BURMESE

ရပ််တန့်ပြီး� �် �း �နော�ာက်် ထည့််သွ
� ွင်း�း စဉ်းး�စား�းပါါ။
ကျျင်းး�ပတော့�့�မည့််� တစ််နို�င််ငံ
ု ံလုံး��း ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲဲ� ဆို�ုင််ရာာ ရင်းး�မြ�စ််ကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ။

တစ််နို�ုင်ငံ် ံလုံး�း� ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ� ဲကိုု� ကျျင်းး�ပနေေခိုု� က်် သင်် မဲဲ ထည့််ခြ� �င်းး�ကိုု� သြ�ဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��ရန်် ကြိုး�း��စား�းနေေသည့််� အချျက််အလက််များ�း�ဆိုု�င်ရာ် ာ ဖြ�န့်�ဝေေချျက််
်
များ�း�၏ ပမာာဏမှာာ� အလွွန််များ�း�ပြား�း�လှှသည််။ သင်် မြ�င််တွေ့�့ရာာ၊ ကြား�း�သိိရာာ သို့့�မဟုုတ်် ဖတ််ရှုုရာာတို့့�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။
အကယ််၍ သင့််အ
� နေေနှှင့််� ယင်းး�အချျက််အလက််များ�း�အပေါ်�် သံံသယရှိိ�ပါါက၊ သင့််ဘာ
� ာသာာသင်် ကိုု�ယ်ပို
် ု�င်အ
် မြ�င််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�ကိုု�
အထော�ာက််အကူူပြု�ုရန်အ
် တွွက်် သင််မေး�းမြ�န်းး�နိုု�င်သော�
် ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း�ရှိိ�ပါါသည််။

မဲဲ ထည့််�သူူအဖြ�စ်် သင််၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍ။
အချျက််အလက််များ�း�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့�နှှင့်�် ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ� ၊မရှိိ�ကိုု� အချိိ�န်ယူ
် ူ
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စားး�ပါါ။

ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသလားး�။

ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသည့််� သို့့�မဟုုတ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုနိုု�င်သော�
် ာ ရင်းး�မြ�စ််မှှ လာာသလားး�။

အချျက််အလက််များ�း�၏ ရင်းး�မြ�စ််ကိုု� သင််သိိပါါသလားး�။ အချျက််အလက််များ�း�သည််

အသိိအမှှတ််ပြု�ု သတင်းး�လော�ာက သို့့�မဟုုတ်် မှှန်က
် န််မှုုကိုု� အတည််ပြု�ုခံံထားး�ရသည့််�
လူူမှုုကွွန်ရ် က််လော�ာကမှှ ထွွ က််လာာသလားး�။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င်ရာာ
် ဥပဒေေများ�း�သည််

AEC ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ။

သြ�စတြေး��းလျားး��နိုု�င်ငံ် တော်�်�
ံ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကော်�်�မရှှ င်် (AEC) ဆိုု�သည််မှာာ� တစ််နိုု�င်ငံ် လုံးး
ံ ��

ဆိုု�င်ရာာ
် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� ဦးးစီးး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် တာာဝန််ပေး�းခံံရသော�ာ အချုု�ပ််အခြ�ယ််ကင်းး�သည့််�

ကိုု�ယ်စား�းလှ
်
ှယ်် အဖွဲ့�့အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ AEC ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ� အော�ာက််ပါါတို့့�ဖြ��စ််
ပါါသည််

ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ� ဲ လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဆိုု�င်ရာ် ာ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသော�ာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပေး�းခြ�င်းး�

AEC သည်် ၎င်းး�၏ အသိိပေး�းကြော်��်�ငြာ�ာ လှုံ့့�ဆော်�်�ချျက််များ�း�၊ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််၊ ဆက််သွွယ်ရေး�း
်
ဌာာနနှှင့်�် လူူမှုုကွွန်ရ် က််လော�ာကတို့့�မှှတဆင့််� မည််ကဲ့့�သို့�့ အမည််စာာရင်းး�ပေး�းသွွ င်းး�ရမည််၊

မဲဲထည့််ရ� မည်် သို့့�မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင်် ကိုု�ယ်စား�းလှ
်
ှယ်အ
် ဖြ�စ်် ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င်ရ် မည််တို့့�ဖြ��င့််�

ပတ််သက််သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အလွွယ်တကူ
်
ူ ရယူူနိုု�င်စေ�
် ပါါသည််။

ဆက််သွွယ်မှု် ုရေး�းရာာများ�း�၏ မှှန်က
် န််မှုုကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ထိိန်းး�ညှိိ�မပေး�းပါါ။

အကယ််၍ ဤရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ဆိုု�င်ရာာ
် အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်�် ပတ််သက််ပြီး�း�

လက််ရှိိ�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�။

လိိမ့််�မည််။ ဤရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�မှှလွဲဲ�၍ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င်ရာာ
်

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� မည််သည့််အ
� ချိိ�န်က
် ထုုတ််ဝေေဖြ�န့်�ချိိ�ခဲ့့�သလဲဲ။
်

ရေး�းသားး�ချျက််/ဆော�ာင်းး�ပါးး�တစ််ခုုကိုု� ယနေ့့�ပင်် ဝေေမျှှခဲ့့�ရုံံ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�သည်် လတ််တလော�ာက

ဖြ�စ််သည််ဟုု မဆိုု�နိုု�င်ပါ် ါ။ မူူရင်းး� ရင်းး�မြ�စ််နှှင့်�် ထုုတ််ဝေေဖြ�န့် ်�ချိိ�ရက််ကိုု� အမြဲ�ဲ စစ််ဆေး�းပါါ။

စိိတ််ချျရမှုု

၎င်းး�သည်် လိိမ််လည််လှှည့််�စား�းမှုုဖြ�စ််နို�င်ု သ
် လားး�။

အကယ််၍သင််သည်် လူူမှုုကွွန်ရ် က််လော�ာကမှှ သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း�သော�ာ အင််တာာနက်် ဆက််သွွယ််
ရေး�းပိုု�င်းး�ဆိုု�င်ရာာ
် လော�ာကမှှ ဖြ�န့် ်�ချိိ�ချျက််များ�း�၏ ရင်းး�မြ�စ်် သို့့�မဟုုတ်် အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�အပေါ်�်

သံံသယရှိိ�ပါါက၊ ယင်းး�ကိိစ္စစကိုု� ရှေ့�့�ဆက််မလုုပ််မီီ သေ�ချာာ�စွာာ� စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။
ဖြ�စ််နိုု�င်ခြေ�ေ
် ရှိိ�လျှှင်် အချျက််အလက််များ�း�၏ ရင်းး�မြ�စ််ကိုု� ဆက််သွွယ်နိုု် �င်ရာာ
် အရင်းး�ခံံကိုု�
သင့််အ
� နေေနှှင့်�် စစ််ဆေး�းသင့််သ
� ည််။
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မှား��းယွွ င်းး�မှုု တစ််စုံံ�တစ််ရာာရှိိ�ပါါက၊ ၎င်းး�ကိုု�ပြ�င်ဆင်
် ရ် န်် AEC က အရေး�းယူူဆော�ာင်ရွ် ွ က််ပါါ
ဆက််သွွယ်ရေး�းပိုု
်
�င်းး�ကိိစ္စစများ�း�၏ တိိကျျမှှန်က
် န််မှုုကိုု� စစ််ဆေး�းစိိစစ််ပေး�းရန်် AEC က
မည််သည့််အ
� ခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ�မဆိုု� ပါါဝင််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ� ဲဆိုု�င်ရာ
် ာ ဆက််သွွယ်ရေး် �းပိုု�င်းး�ကိိစ္စများ�း
စ � တရား�းဝင််ခွွင့််ပြု� �ုချျက််ကိုု� စုံံ�စမ်းး�
စစ််ဆေး�းပေး�းခြ�င်းး�။

ယင်းး�အချျက််အလက််များ�း�၏ ရင်းး�မြ�စ််ကိုု� သင််သိိရှိိ�ရေး�းကိုု� အထော�ာက််အကူူပြု�ုရန််အတွွက််

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င်ရာာ
် အချို့� ့�သော�ာ ဆက််သွွယ်ရေး�းပိုု
်
�င်းး�ကိိစ္စစများ�း�တွွင်် တရား�းဝင််ခွွင့်�ပြု�
် ုချျက််ရှိိ�

ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ AEC သည်် တိုု�င်ကြား�
် း�ချျက််များ�း�ကိုု� လက််ခံံရရှိိ�သည့််အ
� ခါါ၌ တရား�းဝင််

ခွွ င့်�ပြု�
် ုချျက််ကိုု� အမှှန်တကယ်
်
် သေ�ချာာ�စွာာ� မရရှိိ�ထားး�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င်ရာာ
် ဆက််သွွယ်ရေး�း
်

ပိုု�င်းး�ကိိစ္စစများ�း�ကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းလိိမ့်�မ် ည််ဖြ�စ််သည််။

