၃.၃၃ % အစား

၄.၈၀ %

အ ရအတွက်
(ဃဃ) ဆန္ဒမဲရရှိမအနက်ပယ်မဲ၊
ပျာက်မဲရာခိင်နန်း
၂၂၈။

၂၀၁၅

ခနှစ်၊

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင်

နိင်င ရးပါတီ(၉၁)ပါတီမှ

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် လာင်း ၅၇၂၈ ဦးနှင့် တစ်သီးပဂ္ဂလလတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်း ၃၁၀ ဦး
စစ ပါင်း ၆၀၃၈ ဦး တိ ့ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ခဲ့ပါသည်။ ြပည်သူ ့လတ် တာ်တွင် ၃၂၃ ဦး၊ အမျိုးသား
လတ် တာ်တင
ွ ်

၁၆၈

ဦးနှင့်

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

လတ် တာ်(တိင်ရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်အပါအဝင်)
ခရပါသည်။

ရွး ကာက်ခရသူ

၆၅၉

ဦးတိ ့

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်ဦး ရကိ

တစ်သီးပဂ္ဂလ အလိက်ကိ နာက်ဆက်တွဲ ( ယ ) ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
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သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်

ရွး ကာက်တင် ြမာက်
နိင်င ရးပါတီအလိက်နင
ှ ့်

122
၂၂၉။

ြပည်သူလတ်
့
တာ်၊

အမျိုးသားလတ် တာ်၊

တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်နှင့် တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ် (တိင်းရင်းသား
လူမျိုးလတ် တာ်အပါအဝင်)

မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးတွင်

ဝင် ရာက်ယဉ
ှ ် ပိုင်ခ့ဲ သာ

ကိယ်စားလှယ် လာင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ဆန္ဒမဲရရှိမအ ြခအ နကိ
ဖာ်ြပပါသည်။

122

လတ် တာ်

နာက်ဆက်တွဲ ( ရ ) ြဖင့်
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အခန်း(၂၃)

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငရ
် းနှင့် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲအဆင့်ဆင့်
ရးများ ဖွဲ ့စည်းြခင်း
၂၃၀။

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်တွင် ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်နင
ှ ့် ြပည်သူ ့ ကာင်စီ

အဆင့်ဆင့်

ရွးချယ်တင် ြမာက်ပွဲများ ကျင်းပစဉ်အခါက

ရွးချယ်တင် ြမာက်ပွဲဆိင်ရာလပ်ငန်း

များကိ ဌာနအသီးသီးမှ တွဖ
ဲ က်ဝန်ထမ်း (၃၁၀) ဦးတိ ့ြဖင့်

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ နာက်

ပထမအ ကိမ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်နင
ှ ့် ြပည်သူ ့ ကာင်စအ
ီ ဆင့်ဆင့် ပမှန်သက်တမ်းအတွင်း ကားြဖတ်
ရွးချယ်တင် ြမာက်ပွဲများ
ပထမအစည်းအ ဝးက

ကျင်းပ ပး ရးအတွက်

ပထမအ ကိမ်

ရွးချယ်တင် ြမာက်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်ကိ

ရွးချယ်တင် ြမာက်ပက
ဲွ ျင်းပ ရး ကာ်မရှင၏
်
လပ်ငန်းများကိ

ြပည်သူလတ်
့
တာ်
ဖွဲ ့စည်း ပးခဲ့ပါသည်။

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် နိင်င တာ် ကာင်စ၏
ီ

၁၉၇၄ ခနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက် န ့တွင် ကျင်းပ သာ ( ၁၁ ) ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝး၏ သ ဘာတူ
ခွင့်ြပုချက်အရ

ရွးချယ်တင် ြမာက်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်ရးကိ ဝန်ထမ်းအင်အား (၆၄)ဦး ြဖင့်

ြပည်သူလတ်
့
တာ်ရး အာက်တင
ွ ထ
် ားရှ၍
ိ ဖွဲ ့စည်း ပးခဲပ
့ ါသည်။ နိင်င တာ် ကာင်စ၏
ီ
၁၉၈၁ ခနှစ၊်
ဇွနလ
်
(၁၁) ရက် န ့တွင် ကျင်းပ သာ အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၂ / ၈၇) ၏ ဆးြဖတ်ချက်အရ
ရွးချယ်တင် ြမာက်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်ရးကိ ဝန်ထမ်းအင်အား (၁၀၀) ဦးြဖင့်တိးြမင့် ြပင်ဆင်
သတ်မတ
ှ ် ပးခဲပ
့ ါသည်။
၂၃၁။

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့၏ ၁၉၈၈ ခနှစ်၊

ရက် န ့တွင်

ကျင်းပြပုလပ်သည့်

(၈)

ကိမ် ြမာက်

အာက်တိဘာ (၁၄)

အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်အရ

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ရး၏ အာက်တွင်ထားရှိ သာ ရွးချယ်တင် ြမာက်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မရှငရ
် းကိ
၁၉၈၈ ခနှစ်၊

အာက်တိဘာလ (၁၄) ရက် န ့မှစ၍ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဦးစီး သာ သီးြခားရး

တစ်ရးအြဖစ် အဆင့်ြမင့်၍ ြပင်ဆင်ဖွဲ ့စည်း ပးခဲ့ပါသည်။ ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မရှငရ
် း၏
အမည်ကိလည်း

ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပက
ဲွ ျင်းပ ရး ကာ်မရှငရ
် း

အြဖစ်

ြပာင်းလဲ ပီး ဝန်ထမ်းအင်အား ( ၁၀၁ ) ဦးြဖင့် ဖွဲ ့စည်း ပးခဲ့ပါသည်။
၂၃၂။

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ (၂၀၀၈ ခနှစ်)ကိ ြပည်လးကတ်

ဆန္ဒခယူပွဲြဖင့် အတည်ြပု ပီး နာက် နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုး ရး ကာင်စီသည်
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ ဥပ ဒပဒ်မ ၄၄၃ နှငအ
့် ညီ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃ အရ
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငက
် ိ ဥက္က ဦးသိနး် စိးအပါအဝင် အဖွဲ ့ဝင် (၁၇) ဦးြဖင့် ၁၁-၃-၂၀၁၀
123

124
ရက်စွဲပါ

ကညာချက်အမှတ် ( ၁ / ၂၀၁၀ ) ြဖင့် ဖွဲ ့စည်း ပးခဲ့ပါသည်။ ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်ရး၏ အမည်ကိလည်း ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး
အြဖစ် ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။
၂၃၃။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှင၏
် ရးလပ်ငန်းပိင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ တာဝန်ယူ

ဆာင်ရွက်ရမည့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးအ နြဖင့်

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ

ကျပွနန
် င်
ိ နင်းစွာ ထမ်း ဆာင်နင်
ိ ရးအတွက် အစိးရအဖွဲ ့၏ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ ဧ ပီလ ၇ ရက်
န ့တွင် ကျင်းပ သာအစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၄ / ၂၀၁၀) မှ ယခင်ရးဖွဲ ့စည်းပ ဝန်ထမ်းအင်အား
(၁၀၁)

ဦးမှ

ယခ

ဖွဲ ့စည်းပအသစ်

ဝန်ထမ်းအင်အား

(၁၄၄)

ဦးြဖင့်

ြပင်ဆင်တးချဲ
ိ ့

ဖွဲ ့စည်းခွင့်ြပု ကာင်း သ ဘာတူခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။
၂၃၄။
၂၀၁၂

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲနှင့်
ခနှစ်

ြပည်နယ်၊

ကားြဖတ် ရွး ကာက်ပမ
ဲွ ျား၏

အ တွ အ
့ ကုများ ပ မူတည်၍

နြပည် တာ်၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ

အဆင့်ဆင့်တိ ့တွင်

ဒသ၊ ခရိင်နှင့်

တိင်း ဒသ ကီး/

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ

အ မဲတမ်းဝန်ထမ်းများခနထ
့် ားရန်

လိအပ် ကာင်း

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပခဲ့ရာ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ ၂၀၁၁ ခနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၈
ရက် န ့တွင် ကျင်းပခဲ့ သာ အစည်းအ ဝးအမှတစ
် ဉ် ( ၃၀ / ၂၀၁၂ ) မှ သ ဘာတူခွင့်ြပုချက်အရ
တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ် ( ၁၄ ) ရး၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း /

ဒသ ( ၆ ) ရး၊

နြပည် တာ်နင
ှ ့် ခရိင် ( ၆၇ ) ရး၊ မို ့နယ် ( ၃၃၀ ) ရးတိ ့ကိ အရာထမ်းရာထူး ( ၅၉၄ ) နရာ၊
အမထမ်းရာထူး ( ၁၈၂၀ ) နရာ၊ စစ ပါင်းရာထူး ( ၂၄၁၄ ) နရာနှင့် ဖွဲ ့စည်းခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။
၂၃၅။

ထိ ့ နာက်

ရှိ စရန်အတွက်

အပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာ

ြပာင်းလဲဖဲွ ့စည်းထားမများနှင့်

နြပည် တာ်အပါအဝင် ခရိင် ( ၃ ) ခကိ ဖျက်သိမ်း ပီး

လိက် လျာညီ ထွ
နြပည် တာ် ကာင်စီ

နယ် ြမနှင့် ခရိင်အသစ် ( ၈ ) ခတိ ့တွင် ခရိင် ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့ခွရ
ဲ းများ ထပ်မဖွဲ ့စည်းခွင့်
ြပုပါရန်တင်ြပခဲ့ရာ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် န ့တွင်
ကျင်းပ သာ အစည်းအ ဝးအမှတစ
် ဉ် (၁၈/ ၂၀၁၄) မှ သ ဘာတူခွင့်ြပုခဲ့သြဖင့် ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် ဥက္က ရး၊ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးနှင့် လက် အာက်ခ
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရး

အဆင့်ဆင့်တိ ့ကိ

အရာထမ်းရာထူး

(

၆၀၇

)

နရာ၊

အမထမ်းရာထူး( ၁၈၄၆ ) နရာ၊ စစ ပါင်းရာထူး (၂၄၅၃) နရာြဖင့် တိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်းခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။
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၂၃၆။

တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အဆင့်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရး ( ၁၅ ) ရးတွင်

ပါဝင် သာ ရှမ်းြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရးသည် ရှမ်းြပည်နယ်၏ နယ် ြမ ဒသ
ကျယ်ဝန်း ပီး ခရီးလမ်းကွာ ဝးသည့်အတွက် ရွး ကာက်ပွဲဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင်
အခက်အခဲများ ရှိခဲ့သြဖင့် ပိမိအဆင် ြပ ပီး ထိ ရာက်လယ
ွ က
် စ
ူ ာွ

ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက်

ရှမ်းြပည်နယ်( ြမာက်ပိင်းရးခွဲ - လားရး မို ့ ) နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်( အ ရှ ပိ့ င်းရးခွဲ - ကျိုင်းတ မို ့ )
တိ ့ကိ ရှမ်းြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ခွရ
ဲ းခွမ
ဲ ျားအြဖစ် ထပ်မဖွဲ ့စည်းရန်လိအပ်ပါသည်။
ထိ ့အြပင် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း /

ဒသ ( ၆ ) ရးနှင့် ခရိင်အဆင့်

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ( ၇၂ ) ရးတိ ့တွင် ယာဉ် မာင်း ( ၅ ) ရာထူး ( ၁ )

နရာစီ ြဖည့်စွက်ရန်၊

အပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာ ဖွဲ ့စည်းထားမနှင့် လိက် လျာညီ ထွရှိ စ ရးအတွက်
ထပ်မဖွဲ ့စည်းရန်တိ ့လည်းရှိပါသည်။
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏

၂၀၁၅

ထိ ့ ကာင့်
ခနှစ်၊

ရွး ကာက်ပဲွ

လာက်ကိင်ခရိင်ကိ

ဖွဲ ့စည်းပတိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်းခွင့်ြပုပါရန်
သဂတ်လ

၂၇

ရက် န ့တွင်

တင်ြပခဲ့ရာ
ကျင်းပ သာ

အစည်းအ ဝးအမှတစ
် ဉ် ( ၁၇ / ၂၀၁၅ ) မှ သ ဘာတူခွင့်ြပု ချက်အရ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်

ဥက္က ရး၊

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငရ
် း၊

တိင်း ဒသ ကီး

/

ြပည်နယ်

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ( ၁၄ ) ရး၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရး၊
ရှမ်းြပည်နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရး၏ ြပည်နယ်ရးခွဲ

( ၂ ) ရး၊ ခရိင် ရွး ကာက်ပွဲ

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ( ၇၃ ) ရးနှင့် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ ဒသ ( ၆ ) ရး၊ မို ့နယ် ( ၃၃၀ ) ရး
တိ ့အား အရာထမ်း ရာထူး ( ၆၁၁ ) နရာ၊ အမထမ်းရာထူး ( ၁၉၄၁ ) နရာ၊ စစ ပါင်း ( ၂၅၅၂ )
နရာြဖင့် ြပင်ဆင်တိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်းခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။
၂၃၇။

လက်ရှိဖွဲ ့စည်းပအရ

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရးနှင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်
ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲရး

ဥက္က ရး၊

ြပည် ထာင်စ

အဆင့်ဆင့်အတွက်

အင်အား အရာထမ်း ( ၆၁၁ ) ဦး၊ အမထမ်း( ၁၉၄၁ ) ဦး၊ စစ ပါင်း

ဖွဲ ့စည်းပ

( ၂၅၅၂ ) ဦး ြဖစ် ပီး၊

လက်ရှိခနအ
့် ပ်အင်အားအရ အရာထမ်း (၂၆၉) ဦး၊ အမထမ်း ( ၁၁၉၀ ) ဦး၊ စစ ပါင်း ( ၁၄၅၉ ) ဦး
ြဖစ်ပါသည်။ ရာခိင်နန်းအားြဖင့် အရာထမ်း ၄၄.၀၃ % နှင့် အမထမ်း ၆၁.၃၀ % ြဖစ်ပါသည်။
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အခန်း(၂၄)

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယတ
် ာဝန်မှ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ ြပ ာန်း ပး ရး
ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
၂၃၈။

မိတ် မို ့နယ်၊ တနသာရီတိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)မှ လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ် ဦးခင် ဇာ်(တနသာရီတိင်း ဒသ ကီးဝန် ကီးချုပ်)အား လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
တာဝန်မှြပန်လည်ရပ်သိမ်း ပးပါရန် ယင်းမဲဆန္ဒနယ်၏ မဲဆန္ဒရှင်များက ၁၁.၁၀.၂၀၁၁ ရက်စပ
ဲွ ါ
စာြဖင့်တိင် ကားခဲ့ပါသည်။ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ
၃၉၇ အရ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ြပန်လည်ရပ်သမ
ိ း် ြခင်းဆိင်ရာဥပ ဒကိ ြပ ာန်း
ထားြခင်းမရှိ သးပါ။

ထိ ့ ကာင့်

ကာ်မရှင်အ နြဖင့်

တိင် ကားချက်ကိ

ဥပ ဒနှင့်အညီ

စစမ်းစစ် ဆးရန်နှင့် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိလာသြဖင့် လမ်းညန်မြပုနိင်ပါရန်
နိင်င တာ်သမ္မတထ

တင်ြပခဲ့ပါသည်။

ထိ ့အြပင်

အဆိပါတိင် ကားချက်နှင့်

စပ်လျဉ်း၍

တနသာရီတိင်း ဒသ ကီး

အစိးရအဖွဲ ့က

တိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့ဝင်

ဝန် ကီးတစ်ဦး

ခါင်း ဆာင် သာအဖွဲ ့မှ

စစမ်းစစ် ဆး

ဖာ်ထတ်သာွ းမည်ြဖစ် ကာင်း

တင်ြပချက်ကိ

နိင်င တာ်သမ္မတထသိ ့ လမ်းညန်မြပုနိင်ပါရန် တင်ြပခဲ့ပါသည်။
၂၃၉။

အလားတူ တိက် ကီး မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)မှ

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် ဦးြမင့် အာင်အား လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် တာဝန်မှြပန်လည်ရပ်သိမ်း
ပးပါရန် ဦး နဇာလင်းနှင့် ဦးအ
တိင် ကားစာြဖင့်

ဝါထွန်းတိ ့ပါ မဲဆန္ဒရှင် ၁၁၃၄ ဦးတိ ့က ၁၂.၁၀.၂၀၁၂ ရက်စပ
ဲွ ါ

ကာ်မရှင်သိ ့ တိင်တန်းခဲ့ပါသည်။

ကာ်မရှင်က

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

တာဝန်မှရပ်သိမ်းဆိင်ရာ ဥပ ဒြပ ာန်း ပီးပါက ဥပ ဒနှင့်အညီ လိအပ်သလိဆက်လက် ဆာင်ရွက်
သွားမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း နှင့် တိင် ကားစာကိလက်ခရရှိပါ ကာင်း တိင် ကားသူများထသိ ့ ြပန် ကား
ခဲ့ပါသည်။
၂၄၀။

ထိ ့ နာက် ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယကထသိ ့လတ် တာ် ကိယ်စားလှယ်

တာဝန်မှြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒြပ ာန်း ပး ရးအတွက် ၃၀.၁၁.၂၀၁၁ ရက် န ့တွင်
အ ကြပု တင်ြပခဲပ
့ ါသည်။ ဆက်လက်၍ ၁၅.၆.၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်
တာဝန်မှ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒကိ ြပ ာန်း ပးပါရန်ထပ်မအ ကြပု တင်ြပခဲ့ပါသည်။
၂၄၁။

ဥပ ဒ ကမ်းအား

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က

ြပုစတင်သွင်းရန်

လမ်းညန်သြဖင့် ကာ်မရှင်သည် ၂၇.၈.၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယတ
် ာဝန်မြှ ပန်လည်ရပ်သမ
ိ း် ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒြပ ာန်းနိင် ရးအတွက် ဥပ ဒ ကမ်း
သးစနှင့်

ကျိုး ကာင်း ဖာ်ြပချက်

ဇယားသးစတိ ့ြဖင့်

ပးပိ ့တင်ြပခဲ့ပါသည်။

ဥပ ဒ ကမ်းတွင် အခန်း(၅)ခန်းနှင့် ဥပ ဒ ပဒ်မ ပါင်း ၂၀ ပါရှိပါသည်။
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၂၄၂။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှ

ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ

ဥပ ဒ ကမ်းကိ

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ဥပ ဒ ကမ်း ကာ်မတီက ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒ ၄၄ အရ
အ သးစိတစ
် စ
ိ စ်မများ

ြပုလပ်ခ့ဲ ပီး

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဆိင်ရာ

နည်းဥပ ဒ

ြပည်သူ ့လတ် တာ်မှ အတည်ြပု ပးနိင်ပါရန် ၄.၁၂.၂၀၁၂ ရက် န ့တွင် ဥက္က

၄၅

နှငအ
့် ညီ

ြပည်သူ ့လတ် တာ်သိ ့

အစီရင်ခစာတင်ြပခဲပ
့ ါသည်။
၂၄၃။

ကာ်မရှင်သည်

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယတ
် ာဝန်မြှ ပန်လည်

ဥပ ဒ ကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ြပည်သူ ့လတ် တာ်တွင်

ြပည်သူလတ်
့
တာ်ဥပ ဒ ကမ်း ကာ်မတီ၏

အစီရင်ခစာ ပ

ဆွး နွးအတည်ြပုြခင်းမြပုမီ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

သ ဘာထားမှတခ
် ျက်များကိ
စိစစ်သးသပ် စ ပီးမှသာ

အ လးထားစဉ်းစား၍

ကာ်မရှင်၏

ဥပ ဒ ကမ်း ကာ်မတီက

လတ် တာ်အစည်းအ ဝးတွင်

၈.၉.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါစာြဖင့် ဥက္က
၂၄၄။

ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ

ြပန်လည်

ဆွး နွးအတည်ြပုသင့် ကာင်း

ြပည်သူ ့လတ် တာ်သိ ့အ ကြပု တင်ြပခဲ့ပါသည်။

ြပည်သူလတ်
့
တာ်ဥပ ဒ ကမ်း ကာ်မတီသည် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင၏
်

အ ကြပုချက်ကိ

လ့လာသးသပ်စဉ်ကာလအတွငး် ၌ပင် ပထမအ ကိမ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်

ဆဌမ ပမှနအ
် စည်းအ ဝးက ၂၀၀၈ ခနှစ၊် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒြပင်ဆင် ရးအတွက် ဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခဥပ ဒ လ့လာသးသပ် ရး ပူး ပါင်း ကာ်မတီ ဖွဲ ့စည်းရန်ဆးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့်
ပထမအ ကိမ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ် သတ္တ မပမှန် အစည်းအ ဝးတွင်

ကာ်မတီဖွဲ ့စည်းြခင်း၊

ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းများ ဆာင်ရက
ွ ် န ပီးြဖစ်၍ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ဆန်းစစ် လ့လာမများ
ဆာင်ရက
ွ ် နစဉ်ကာလအတွငး် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှြပန်လည် ရပ်သမ
ိ း် ြခင်းဆိင်ရာ
ဥပ ဒ ကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွး နွးမများကိ ဆိင်းင့ထားသင့ပ
် ါ ကာင်း ၂၂.၈.၂၀၁၃ ရက် န ့တွင်
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥပ ဒ ကမ်း ကာ်မတီမှ ဥက္က
၂၄၅။

ကာ်မရှင်သည်

ြပည်သူ ့လတ် တာ်သိ ့ တင်ြပခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ

ပဒ်မ

၁၀၀(က)နှငအ
့် ညီ

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယတ
် ာဝန်မြှ ပန်လည်ရပ်သမ
ိ း် ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ ကမ်းကိ တင်သွင်းခဲ့ ပီးြဖစ် ကာင်း၊
ြပည် ထာင်စ လတ် တာ်၏ တာဝန် ပးချက်အရ ြပည်သူ ့လတ် တာ်သည်လည်း ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၃၈(က)၊ (ဂ) တိ ့နှငအ
့် ညီ ယင်းဥပ ဒ ကမ်းကိ အတည်ြပု
ယခကဲ့သိ ့ ဖွဲ ့စည်းပ

အ ြခခဥပ ဒ

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ်

ဆန်းစစ် လ့လာမများ

တာဝန်မြှ ပန်လည်

ဆာင်ရွက် နစဉ်

ဆာင်ရွက် နစဉ်ကာလအတွင်း

ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ

ဥပ ဒ ကမ်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

ဆွး နွးမများကိ ဆိင်းင့ထားရန် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒတွင် ြပ ာန်းထားြခင်းမရှပ
ိ ါ ကာင်း၊
ထိ ့ ကာင့်

မဲဆန္ဒရှင်

လည်း ကာင်း၊

ဖွဲ ့စည်းပ

နိင်ငသားများ၏

အ ြခခရပိင်ခွင့်ကိ

အ ြခခဥပ ဒကိ

အ လးထား သာအားြဖင့်

လးစားလိက်နာ သာအားြဖင့လ
် ည်း ကာင်း

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ ကမ်းအား ဆက်လက်
ဆွး နွး

အတည်ြပု ပးပါရန်

ကာ်မရှင်က

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ အ ကြပုတင်ြပခဲ့ပါသည်။
127
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ရက်စွဲပါ

စာြဖင့်

128
၂၄၆။

ြပည်သူလတ်
့
တာ်ဥပ ဒ ကမ်း ကာ်မတီသည် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင၏
်

၂၈.၈.၂၀၁၃

ရက်စပ
ဲွ ါစာအရ

သက်ဆိင်ရာမဲဆန္ဒရှင်များ၏

တင်ြပတိင်တန်းချက်များအ ပ

အ လးအနက်ထား ဆာင်ရွက်လိြခင်း၊

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၏

များသည်

ပးအပ် သာတာဝန်များကိ

မိမတ
ိ ိ ့မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားက

ြဖစ် ကာင်း

ရဲရဲဝ့ဝ့ထတ် ဖာ်ြပလိြခင်း၊ ြပည်သလ
ူ ထ
ူ ထမှ

တာဝန်ထမ်း ဆာင်မ

ကျပွန်စွာထမ်း ဆာင်ြခင်း

ယင်းဥပ ဒ ကမ်း

နှင့်ပတ်သက်၍

အ ကြပုတင်ြပစာများအ ပ ြပည်သူ ့လတ် တာ်မှ အ လးအနက်ထားထည့်သွင်းစဉ်းစား စလိြခင်း
တိ ့ ကာင့်

ယင်းဥပ ဒ ကမ်းအား

ဆိင်းင့ထားြခင်းမြပုဘဲ

လပ်ငန်းစဉ်များအတိင်း ဆက်လက် ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် သင့်
အြဖတ်ကိ

ရယူလိပါ ကာင်း

တင်ြပခဲပ
့ ါသည်။

၁.၁၀.၂၀၁၃

မသင့် ြပည်သူ ့လတ် တာ်၏ အဆး

ရက်စွဲပါစာြဖင့်

လတ် တာ်ကသ ဘာတူသည့်အတွက်

ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ

ဥပ ဒ ကမ်းအား

ဥပ ဒ ကမ်း ကာ်မတီ၏

ဥက္က

ြပည်သူ ့ လတ် တာ်သိ ့

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှ

ဆက်လက် ဆွး နွးရန်

လတ် တာ်က

ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ

ဥပ ဒ ကမ်းနှင့်

ဆးြဖတ်ပါသည်။
၂၄၇။

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှ

စပ်လျဉ်း၍ ၃၀.၁၀.၂၀၁၃ ရက် န ့တွင် ြပည်သူလတ်
့
တာ်ဥပ ဒ ကမ်း ကာ်မတီ ဥက္က

နှင့်

အဖွဲ ့ဝင်များ ဆွး နွး ပီး ဥပ ဒ ကမ်းကိလိအပ်သလိ ြပင်ဆင် ရးသားခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ြပင်ဆင်
ရးသားခဲ့ သာ ဥပ ဒ ကမ်းကိ အ ြခြပု၍ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး (ဥပ ဒြပု ရးဆိင်ရာ
ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီ)က

ဥပ ဒ ရးထး

ရးနည်း

မှန်ကန် စရန်

လည်း ကာင်း၊ အချက်အလက်များကိ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်၍လည်း ကာင်း စိစစ် ရးသားထားသည့်
ဥပ ဒ ကမ်းကိ

၄.၁၁.၂၀၁၃

ရက်စွဲပါစာြဖင့်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သိ ့

ပးပိ ့ခဲ့ပါသည်။
၂၄၈။

ကာ်မရှင်သည် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်မှ ြပန်လည် ရပ်သိမ်း ကာင်း သိ ့မဟတ်

မရပ်သိမ်း ကာင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

မဲ ပးဆးြဖတ်ရာတွင်

လာ ရာက်ဆန္ဒမဲ ပး ကသည့်

မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျား၏ ထက်ဝက် ကျာ်ဆန္ဒမဲြဖင့်သာ အတည်ြပုသင့် ကာင်း ၁၁.၁၂.၂၀၁၃ ရက် န ့တွင်
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ အ ကြပုတင်ြပခဲ့ပါသည်။
၂၄၉။

ြပည်သူလတ်
့
တာ်သည်

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှငက
်

တင်သွင်း သာ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှြပန်လည် ရပ်သမ
ိ း် ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ ကမ်းကိ ပထမ အ ကိမ်
ြပည်သူ ့လတ် တာ်
ရက် န ့တွင်

နဝမ

ဆွး နွး၍

ပမှနအ
် စည်းအ ဝး၊
ြပင်ဆင်ချက်များြဖင့်

(၂၇)

ရက် ြမာက် န ့ြဖစ်သည့်

သ ဘာတူခဲ့ပါသည်။

၁၈.၃.၂၀၁၄

ြပည်သူ ့လတ် တာ်၌

အတည်ြပု ပီးသည့် ဥပ ဒ ကမ်းနှင့် ြပင်ဆင်ချက်ဇယားအား ြပည်သူလတ်
့
တာ်ဆင်
ိ ရာ နည်းဥပ ဒ
၁၉၁

အရ

အမျိုးသားလတ် တာ်၌

အမျိုးသားလတ် တာ် သိ ့ ပးပိ ့ခဲပ
့ ါသည်။
128

ဆွး နွးနိင်ပါရန်

၁၈.၃.၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

ဥက္က

129
၂၅၀။

ယင်းဥပ ဒ ကမ်းကိ

အမျိုးသားလတ် တာ်၌

အတည်ြပုချက်အ ပ

ြပင်ဆင်ချက်များြဖင့်

ြပန် ကားခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားလတ် တာ်၏

ဆွး နွး ပီး

သ ဘာတူ ကာင်း

ြပည်သူ ့လတ် တာ်၏

၂၅.၆.၂၀၁၄

ြပန် ကားချက်အ ပ

ရက်စွဲစာြဖင့်

ြပည်သူလတ်
့
တာ်က

သ ဘာမတူသည့် အခန်း၊ အပိဒ် နှင့် အပိဒ်ခွဲတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သ ဘာမတူ ကာင်းဆးြဖတ်ခ့ဲ ပီး
သ ဘာထားကွဲလွဲြခင်းတိ ့ကိ

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်တွင်

ဆွး နွးဆးြဖတ်ရန်

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တင်ြပချက်ကိ လတ် တာ်က သ ဘာတူခဲ့ပါသည်။ ြပည်သူလတ်
့
တာ်က
နာက်ဆးအတည်ြပု ပီး သာ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယတ
် ာဝန်မှ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ
ဥပ ဒ ကမ်း၊

အမျိုးသားလတ် တာ်နှင့်

သဘာထားကွဲလွဲသည့်

ဇယားတိ ့အား

ြပည်သူ ့လတ် တာ်သည် ၃၁.၇.၂၀၁၄ ရက် န ့တွင် နာယက ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့

ပးပိ ့

တင်ြပခဲပ
့ ါသည်။
၂၅၁။

ထိ ့ နာက်

အမျိုးသားလတ် တာ်နင
ှ ့်

သ ဘာထားကွဲလွဲသည့်ဇယားတိ ့အား

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်

နာယကထ

ြပည်သူ ့လတ် တာ်က ဥက္က

အမျိုးသားလတ် တာ်သိ ့ အ ကာင်း ကားခဲ့ပါသည်။

၂၅၂။

ပးပိ ့ပီးြဖစ် ကာင်း

၃၁.၇.၂၀၁၄

ရက် န ့တွင်

ကာ်မရှင်သည် ၁၃.၈.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၃၈/စမ-စည်း (၂)(၂၉)/ကမရြဖင့်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒက

ပးအပ်ထား သာတာဝန်နင
ှ အ
့် ခွင့်အ ရးကိ

မဲဆန္ဒရှင်များက

ကျင့်သး ဆာင်ရွက်လိ သာ်လည်း ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှ
ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ
မူလအခွင့်အ ရး

ဥပ ဒကိ

ဆးရးသည်သ
့
ဘာ

ပးအပ် သာတာဝန်များကိ

ြပ ာန်း ပးနိင်ြခင်း
သက် ရာက် နပါ၍

မရှိသြဖင့်

မဲဆန္ဒရှင်များ၏

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ

ကျပွနစ
် ာွ မ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ သည်သ
့
ဘာ ြဖစ် နပါသည်။ ထိ ့ ကာင့်

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ြပန်လည်ရပ်သမ
ိ း် ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ မူ ကမ်းကိ ဆာလျင်စွာ
အတည်ြပုြပ ာန်း ပးနိင် ရးအတွက် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့ ထပ်မ တင်ြပခဲပ
့ ါသည်။
၂၅၃။

၂၀.၈.၂၀၁၅ ရက် န ့တွငက
် ျင်းပြပုလပ် သာ ပထမအ ကိမ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်

(၁၂) ကိမ် ြမာက်ပမှန်အစည်းအ ဝး (၇၈) ရက် ြမာက် န ့၌ ဥပ ဒ ကမ်းပူး ပါင်း

ကာ်မတီ၏

အစီရင်ခစာအ ပ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယ် (၁၅)ဦးက

ဆွး နွး ပီး "လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်

တာဝန်မှ

အတည်ြပုြပ ာန်းနိင် ရး

ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ

ဥပ ဒ ကမ်း

ဆွး နွးြခင်းကိ ဆိင်းင့ထားရန်" အဆိကိ လတ် တာ်၏ဆန္ဒရယူခဲ့ရာ

ဆက်လက်

ထာက်ခမဲ (၂၆၄)မဲ၊

ကန် ့ကွက်မဲ (၂၃၅)မဲ၊ ကား နမဲ (၁၂)မဲြဖင့် လတ် တာ်က အတည်ြပုဆးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှ
ြပ ာန်းနိင် ရးအတွက်

ြပန်လည်ရပ်သမ
ိ း် ြခင်းဆိင်ရာ

ဆာင်ရွက်မကိ

ဥပ ဒ ကမ်း

အတည်ြပု

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်၏ဆးြဖတ်ချက်အရ

ဆိင်းင့

ထားပါ ကာင်း ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရးက ၂၁.၈.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၆/၁၂/၉(၁၂၀)/
ပထစ-၂၀၁၅ ြဖင့် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သိ ့ အ ကာင်း ကားခဲ့ပါသည်။
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အခန်း(၂၅)

လတ် တာ်များသိ ့ ကယ်ပွင့်ြပ မးခွန်းနှင့် ကယ်ပွင့်မြပ မးခွန်းများ ြဖ ကားြခင်း
၂၅၄။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ိ့

ြပည်သူလတ်
့
တာ်၊

အမျိုးသားလတ် တာ်၊

တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်လတ် တာ်တိ ့မှ လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားက ကယ်ပွင့်ြပ မးခွန်း၊
ကယ်ပွင်းမြပ မးခွန်းနှင့်

အဆိတိ ့ကိ

၂၀၁၁

ခနှစမ
် ှ

၂၀၁၅

ခနှစ်အတွင်း

နှစ်အလိက်

အာက်ပါအ ရအတွက်အတိင်း မးြမန်းလာပါသည် -

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

တိင်း ဒသ ကီး/

အမျိုးသားလတ် တာ်

ြပည်နယ်လတ် တာ်

ခနှစ်

ြပ

မြပ

အဆိ

ပါင်း

ြပ

မြပ

အဆိ

ပါင်း

ြပ

မြပ

အဆိ

ပါင်း

၂၀၁၁

၂

-

-

၂

၂

-

-

၂

-

-

-

-

၂၀၁၂

၃

၁

၂

၆

-

၂

-

၂

-

-

-

-

၂၀၁၃

၃

၂

-

၅

၁

-

-

၁

-

-

-

-

၂၀၁၄

၆

၃

-

၉

၁

၁

-

၂

-

-

-

-

၂၀၁၅

၇

၇

၁

၁၅

၂

-

-

၂

၂

-

-

၂

စစ ပါင်း

၂၁

၁၃

၃

၃၇

၆

၃

-

၉

၂

-

-

၂

၂၅၅။
စာင်နှင့်

လတ် တာ်သးရပ်လးအတွက် ကယ်ပွင့်ြပ မးခွနး် ၂၉ စာင်၊ ကယ်ပွင့်မြပ မးခွန်း ၁၆
အဆိ

၃

ကယ်ပွင့်ြပ မးခွန်း ၂၇

စာင်ရှိပါသည်။
စာင်၊ အဆိ ၃

ြပည်သူလတ်
့
တာ်နှင့်

အမျိုးသားလတ် တာ်တိ ့၏

စာင်တိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်များသိ ့

ကာ်မရှင်ဥက္က နှင့် အဖွဲ ့ဝင်များကိယ်တိင် သွား ရာက် ရှင်းလင်း ြဖ ကားခဲ့ပါသည်။
၂၅၆။

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ်၏

ကယ်ပွင့်ြပ မးခွန်း

၂

စာင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်၏ လမ်းညန်မနှင့်အညီ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲ ဥက္က

ကိယ်တိင် ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီးလတ် တာ်သိ ့ သွား ရာက်ရှင်းလင်း

ြဖ ကားခဲ့ပါသည်။
၂၅၇။

လတ် တာ်သးရပ်အတွက် ကယ်ပင
ွ မ
့် ြပ မးခွနး် ၁၆

လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယထ
် သိ ့

စာင်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင၏
်

ြဖ ကားချက်များကိ

စာြဖင့် ရးသား ြဖ ကား ပးပိ ့ခဲပ
့ ါသည်။ မးခွန်း၊ အဆိနှင့် ြဖ ကားချက်များကိ နာက်ဆက်တဲွ
(လ)ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
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သးသပ်အ ကြပုချက်
၂၅၈။

၂၀၁၅ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပါတီစဒီမက
ိ
ရစီအ ထွ ထွ

ရွး ကာက်ပွဲတွင်

ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ

၃၄၂၉၅၃၃၄

ဦးအနက်

လာ ရာက်ဆန္ဒမဲ ပးသူ

၂၃၉၄၆၇၀၉ ဦးရှိသြဖင့် ဆန္ဒမဲ ပးမရာခိင်နန်းမှာ ၆၉.၈၂ % ရှိပါသည်။
၂၅၉။

၂၀၁၅

ခနှစ၊်

နိဝင်ဘာလ

၈

ရက် န ့တွင်

ကျင်းပခဲ့သည့်

ပါတီစဒီမိက ရစီ

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ် ြပည်သူလတ်
့
တာ်အတွက် ဆန္ဒမဲ ပးသူ ၂၃၉၁၁၇၈၄ ဦးအနက်
ကိုတင်မဲ ပးသူ

၁၄၃၈၁၈၂

ဦးရှသ
ိ ြဖင့်

ကိုတင်မဲ ပးမရာခိင်နန်းမှာ

၆.၀၁

%

ရှိပါသည်။

အမျိုးသားလတ် တာ်အတွက် ဆန္ဒမဲ ပးသူ ၂၃၉၄၆၇၀၉ ဦးအနက် ကိုတင်မဲ ပးသူ ၁၄၅၃၁၂၈
ဦးရှသ
ိ ြဖင့်

ကိုတင်မဲ ပးမရာခိင်နန်းမှာ

၆.၀၇

%

ရှိပါသည်။

တိင်း ဒသ ကီး

နှင့်

ြပည်နယ်လတ် တာ်(တိင်းရင်းသားလူမျိုးလတ် တာ် ၂၉ နယ်အပါအဝင်) အတွက် ဆန္ဒမဲ ပးသူ
၂၆၃၆၈၂၀၇ ဦးအနက် ကိုတင်မဲ ပးသူ ၁၆၄၆၂၀၄ ဦးရှသ
ိ ြဖင့် ကိုတင်မဲ ပးမရာခိင်နန်းမှာ ၆.၂၄ %
ရှိပါသည်။
၂၆၀။

ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နိင်ငြပင်ပတွင် ရာက်ရှိ န သာ

ပးပိင်ခွင့်ရှိသည့်

မဲဆန္ဒရှင်များ၏

သက်ဆိင်ရာ

သရး၊

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရးနှင့်

ကာင်စစ်ဝန်ရးများ၌ ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးခဲြ့ ခင်းကိ ြပန်လည်သးသပ်သင့ပ
် ါသည်။ မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားသည်
မိမိတိ ့နှင့်သက်ဆိင်သည့် သရး၊ အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယရ
် းနှင့်

ကာင်စစ်ဝန်ရးတိ ့တွင် ဖွင့်လှစ်

ထားသည့် မဲရများသိ ့ သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာကာလအတွငး် သွား ရာက်၍ ကိုတင်မဲ ပးရပါသည်။
အချို ့ သရး၊ အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး၊ ကာင်စစ်ဝန်ရးတိ ့တွင် ကိုတင်မဲ ပးမည့် မဲဆန္ဒရင
ှ ဦ
် း ရ
များြပားသြဖင့် ထိ သရး၊ အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး၊
ကိုတင်မဲ ပးြခင်းလပ်ငန်းကိ ကီး ကပ်ရန်

ကာင်စစ်ဝန်ရးတိ ့ရှိ ဝန်ထမ်းဦး ရြဖင့်

လ လာက်မမရှိသည့်အတွက်

ကိုတင်မဲ ပးြခင်း

ကာလကိ ရက်တိးြမင့် ပးခဲ့ရပါသည်။ ကိုတင်မဲ ပးမည့် မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားြပားသည့် သရး၊ အ မဲတမ်း
ကိယ်စားလှယရ
် း၊

ကာင်စစ်ဝန်ရးတိ ့အတွက်

ကိုတင်မဲ ပးြခင်းလပ်ငန်းကိ

အချိန်မီ ပီးစီးရန်

လိအပ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် မဲဆန္ဒရှင် ၅၀၀ ဦး အထက်ရှိ သာ သရး၊ အ မဲတမ်းကိယ်စားလှယ်ရး၊
ကာင်စစ်ဝန်ရးတိ ့တွင်

ကိုတင်မဲ ပးြခင်းလပ်ငန်းအဆင် ြပ စရန်အတွက်

ကာ်မရှင်က

လိအပ် သာ မဲရအဖွဲ ့များဖွဲ ့စည်း၍ ထိရးများသိ ့သွား ရာက် ကူညီ ဆာင်ရက
ွ ် ပးသင့ပ
် ါသည်။
၂၆၁။

လက်ရိှ

ကိုတင်မဲ ပးသည့်စနစ်မှာ

သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် နှင့်

ကျးရွာအပ်စ၊

မို ့နယ် ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့သည် ကိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ ကိုတင်မဲ စာအိတ်တိ ့ကိ
သက်ဆိင်ရာ
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ဌာနအ ကီးအမှူး

သိ ့မဟတ်

ကာ်မရှင်မှတဆင့်

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊

ယင်းဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိင်ရာ သရး၊ အ မဲတမ်း ကိယ်စားလှယ်ရးနှင့်

ကာင်စစ်ဝန်ရး

တိ ့မှတစ်ဆင့်

ဆန္ဒြပု စ သာ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသည့်

မဲဆန္ဒရှင်များသိ ့ ပးပိ ့၍
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စနစ်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းစနစ်အစား နိင်ငတကာတွင် ကျင့်သး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စာတိက်မှ
တစ်ဆင့် မဲဆန္ဒရှင်သိ ့ ကိုတင်ဆန္ဒမလ
ဲ က်မှတ်နှင့် ကိုတင်မဲစာအိတ်တိ ့ကိ တိက်ရိက် ပးပိ ့ သာ
စနစ်ကိ ကျင့သ
် းသင့ပ
် ါသည်။ ထိစနစ်ကျင့သ
် းပါက သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက်နှင့်
မို ့နယ်

ကျးရွာအပ်စ၊

ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့ခွဲတိ ့သည် စာတိက်မတ
ှ စ်ဆင့် သက်ဆိင်ရာ မဲဆန္ဒရှင်တိ ့ကိ

တိက်ရိက်ဆက်သွယ် ပီး
ကာ်မရှင်၊

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းလပ်ငန်းကိ

နိင်ငြခား ရးဝန် ကီးဌာန၊

သက်ဆိင်ရာ

သရး၊

ဆာင်ရွက်ရန်သာရှိပါသည်။
အ မဲတမ်း

ကိယ်စားလှယ်ရး၊

ကာင်စစ်ဝန်ရးနှင့် သက်ဆိင်ရာ ဌာနအ ကီးအမှူး တိ ့အ နြဖင့် ဝင် ရာက်လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရန်
မလိအပ် တာ့ပါ ။ ချို ့ယွင်းချက် ဟာကွက်
အချက်များလည်း

ပျာ့ကွက်များ နည်းသွား ပီး သသယြဖစ်ဖယ
ွ ်ရာ

နည်းပါးသွားနိင်ပါသည်။

ထိ ့ ကာင့်

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသည့်

မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားအတွက် ကိုတင်မဲ ပးသည့စ
် နစ်ကိ ြပင်ဆင်သင့ပ
် ါသည်။
၂၆၂။

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများအရ ကိုတင်မဲ ပးြခင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍

မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းနှင့် မဲဆန္ဒနယ်ြပင်ပ (ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပ)

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းဟူ၍

နှစ်မျိုးရှိပါသည်။

မဲဆန္ဒရှင်အချို ့သည်

မဲရသိ ့

ကိယ်တိင်သွား ရာက်၍

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ၊

ကိုတင်

မဲမ ပးနိင် သာ

နည်းဥပ ဒများအရ

ကိုတင်ဆန္ဒမဲ

ပးပိင်ခွင့်ရှိသြဖင့် မဲ ပးခွင့် မဆးရးပါ။ သိ ့ရာတွင် ကိုတင်မဲ ပးြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဟာကွက်
ပျာ့ကွက်များရှိ ပီး
ရလဒ်ကိပင်

အချို ့

နရာများတွင်

ထိခိက်နိင်ပါသည်။

သသယြဖစ်ဖွယ်ရာများရှိနိင်သြဖင့်

ထိ ့ ကာင့်

ကိုတင်မဲ ပးြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ရွး ကာက်ပဲွ
ဆက်လက်

ကျင့သ
် းရန် သင့် မသင့် ကိ ြပန်လည်သးသပ် သင့်ပါသည်။
၂၆၃။

၂၀၁၅ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲတွင် မဲရ

တစ်ရကိ မဲဆန္ဒရှင် ၃၀၀ ဦး မှ ၃၀၀၀ ဦးအတွင်း မဲဆန္ဒြပု စ ရး ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
လက် တွ မဲ့ ပးရာတွင် မဲဆန္ဒရင
ှ ဦ
် း ရ ၁၀၀၀ ဦးထက်

ကျာ်လွန်သည့် မဲရများအ နြဖင့် မိမိတိ ့

မဲရပရိဝဏ်အတွင်းရှိ မဲဆန္ဒရှင်များ အားလးကန် အာင် ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းလပ်ငန်းကိ ည ၇ နာရီ အထိ
ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကရပါသည်။ ထိ ့ ကာင့်

နာင်ကျင်းပမည့်

ရွး ကာက်ပွဲများတွင် မဲရ တစ်ရ ကိ

မဲဆန္ဒရှင် ၃၀၀ ဦး မှ ၁၀၀၀ ဦးအထိသာ မဲဆန္ဒြပု စ ရး ဖွဲ ့စည်းသင့် ကာင်း သးသပ်
အ ကြပုအပ်ပါသည်။
၂၆၄။

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ (၂၀၀၈ - ခနှစ)် ၏ ပဒ်မ

၃၈(ခ)တွင်

"

မဲဆန္ဒရင
ှ မ
် ျားက

ရွး ကာက်တင် ြမာက်ထား သာ
ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒတွင်

ြပန်လည်ရပ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။"

ြပည်သူ ့ကိယ်စားလှယ်ကိ
ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ

ဟအ ြခခမူချမှတထ
် ား ပီး

ပဒ်မ

သက်ဆိင်ရာ
တာဝန်မှ

၃၆၉(ခ)တွငလ
် ည်း

ထိသိ ့

အခွင့်အ ရးရှိ ကာင်း နိင်ငသားများ၏မူလအခွင့်အ ရးတစ်ရပ်အြဖစ် ထည့်သွင်းြပ ာန်း ပးထား
ပါသည်။
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ယင်းအခွင့်အ ရးကိကျင့်သးရာတွင်

မူလမဲဆန္ဒရှင်အနည်းဆး(၁)ရာခိင်နန်းသည်
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တာဝန်မှ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းလိသည့် အ ကာင်းအချက်များကိ ဖာ်ြပ၍ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ
ကာ်မရှင်သိ ့တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ကာ်မရှင်သည် ဥပ ဒနှင့်အညီ စစမ်းစစ် ဆး၍ စွပစ
် ခ
ဲွ ျက်မန
ှ က
် န်
ပါကဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။" ဟ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၉၆ တွင် တာဝန်တစ်ရပ်
အပ်နှင်းထားပါသည်။
လတ် တာ်သည်
တာဝန်မှ

ကာ်မရှင်က ယင်းကိစက
္စ ိ ဥပ ဒနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ြပည် ထာင်စ
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ြခင်းဆိင်ရာ

ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ

ကိစမ
္စ ျားနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍လည်း ကာင်း၊

ကိစမ
္စ ျားနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍လည်း ကာင်း

လိအပ် သာ

ဥပ ဒများကိ ြပ ာန်းရမည်ြဖစ် ကာင်း ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၉၇ တွင် အတိအလင်း
ြပ ာန်းထားပါသည်။
၂၆၅။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငတ
် င
ွ ် ယခအစီရင်ခစာ ရးသားချိန်အထိ လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ်အား တာဝန်မြှ ပန်လည်ရပ်သမ
ိ း် ပးရန် တင်ြပထားသည့် အမ(၁၀)မ ရှိ နပါသည်။
ယင်းအမများကိ

ကာ်မရှငက
်

ဥပ ဒနှငအ
့် ညီစစ် ဆးဆးြဖတ်နင်
ိ ရးအတွက်

ြပည် ထာင်စ

လတ် တာ်သိ ့ ( ပထမအ ကိမလ
် တ် တာ်သက်တမ်းအတွငး် ) ၂၇.၈.၂၀၁၂ ရက်၊ ၂၈.၈.၂၀၁၃ ရက်၊
၃.၇.၂၀၁၅
သက်ဆိင်ရာ

ရက်နှင့်

၁၃.၈.၂၀၁၅

ရက်တိ ့တွင်

(၄) ကိမ်တိင်တိင်

လတ် တာ်သိ ့ ဥပ ဒ ကမ်းအြဖစ်တင်သွင်းခဲ့ ပီး

ဆွး နွးမများတွင်လည်း

တင်ြပခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။

လတ် တာ်နှစရ
် ပ်၏ဥပ ဒ ကမ်း

တက် ရာက် ဆွး နွးတင်ြပခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။

သိ ့ရာတွင်

အဆိပါ

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ ကမ်းကိ ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ်က

အတည်ြပုြပ ာန်း ပးနိင်ြခင်းမရှိ သးပါ။

အ ြခခဥပ ဒက

မဲဆန္ဒရှင်များအ နြဖင့်

ဖွဲ ့စည်းပ

ပးအပ်ထား သာနိင်ငသားအခွငအ
့် ရးကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက် လိ သာ်လည်း

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်က ဥပ ဒြပ ာန်း ပးနိင်ြခင်းမရှိ သးသြဖင့် မဲဆန္ဒရှင် နိင်ငသားများ၏
မူလအခွင့်အ ရးဆးရး နရပါသည်။ လတ် တာ်သက်တမ်းတစ်ခတွင် ပါတီတစ်ခတည်းမှ အများစ
အနိင်ရရှိသွားပါက

လတ် တာ်တွင်းအာဏာရှင်ဆန်ဆန်

ြပုမူ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ပါသည်။

မြဖစ် စ ရး မူလမဲဆန္ဒရင
ှ န
် င်
ိ ငသားများ၏ မူလအခွင့်အ ရးြဖစ်သည့်
ထား သာြပည်သူကိ
့ ယ်စားလှယအ
် ား
တာဝန်မှြပန်လည်ရပ်သိမ်းခွင့်

သက်ဆိင်ရာ

မဲဆန္ဒရှင်များက

ရှရ
ိ မည်ြဖစ်ပါသည်။

သိ ့ြဖစ်ပါ၍

ထိသိ ့

ရွး ကာက်တင် ြမာက်
ြပ ာန်းချက်များနှငအ
့် ညီ
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပါ

နိင်ငသားအခွင့်အ ရး ြဖစ်သည့် Right to Recall ကျင့်သးနိင် ရးအတွက် ဥပ ဒတစ်ရပ်
ြပ ာန်းရမည်ဟ

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ

ပဒ်မ

၃၉၇

တွင်

ြပ ာန်းထားပါ၍

လတ် တာ်အ နြဖင့် ဆာလျင်စာွ ဆာင်ရက
ွ ြ် ပ ာန်း ပးရန် အ ကြပုအပ်ပါသည်။
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ြပည် ထာင်စ

134
နိဂး
၂၆၆။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်တစ်ဝန်းလး

တွင် ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲများကိ ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့၌
အာင်ြမင်စာွ ကျင်းပ ပးခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သလတ်
ူ့
တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ် ၃၃၀ ရှသ
ိ ည်အ
့ နက် ၃၂၃ နယ်
တွငလ
် ည်း ကာင်း၊ အမျိုးသားလတ် တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ် ၁၆၈ နယ်ရှိသည့်အနက် မဲဆန္ဒနယ်အားလး
တွငလ
် ည်း ကာင်း၊ တိင်း ဒသ ကီးလတ် တာ် သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်လတ် တာ်မဆ
ဲ န္ဒနယ် ၆၇၃ နယ်
ရှိသည့် အနက် ၆၅၉ နယ် (တိင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ် ၂၉ နယ်အပါအဝင်)တွင်လည်း ကာင်း
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားကိ ရွး ကာက်တင် ြမာက်နိင်ခဲ့ ပီး ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခရသည့်
လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၏ အမည်များကိ ထတ်ြပန် ကညာခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။
၂၆၇။

၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့နှင့်

သက်ဆိင်ရာ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ၊

တပ်မ တာ်အပါအဝင်

ဌာနဆိင်ရာများ၊

တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

နိင်င ရးပါတီများ၊

ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့များ၊

အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့အစည်းများ၊

နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများ၏ပူး ပါင်းကူညမ
ီ ကာင်လ
့ ည်း ကာင်း၊ မဲဆန္ဒရင
ှ ် ြပည်သတ
ူ စ်ရပ်လး၏
စည်းကမ်းြပည့်ဝစွာ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခဲ့မ ကာင့်လည်း ကာင်း လွတ်လပ်တရားမ တ ပီး တည် ငိမ်
အးချမ်းစွာြဖင့် အာင်ြမင်စွာကျင်းပနိင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
၂၆၈။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀၉၊ ၁၄၁ နှင့်

ပဒ်မ ၁၆၁ တိ ့အရ သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်၌ တပ်မ တာ်ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်က ဥပ ဒနှင့်အညီ
အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် တပ်မ တာ်သား လတ် တာ်ကယ်
ိ စားလှယမ
် ျား၏အမည်စာရင်းကိ
တပ်မ တာ်ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်ထမှ
အခါ

တာင်းခထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ အမည်စာရင်းများရရှလ
ိ ာသည့်

သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ် ရွး ကာက်ပွဲဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၁ နှငအ
့် ညီ စိစစ်၍ အများြပည်သူ

သိရှိနိင်ရန် ကညာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂၆၉။

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည် ရွး ကာက်ပက
ဲွ န်ကျစရိတမ
် ျားနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်တင်သွင်းရန်

ပျက်ကွက်သူများအား

အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူများ

ဟတ် မဟတ် ဆးြဖတ်နင်
ိ ရန် ခအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းစစ် ဆး စြခင်းကိလည်း ကာင်း၊ ရွး ကာက်ပခ
ဲွ အဖွဲ ့က
အရည်အချင်းပျက်ယင
ွ ်းသူဟ
ယင်းတိ ့၏
ရှိနိင်ပါသည်။

ဆးြဖတ်ခရ သာ

ရွး ကာက်ပွဲကိယ်စားလှယ်များရှိပါက
ယင်းသိ ့

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် လာင်းများနှင့်
ကညာချက်များထတ်ြပန်၍

အရည်အချင်းပျက်ယင
ွ း် ကာင်း

ကညာရန်

ကညာြခင်းခရသူများသည်

ရွး ကာက်ပွဲ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈၈(ဂ)အရ ဒတိယအ ကိမ် လတ် တာ်သက်တမ်းအတွငး် ကျင်းပမည့်
ရွး ကာက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ခွင့် ရှိမည်မဟတ်ပါ။
134

135
၂၇၀။

ထိ ့အတူ

လက်ခရရှိပါက

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပဲွ ကာ်မရှငသ
် ည်

ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့ ဖွဲ ့၍ စစ် ဆး စြခင်း၊

ရွး ကာက်ပွဲကန် ့ကွက်လာများ
ရွး ကာက်ပွဲခအဖွဲ ့က ချမှတသ
် ည့်

အမိန် ့တစ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပင်ဆင်မကိ ကားနာစစ် ဆးြခင်း၊ အယူခမကိ ကာ်မရှင်ဥက္က နှင့်
ကာ်မရှင် အဖွဲ ့ဝင်အားလးပါဝင်သည့် စညီခရးြဖင့် ကားနာစစ် ဆးြခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရက
ွ ် ပးရန်
ရှိ နပါသည်။
၂၇၁။

ထိ ့ ကာင့်

စာရင်းများကိ

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်သည်

လည်း ကာင်း၊

ရွး ကာက်ပွဲကန်ကျစရိတ်

ရွး ကာက်ပွဲကန် ့ကွက်လာများကိလည်း ကာင်း

သက်ဆိင်ရာ

လတ် တာ် ရွး ကာက်ပဲွ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ လိအပ်သလိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂၇၂။
ဒီမက
ိ
ရစီ

သိ ့ြဖစ်ပါ၍ ၂၀၁၅ ခနှစ၊် နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့တွင် ကျင်းပ ပီးစီးခဲ့ သာ ပါတီစ
အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပဲွ ပီးစီးမအ ြခအ နကိ

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များနှငအ
့် ညီ ဆက်လက် ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရးအတွက် ဤအစီရင်ခစာကိ
ထတ်ြပန်အပ်ပါသည်။
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