TSEZ Community Run 2019
အပ ပြေးပပြိုင်ပွဲ အပ


ြောင်ြေးအရြော

သီလဝါအထူးစီူးပ ူးရရူးဇုန်အရနဖြင် ဇုနပ
် တ်ဝန်ူးကျင်ရှိ ရေသခံမျ ူး ရပျ ်ရွှင် ကျန်ူးမ ရရူးနင် အတတက
ပူးရပါင်ူးဆက်ဆံရရူး တှိုူးဖမြှင်လ ရစရန် ရည်ရွယ်၍ ပထမဆံုူး စီစဉ်ကျင်ူးပဖခင်ူး ဖြစ်ပါသည်။



ယခုပပှိြိုင်ပတ
ွဲ င် (၁ဝ) ကီလှိုမီတ ဝါသန ရင်အဆင် ပပှိြိုင်ပွဲနင် (၅) ကီလှိုမီတ အရပျ ်တမ်ူးပပှိြိုငပ
် ွဲ ဟ၍
အမျ ှိြိုူးအစ ူး (၂) ခု ပါရှိပပီူး နှိုငင
် ံသ ူးမျ ူးနင် နှိုင်ငံဖခ ူးသ ူးမျ ူးပါ ပါဝင်ဆင်နွဲနှိုငပ
် ါသည်။



ပါဝင်ယဉ်ပပှိြိုင်ဖခင်ူးအ ူးဖြင် ပပှိြိုငပ
် ဝ
ွဲ င်သမျ ူးအရနဖြင် ကှိုယ်လက်ရလကျင်ခန်ူးသည် အရဖပူးပပှိြိုင်ပွဲတင်
သ မက ကျန်ူးမ ကကံခှိုင်ရသ လမှုဘဝရရှိရစရန် အရရူးပါပံက
ု ှို သတှိဖပြိုမှိလ ရစပါမည်။ အရဖပူးပပှိြိုငဖ် ခင်ူး
နင် အဖခ ူး ရပျ ်ရွှင်ြယ် အစီအစဉ်မျ ူးလည်ူး ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အပ ပြေးပပြိုင်ပွဲ အချ

်အလ

်



ကျင်ူးပမည်ရနေ့ရက် = ၂ဝ၁၉ ခုနစ်၊ နှိုဝင်ဘ လ (၃) ရက်၊ တနင်္ဂရနရနေ့။



အချှိန်

= မနက် (၆) န ရီ



ရနရ

= ဇုန် (ရအ) ပင်မ ဝင်ရပါက်၊ သီလဝါအထူးစီူးပ ူးရရူးဇုန်။

ချြေး မြှင်မည် ဆုမျြောြေး
(၁၀) ကီလှိုမီတ

(၁၀) ကီလှိုမီတ

(၅) ကီလှိုမတ
ီ

(၅) ကီလှိုမတ
ီ

ဖမန်မ နှိုင်ငံသ ူး

နှိုင်ငံဖခ ူးသ ူး

ဖမန်မ နှိုင်ငံသ ူး

နှိုင်ငံဖခ ူးသ ူး

(အမျှိြိုူးသ ူး/အမျှိြိုူးသမီူး)

(အမျှိြိုူးသ ူး/အမျှိြိုူးသမီူး)

(အမျှိြိုူးသ ူး/အမျှိြိုူးသမီူး)

(အမျှိြိုူးသ ူး/အမျှိြိုူးသမီူး)

ပထမဆုတဆ
ံ ှိပန
် င်
ပထမ

ကျပ်ရင (၅) သှိနူး်
တန်ြူးှို ရှိ လက်ရဆ င်ဆု
ေုတှိယဆုတဆ
ံ ပ
ှိ ်နင်

ေုတှိယ

ကျပ်ရင (၃) သှိနူး်
တန်ြူးှို ရှိ လက်ရဆ င်ဆု
တတှိယဆုတဆ
ံ ပ
ှိ ်နင်

တတှိယ

ကျပ်ရင (၂) တန်ြှိုူးရှိ
လက်ရဆ င်ဆု

ပထမဆုတဆ
ံ ှိပန
် င်
အမတ်တရ လက်ရဆ င်
ေုတှိယဆုတဆ
ံ ပ
ှိ ်နင်
အမတ်တရ လက်ရဆ င်
တတှိယဆုတဆ
ံ ပ
ှိ ်နင်
အမတ်တရ လက်ရဆ င်

ပထမဆုတဆ
ံ ှိပန
် င်
ကျပ်ရင (၃) သှိနူး် တန်ြူးှို ရှိ
လက်ရဆ င်ဆု
ေုတှိယဆုတဆ
ံ ပ
ှိ ်နင်
ကျပ်ရင (၂) သှိနူး် တန်ြူးှို ရှိ
လက်ရဆ င်ဆု
တတှိယဆုတဆ
ံ ပ
ှိ ်နင်
ကျပ်ရင (၁) သှိနူး် တန်ြူးှို ရှိ
လက်ရဆ င်ဆု

ပထမဆုတဆ
ံ ှိပန
် င်
အမတ်တရ လက်ရဆ င်
ေုတှိယဆုတဆ
ံ ပ
ှိ ်နင်
အမတ်တရ လက်ရဆ င်
တတှိယဆုတဆ
ံ ပ
ှိ ်နင်
အမတ်တရ လက်ရဆ င်

နစ်သမ
ှိ ်

ကျပ်ရင (၁) သှိနူး်

အမတ်တရ

ကျပ်ရင (၇၅,ဝဝဝ)

အမတ်တရ

၁

တန်ြူးှို ရှိ လက်ရဆ င်ဆု

လက်ရဆ င်ဆု

တန်ြူးှို ရှိ လက်ရဆ င်ဆု

လက်ရဆ င်ဆု

နစ်သမ
ှိ ်

ကျပ်ရင (၇၅,ဝဝဝ)

အမတ်တရ

ကျပ်ရင (၅ဝ,ဝဝဝ)

အမတ်တရ

၂

တန်ြူးှို ရှိ လက်ရဆ င်ဆု

လက်ရဆ င်ဆု

တန်ြူးှို ရှိ လက်ရဆ င်ဆု

လက်ရဆ င်ဆု
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ပပြိုင်ပွဲ စည်ြေးမျဉ်ြေးနှင် စည်ြေး
ပပြိုင်ပွဲဝင်ပ

မ်ြေးမျြောြေး

ြေး

၁။ ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်ရ ကူးသည် တစ်ဉူးီ လျှင် (၂ဝဝဝ) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်ရ ကူးအ ူး ပပှိြိုင်ပွဲဝင်ခင် ရလျှ က်လ နင်အတ တစ်ပါတည်ူး ရပူးသင်ူးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ Online မ တစ်ဆင် စ ရင်ူးသင်ူးလှိုပါက Myanmar Japan Thilawa Development Ltd.

CB Bank Account No. 0106100500000035 သှိုေ့ ရပူးသင်ူးနှိုငပ
် ါသည်။
ပပြိုင်ပွဲဝင်ရန် စြောရင်ြေးသင်ြေး ခင်ြေး
၁။ ပပှိြိုင်ပွဲဝင်လှိုသမျ ူးသည် သတ်မတ်ထ ူးရသ

ပပှိြိုင်ပွဲဝင်ပံုစံမျ ူးကှို ဖမန်မ - င်္ျပန် သီလဝါ ဒီဗလ

မ
ော့ န ့် ော့

မ
ိ ိတက့်စ့် (MJTD) ရံုူး၊ ရရွှဖပည်သ ယ ၊ ရအူးဖမသီတ ၊ သီတ ဖမှိ င်၊ ရရွှရပျ က်၊ အလမ်ူးဆတ်၊
လက်ယက်စမ်ူး၊ ဘုရ ူးကုန်ူး - ရကျူးရွ /ရပ်ကက် အုပ်ချြိုပ်ရရူးမ ူးရံုူးမျ ူးတင် လည်ူးရက င်ူး၊ MJTD
website: https://www.mjtd.com.mm/ မ တစ်ဆင် လည်ူးရက င်ူး စ ရင်ူးရပူးသင်ူးနှိုငပ
် ါသည်။
၂။ Online မ စ ရင်ူးရပူးသင်ူးလှိပ
ု ါက MJTD website: https://www.mjtd.com.mm/ နင် Facebook မ
ပပှိြိုင်ပွဲဝင်

ရလျှ က်လ ပံုစံကှို

download

ပပီူး

အချက်အလက်မျ ူး

ဖပည်စံုစ

ဖြည်စက်၍၊

communityrelation@mjtd.com.mm သှိုေ့ ပပှိြိုင်ပွဲဝင်ရ ကူး ဘဏ်လွဲပပီူးရ က င်ူး အရထ က်အထ ူးနင်အတ
ဖပန်လည်

ရပူးပှိရ
ုေ့ မည်ဖြစ်သည်။

(တ ဝန်ရှိသမျ ူးမ

လက်ခရ
ံ ရှိရ က င်ူး

အရ က င်ူး

ဖပန် က ူး

ရပူးမည်ဖြစ်ပါသည်)
၃။ သက်ဆှိုင်ရ

ရံုူးမျ ူးတင် လ ရရ က်စ ရင်ူးသင်ူးရသ

အချက်အလက်မျ ူး အ ူးလံုူးကှို ဖပည်စံုစ

ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးအရနဖြင် သတ်မတ်ထ ူးရသ

ဖြည်စက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဖခ ူးမည်သည် ပံုစံမျ ူးကှို

လက်ခံမည်မဟုတပ
် ါ။
၄။ ဖပည်စံုစ ဖြည်စက်ထ ူးဖခင်ူးမရှိရသ ပပှိြိုင်ပွဲဝင်ပံုစမ
ံ ျ ူးနင် ပတ်သက်သည် မည်သည် အဖငင်ူးပ ူးမှုမျ ူးကှို
မဆှို ပပှိြိုငပ
် ွဲစီစဉ်သမျ ူးမ လက်ခံမည်မဟုတပ
် ါ။
၅။ ပပှိြိုင်ပွဲစီစဉ်သအရနဖြင် ရလျှ က်လ တင်ထ ူးရသ

ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးကှို ဖငင်ူးပယ်ပှိုင်ခင်၊ ကနေ့်သတ်ပှိုငခ
် င်

ရှိပါသည်။
၆။

ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးအရနဖြင်

ပပှိြိုင်ပွဲဝင်ရလျှ က်လ ပံုစံတင်

တှိကျဖပည်စံုသည်

အချက်အလက်မျ ူးကှို

ဖြည်စက်ရပူးရပါမည်။ ပပှိြိုင်ပွဲစီစဉ်သအရနဖြင် အရ က င်ူးတစ်စံုတစ်ရ ရှိခွဲပါက ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးအ ူး ြုန်ူး/
အီူးရမူးလ် မတစ်ဆင် ဆက်သယ်ရပူးမည်ဖြစ်ပါသည်။
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၇။ စ ရင်ူးရပူးသင်ူးပပီူးရသ

အချက်အလက်မျ ူးကှို မည်သည် အရ က င်ူးနငမ
် ဆှို ဖပန်လည်ဖပင်ဆင်ခင်

ရပူးမည်မဟုတပ
် ါ။ (ချွင်ူးချက်အ ူးဖြင် အရရူးရပေါ်ဆက်သယ်ရမည် ြုန်ူးနံပါတ်မျ ူး ဖပင်ဆင်နှိုင်သည်)
၈။ လဉီူးရရ ကနေ့်သတ်ထ ူးပါသဖြင် ဉီူးရ လစနစ်ဖြင်သ ရလျှ က်လ မျ ူးကှို လက်ခံနှိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၉။ ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်တစ်ဉီူးလျှင် အမျှိြိုူးအစ ူးတစ်ခုကှိုသ ပါဝင်ယဉ်ပပှိြိုင်ခင်ရပ
ှိ ါသည်။

ပပြိုင်ပွဲဝင် အသ

်

န်သတ်ချ

်မျြောြေး

၁။ ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်မျ ူးအရနဖြင် (၁ဝ) ကီလှိုမီတ ဝါသန ရင်အဆင်ပပှိြိုင်ပွဲအတက် ပပှိြိုင်ပွဲရနေ့တင် အသက် (၁၆)
နစ်နင်အထက် ရှိရမည်ဖြစ်ပပီူး (၅) ကီလှိုမီတ အရပျ ်တမ်ူးပပှိြိုင်ပွဲအတက် အသက် (၁၂) နစ်နင် အထက်
ရှိရပါမည်။
၂။

အသက်

(၁၈)

နစ်ရအ က်

ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးအရနဖြင်

ပပှိြိုင်ပွဲရလျှ က်လ တင်

မှိဘ/အုပ်ထှိန်ူးသ၏

သရဘ တညီချက် လက်မတ် ပါရှိရပါမည်။

ပပြိုင်ပွဲအမျြိုြေးအစြောြေး၊ တြောထ

်ချန်နှင် စုစုပပေါင်ြေး အပ ပြေး

ပပြိုင်ပွဲအမျြိုြေးအစြောြေး

တြောထ

်ချန်

ြောချန်

န်သတ်ချ

်မျြောြေး

စုစုပပေါင်ြေး အပ ပြေး

ြောချန်

(၁ဝ) ကီလှိုမီတ

မနက် (၆ူး၁၅) န ရီ

စတင် တ ထက်ချှိန်မ ၂ န ရီ ၃ဝ မှိနစ်

(၅) ကီလှိုမီတ

မနက် (၆ူး၄၅) န ရီ

စတင် တ ထက်ချှိန်မ ၁ န ရီ ၁၅ မှိနစ်

ပပြိုင်ပွဲဝင် ပစစည်ြေးမျြောြေး
၁။ စ ရင်ူးသင်ူးပပီူး ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးအ ူးလံုူးကှို ရအ က်ပါပပှိြိုင်ပွဲဝင်ပစစညူး် မျ ူး ရပူးအပ်ပါမည်။
(က) ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင် အကျျီနင် ကှိုယ်ပှိုင်နံပါတ်ဖပ ူး
(ခ) ပပှိြိုင်ပဆ
ွဲ ှိုင်ရ အချက်အလက်မျ ူး
(င်္) လက်ရဆ င်ပစစည်ူးမျ ူး
(ဃ) သတ်မတ်ထ ူးသည် အချှိန်အတင်ူး ပန်ူးဝင်ပါက ပန်ူးဝင်ဆွဲဖပ ူးမျ ူး

ပပြိုင်ပွဲဝင် ပစစည်ြေးမျြောြေး ထုတ်ယူ ခင်ြေး
၁။ ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးအ ူးလံုူးသည် ပပှိြိုင်ပွဲဝင် ပစစညူး် မျ ူးကှို သတ်မတ်ထ ူးသည် ရနေ့ရက်တင် လ ရရ က်
ထုတယ
် ရမည်ဖြစ်သည်။ လ ရရ က်ထုတ်ယရ တင် မတ်ပံုတင်အရထ က်အထ ူးနင် လက်ခံဖြတ်ပှိုငူး် တှိေ့ု
ဖြင် ဖမန်မ - င်္ျပန် သီလဝါ ေီဗရလ မနေ့် လှိမှိတက်စ် (MJTD) ရံုူး၊ ရရွှဖပည်သ ယ ၊ ရအူးဖမသီတ ၊ သီတ ဖမှိ င်၊
ရရွှရပျ က်၊ အလမ်ူးဆတ်၊ လက်ယက်စမ်ူး၊ ဘုရ ူးကုန်ူး - ရကျူးရွ /ရပ်ကက် အုပ်ချြိုပ်ရရူးမ ူး ရံုူးမျ ူးတင်
လည်ူးရက င်ူး လ ရရ က် ထုတယ
် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရထ က်အထ ူး ခှိုင်လံုစ မပါရှိပါက ပစစညူး် ထုတ်
ရပူးမည် မဟုတပ
် ါ။ (သက်ဆှိုင်ရ ရနရ မျ ူး၌ ထုတ်ယရန် ရနေ့ရက်နင် အချှိန်အ ူး ထပ်မံရ ကည ပါမည်)
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၂။

သတ်မတ်ထ ူးသည်

ရနေ့ရက်မျ ူးတင်

မပျက်မကက်

လ ရရ က်ထုတ်ယရန်သည်

ပပှိြိုင်ပွဲဝင်သ၏

တ ဝန်ဖြစ်ပါသည်။ လ ရရ က်ထုတယ
် ဖခင်ူးမရှိပါက ပပှိြိုင်ပွဲဝင်လှိုဖခင်ူးမရှိဟု သတ်မတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ONLINE မ စ ရင်ူးရပူးသင်ူးထ ူးသမျ ူးနင် အဖပည်ဖပည်ဆှိုင်ရ မ ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူး အရနဖြင် ပပှိြိုင်ပွဲဝင်
ပစစည်ူးမျ ူးကှို ပပှိြိုင်ပွဲရနေ့တင် မနက် (၅) န ရီမ (၆) န ရီအတင်ူး လ ရရ က်ထုတ်ယနှိုင်ပါသည်။ မနက် (၆)
န ရီရန က်ပှိုင်ူးတင် ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်ပစစည်ူးမျ ူး ထုတရ
် ပူးဖခင်ူးကှို ဖပြိုလုပ်မည်မဟုတပ
် ါ။

ပပြိုင်ပွဲပနရ

်

အပထပထ
၁။ စ ရင်ူးရပူးသင်ူးပပီူးသည် ပပှိြိုင်ပွဲဝင် အရဖပူးသမ ူးမျ ူးသည် မှိမှိတုေ့ှိ ယရဆ င်လ သည် ပစစည်ူးမျ ူးနင်
အ ူးကစ ူးဆှိုင်ရ ပစစည်ူးမျ ူးအတက် တ ဝန်ယထှိန်ူး သှိမ်ူးရန် ကှိုယ်တုင
ှိ ် တ ဝန်ရှိပါသည်။
၂။ ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်မျ ူး၏ ကှိုယ်ပှိုငပ
် စစည်ူးမျ ူး ပျက်စီူး ဆံုူးရံှုူးမှုမျ ူး၊ ရပျ က်ဆံုူးမှုမျ ူးအတက် တ ဝန်မရှိပါ။
ပစစည်ူးအပ်နံရန်

ရနရ သှိုေ့

လ ရရ က်အပ်နံထ ူးရသ

ပစစည်ူးမျ ူးအ ူး

လံုပခံြိုရရူးအရ

စစ်ရဆူးရ

ရြခင်ရှိရပါမည်။
၃။ လက်ခံစ ရင်ူးရပူးသင်ူးထ ူးပပီူး အရဖပူးပပှိြိုင်ပွဲဝင် ကှိုယ်ပှိုင်နံပါတ်မျ ူး ထင်ရ ူးစ

ဝတ်ဆင်ထ ူးရသ

အရဖပူးသမ ူးမျ ူးကှိုသ ပပှိြိုင်ပွဲတင် ပါဝင်ယဉ်ပပှိြိုင်ခင်ဖပြိုမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။

အရဖပူးပပှိြိုင်ပွဲဝင်

ထ ူးရမည်ဖြစ်ပပီူး

ကှိုယ်ပှိုင်နံပါတ်မျ ူးကှို
ပပှိြိုငပ
် ွဲတစ်ရလျှ က်လံုူး

ပပှိြိုင်ပွဲအကျ၏

ရရေ့ဘက်အလယ်တင်

တပ်ဆင်ထ ူးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရသချ တပ်ဆင်

ကှိုယ်ပှိုင်နံပါတ်မျ ူးတင်

စတစ်က မျ ူးကပ်ဖခင်ူး၊ ရရူးဖခစ်ဖခင်ူးနင် အမတ်အသ ူးမျ ူး ဖပြိုလုပ်ဖခင်ူးကှို မဖပြိုလုပရ
် ပါ။
၅။

အရဖပူးစံချှိန်မျ ူးနင်

ရဖပူးချှိန်မျ ူးကှို

ပပှိြိုင်ပွဲကျင်ူးပရရူးအြွဲ့ွဲ ဝင်မျ ူးက

အ ူး/က

စနစ်တကျ

ဉီူးစီူးဌ နမ

တ ဝန်ကျ

မတ်သ ူးထ ူးမည်ဖြစ်ပပီူး

အချှိန်မတ်ေှိုင်မျ ူးနင်
ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်မျ ူးအ ူးလံုူး၏

ရဖပူးချှိန်မျ ူးကှို ထုတဖ် ပန်ရ ကည မည် မဟုတပ
် ါ။
၆။ သတ်မတ်ထ ူးသည် ရဖပူးလမ်ူးရ က င်ူးမျ ူးအတှိင
ု ်ူး မရဖပူးရသ

(သှိုေ့မဟုတ)် သတ်မတ်ထ ူးသည်

စစ်ရဆူးမည် ရနရ မျ ူးသှိုေ့ မရရ က်ရှိရသ (သှိုေ့မဟုတ)် အချှိန်မတ် ေှိုင်မျ ူးဆီသှိုေ့ မဖြတ်ရသ မည်သည်
ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မဆှို ပန်ူးဝင်ဆု ရပူးအပ်ဖခင်ူး ဖပြိုမည်မဟုတပ
် ါ။
၇။ တ ထက်သည်အခါ မှိမှိတုေ့ှိ သတ်မတ်ထ ူးသည် စံချှိန်အတှိင
ု ်ူး ရဖပူး ကရန် အထူးတှိက
ု ်တန်ူးပါသည်။ စတင်
စတင် တ ထက်ရန် ရနရ ယသည်အခါ အရဖပူးနှုန်ူးဖမန်သည် ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးသည် အရရေ့တင် ရနရ ယ ကပပီူး
အရဖပူးနှုန်ူးရနူးသည် ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးသည် ရန က်တင် ရနရ ယသင်ပါသည်။
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၈။ စ ရင်ူးရပူးသင်ူးပပီူးသည် ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင် အရဖပူးသမ ူးမျ ူးသည် သတ်မတ်ထ ူးသည် တ ထက်ချှိန်ထက် (၁၅)
မှိနစ် ရန က်ကျ ရကျ ်လန်ရနလျှင် အလှိုအရလျ က် ပပှိြိုင်ပွဲမ နှုတထ
် က်ပပီူး ဖြစ်သည်။
၉။ တရ ူးဝင် ခင်ဖပြိုထ ူးသည် ကျန်ူးမ ရရူးရစ င်ရရ က်မှုရပူးသည် ယ ဉ်မျ ူး၊ ကကီူး ကပ်ရရူးယဉ်မျ ူးမ အပ
အဖခ ူးမည်သည် စက်တပ်ယ ဉ်၊ စကှိတ၊် ဘီူး တပ် (သှိုေ့) အရထ က်အကဖပြို ပစစည်ူးမျ ူးကှို သံုူးစွဲဖခင်ူးမ
တ ူးဖမစ်ပါသည်။
၁ဝ။ ပပှိြိုင်ပွဲတ ဝန်ရှိသမျ ူးမ ပပှိြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဉီူးဉီူးသည် ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်ရန် မသင်ရတ ်သည် အရဖခအရနမျှိြိုူးတင်
ပပှိြိုင်ပွဲဝင်နင် အဖခ ူးသမျ ူး ထှိခှိုက်ေဏ်ရ နင် အနတရ ယ်တစ်စံုတစ်ရ

မဖြစ်ရစရန်အတက် ပပှိြိုင်ပွဲတင်

ဆက်လက်ပါဝင်ဖခင်ူးကှို တ ူးဖမစ်ပှိုင်ခင်ရှိပါသည်။
၁၁။

ပပှိြိုင်ပွဲစီစဉ်သအရနဖြင်

ရဖပူးလမ်ူးရ က င်ူးမျ ူးကှို

လံုပခံြိုရရူးအရဖခအရနအရရသ ်လည်ူးရက င်ူး၊

ဌ နဆှိုင်ရ အြွဲွဲ့အစည်ူးတစ်ခုခုမရသ ်လည်ူးရက င်ူး ရဖပ င်ူးလွဲရန် ဖြစ်လ ပါက ရဖပူးလမ်ူးရ က င်ူးမျ ူးကှို
ရဖပ င်ူးလွဲပှိုင်ခင်ရပ
ှိ ါသည်။
၁၂။ ပပှိြိုငပ
် ွဲစီစဉ်သအရနဖြင် ရ သီဉတုအရဖခအရနအရ ပပှိြိုငပ
် ွဲ စတင်ရန် အချှိန်ရန က်ကျဖခင်ူး၊ ပပှိြိုင်ပွဲ
အချှိန်ရရွှွဲ့ဆှိုင်ူးဖခင်ူးနင် ပပှိြိုငပ
် ွဲကျင်ူးပရန် ရပ်ဆှိုငူး် ဖခင်ူးတှိေ့က
ု ှို ဖပြိုလုပ်နှိုင်ပါသည်။
၁၃။

ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးအရနဖြင်

ကှိုယ်တုင
ှိ ်

မန်ကန်စ ရဖပူးဖခင်ူး

မဟုတဘ
် ွဲ

အကအညီတစ်စံုတစ်ခုခုဖြင်

ပန်ူးဝင်လ ပါက အကျံြိုူးဝင်မည်မဟုတပ
် ါ။ ပန်ူးဝင်လ သည် ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်မျ ူးနင် စပ်လျဉ်ူး ၍ ကနေ့်ကက်လှိုပါက
စ ဖြင် ရရူးသ ူးကနေ့်ကက်နှိုင်ပါသည်။ ထှိုမတစ်ပါူး အဖခ ူးမည်သည် နည်ူးလမ်ူးဖြင် ကနေ့်ကက် ဖခင်ူးကှို
လက်ခံနှိုင်မည်မဟုတပ
် ါ။

ယင်ူးကှိစစမျ ူးအတက်

ပပှိြိုင်ပွဲစီစဉ်သမျ ူး၏

ဆံုူးဖြတ်ချက်သည်သ

အတည်ဖြစ်သည်။
၁၄။ ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးအရနဖြင် သက်ဆှိုင်ရ

အရဖပူးစံချှိန်မျ ူးအလှိုက် ရန က်ဆံုူးပန်ူးဝင်ရမည် အချှိန်အတင်ူး

ပန်ူးဝင်ရအ င် ရဖပူး ကရပါမည်။ သတ်မတ်ထ ူးသည် ရန က်ဆံုူး ပန်ူးဝင်ရန် အချှိန်ထက် ရကျ ်လန်ပါက
ပန်ူးဝင်ဆုမျ ူး ရပူးအပ်မည်မဟုတပ
် ါ။ သတ်မတ်ထ ူးသည် အချှိန်ရကျ ်လန်ပါက ပပှိြိုင်ပွဲစီစဉ်သအရနဖြင်
ရစ င်ရရ က်မှု ရပူးနှိုင်ရန် တ ဝန်ခံနှိုင်မည်မဟုတပ
် ါ။
(၁ဝ) ကီလှိုမီတ ပပှိြိုငပ
် ွဲအတက် ရန က်ဆံုူးပန်ူးဝင်ရမည်အချှိန် = မနက် (၈ူး၄၅) မှိနစ်/ (ရဖပူးချှိန် (၂ူး၃ဝ) မှိနစ်)
(၅) ကီလှိုမီတ ပပှိြိုငပ
် ွဲအတက် ရန က်ဆံုူးပန်ူးဝင်ရမည်အချှိန် = မနက် (၈ူးဝဝ) မှိနစ်/ (ရဖပူးချှိန် (၁ူး၁၅) မှိနစ်)
(ပပှိြိုင်ပဝ
ွဲ င်မျ ူး ရဘူးအနတရ ယ် ကင်ူးရင်ူးရစရန်အတက် ဖြစ်ပါသည်)
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တြောြေး မစ်ပဆြေးဝေါြေးမျြောြေး သုြေးစွဲမှု

ု စစ်ပဆြေး ခင်ြေး

၁။ ပပှိြိုင်ပွဲစီစဉ်သအရနဖြင် လှိုအပ်ပါက ဆုရရှိသည် ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးကှို တ ူးဖမစ်ရဆူးဝါူးမျ ူး သံူးု စွဲဖခင်ူးရှိ,မရက
ှိ ှို
အမျှိြိုူးသ ူး ကျန်ူးမ ရရူး ဓာတ်ခဌ
ွွဲ ာန (သိုို့မဟုတ)် ပုဂ္ဂလိက ဓာတ်ခခ
ွွဲ န််းမ ာ်းတွင် စစ်ရဆူးဖခင်ူး အ ူး ဖပြိုလပ
ု ်
နှိုင်ခင်ရှိပါသည်။ သံူးု စွဲဖခင်ူးအ ူး စစ်ရဆူးရတွဲ့ရပ
ှိ ါက အရည်အချင်ူး မဖပည်စံုသည်ဟု သတ်မတ်ခံရမည်
ဖြစ်ပပီူး ရန က်ရန င် ပပှိြိုင်ပွဲမျ ူးတင်လည်ူး ပါဝင်ခင်ကှို တ ူးဖမစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဆုရရိသသာ ပပိြိုင်ပွွဲဝင်မ ာ်းအသနဖြင် တာ်းဖမစ်သဆ်းဝ ်းမ ာ်းကို သ်းု စွွဲဖခင််းမဖပြို သည်တင
ို ်သအာင် လက်ဝယ်
ကိုင်သဆာင်ထာ်းဖခင််း သတွွေ့ရိပ က ပပိြိုငပ
် ွွဲမ အရည်အချင်ူး မဖပည်စံုသည်ဟု သတ်မတ်ခံရပါမည်။
၃။ ပပိြိုင်ပွွဲဝင်မ ာ်းအသနဖြင် တာ်းဖမစ်သဆ်းဝ ်းမ ာ်းကို က န််းမာသရ်းအရ သသာက်သု်းသနရလျှင် သက်ဆိုင်ရာ
သဆ်းကုသမှုဆင
ို ်ရာ မတ်တမ််းအသထာက်အထာ်းမ ာ်းကို ပပိြိုငပ
် ွွဲစီစဉ်သူမ ာ်းထ ကကိြိုတင် အသကကာင််းကကာ်း
ရပ မည်။
၄။ ဆုရရိသသာ ပပိြိုင်ပွွဲဝင်မ ာ်းအသနဖြင် ပပိြိုင်ပွွဲစီစဉ်သ၏
ူ စစ်သဆ်းမှုအာ်း ဖငင််းပယ်ဖခင််း၊ လက်ခဖခင််း မဖပြိုပ က
အလိုအသလ ာက် အရည်အချင်ူးမဖပည်စံုသည်ဟု သတ်မတ်ခံရပါမည် ဖြစ်ပပီူး ရန က်ရန င် ပပှိြိုင်ပွဲမျ ူးတင်
ပါဝင်ခင်ကှို တ ူးဖမစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆုခ ျီးမ ြှင့်မခင့်ျီး
၁။ ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်မျ ူးအ ူး သတ်မတ်ထ ူးသည် ရဖပူးပွဲအမျှိြိုူးအစ ူးအလှိုက်သ

သတ်မတ်ထ ူးသည် ဆုမျ ူးကှို

ချီူးဖမြှင်ပါမည်။
၂။ ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်တစ်ဉီူးလျှင် ရဖပူးပွဲအမျှိြိုူးအစ ူးအလှိုက် ဆုတစ်ခုသ ရပူးအပ်ချီူးဖမြှငမ
် ည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ပပှိြိုငပ
် ွဲအမျှိြိုူးအစ ူးအချင်ူးချင်ူး ဆုပစစည်ူးမျ ူး လွဲလယ်ခင်မဖပြိုပါ။ ရေသခံမျ ူးအ ူး အရထ က်အကဖပြိုရန်
ဉီူးတည်ကျင်ူးပဖခင်ူးဖြစ်သည်အတက် သတ်မတ်ထ ူးရသ

ရငသ ူးတန်ြှိုူးနင် ညီမျှသည် လက်ရဆ င်ဆု

သည် ဖမန်မ နှိုင်ငံသ ူးမျ ူးအတက်သ ချီူးဖမြှင်မည်ဖြစ်ပပီူး အဖပည်ဖပည်ဆှိုင်ရ မ ဆုရရှိသမျ ူးကှို ချီူးဖမြှငမ
် ည်
မဟုတပ
် ါ။

အဖပည်ဖပည်ဆှိုင်ရ မ

ဆုရရှိသမျ ူးအတက်

သက်ဆှိုင်ရ

ဆုတဆ
ံ ှိပမ
် ျ ူးနင်

လက်ရဆ င်ပစစည်ူးမျ ူးကှိုသ ချီူးဖမြှင်ရပူးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။

ရဖပူးပွဲအမျှိြိုူးအစ ူးအလှိုက်

ဆုရရှိသမျ ူးသည်

သက်ဆှိုင်ရ

ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်၏

တ ထက်ချှိန်နင်

ပန်ူးဝင်ချှိန်တုေ့န
ှိ င်သ သက်ဆှိုင်ပါသည်။
၅။ သတ်မတ်ထ ူးရသ

ရငသ ူးတန်ြှိုူးနင် ညီမျှသည် လက်ရဆ င်ဆုမျ ူးကှို ဆုချီူးဖမြှင်ဖခင်ူး အခမ်ူးအန ူး

အပပီူးတင် ဆုပစစညူး် ထုတရ
် ပူးသည် ရနရ တင် လ ရရ က်ထုတယ
် နှိုင်ပါသည်။
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၆။ ဆုပစစည်ူးမျ ူးသည် ပပှိြိုငပ
် ွဲစီစဉ်သမျ ူး ရပူးအပ်ချီူးဖမြှင်သည် အတှိင
ု ူး် သ

ဖြစ်ပါသည်။ ရငသ ူးဖြင်

လွဲလယ်ရပူးမည်မဟုတပ
် ါ။
၇။

ဆုရရှိသမျ ူးနင်

စပ်လျဉ်ူး၍

ကနေ့်ကက်လပ
ှို ါက

ဆုချီူးဖမြှင်ရပူးအပ်ပပီူး

(၁ဝ)

မှိနစ်အတင်ူး

အရထ က်အထ ူးဖြင် လ ရရ က်ကနေ့်ကက်ရပါမည်။
၈။ ပပှိြိုငပ
် ွဲစီစဉ်သမျ ူးအရနဖြင် စည်ူးမျဉ်ူး စည်ူးကမ်ူး ချှိြိုူးရြ က်သည်ဟု ရတွဲ့ရှိရရသ

ဆုရရှိသမျ ူးကှို

ပယ်ြျက်က အစ ူးထှိုူးရပူးအပ်နှိုင်ပါသည်။

ပန့်ျီးဝင့်အပမပျီးသ

ျီး

ျီးအတွက့် ဂုဏ့်မပြုဆု

၁။ ပပိြိုင်ပွွဲအမ ိြို်းအစာ်းအလိုက် သတ်မတ်ထာ်းသသာ သဖပ်းခ န
ိ ်အတွင််း ပန််းဝင်နိုင်သည် ပပိြိုငပ
် ွွဲဝင်မ ာ်းအာ်းလု်း
အတွက် ပန််းဝင် ဂ္ုဏ်ဖပြိုဆွွဲဖပာ်းမ ာ်း သပ်းအပ်မည် ဖြစ်ပ သည်။
၂။ ပန််းဝင် ဂ္ုဏ်ဖပြိုဆွွဲဖပာ်းမ ာ်းကို ပပိြိုင်ပွွဲသနို့ သတ်မတ်ထာ်းသည်အခ န
ိ ်အတွင််း ပန််းဝင်သနရာတွင်သာ သပ်းအပ်
ပ မည်။
၃။ သတ်မတ်ထာ်းသည် သဖပ်းခ န
ိ ်အတွင််း ပန််းဝင်နိုင်ဖခင််းမရိသသာ မည်သည် ပပိြိုင်ပွွဲဝင်ကိုမဆို ပန််းဝင် ဂ္ုဏ်ဖပြို
ဆွွဲဖပာ်းမ ာ်း ထုတသ
် ပ်းမည်မဟုတပ
် ။

ပပြုင့်ပွွဲစ ရင့်ျီးပပျီးသွင့်ျီးမခင့်ျီး ှ ပယ့်ဖ က့်မခင့်ျီး
၁။ စာရင််းသပ်းသွင်း် ထာ်းသည် ပပိြိုင်ပွွဲဝင်မ ာ်းအာ်းလု်းကို ပပိြိုင်ပွွဲသနို့တင
ွ ် လာသရာက်ပ ဝင်မည်ဟု
သတ်မတ်ပ သည်။
၂။ စာရင််းသပ်းသွင််းထာ်းသသာ ပပိြိုင်ပွွဲဝင်မ ာ်းသည် စာရင််းသွင်း် ကိုယ်ပိုငအ
် မတ်စဉ်မ ာ်းကို အဖခာ်းသူမ ာ်းသိုို့
လွဲသဖပာင််းဖခင််း မဖပြိုရပ ။
၃။ စာရင််းသွင််းပပီ်းသည်အခ စာရင််းသပ်းသွင်း် စဉ်က ပပိြိုင်ပွွဲအမ ြိုိ ်းအစာ်းအတိင
ု ််းသာ ပ ဝင်ယဉ်ပပိြိုင်ရပ မည်။
၄။ ပပိြိုင်ပွွဲဝင်ပစစည််းမ ာ်း လာသရာက်ထုတ်ယူပပီ်း ပပိြိုင်ပတ
ွွဲ ွင် လာသရာက်ပ ဝင်ဖခင််း မရိသည် ပပိြိုင်ပွွဲဝင်မ ာ်းအာ်း
သနာက်သနာင် ပပိြိုင်ပွွဲမ ာ်းတွင် ပ ဝင်ခွင်အာ်း တာ်းဖမစ်ပင
ို ခ
် ွင်ရိပ သည်။
၅။ သေသခမ ာ်း၏ က န််းမာကကခိုင်သရ်းနင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရာ်းအာ်းကစာ်း သဆာင်ရွက်မှု ဖမြှင်တင်နိုင်ရန်
စီစဉ်က င််းပသည်

ပပိြိုင်ပွွဲဖြစ်သည်အတွက်

စာရင််း

သပ်းသွင််းပပီ်းသည်သနာက်

ပ ဝင်နိုင်ဖခင််းမရိပ က

သက်ဆိုင်ရာ ပပိြိုငပ
် ွွဲစီစဉ်သူမ ာ်းထ ကကိြိုတင် အသကကာင််းကကာ်းသပ်းဖခင််းဖြင် အဖခာ်းသူမ ာ်းကို ပ ဝင်နိုင်မည်
အခွင်အသရ်း သပ်းနိုငမ
် ည် ဖြစ်ပ သည်။ (လူဉီ်းသရ ကနို့်သတ်ထာ်းပ သဖြင် အမန်တကယ် ပ ဝင်နိုင်မသာ
စာရင််းသပ်းသွင်း် ကကဖခင််းဖြင်

အဖခာ်းပပိြိုင်ပွွဲဝင်လိုသူမ ာ်းကို

အခွင်အသရ်းသပ်း/

အကူအညီသပ်းရာ

သရာက်ပ သည်။)
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အပ
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ွပ
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ွ
Community

Run

2019

ပပှိြိုငပ
် စ
ွဲ ီစဉ်သအရနဖြင်

ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူးအ ူး

ရပူးအပ်သည်

လက်ရဆ င်ပစစည်ူးမျ ူး၊ ကုန်ပစစည်ူး နမန မျ ူးနင် ပတ်သက်၍ရသ ် လည်ူးရက င်ူး၊ အဖခ ူး ဝန်ရဆ င်မှု
ဆှိုင်ရ မျ ူးတင်

လည်ူးရက င်ူး

လှိုအပ်ချက်မျ ူးအတက်

ယဆပါသည်။ ပပှိြိုငပ
် ွဲစီစဉ်သမျ ူးသည် ပပှိြိုင်ပွဲတင် ရပူးအပ်သည်
ကှိုယ်စ ူးလယ်

(သှိုေ့မဟုတ)်

လက်ရဆ င်ပစစည်ူးမျ ူးအတက်

ဖြနေ့်ရဝသမျ ူး၊

ရဖြရင်ူးရဆ င်ရွက်ရန်

လက်ရဆ င်ပစစည်ူးမျ ူး၏ အရရ င်ူး

ရ က ်ဖင ရပူးသမျ ူး

တစ်စံုတစ်ရ

တ ဝန်မရှိဟု

မဟုတပ
် ါ။

အဖငင်ူးပ ူးမှုမျ ူးသည်

ဝန်ရဆ င်မှုမျ ူးနင်

သက်ဆင
ှို ်ရ

လုပင
် န်ူး

တ ဝန်ရှိသမျ ူးနင်သ ရဖြရင်ူးရန် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ TSEZ Community Run 2019 ပပှိြိုင်ပွဲစီစဉ်သအရနဖြင် ပပှိြိုငပ
် ွဲဝင်မျ ူး အန တရ ထှိခှိုက်ေဏ်ရ မျ ူး ရရှိမှုနင်
ပတ်သက်၍ရသ ်လည်ူးရက င်ူး၊

ပပှိြိုင်ပွဲဝင်မျ ူး၏

ကှိုယ်ပှိုင်ပစစညူး် မျ ူး

ပျက်စီူး

ရပျ က်ဆံုူးမှုမျ ူးနင်

ပတ်သက်၍ ရသ ်လည်ူးရက င်ူး မည်သည် တ ဝန်မ မရှိသည်ကှို သှိရစအပ်ပါသည်။ (မရတ ်တဆ
ထှိခှိုက်ေဏ်ရ မျ ူးအတက် ရရူးဉီူး ကျန်ူးမ ရရူးရစ င်ရရ က်မှုရပူးနှိုင်ရန် စီစဉ်ထ ူးပါသည်)
၃။ TSEZ Community Run 2019 ပပှိြိုင်ပွဲစီစဉ်သအရနဖြင် ပပှိြိုင်ပွဲနင် စပ်လျဉ်ူး၍ ဓ တ်ပံုမျ ူး၊ လှုပ်ရ ူးမှု
ပံုရှိပမ
် တ်တမ်ူးမျ ူး၊ အသံဆှိုင်ရ

မတ်တမ်ူးမျ ူးနင် အဖခ ူး ရုပ်သံမတ်တမ်ူးမျ ူးအတက် မပှိုင်ခင်နင်

အသံုူးဖပြိုပင
ှို ်ခင်ရပ
ှိ ါသည်။ ပပှိြိုင်ပွဲနင် ဆက်စပ်ရသ အရ အ ူးလံုူးအတက် တစ်ဉီူးတည်ူး မပှိုင်ခင်ကှို TSEZ
Community Run 2019 ပပှိြိုင်ပွဲစီစဉ်သကသ ပှိုင်ဆှိုငသ
် ည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆက့်သွယ့်ရန့်
လူမှုဆက်ဆသရ်းဌ န
ဖမန်မ င်္ျပန်သီလဝါေီဗရလ မနေ့်လှိမှိတက် (MJTD)
သီလဝ အထူ်းစီ်းပွာ်းသရ်းဇုန်
ြုန််း - ဝ၉ - ၈၉၄၅၁ဝ၉၁၁၊ ဝ၁ - ၂၃ဝ၉ဝ၂၇-၃ဝ
Email: communityrelation@mjtd.com.mm
Web: www.mjtd.com.mm
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