ပြည်ထ

ောင်စသ
ု မ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော်

ပြည်ထ

ောင်စထ
ု ရွေးထကောက်ြထ
ွဲ ကော်မ္ရှင်

အမ္န ထ
် ကော်ပငောစောအမ္ှတ် ( ၁၈ / ၂၀၂၀ )
၁၃၈၂ ခုနှစ် ြ

မ္ဝါဆုလပြည်ထက ော် ၃ ရက်

( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ၊ ဇူလင
ု ်လ ၇ ရက် )
ပြည်တင်ွေး ထရွေးထကောက်ြထ
ွဲ လလောသူမ္ ောွေး၏ က ငဝ
် တ်မ္ ောွေး

တ
ု ်ပြန်ပခင်ွေး

ပြည်ထ ောင်စုထရွေးထကောက်ြွဲထကော်မ္ရှင်သည် ထရွေးထကောက်ြွဲဥြထေ ြုေ်မ္ ၉၀ အရ အြ်နှင်ွေး ောွေးထသော
လုြ်ြုငခ
် င်မ္ ောွေးကုက င်သုံွေး၍ ဤပြည်တင်ွေး ထရွေးထကောက်ြွဲထလလောသူမ္ ောွေး၏ က င်ဝတ်မ္ ောွေးကု

ုတ်ပြန်

လက
ု ်သည် ။
ပြည်တင်ွေး ထရွေးထကောက်ြထ
ွဲ လလောသူမ္ ောွေး၏ က ငဝ
် တ်မ္ ောွေး
၁။

ပြည်တင်ွေး ထရွေးထကောက်ြွဲထလလောသူမ္ ောွေးသည် (က) ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်၏ အခ ျုြ်အပခောအောဏောကုလည်ွေးထကောင်ွေး၊ နုင်ငံသောွေး

မ္ ောွေး၏ မ္ူလအခင်အထရွေးမ္ ောွေးနှင် တောဝန်မ္ ောွေးကုလည်ွေးထကောင်ွေး ထလွေးစောွေး ကရမ္ည်။
( ခ ) ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်၏

ထကော်မ္ရှငက
်

ုတ်ပြန်

ဥြထေမ္ ောွေးနှင်

ပြည်ထ

ောွေးထသော နည်ွေးဥြထေမ္ ောွေး၊ လုြ်

ောင်စုထရွေးထကောက်ြွဲ

ွေးုံ လုြ်နည်ွေးမ္ ောွေးနှင် အမ္န်

ညွှန် ကောွေးခ က်မ္ ောွေးကု ထလွေးစောွေးလုက်နော ကရမ္ည်။
( ဂ ) ြါတီစွဲ၊ ြုဂ္ျုလ်စွဲကင်ွေးရှင်ွေးရမ္ည်။
(ဃ) ဘက်လုက်မ္ှုမ္ရှထစရန် ထစောင်

န်ွေး ကရမ္ည်။

( င ) နုငင
် ထ
ံ ရွေးြါတီတစ်ခုခု သုို့မ္ဟုတ် ထရွေးထကောက်ြွဲဝင် ကုယ်စောွေးလှယ်ထလောင်ွေးတစ်းွေးးွေး အောွေး
ထ

ောက်ခံအောွေးထြွေးပခင်ွေး၊ ဆန ် က င်ကန ် ကက်ပခင်ွေး၊ မ္ွဲဆယ်စည်ွေးရုံုံွေးပခင်ွေး ပြျုရောထရောက်

သည် အထပြောအဆု၊ အပြျုအမ္ူ မ္ပြျုရ။

ုသုို့ အဓြပါယ်သက်ထရောက်ထစမ္ည် အဝတ်အစောွေး၊

သထကေတ၊ အမ္ှတ်တံဆြ် စသည်တုို့ကုလည်ွေး ဝတ်ဆင်ပခင်ွေး၊ ကင
ု ထ
် ဆောင်ပခင်ွေး မ္ပြျုရ။
( စ ) လ ျုျှို့ဝှက်ဆနဒမ္ွဲထြွေးမ္ှုစနစ်ကု

န်ွေးသမ္်ွေးထသောအောွေးပြင်

ဆနဒမ္ွဲထြွေးပြီွေးထသော

မ္ွဲဆနဒရှင်

တစ်းွေးအောွေး မ္ွဲရုံုံြရဝုဏ်မ္ှ ၁၅ ကက
ု ်အတင်ွေး မ္ည်သူို့ကမ္
ု ွဲထြွေးခွဲထ ကောင်ွေး ထမ္ွေးပမ္န်ွေးပခင်ွေး
မ္ပြျုရ။
(ဆ) ထေသနှင် တုင်ွေးရင်ွေးသောွေးလူမ္ ျုွေးမ္ ောွေး၏ ယဉ်ထက ွေးမ္ှုဓထလ
( ဇ ) ပြည်ထ

ောင်စုထရွေးထကောက်ြထ
ွဲ ကော်မ္ရှင်နှင်

ုတ်ထြွေး
ခ တ်ဆွဲ

ွေးုံ စံမ္ ောွေးကု ထလွေးစောွေးရမ္ည်။

ထရွေးထကောက်ြွဲထကော်မ္ရှင်အြွဲျှို့ခွဲအသီွေးသီွေးက

ောွေးသည် သက်ထသခံကတ်ပြောွေးမ္ ောွေးကု ထရွေးထကောက်ြထ
ွဲ လလောထနစဉ်အတင်ွေး
ောွေးရမ္ည်။

( စ ) ထရွေးထကောက်ြထ
ွဲ လလောထရွေးလုြ်ငန်ွေးမ္ ောွေး ထဆောင်ရက်ထနစဉ်အတင်ွေး လက်နက်မ္ ောွေး၊ ထြါက်ကွဲ
ထစထသောြစစည်ွေးမ္ ောွေး ယူထဆောင်ပခင်ွေး မ္ပြျုရ။
(ည) ထရွေးထကောက်ြွဲစီမ္ံခန် ခွဲသူမ္ ောွေးနှင် မ္ွဲဆနဒရှင်မ္ ောွေး၏ တောဝန်နှင်ရြုင်ခင်ကု လွှမ္်ွေးမ္ုွေးသက်ထရောက်
ထစထသော လှုံ ထဆော်မ္မ္
ှု ောွေးကု မ္ပြျုလုြ်ရ။
( ဋ ) မ္ွဲထြွေးပခင်ွေး၊ မ္ွဲထရတက်ပခင်ွေး၊ မ္ွဲရလေ်မ္ ောွေး

ုတ်ပြန်ပခင်ွေးတုို့နင
ှ ်

စြ်လ ဉ်ွေး၍

ဝင်ထရောက်

စက်ြက်ပခင်ွေး မ္ပြျုရ။
( ဌ ) မ္မ္တုို့၏တောဝန်ကု ထစတနောပြည်ဝစောနှင် ြင်လင်ွေး ပမ္င်သောစော ထဆောင်ရက်ရမ္ည်။
( ဍ ) အစီရင်ခံစောမ္ ောွေးကု မ္ှန်ကန်ရုံုွေးသောွေးစော တင်ပြရမ္ည်။
( ဎ ) အပခောွေးထရွေးထကောက်ြွဲထလလောသူမ္ ောွေးကု

အထလွေး

ောွေးပြီွေး

ြူွေးထြါင်ွေးထဆောင်ရက်ပခင်ွေး၊

သတင်ွေးအခ က်အလက်မ္ ောွေး ြလှယ်ပခင်ွေးတုို့ကု ထဆောင်ရက်နုင်သည်။
(ဏ) ထရွေးထကောက်ြွဲအပငင်ွေးြောွေးမ္ှုမ္ ောွေးတင် တောဝန်ရှသူမ္ ောွေးက အဆုံွေးအပြတ်ပြျုရန် ထဆောင်ရက်ရော၌
ဝင်ထရောက်စက်ြက်ပခင်ွေး မ္ပြျုရ။
(တ) မ္ွဲရုံုံအတင်ွေးတင် လ ျုျှို့ဝှကဆ
် နဒမ္ွဲထြွေးမ္ှုစနစ်ကု မ္ ခုက်ထစရန်အတက် မ္ွဲရုံုံမ္ှ ွေး၏ တောဝန်အရ
ထဆောင်ရက်ပခင်ွေးကု လက
ု ်နောရမ္ည်။
၂။

ပြည်တင်ွေး ထရွေးထကောက်ြွဲထစောင် ကည်ထလလောထရွေးအြွဲျှို့မ္ ောွေးသည် (က) ထရွေးထကောက်ြထ
ွဲ လလောထရွေး လုြ်ငန်ွေးစဉ်နှင်ြတ်သက်၍ သထဘော

ောွေးအပမ္င်မ္ ောွေးကု

ုတ်ပြန်

ရောတင် ၎င်ွေးတုို့၏ထပြောထရွေးဆုခင်ရ ြုဂ္ျုလ်မ္ ောွေးကသော လုြ်ထဆောင် ကရမ္ည်။
( ခ ) မ္မ္တုို့၏ ထလလောထရွေးအြွဲျှို့ဝင်မ္ ောွေးအောွေး လုက်နောရန်က င်ဝတ်စည်ွေးကမ္်ွေးမ္ ောွေး၊ ထရွေးထကောက်ြွဲ
ဥြထေမ္ ောွေး၊ လုြ်

ံွေးု လုြ်နည်ွေးမ္ ောွေးနှင် မ္သန်စမ္်ွေးသူမ္ ောွေး လယ်ကူအဆင်ထပြစော၊ လှျိုို့ဝှက်

လုံခချုံစော မ္ွဲထြွေးနုင်ထရွေးမ္ ောွေးကု သရှနောွေးလည်ထရွေးအတက် ြညောထြွေးပခင်ွေး၊ သင်တန်ွေးြခ
ုို့
ထြွေးပခင်ွေးမ္ ောွေး ပြျုလုြ်ထြွေးရန် တောဝန်ရှသည်။
၃။

ပြည်တင်ွေး ထရွေးထကောက်ြွဲထလလောသူမ္ ောွေး၏ တောဝန်ခံမ္ ောွေးနှင်ကကီွေး ကြ်သူမ္ ောွေးသည် ပြည်ထ ောင်စု

ထရွေးထကောက်ြထ
ွဲ ကော်မ္ရှင်နှင် သက်ဆုင်ရောထရွေးထကောက်ြွဲထကော်မ္ရှင်အြွဲျှို့ခွဲတုို့က အခါအောွေးထလ ော်စော ပြျုလုြ်ထသော
ညွှန် ကောွေးခ က်မ္ ောွေးနှင် သတင်ွေးအခ က်အလက်မ္ ောွေး ရှင်ွေးလင်ွေးတင်ပြသည် အခမ္်ွေးအနောွေးမ္ ောွေးသုို့ တက်ထရောက်
ရန် တောဝန်ရှသည်။

ဥကကဋ္ဌ
ပြည်ထ

ောင်စုထရွေးထကောက်ြထ
ွဲ ကော်မ္ရှင်

