ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရောအငငင်ွေးပောွေးမမ
ှု ောွေးရငြေရှင်ွေးငြင်ွေး
ရမွေးရ
ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရောအငငင်ွေးပောွေးမှုမ ောွေးရငြေရှင်ွေးငြင်ွေးဆို
အရရွေးကကွေးပါ

ရ
ေ့ ှရ

ော ရမွေးြန်ွေးနှင်အ
ေ့ ရငြေမ ောွေး (FAQ)

ည်မှော မည် ည်ကိုဆို

ိုပါ

နည်ွေး။ မည် ညေ့် အတက်ရ ကောင်ေ့

နည်ွေး။

ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရောအငငင်ွေးပောွေးမှုမ ောွေးရငြေရှင်ွေးငြင်ွေးသည် ရရွေးရကောက်ပွဲလိုပ်ငန်ွေးစဉ်တင် မရှမငြေစ်ပါဝင်ရ မည်ကဏ္ဍငြေစ်ပပွေး ရရွေးရကောက်ပွဲ
လိုပ်ငန်ွေးစဉ်အဆင်ဆင်တိုင်ွေးတင်

မွဲဆန္ဒရှင်မ ောွေး၊ လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောွေး လှယရ
် လောင်ွေးမ ောွေး၊ န္ိုင်ငံရရွေးပါတမ ောွေး၊ ရရွေးရကောက်ပွဲရလလော

သူမ ောွေးန္ှင် အငြောွေးရသော ရရွေးရကောက်ပွဲတင်ပါဝင်သက်ဆိုင်သူမ ောွေးက တိုင်ကကောွေးလောန္ိုင်သည် အငငင်ွေးပောွေးမှု မ ောွေး၊ နစ်နာမှုမ ောွေးကို ရငြေရှင်ွေးန္ိုင်
ရန် ရည်ရယ်ပါသည်။
အငငင်ွေးပောွေးမှုမ ောွေးဟိုဆိုရောတင် မွဲဆန္ဒရှင်မ ောွေးအရပေါ်ပြမ်ွေးရငြောက်ငြင်ွေး၊ တရောွေးမဝင်မွဲဆယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုငပြုငြင်ွေး ၊ လိုက်နာရမည် က င်ဝတ်မ ောွေးကို
ရြေောက်ြေ က်ငြင်ွေး၊ ဆန္ဒမွဲရပွေးငြင်ွေးန္ှင် မွဲရရတက်ငြင်ွေး လိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ောွေးကို ရန္ှာက်ယက
ှ ်ငြင်ွေးစသည် ရရွေးရကောက်ပွဲဥပရေမ ောွေးန္ှင် နည်ွေးဥပရေ
မ ောွေးပါ ငပဋ္ဌောန်ွေးြ က်မ ောွေးကို က ွေးလန် သည် ငပစ်မှုမ ောွေး အထက ယ်ငပန်ပါသည်။
မှန်ကန် ငမန်ဆန်ပပွေး မျှတစော အငငင်ွေးပောွေးမှုမ ောွေးကို ရငြေရှင်ွေးန္ိုင်ငြင်ွေးသည် ရရွေးရကောက်ပွဲတရောွေးဝင်ငြေစ်မှုန္ှင် ေမိုကရရစ နည်ွေးလမ်ွေးတက
ရရွေးရကောက် တင်ရငမောက်ြံရရသောအြေွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေးအရပေါ် ငပည်သူလူထို၏ အယံအ
ို ကကည်ရှမှုတိုအတက်မ ောွေးစော အရရွေးကကွေးပါသည်။
ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရောအငငင်ွေးပောွေးမှုမ ောွေးရငြေရှင်ွေးငြင်ွေးနှငေ့်စပ်

ဉ်ွေး၍ ငမန်မောနိုင်ငံတင် မည် ညေ့်အြေွဲွဲ့အစည်ွေး မ ောွေးက တောဝန်ရှပါ

နည်ွေး။

ငမန်မောန္ိုင်ငံတင် ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရောအငငင်ွေးပောွေးမှုမ ောွေးရငြေရှင်ွေးငြင်ွေးန္ှင်စပ်လ ဉ်ွေး၍ ပါဝင်ရဆောင်ရက်သည် အြေွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေး ရှပါသည်။


ငပည်ရ

ောင်စို

ရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင် န္ှင်

ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရောြံိုအြေွဲွဲ့မ ောွေး-

ရရွေးရကောက်ပွဲ

ဝင်ရရောက်ယှဉ်ပပြုင်သ ည်

ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးမ ောွေး အရပေါ်သက်ရရောက်မှုရှန္ိုင်သည် တရောွေးမွဲငပြုက င်မှုမ ောွေး ရငြေရှင်ွေးရောတင်တောဝန်ရှသည်။


ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲ

အဆငေ့်ဆ ငေ့်-

မွဲစောရင်ွေးဆိုင်ရော

တိုင်ကကောွေးမှုမ ောွေး

သိုမဟိုတ်

ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအမည်စောရင်ွေး

န္ှင်စပ်လ ဉ်ွေး၍ တိုင်ကကောွေးမှုမ ောွေး စသည် ရံိုွေးလိုပ်ငန်ွေးဆိုင်ရော ကန်ကက်ငြင်ွေး၊ အယူြံငြင်ွေး လိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ောွေးကို ရဆောင်ရက် ရန်
တောဝန်ရှပါသည်။ အဆိုပါလိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ောွေးကို ရရွေးရကောက်ပွဲဥပရေတင်ရှင်ွေးလင်ွေးစောငပဋ္ဌောန်ွေး ထောွေးရှပါသည်။


ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရောရစေ့စပ်ညနှုင်ွေးရရွေးရကော်မတမ ောွေး- မွဲဆယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးကောလ အငငင်ွေးပောွေး မှုမ ောွေး၊ န္ိုင်ငံရရွေးပါတမ ောွေးန္ှင်
တစ်သွေးပိုဂ္ဂလ ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးမ ောွေးလိုက်နာရန် က င်ဝတ်န္ှင် စပ်လ ဉ်ွေး၍ အငငင်ွေးပောွေး မှုမ ောွေးကို ရငြေရှင်ွေးရန် ြေွဲ့ွဲ စည်ွေးထောွေး
ရှပါသည်။ ရစစပ်ညန္ှုင်ွေးရရွေးလိုပ်ငန်ွေး စဉ်သည် မွဲဆယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးကောလမှ ရရွေးရကောက်ပွဲရနအထ တင်ငပလောသည် အငငင်ွေးပောွေး
မှု ကစစရပ်မ ောွေးကို န္ှစ်ဦွေးန္ှစ်ြေက်လ က်ြံန္ိုင်သည် သရ

ော တူညမှုရရှရစရန် သရ

ောဆန္ဒ အရလ ောက် ကူညညန္ှုင်ွေးရပွေးငြင်ွေး

ငြေစ်ပါသည်။ ပိုမိုသရှလိုပါက ရမွေးရလရမွေးထရှရသော ရစစပ် ညန္ှုင်ွေးငြင်ွေး ဆိုင်ရော ရမွေးြန်ွေးမ ောွေးန္ှင်အရငြေမ ောွေးတင် ကကည်ရှုန္ိုင်
ပါသည်။


မွဲရံိုမှ ွေး- ရရွေးရကောက်ပွဲက င်ွေးပသည်ရနတင် မွဲရံိုအတင်ွေးငြေစ်ပောွေးသည် အငငင်ွေးပောွေးမှုကစစရပ်မ ောွေး ကို တောဝန်ယူ ရဆောင်ရက် ရန်
အြင်အောဏောရပွေးအပ်ထောွေးသည်။



ရွဲနှငေ့်တရောွေးရံိုွေးမ ောွေး- ရရွေးရကောက်ပွဲဥပရေန္ှင် ငပစ်မှုဆိုင်ရောဥပရေမ ောွေးတင် ငပဋ္ဌောန်ွေးထောွေးသည် ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရော ငပစ်မှုမ ောွေးကို
ကိုင်တယ် ရငြေရှင်ွေးရန်တောဝန်ရှ သည်။

ကန်ကက်ငြင်ွေးဆို ည်မှော အဘယ်နည်ွေး။
ဥပရေ သမဟို
ို
တ် နည်ွေးဥပရေကို ြ ြုွေးရြေောက်မှုငြေစ်ြွဲရကကောင်ွေး တစ်စံိုတစ်ရယောက်က စောငြေင် စပ်စွဲ တိုငတ
် န်ွေးြ က် တစ်ြိုငြေစ်ပပွေး ဥပရေ၊
နည်ွေးဥပရေမ ောွေးတင် ရြေော်ငပထောွေးသည်အတိုင်ွေး ရကော်မရှင် (သမဟို
ို
တ်) ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲအဆင်ဆင်သို တရောွေးဝင်တိုင်ကကောွေး ကန်ကက်
ငြင်ွေးတစ်ြိုငြေစ်သည်။
တိုင် ကောွေး

ော ညေ့် ကန်ကက်

ောနမူနာအြ ွဲ့က မည် ည်မ ောွေးငြေစ်ပါ

နည်ွေး။

က ွေးလန်မှုငြေစ်ပောွေးသည်ကောလ၊ တောဝန်ယူရငြေရှင်ွေးမည်အြေွဲွဲ့အစည်ွေး၊ ကန်ကက်လွှော တင်သင်ွေးငြင်ွေး န္ှင် ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်ြ ငြင်ွေး တိုအတက်
ရနာက်ဆံိုွေးထောွေးရဆောင်ရက်ရမည် ကောလသတ်မှတ်ြ က် စသည် သရ

ောသ

ောဝ အရပေါ်မူတည်၍ တိုင်ကကောွေးမှု အမ ြုွေးမ ြုွေး ရှန္ိုင်ပါသည်။
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မွဲစောရင်ွေးနှငေ့်စပ်

ဉ်ွေး၍

ပယ်ြေ က်ငြင်ွေး၊

ညေ့်

င်ွေးငြင်ွေး

ိုမဟိုတ်

ငပင်ဆင်ငြင်ွေး။

ဥပမောအငြေစ်

ဆန္ဒမွဲရပွေးြင်ရှသူတစ်ဦွေး၏

အမည်စောရင်ွေးကို မွဲစောရင်ွေးတင်ထည်သင်ွေးငြင်ွေး၊ ကယ်လန်သူမ ောွေးကို မွဲစောရင်ွေးမှ ပယ်ြေ က်ငြင်ွေး၊ အရသွေးစတ်ကို မွဲစောရင်ွေးဆိုင်ရော ရမွေးြန်ွေး
မ ောွေးန္ှင်အရငြေမ ောွေးတင်ကကည်ရန်။


ကိုယ်စောွေး

ှယ်ရ

ောင်ွေးအမည်စောရင်ွေးတင်

င်ွေး

ညေ့်ကော

တင်ွေးတိုင် ကောွေးမှုမ ောွေး-

ကိုယ်စောွေးလှယ်

ရလောင်ွေးအရည်အြ င်ွေး

ဆိုင်ရော

ကန်ကက်မှုမ ောွေး သမဟို
ို
တ် ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲက အမည်စောရင်ွေး တင်သင်ွေး လွှောကို ငငင်ွေးပယ်ရကကောင်ွေး ဆံိုွေးငြေတ်ြ က် အရပေါ်အယူြံငြင်ွေး။
အရသွေးစတ်ကို ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအ မည်စောရင်ွေးတင်သင်ွေးငြင်ွေးဆိုင်ရော ရမွေးြန်ွေးမ ောွေးန္ှင်အရငြေမ ောွေး တင် ကကည်ရန်။


တရောွေးမဝင်မွဲဆယ်စည်ွေးရံိုွေးငြင်ွေး- ဥပမောအရနငြေင် ငပည်သူပိုင်ပစစည်ွေး (ရမော်ရတော်ယောဉ် သမဟို
ို
တ် ရံိုွေး)ကို ကိုယ်စောွေးလှယ် ရလောင်ွေးမှ
အလွဲသံိုွေးစောွေးငပြုငြင်ွေး၊ တစ်ြေက် မွဲဆန္ဒရှင်မ ောွေးကို အမိုန်ွေးစကောွေးငြေင် တိုက်ြိုက် ငြင်ွေး၊ ယှဉ်ပပြုင်အရရွေးြံမည် အငြောွေးကိုယ်စောွေးလှယ်
ရလောင်ွေးအောွေး အသရရြေ က်ငြင်ွေး။



ရစောငေ့် ကညေ့်ရ

ေ့

ော

ူ၊ မဒယောနှငေ့် ကိုယ်စောွေး

ှယ်မ ောွေးက ရစောငေ့်

န်ွေးရမညေ့်က ငေ့်ဝတ်မ ောွေးကို ြ ွေးရြေောက်ငြင်ွေး- ဥပမောအောွေးငြေင်

မွဲရိုအ
ံ တင်ွေး ဝင်ရရောက်ဓါတ်ပံိုရိုက်ယငူ ြင်ွေး၊ မွဲရပွေးငြင်ွေးလိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ောွေး ကိုအရန္ှာင်အယှက်ငြေစ်ရစငြင်ွေး၊ ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး တစ်ဦွေးဦွေး
အတက်


က်လိုက်ငြင်ွေး။

မွဲရပွေးငြင်ွေး၊မွဲရရတက်ငြင်ွေးနှငေ့်စပ်

ဉ်ွေး၍ မူမမှန်မမ
ှု ောွေး - ဥပမော သူတစ်ပါွေးအရယောင်ရဆောင်ငြင်ွေး၊ မွဲရံိုအတင်ွေး မွဲဆယ်စည်ွေးရိုွေးံ ငြင်ွေး၊ အတို

ငပြုလိုပ်ထောွေးသည် မွဲလက်မှတ်ငြေင် မမလိုလောွေးရသော ကိုယ်စောွေးလှယ် ရလောင်ွေးအောွေး မွဲရပွေးငြင်ွေး သမဟို
ို
တ် ရရွေးရကောက်ပွဲ အရောရှ၏
တောဝန် ဝတတရောွေးမ ောွေးကို အရန္ှာင် အယှက်ငပြုငြင်ွေး၊ မွဲရံိုြေင်လှစ်ရန်ရန္ှာင်ရန္ှွေးရစငြင်ွေး၊ မွဲလက်မှတ်၊ မွဲရိုသ
ံ ံိုွေးပစစည်ွေးမ ောွေး ရပ ောက်ဆံိုွေးငြင်ွေး။
ွဲ့ဝှက်မရ
ွဲ ပွေးမှုကို



ြိုက်ငြင်ွေး - ဥပမော မွဲဆန္ဒရှင်မ ောွေးမွဲရပွေးစဉ်အရန္ှာင်အယှက်ငြေစ်ရစငြင်ွေး၊ မွဲရိုဝ
ံ န်ထမ်ွေး က ဆန္ဒမွဲရပွေးသူကို

ဓါတ်ပံိုရိုက်ယငူ ြင်ွေး။


တရောွေးမွဲေ့ငပ က ငေ့်မှုမ ောွေး- ဥပမော မွဲရပွေးရန် သမဟို
ို
တ် မွဲမရပွေးရန် အကကမ်ွေးြေက်ငြင်ွေး၊ ပြမ်ွေးရငြောက်ငြင်ွေး၊ ရငြောက်လှန်ငြင်ွေး၊ မရလ ော်ဩဇော
သံိုွေးငြင်ွေး၊ လမ်လည်ငြင်ွေး၊ လော



ရ

ေ့

ော

်ရပွေးလော

ူမ ောွေး၊ မဒယောနှငေ့် ကိုယ်စောွေး

်ယူမှုငပြုလပ
ို ်ငြင်ွေး။
ှယ်မ ောွေး၏ ရ

ေ့

ောနိုင်မှုကို ကန် တ်မှုငပ ငြင်ွေး- ဥပမော မွဲရိုပ
ံ ရဝိုဏ် အတင်ွေး သတင်ွေးဓါတ်ပံို

ရယူမှုကိုြင်မငပြုငြင်ွေး၊ မွဲရံိုအတင်ွေး ဝင်ြင်ကို တောွေးငမစ်ြံရငြင်ွေး။


ြိုက်

ယ်ရ

ောအရောမ ောွေးကိုြေ က်ဆွေးငြင်ွေး၊ရပ ောက်ဆံိုွေးရစငြင်ွေး- ဥပမော ထြိုက်လယ်ရသော ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရော စောရက်စော တမ်ွေး

မ ောွေးကို တမင်ကကံရယ်ြ က်ငြေင်ြေ က်ဆွေးငြင်ွေး သမဟို
ို
တ် ြေတ်ရှု၍ မရ ရစရန်ငပြုလိုပ်ငြင်ွေး။


ရရွေးရကောက်ပွဲအ

ံိုွေးစရတ်ဆိုင်ရောြ ွေးရြေောက်မှုမ ောွေး- ဥပမော သတ်မှတ်ထောွေးသည်ရရွေးရကောက်ပွဲအသံိုွေး စရတ်ထက်ရက ော်လန် ငြင်ွေး၊

အသံိုွေးစရတ် အစရင်ြံစောတင်သင်ွေးရန်ပ က်ကက်ငြင်ွေး။


ရရွေးရကောက်ပွဲရ

ဒ်မ ောွေးနှငေ့်စပ်

ဉ်ွေး၍ကန်ကက်ငြင်ွေး- ဥပမော ရရွေးရကောက်ြံရသည် ကိုယ်စောွေးလှယ် ရလောင်ွေးအောွေး မွဲဆယ် ကောလ

အတင်ွေးတရောွေးမွဲငပြုက င်ငြင်ွေးန္ှင် ရရွေးရကောက်ပွဲရနတင်မတရောွေးသငြေင် အန္ိုင်ရရှရစငြင်ွေး သမဟို
ို
တ် က င်ွေးပသည် ရရွေးရကောက်ပွဲသည်
မျှတမှုမရှဟိုကန်ကက်ငြင်ွေး။
မည်ကွဲေ့ ိုတိုင် ကောွေးရမည်နည်ွေး။
တိုင်ကကောွေးမှုလိုပ်ငန်ွေးစဉ်သည် က ွေးလန်သည်အရကကောင်ွေးအရော၏ သရ

ောသ

ောဝ၊ ငြေစ်ပောွေးသည်အြ န်၊ တိုင်ကကောွေးမှုအရပေါ် စရင် ပိုင်ြင်ရှ

သည်အြေွဲွဲ့အစည်ွေးစသည်တို အရပေါ်တင်မူတည်ပါသည်။ တိုင်ကကောွေးမှု လိုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ောွေးကို ရအောက်တင်အက ဉ်ွေးြ ံ ွေးရြေော်ငပ ထောွေးပါသည်။
မွဲစောရင်ွေးနှငေ့်စပ်
(ပိုမို
၁။ မည် ညေ့်ကစစရပ်မ ောွေးတိုင် ကောွေးနိုင်ပါ

ရှ

ဉ်ွေး၍တိုင် ကောွေးမှုမ ောွေး

ိုပါက မွဲစောရင်ွေးဆိုင်ရော အရမွေးနှငေ့်အရငြေမ ောွေးတင် ကညေ့်ရန်)
နည်ွေး။



မွဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦွေးသည် မွဲစောရင်ွေးတင် မပါဝင်သငြေင် ပံိုစံ (၃) ငြေင် အမည်စောရင်ွေး ထည်သင်ွေးရပွေးရန်ရတောင်ွေးဆိုငြင်ွေး၊



မွဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦွေး၏ ကိုယ်ရရွေးအြ က်အလက်မ ောွေး မှောွေးယင်ွေးရနသငြေင် ပံိုစံ (၄-ဂ္)ငြေင် ငပင်ဆင်ရပွေးရန်ရတောင်ွေးဆိုငြင်ွေး၊



မွဲစောရင်ွေးတင် မပါဝင်သင်သူတစ်ဦွေးပါရှရနသငြေင် ပံိုစံ (၄)ငြေင် ကန်ကက်ရန်ရတောင်ွေးဆိုငြင်ွေး။

၂။ မည် ညေ့်ရနရောတင်ရ

ောက်

ောွေး မည်နည်ွေး။

ရပ်ကက်/ရက ွေးရောအိုပ်စိုရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲ
၃။ မည် ညေ့်အြ န်တင်ရ

ောက်

ောွေးနိုင်

နည်ွေး။

မွဲစောရင်ွေးကပ်ထောွေးရကကညောပပွေး (၁၄) ရက်အတင်ွေး
၄။ အြရ ကွေးရငရပွေးရပါ

ောွေး။

အြရကကွေးရငမရပွေးရပါ။

2

၅။ မည် ညေ့်

က်ရ

အရ

ောက်အ

ောွေးတင်ငပရမည်နည်ွေး။

အရထောက်အထောွေးမ ောွေး၊ န္ိုင်ငံသောွေးစစစ်ရရွေးကတ်၊ န္ိုင်ငံကူွေးလက်မှတ်မတတ ၊ ရပ်ကက်/ရက ွေးရောအိုပ်စိုရထောက်ြံစော၊ အမ်ရထောင်စိုစောရင်ွေး
မတတ ၊ တရောွေးရွေးံို ရထောက်ြံစောန္ှင် အငြောွေးအရထောက်အကူငပြုမည် အရထောက်အထောွေး ပံိုစံမ ောွေး။
၆။ ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်မည်

ညေ့်အြ န်တင်စစစ်ရဆောင်ရက်ရပွေးမည်နည်ွေး။

ရပ်ကက်/ရက ွေးရောအိုပ်စိုရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲသည် ရလျှောက်လွှောတင်ပပွေး (၇)ရက်အ တင်ွေးစစစ်ဆံိုွေးငြေတ်ကော သက်ဆိုင်သူမ ောွေးကို အရကကောင်ွေး
ကကောွေးမည်။
၇။ အကယ်၍ မွဲဆနဒရှင်၏တင်ငပြ က်မှန်ကန်ပါကမည်

ိုဆက်

က်ရဆောင်ရက်မည်နည်ွေး။

အကယ်၍ မွဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦွေး ရတောင်ွေးဆိုထောွေးသည် ရတောင်ွေးဆိုလွှော၊ ငပင်ဆင်လွှော (သမဟို
ို
တ်) ကန်ကက်လွှောမ ောွေးကို စစစ်ပပွေး မှန်ကန်ပါက
တင်ငပြ က် အတိုင်ွေး ငပင်ဆင်ရဆောင်ရက်ရပွေးမည်ငြေစ်ပါသည်။
၈။ ငငင်ွေးပယ်ြံရ

င်အယူြံနိုင်ပါ

ောွေး။

အကယ်၍ မွဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦွေးသည် ရပ်ကက်/ရက ွေးရောအိုပ်စို ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲမှ ငငင်ွေးပယ်သည် ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်အရပေါ် ရက နပ်မှုမရှပါက
ပမြုွဲ့နယ်ရရွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင် အြေွဲွဲ့ြွဲထံ အယူြံလွှောကို အရကကောင်ွေးကကောွေးစော လက်ြံရရှသည်ရနမှ (၃)ရက် အတင်ွေး အယူြံရပါမည်။
ပမြုွဲ့နယ်ရရွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင် အြေွဲွဲ့ြွဲက စစစ်၍ ရဆောလ င်စော ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်ြ မှတ်ပါမည်။
ကိုယ်စောွေး
(ပိုမို

ရှ

ိုပါက ရမွေးရ

ှယ်ရ

ေ့ရမွေး

ရှရ

ောင်ွေးအမည်စောရင်ွေးတင်
ော ကိုယ်စောွေး

ှယ်ရ

င်ွေးငြင်ွေးနှငေ့်စပ်
ောင်ွေးတင်

ဉ်ွေး

ညေ့် တိုင် ကောွေးမှုမ ောွေး

င်ွေးငြင်ွေးဆိုင်ရော အရမွေးနှငေ့်အရငြေမ ောွေးတင် ကညေ့်ရန်)

၁။ မည်သူက တိုင်ကကောွေးန္ိုင်သနည်ွေး။
တူညသည်

မွဲဆန္ဒနယ်တစ်ြိုမှ

လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

သမဟို
ို
တ်

၎င်ွေးကြန်ထောွေးရသော

ရရွေးရကောက်ပွဲကိုယ်စောွေးလှယ်

မည်သူမဆို ကန်ကက်လွှော တင်သင်ွေးန္ိုင်ပါသည်။
၂။ မည်သည်ရနရောတင်ရလျှောက်ထောွေးန္ိုင်သနည်ွေး။
သက်ဆိုင်ရောြရိုင်ရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲထံတင် ကန်ကက်လွှောတင်ရမည်။ တိုင်ွေးရင်ွေးသောွေးလူမ ြုွေးလွှတ်ရတော်ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အတက် ငြေစ်ပါက အမည်စော ရင်ွေးစစစ်သည် တိုင်ွေးရေသကကွေး သမဟို
ို
တ် ငပည်နယ်ရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲ တင် ကန်ကက်လွှောကို
တင်သင်ွေးရမည်။
၃။ မည်သည်အြ န်ရလျှောက်ထောွေးန္ိုင်သနည်ွေး။
ကန်ကက်လွှောကို ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအမည်စောရင်ွေး တင်သင်ွေးလွှောစစစ်ရန် သတ်မှတ်ထောွေးရသောရနရက်၌ တင်သင်ွေးရမည်။
၄။ အြရကကွေးရငရပွေးရပါသလောွေး။
အြရကကွေးရငမရပွေးရပါ။
၅။ မည်သည်သက်ရသအရထောက်အထောွေးတင်ငပန္ိုင်သနည်ွေး။
မွဲစောရင်ွေးမတတ /မွဲစောရင်ွေးပါအြ က်အလက်၊ ရမွေးစောရင်ွေး၊ ကိုယ်စောွေးလှယရ
် လောင်ွေးမှ အမ ောွေးငပည်သူသို ထိုတ်ငပန်ြ က်န္ှင် ရကကညောြ က်မ ောွေး၊
အငြေစ်အပ က်မ ောွေးန္ှင် ပတ်သက်၍ ပိုဂ္ြုလ်
ဂ ရရွေးအရ သရှရသော သက်ရသမ ောွေး၏ ကတသစစောငပြု ထက်ဆို ြ က်မ ောွေး၊ ငပစ်မူက ြုွေးလန်ရကကောင်ွေး၊
လူမွဲစောရင်ွေးဝင်ငြေစ် ရကကောင်ွေးစသည် တရောွေးရွေးံို ၏ အမန်မတတ မ ောွေး သမဟို
ို
တ် အငြောွေးသက်ရသ အရထောက်အထောွေး။
ရရွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲမှ ကန်ကက်ြံရသူကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအောွေး ၎င်ွေး အရနငြေင် ရရွေးရကောက်ပွဲတင် ဝင်ရရောက် ယှဉ်ပပြုင်ရန်
အရည်အြ င်ွေးငပည်မရကကောင်ွေး ငပသရန် အြင်အရရွေးရပွေးရမည်။
၆။ ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်မည်သည်အြ န်တင်စစစ်ရဆောင်ရက်ရပွေးမည်နည်ွေး။
ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲသည် ကန်ကက်သည် ကစစကို စစစ်သည်ရနမှ (၇)ရက်အတင်ွေး ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်ြ မှတ်မည်။ ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲသည် ကန်
ကက်ြံရသည် ကိုယ်စောွေးလှယ် ရလောင်ွေးအောွေး ရရွေးရကောက်ပွဲတင် ဝင်ရရောက်ယဉ
ှ ်ပပြုင်ရန် သတ်မှတ်အရည်အြ င်ွေး ငပဋ္ဌောန်ွေးြ က်န္ှင်
ကိုက်ညမှု ရှ မရှကို ဆံိုွေးငြေတ်မည်။
၇။ အယူြံြင်ရှပါသလောွေး။ မည်သအယူ
ို
ြံန္ိုင်ပါသနည်ွေး။
ကန်ကက်သူ၊ ကန်ကက်ြံရသူတက
ို ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်အောွေး ရက နပ်မှုမရှပါက အယူြံန္ိုင်သည်။


သက်ဆိုင်ရော တိုင်ွေးရေသကကွေး/ငပည်နယ်ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲထံသို အယူြံလွှောတင် သင်ွေးရမည်။ အယူြံလွှောကို ဆံိုွေးငြေတ်ြ က် ြ မှတ်ပပွေး
(၇)ရက်အတင်ွေး တင်သင်ွေးရ မည်။



တိုင်ွေးရင်ွေးသောွေးလူမ ြုွေး ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအတက်ငြေစ်လျှင် ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်သို အယူြံတင်သင်ွေး ရမည်။
လိုပ်ငန်ွေးစဉ် မှောအထက်ပါအတိုင်ွေးငြေစ်သည်။



မည်သည်အြရကကွေးရငမှရပွေးရန်မလိုပါ။

3

ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင် သမဟို
ို
တ် တိုင်ွေးရေသကကွေး/ငပည်နယ်ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲသည် အယူြံလွှောလက်ြံရရှပပွေး (၇) ရက်
အတင်ွေး ဆံိုွေးငြေတ်မည်။
ရရွေးရကောက်ပွဲမက င်ွေးပမမူမမှန်မှုမ ောွေး၊မွဲဆယ်စည်ွေးရံိုွေးငြင်ွေးနှငေ့်က ငေ့်ဝတ်စ

ညေ့်တိုနှငေ့်စပ်

ဉ်ွေး၍ တိုင် ကောွေးမှုမ ောွေး

၁။ မည်သည်ကစစရပ်မ ောွေးတိုင်ကကောွေးန္ိုင်ပါသနည်ွေး။


တစ်စံိုတစ်ဦွေး၊ ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး၊ န္ိုင်ငံရရွေးပါတ ကငပြုလိုပ်ရသော ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရော ြ ြုွေးရြေောက်မှုမ ောွေး၊ မသမောမှု သမဟို
ို
တ်
မှောွေးယင်ွေးစောငပြုက င် မှုမ ောွေး



ရရွေးရကောက်ပွဲ ဥပရေ အြန်ွေး (၁၃)တင် ငပဋ္ဌောန်ွေးထောွေးရသော ြ ြုွေးရြေောက်မှုမ ောွေး (ဥပမော-သူတစ်ပါွေးအရယောင်ရဆောင်ငြင်ွေး၊ လော
လော

်ရပွေး

်ယူငပြုငြင်ွေး၊ ပြမ်ွေးရငြောက်ငြင်ွေး (ရွဲအရရွေးယူပိုင်ြင်ရှရသောငပစ်မှု)

၂။ မည်သူကတိုင်ကကောွေးန္ိုင်သနည်ွေး။
နစ်နာသည် မည်သည်ပိုဂ္ဂြုလမ
် ဆို
၃။ မည်သည်ရနရောတင်တိုင်ကကောွေးရမည်နည်ွေး။
အမှုငြေစ်ပောွေးရောရေသရှ သက်ဆိုင်ရောရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲ။ အကယ်၍ ရကော်မရှင်က ရွဲအရရွေးပိုင်ငပစ်မှုဟို စစစ်ရတွဲ့ရှပါက အမှုကို ရွဲစြန်ွေးသို
လွှွဲရငပောင်ွေးမည် ငြေစ်ပါသည်။
၄။ မည်သည်အြ န်တင်တိုင်ကကောွေးရမည်နည်ွေး။


ရစောန္ိုင်သမျှရဆောလ င်စော။ သက်ဆိုင်ရောရကော်မရှင်က မမသရ

ောငြေင် ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်ြ န္ိုင်သည်။ သမဟို
ို
တ် ရရွေးရကောက်ပွဲ

ဆိုင်ရောရစစပ်ညန္ှုင်ွေးရရွေးရကော်မတထံ လွှရ
ွဲ ငပောင်ွေးန္ိုင်သည်။ (အရမွေးန္ှင်အရငြေမ ောွေးတင်ကကည်ရန်)


ရရွေးရကောက်ပွဲမတိုင်မ၊ ရရွေးရကောက်ပွဲက င်ွေးပစဉ်န္ှင် ရရွေးရကောက်ပွဲက င်ွေးပပပွေး (၁၅) ရက်အတင်ွေး။

၅။ အြရကကွေးရငရပွေးရပါသလောွေး။
အြရကကွေးရငမရပွေးရပါ။
ရရွေးရကောက်တင်ရငမောက်ြံရ

ညေ့်ကိုယ်စောွေး

ှယ်၏မွဲရ

ဒ်နှငေ့်စပ်

ဉ်ွေး၍တိုင် ကောွေးမှုမ ောွေး

၁။ မည်သည်ကစစရပ်မ ောွေးတိုင်ကကောွေးန္ိုင်သနည်ွေး။
ရရွေးရကောက်ပွဲဥပရေငပဋ္ဌောန်ွေးြ က်ပါ တရောွေးမွဲငပြုက င်မှုမ ောွေးကို က ွေးလန်၍ ရရွေးရကောက်ြံ ကိုယ်စောွေးလှယရ
် လောင်ွေး အငြေစ်ရရောက်ရှ ရစရသော
တရောွေးမဝင် က ွေးလန်ြ ြုွေး ရြေောက်မှုအရပေါ်ကန်ကက်ငြင်ွေး။ ဥပမော- မွဲရရတက်သည်လိုပ်ငန်ွေးစဉ် မ ောွေးတင် မူမမှန်မှုမ ောွေးရှ ရနငြင်ွေး၊
တရောွေးမဝင် မွဲဆယ်ငြင်ွေး၊ မမှန်မကန်ငပြုလိုပ်ထောွေး ရသောရရွေးရကောက်ပွဲအသံိုွေးစရတ် အစရင်ြံစောမ ောွေး။
၂။ မည်သူကတိုင်ကကောွေးန္ိုင်သနည်ွေး။
သက်ဆိုင်ရောမွဲဆန္ဒနယ်တင်မွဲရပွေးသည် မည်သည် မွဲဆန္ဒရှင်မဆို သမဟို
ို
တ် ယင်ွေးန္ှင်ယှဉ်ပပြုင်ြွဲသည် ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး သမဟို
ို
တ်
ရရွေးရကောက်ပွဲကိုယ်စောွေးလှယ်။
၃။ မည်သည်ရနရောတင်တိုင်ကကောွေးန္ိုင်သနည်ွေး။
ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်
၄။ မည်သည်အြ န်တင်တိုင်ကကောွေးန္ိုင်သနည်ွေး။
သက်ဆိုင်ရော ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲ က ရရွေးရကောက်ပွဲရလေ်မ ောွေးရကကညောပပွေး (၄၅)ရက်အတင်ွေး ရရွေးရကောက်ပွဲကန်ကက်လွှောငြေင် တင်သင်ွေးန္ိုင်
သည်။
၅။ အြရကကွေးရငရပွေးသင်ွေးရပါသလောွေး။
ရငက ပ် (၅) သန်ွေး
၆။ ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့ကိုမည်သြေ
ို ွဲွဲ့စည်ွေးထောွေးပါသနည်ွေး။
ရရွေးရကောက်ပွဲရနာက်ပိုင်ွေးတိုင်ကကောွေးမှုမ ောွေးအတက် ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်က ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရောအငငင်ွေးပောွေးမှု ရငြေရှင်ွေးရန်
ြေွဲွဲ့စည်ွေးသည် ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့မ ောွေး။ ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့ကို ပံိုစံ (၂)မ ြုွေးငြေင် ြေွဲွဲ့စည်ွေး န္ိုင်သည်။
- ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ဝင် သံိုွေး ဦွေးပါရသောြံိုအြေွဲွဲ့၊ အဆိုပါအြေွဲွဲ့တင် ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦွေးက ဥကကဋ္ဌ အငြေစ်
ရဆောင်ရက်ပပွေး၊ က န် ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ဝင်န္ှစ်ဦွေးက ြံိုအြေွဲွဲ့ဝင် အငြေစ်ရဆောင်ရက်သည်။
- ငပည်ရထောင်စို ရရွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ဝင် တစ်ဦွေးန္ှင် ဥပရေကျွမ်ွေးက င်ရသော သင်ရလ ော်သည် န္ိုင်ငံသောွေး န္ှစ်ဦွေး ပါရသောြံိုအြေွဲွဲ့၊
အဆိုပါအြေွဲွဲ့တင် ဥကကဋ္ဌအငြေစ် ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦွေးက ရဆောင်ရက်ပပွေး၊ ဥပရေကျွမ်ွေးက င်ရသော
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သင်ရလ ော်သည် န္ိုင်ငံသောွေး န္ှစ်ဦွေးကြံိုအြေွဲွဲ့ဝင်အငြေစ် ရဆောင်ရက်သည်။ ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့ဝင်မ ောွေး သည် မည်သည် န္ိုင်ငံရရွေး
ပါတဝင်မျှ မငြေစ်ရစရပါ။
- ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့အောွေး ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုရံိုွေးဌောနမှ တောဝန်ရှသူမ ောွေးန္ှင် ငပည်ရထောင်စို ရရှွဲ့ရနြ ြုပ်ရံိုွေးမှ ဥပရေ အရောရှ မ ောွေးက
စစစ်ကကောွေးနာငြင်ွေးမ ောွေး ကို ကူညပံပိုွေးရပွေးပါသည်။
၇။ မည်သကကောွေး
ို
နာစစ်ရဆွေးမှု ငပြုလိုပ်မည်နည်ွေး။
ကကောွေးနာစစ်ရဆွေးမှုန္ှင်စပ်လ ဉ်ွေးသည် ရလေ်မ ောွေးကို ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင်ရံိုွေးကထိုတ်ငပန်ရကကညောသည်။ စံိုစမ်ွေး စစ်ရဆွေးမှု
မ ောွေးငပြုလိုပ်ရန်ြံိုအြေွဲွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရောတိုင်ွေးရေသကကွေး သမဟို
ို
တ် ငပည်နယ်မ ောွေးသို သောွေးရရောက်န္ိုင်သည်။
၈။ အယူြံြင်ရှပါသလောွေး။
ရှပါသည်။ ြံိုအြေွဲွဲ့၏ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်ကို ရက နပ်မှုမရှပါက အမန်ြ မှတ်ပပွေး (၁၅)ရက် အတင်ွေး ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင် ထံသို
အယူြံဝင်န္ိုင်သည်။ အယူြံမှု တင်သင်ွေးရန် အမှုစရတ် ရငက ပ် ငါွေးသန်ွေးကို ရကော်မရှင်က သတ်မှတ်သည် အတိုင်ွေး ရပွေးသင်ွေးရမည်။
ရရွေးရကောက်ပွဲဆိုင်ရောငပစ်မှုမ ောွေးနှငေ့်ငပစ်ဒဏ်မ ောွေး (အြန်ွေး-၁၃)
၁။ မည်သည်ကစစရပ်မ ောွေးတိုင်ကကောွေးန္ိုင်ပါသနည်ွေး။


ရရွေးရကောက်ပွဲဥပရေအြန်ွေး (၁၃)တင်ငပဋ္ဌောန်ွေးထောွေးရသောြ ြုွေးရြေောက်မှုမ ောွေး (ဥပမော လော

်ထွေးို ငြင်ွေး၊ ပြမ်ွေးရငြောက်ငြင်ွေး)၊

(ရွဲအရရွေးပိုင်ရသောငပစ်မှုမ ောွေး)။


တရောွေးရွေးံို ၏ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်အရပေါ်အယူြံဝင်ငြင်ွေး။

၂။ မည်သူကတိုင်ကကောွေးန္ိုင်ပါသနည်ွေး။
မွဲဆန္ဒရှင်မ ောွေး၊ လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးမ ောွေး၊ ရရွေးရကောက်ပွဲကိုယ်စောွေးလှယ် မ ောွေး၊ ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲအြေွဲွဲ့ဝင် သမဟို
ို
တ် သက်ဆိုင်
ရော မွဲဆန္ဒနယ်၏ မွဲရိုံအြေွဲွဲ့ဝင်
၃။ မည်သည်ရနရောတင်တိုင်ကကောွေးရမည်နည်ွေး။
ရွဲစြန်ွေးမ ောွေး
၄။ မည်သည်အြ န်တင်တိုင်ကကောွေးရမည်နည်ွေး။
ရရွေးရကောက်ပွဲမတိုင်မ၊ ရရွေးရကောက်ပွဲက င်ွေးပစဉ်န္ှင် ရရွေးရကောက်ပွဲက င်ွေးပပပွေး (၁၅) ရက်အတင်ွေး။
၅။ အယူြံန္ိုင်ပါသလောွေး။
တရောွေးရွေးံို ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်ကို ရက နပ်မှုမရှပါက သက်ဆိုင်ရောအထက်တရောွေးရွေးံို သို လိုပ်ထံိုွေးလိုပ်နည်ွေးမ ောွေးန္ှင်အည အယူြံန္ိုင်သည်။

အရ
ြိုင်

ံိုရ

ော ကန်ကက်

ောတစ်ရစောင်အတက်

ရ

ရမွေးြန်ွေးမ ောွေး

ိုအပ်ြ က်မ ောွေးက အဘယ်နည်ွေး။

ြိုင်လံိုရသော ကန်ကက်လွှောတစ်ရစောင်တင် ရအောက်ပါအြ က်မ ောွေးပါဝင်ရမည်။


ကန်ကက်သူ၏အမည်န္ှင်လပ်စော၊



ကန်ကက်သူ အဓကထောွေးရြေော်ငပလိုသည် အရရွေးကကွေးသည်အြ က်မ ောွေးအက ဉ်ွေးြ ြုပ်၊



တရောွေးမွဲငပြုက င်ငြင်ွေးန္ှင်

သက်ဆိုင်သည်အြ က်အလက်အငပည်အစံို၊

က ွေးလန်သူမ ောွေး၏

အမည်၊

က ွေးလန်ရသောရနရက်

န္ှင်ရနရောရြေော်ငပြ က် စောရင်ွေးတစ်ရစောင်ပူွေးတွဲတင်ငပရန်၊


တရောွေးမက င်ထွေးံို ဥပရေန္ှင်အည တိုင်ကကောွေးသူ၏ တင်ငပြ က်မ ောွေးမှန်ကန်ရကကောင်ွေး ဝန်ြံလက်မှတ်၊



ရြေော်ငပရသော ကန်ကက်ြ က်မ ောွေးကို အရထောက်အပံငြေစ်ရစမည် ြိုင်မောရသောသက်ရသန္ှင် စောရက်စော တမ်ွေး မတတ မ ောွေး၊

အရထောက်အထောွေးမြိုင်လံိုရသော စပ်စွဲြ က်မ ောွေး သမဟို
ို
တ် အတည်မငပြုန္ိုင်ရသောသူမ ောွေးက တင်ငပရသော ြိုင်လံိုမှုမရှသည် ထက်ဆိုြ က်
မ ောွေးသည် စံိုစမ်ွေးစစ်ရဆွေးမှုငပြုရန်အတက် အက ံ ွေးဝင်မည်မဟိုတ်ပါ။ ထအငပင်
ို
အရရွေးပါရသောအြ က် အလက်မ ောွေး ငြေစ်သည် တင်သင်ွေးသူ
မည်သူမည်ဝါငြေစ်သည်ကို တက စောရြေော်ငပထောွေးငြင်ွေးမရှသည် ကန်ကက်လွှောမ ောွေးကိုလည်ွေး လက်ြံစဉ်ွေး စောွေးမည်မဟိုတ်ပါ။
ကန်ကက်

ောတင်

င်ွေးပပွေးရနာက်

ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့သည်

က်ဆိုင်ရောက မည် ည်တိုကို ဆက်

ကန်ကက်လွှော

မတတ တစ်ရစောင်စကို

က်ရဆောင်ရက် နည်ွေး။
ကန်ကက်ြံရသူအသွေးသွေးထံသို

ရဆောလ င်

စောရပွေးပိုရစ၍

ယင်ွေးကန်ကက်လွှော မတတ ကို န္ိုင်ငံရတော် ငပန်တမ်ွေးတင် ထိုတ်ငပန်ရကကညောရစရမည်။ ထိုငပင် ယင်ွေးကန်ကက်လွှော မတတ တစ်ရစောင်ကို ြံိုရံိုွေးရှ
အမ ောွေးငမင်သောရသော ရကကော်ငငောသင်ပိုန်ွေးတင် ကပ်ထောွေးမည်။ ထိုသို ရကကော်ငငောစော ကပ်ထောွေးပပွေးရနာက် ၁၅ ရက်အတင်ွေး ကန်ကက်ြံရသူ
တစ်ဦွေးဦွေးကငြေစ်ရစ၊ ကန်ကက် ပိုင်ြင်ရှရသော မွဲဆန္ဒရှင် တစ်ဦွေးဦွေးက ကန်ကက်ြံရသူအငြေစ် ပါဝင်၍ ငြေစ်ရစ ရရွေးရကောက်မှုဆိုင်ရော အြင်
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အရရွေး တစ်ရပ်ရပ်ကို တင်ငပရတောင်ွေးြံလိုပါက န္ိုင်ငံရတော်က ကိုန်က မည် “အမှုစရတ် အတက် ရငက ပ် ငါွေးသန်ွေး” ကို ရကော်မရှင်က
သတ်မှတ်ရပွေးသည် ရငစောရင်ွေး ရြါင်ွေးစဉ်သို ရပွေးသင်ွေးပပွေး ယင်ွေးအြင်အရရွေးကို ရတောင်ွေးြံြင် ရရှရစမည်အငပင် ယင်ွေးအြင်အရရွေးန္ှင်
စပ်လ ဥ်ွေး၍ သက်ရသအရထောက်အထောွေးလည်ွေး တင်ငပြင်ရှသည်။
ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့သည် ဤနည်ွေးဥပရေပါ ငပဌောန်ွေးြ က်မ ောွေးန္ှင် မဆန်က င်ရစ

ွဲ တရောွေးမက င်ထွေးံို ဥပရေ အရ တရောွေးမမှုမ ောွေးကို

စစ်ရဆွေးရောတင် လိုက်နာရသည် က င်ထွေးံို န္ှင်အည ကန်ကက်လွှောကို စစ်ရဆွေးရမည်။
ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့သည် စံိုစမ်ွေးစစ်ရဆွေးရသော လိုပ်ငန်ွေးတစ်စတ်တစ်ရေသအတက် လိုအပ်ပါက ငပည်ရထောင်စို ငမန်မောန္ိုင်ငံ အတင်ွေး
အငြောွေးရေသတင်လည်ွေး ရံိုွေးထိုင်စစ်ရဆွေးန္ိုင်သည်။ ထအငပင်
ို
ြံိုရံိုွေးသို လောရရောက်ရန် အြက်အြွဲရှသည် သက်ရသ တစ်ဦွေးဦွေးကို စစ်ရဆွေးရန်
လိုအပ်လျှင် ရရွေးရကောက်ပွဲ ြံိုအြေွဲွဲ့ဝင် တစ်ဦွေးဦွေးကို ကိုယ်စောွေးလှယ် အငြေစ်ငြေင် ရစလွှတ် ၍ ငြေစ်ရစ၊ တရောွေးမ က င်ထွေးံို ဥပရေ အမန် ၂၆ ပါ
ငပဋ္ဌောန်ွေးြ က်မ ောွေးအရ ရကော်မရှင်ြန်ထောွေး၍ ငြေစ်ရစ စစ်ရဆွေးရစန္ိုင်သည်။
ကောွေးနာစစ်ရဆွေးမှုငပ

ိုပ်ပါ

ောွေး။

မည်သည်တိုင်ကကောွေးမှုကိုမဆို

ကကောွေးနာစစ်ရဆွေးရပွေးရမည်ဟို

သတ်မှတ်ြ က်မရှပါ။

သက်ဆိုင်ရော

ရကော်မရှင်

အြေွဲွဲ့ြွဲ

မ ောွေးသည်

ကန်ကက်မှုမ ောွေးွေးန္ှင်စပ်လ ဉ်ွေး၍ ကကောွေးနာစစ် ရဆွေးမှုမ ောွေး ငပြုလိုပ်န္ိုင်သည်။
ဥပမော- ရရွေးရကောက်ပွဲပပွေးရနာက်ပိုင်ွေး ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့မ ောွေးသည် ကန်ကက်မမ
ှု ောွေးကို ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင်ရံိုွေး ၌
အမ ောွေးငပည်သူရရှွဲ့တင်ကကောွေးနာစစ်ရဆွေးငြင်ွေး

သမဟို
ို
တ်

အြ န်

န္ှင်

တရောွေးရရွေးကိုန်က စရတ်မ ောွေး

သက်သောရစရန်

က ွေးလန်မှု

ရပေါ်ရပါက်ရသော တိုင်ွေးရေသကကွေး/ ငပည်နယ် တတ
ို င် အမ ောွေးငပည်သူရရှွဲ့၌ ကကောွေးနာငြင်ွေးမ ောွေးငပြုလိုပ်သည်။ အောွေးလံိုွေး သမဟို
ို
တ် အြ ြုွဲ့ရသော
ကကောွေးနာစစ်

ရဆွေးမှုမ ောွေးကို

တိုင်ကကောွေးသည်အရကကောင်ွေးအရော၊

တိုင်ွေးရေသကကွေးန္ှင်ငပည်နယ်မ ောွေးတင်

ရံိုွေးထိုင်စစ်ရဆွေးန္ိုင်သည်။

မ က်ငမင်သက်ရသ

ဦွေးရရ

ရှမှုအရပေါ်မူတည်၍

ကကောွေးနာစစ်ရဆွေးမှုမ ောွေးကို

အကူအညငပြုရန်

သက်ဆိုင်

ရော

ရကော်မရှင်သည်

ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦွေးဦွေးကို သက်ဆိုင်ရော တိုင်ွေးရေသကကွေး/ငပည်နယ်မ ောွေးသို ကိုယ်စောွေးလှယ်အငြေစ် ရစလွှတ်၍ ငြေစ်ရစ သိုမဟိုတ်
ရကော်မရှင်ြန်ထောွေး၍ငြေစ်ရစ စစ်ရဆွေးရစန္ိုင်သည်။
ကန်ကက်

ောတင်

င်ွေးပပွေးရနာက် ကန်ကက် ူက မည် ည်တိုကို ရဆောင်ရက်

ငေ့်

နည်ွေး။

ကန်ကက်လွှော တင်သင်ွေးသူသည် က ွေးလန်မှုန္ှင်သက်ဆိုင်သည် ြိုင်မောလံိုရလောက်ရသော သက်ရသကို တင်ငပသင်သည်။
မွဲစောရင်ွေးမတတ ၊

ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအမည်

စောရင်ွေးတင်သင်ွေးလွှော

မတတ ၊

ကိုယ်စောွေးလှယ်

ရလောင်ွေးမ ောွေး၏

သထို
ို တ်ငပန်ြ က်မ ောွေး၊ အငြေစ်အပ က်ကို သရှသည် သက်ရသမ ောွေး၏ ထက်ဆိုြ က်မ ောွေး၊ သမဟို
ို
တ် တရောွေးရွေးံို အမန် မတတ မ ောွေး၊

ဥပမော-

အမ ောွေးငပည်သူ
ဏ်စောရင်ွေး၊

မွဲဆယ်စည်ွေးရိုွေးံ သည် ပိုစတောမ ောွေး၊ ရရွေးရကောက်ပွဲရလေ် မတတ ၊ ရရွေးရကောက်ပွဲရနက မွဲရို၏
ံ ဓါတ်ပံို သမဟို
ို
တ် ဗေယို၊ ရလလော သူမ ောွေး၏
အစရင်ြံတင်ငပြ က်မ ောွေး စသည်တငြေစ်
ို သည်။
တိုင် ကောွေးမှုကို

က်ရ

ငပရန် မည် ူတင်တောဝန်ရှ

နည်ွေး။

ကန်ကက်လွှော တင်သင်ွေးသူသည် ၎င်ွေး၏ကန်ကက်မှု မှန်ကန်ရကကောင်ွေးကို သက်ရသငပရန် ရကော်မရှင်သို ြိုင်မောလံိုရလောက် သည် သက်ရသ
တင်ငပရန်တောဝန်ရှသည်။

ရကော်မရှင်န္ှင်

ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲအဆင်ဆင်ကလည်ွေး

လိုအပ်ပါ

က

၎င်ွေးတက
ို ိုယ်တိုင်

သက်ရသမ ောွေး

စိုရဆောင်ွေးန္ိုင်သည်။ ဥပမော ကန်ကက်မှုန္ှင်စပ်လ ဉ်ွေးရသော သက်ရသထက် ဆိုြ က်ရပွေးန္ိုင်သည် မွဲရိုမ
ံ ှ ွေး သမဟို
ို
တ် ရရွေးရကောက်ပွဲ
ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲမှ အြေွဲွဲ့ဝင် သမဟို
ို
တ် မည်သူူ့ကို မဆို ဆင်ရြေါ် စစ်ရဆွေးန္ိုင်သည်။
ငပည်ရ

ောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်က မမဆနဒအရ

ောက် စံိုစမ်ွေးစစ်ရဆွေးမှုငပ

ိုပ်နိုင်ပါ

ောွေး။

ငပြုလိုပ်န္ိုင်ပါသည်။ ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင် သမဟို
ို
တ် ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲအဆင်ဆင်သည် တင်ငပလောရသော အရကကောင်ွေးအရော
ကစစအရပေါ်မူတည်၍ မမသရ

ောအရလ ောက် စံိုစမ်ွေးစစ်ရဆွေးမှုငပြုန္ိုင်သည်။ တင်ငပလောရသော သက်ဆိုင်ရောအမှုတွဲ၊ စောရက်စောတမ်ွေးမ ောွေးကို

ငပည်ရထောင်စို ရရွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင်က မမဆန္ဒအရလ ောက် စစ်ရဆွေးကကည်ရှုန္ိုင်သည်။ သမဟို
ို
တ် လိုအပ်သလို အဆံိုွေးအငြေတ်ငပြုန္ိုင်ရန်
အငြောွေး သက်ရသအရထက်အထောွေးမ ောွေးကိုလည်ွေး စစ်ရဆွေးန္ိုင်သည်။
က်ရ

ြံအရ

ောက်အ

ောွေး စံနှုန်ွေးမှော အဘယ်နည်ွေး။

ငပည်ရထောင်စိုရရွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင် သမဟို
ို
တ် ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲမှ စံိုစမ်ွေးစစ်ရဆွေးသူမ ောွေးသည် န္ှုတ် ရငပောစကောွေးမ ောွေး၊ ထင်ငမင်
ယူဆြ က်မ ောွေး၊ မှန်ွေးဆြ က်မ ောွေးအရပေါ် အရငြမြံ

ွဲ ပကတအြ က်အလက်မ ောွေး န္ှင် သက်ရသမ ောွေး လံိုရလောက်စောငြေင် အမှနတ
် ရောွေးကို

သက်ရသငပနင်ရန် အောွေးထိုတ်ရဆောင်ရက်ရမည်။ စံိုစမ်ွေးစစ်ရဆွေးသူမ ောွေးသည် သက်ရသအရထောက်အထောွေးမ ောွေး၏ ြိုင်မောအောွေးရကောင်ွေးမှုကို
ြ မှတ်ထောွေးရသော သက်ရသ၏ စံန္ှုန်ွေးမ ောွေးအရပေါ်အရငြြံပပွေး ဆန်ွေးစစ်ရမည်။ တင်ငပရသော သက်ရသ အရထောက်အထောွေးမ ောွေး သည်
တိုင်တန်ွေးြ က်ကို လက်ြံန္ိုင်ရန် (သမဟို
ို
တ်) ငငင်ွေးပယ်န္ိုင်ရန် ြိုင်မောလံိုရလောက်အောွေးရကောင်ွေးရ မည်ငြေစ်သည်။

6

ရရွေးရကောက်ပွဲကော

အတင်ွေး ရကော်မရှင်က မည် ညေ့် နည်ွေး

မ်ွေးမ ောွေးငြေငေ့် ရငြေရှင်ွေးရဆောင်ရက်

နည်ွေး။

တိုင်ကကောွေးစော သမဟို
ို
တ် အစရင်ြံစောန္ှင်စပ်လ ဉ်ွေး၍ ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်ြ ပပွေးသည်န္ှင် က ွေးလန်ြ ြုွေးရြေောက်မှု အရပေါ်မူတည်ပပွေး ရအောက်ပါ
နည်ွေးလမ်ွေးမ ောွေးငြေင် ရငြေရှင်ွေးရဆောင်ရက်န္ိုင်သည်။


စောငြေင်သတရပွေးငြင်ွေး



အငြောွေးနည်ွေးလမ်ွေးမ ောွေးငြေင် ရငပလည်ရအောင်ရဆောင်ရက်ငြင်ွေး (ဥပမော-အမ ောွေးငပည်သူန္ှင်သက်ဆိုင်ရသော အရဆောက်အအံိုမ ောွေး တင်
ကပ်ထောွေးရသောပိုစတောမ ောွေးကို ြောရစငြင်ွေး၊ မွဲရိုက
ံ ိုယ်စောွေးလှယ်မ ောွေးအောွေး မွဲရိုံတင်ွေးမှ ထက်ြောရစငြင်ွေး၊ ထပ်မံပညောရပွေးငြင်ွေး န္ှင်
မလိုက်နာပါက လိုအပ်သလို အရရွေးယူရဆောင်ရက် ငြင်ွေး။



ရရွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင်ဝန်ထမ်ွေးငြေစ်ပါက ဝန်ထမ်ွေး စည်ွေးမ ဉ်ွေးစည်ွေးကမ်ွေးအရ အရရွေးယူငြင်ွေးန္ှင် အငြောွေးဌောနဆိုင်ရော အြေွဲွဲ့ အစည်ွေးမှ
ငြေစ်ပါက သက်ဆိုင်ရောဌောသိုအရရွေးယူရစငြင်ွေး။



တရောွေးဝင်အသအမှတ်ငပြုထောွေးရသောရရွေးရကောက်ပွဲရလလောသူအငြေစ်မှ ငပန်လည်ရိုပသ
် မ်ွေးငြင်ွေး။



ရရှထောွေးရသောမွဲမ ောွေးကို ပယ်မွဲအငြေစ်သတ်မှတ်ငြင်ွေး၊ မွဲရပွေးငြင်ွေးကို ရရွဲ့ဆိုင်ွေးငြင်ွေး (သမဟို
ို
တ်)ရပ်ဆိုင်ွေး ငြင်ွေး။



ကိုယ်စောွေးလှယ်အငြေစ်မှရပ်စွဲငြင်ွေး သမဟို
ို
တ် ငပန်လည်ရိုပသ
် မ်ွေးငြင်ွေး။



အယူြံမှုကို ရံှုွေးနမ်ရသော ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး သမဟို
ို
တ် အန္ိုင်ရရှရသော ကိုယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး အောွေးရကကညောငြင်ွေး။

ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်ကို အမ ောွေးငပည် ူ
ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်မ ောွေးကို

ရှနိုင်ပါ

ောွေး။

သတ်မှတ်ထောွေးသည်ကောလအတင်ွေး

သမဟို
ို
တ်

ရစောန္ိုင်သမျှရဆောလ င်စောြ မှတ်ပပွေး

ပါဝင်ပတ်သက်သူမ ောွေးကို

သက်ဆိုင်ရော ရကော်မရှင်အြေွဲွဲ့ြွဲမ ောွေးက အသရပွေးအရကကောင်ွေးကကောွေးမည်။ ရရွေးရကောက်ပွဲပပွေးရနာက်ပိုင်ွေး တင်သင်ွေးသည် ကန်ကက်လွှော မ ောွေးကို
အမ ောွေးငပည်သူ ရရှွဲ့ကကောွေးနာစစ်ရဆွေးရန် ထိုတ်ငပန်ရကကညောမည်။ အယူြံလွှောတင်သင်ွေးငြင်ွေး မရှသည် ရရွေးရကောက်ပွဲ ြံိုအြေွဲွဲ့၏ ဆံိုွေးငြေတ်ြ က်
သမဟို
ို
တ် အယူြံလွှောတင်သင်ွေးသည်ရရွေးရကောက်ပွဲြံိုအြေွဲွဲ့၏ဆံိုွေးငြေတ် ြ က်မ ောွေးကို န္ိုင်ငံရတော်ငပန်တမ်ွေး တင် ထိုတ်ငပန် ရကကညော မည်ငြေစ်ပပွေး
ရကော်မရှင်၏ဝက်

်ဆက
ို ်တင်လည်ွေး ရြေော်ငပရပွေးသောွေးမည်။ ဆံိုွေးငြေတ်ြ က် မတတ ကို သက်ဆိုင်သူမ ောွေးက န္ိုင်ငံရတော် ငပန်တမ်ွေးတင် မထိုတ်ငပန်

မရတောင်ွေးဆိုန္ိုင်သည်။
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