
 

 

ေစတနာ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပး (ကာလတုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ) ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း 

ယံုၾကည္ရေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ားေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းလွဳပ္ရွားမွဳအဖြဲ ့ (  PACE  ) မ ွ ၾကားျဖတ္ 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး (၂၂) ေနရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန ့တြင္ 

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္အတြက္ ကာလတို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား လိုအပ္ေနပါသည္။ 

စဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေရ တာ၀န ္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ကာလ 

၁ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ကာလတို ေစာင့့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ 

၆၀၀ မတ္လ ၁၅ ရက္ မ ွဧၿပီလ ၅ ရက္ 

ေစတနာ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပး (ကာလတုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားလုိအပ္သည္႕ အရည္အခ်င္းမ်ား။ 

 နို္င္ငံေရးပါတီ၀င္မဟုတ္သူ (သို႕) နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏အက်ိဳးစီပြားအလို႔ငွာပါတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 

အား ကူညီအားေပးျခင္းႏွင့္တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမဟုတ္သူ။ 

 (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူ ။ 

 ျမန္မာစာႏွင့္ျမန္မာစကားအားေကာင္းမြန္စြာ ေရးတတ္ဖတ္တတ္သူ။ 

 လူအမ်ားနွင့္ယဥ္ေက်းစြာဆက္ဆံေျပာဆိုနုိင္သူ။ 

 လူအမ်ားနွင့္အေမးအေျဖလုပ္ရာတြင္စိတ္ရွည္သည္းခံနိုင္သူ။ 

 ေနရာေဒသမေရြးသြားလာနိုင္သူ။ 

 စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ဘက္လိုက္မႈမရွိ၊ တိက်စြာႏွင့္အခ်ိန္မွန္စြာ လုပ္ေဆာင္နုိင္သူ။ 

 မိမိ တာ၀န္က် ေနရာတြင္ ကြင္းဆင္း၍စစ္တမ္းေကာက္ယူနိုင္သူ။ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါက PACE အဖြ႕ဲမွသင္ၾကားပို႕ခ်မည္႕ စစ္တမ္းေကာက္ယူနည္းသင္တန္း တက္ေရာက္ ခြင့္ရမည္ျဖစ္ 

သည္။ သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ (၂) ရက္ျဖစ္၍  မတ္လ ၊ ၂၀၁၇ တြင္  သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို  ပို ့ခ် သြားမည္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာလုပ္အားေပးေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင္တန္းၿပီးဆုံးသည္အထိ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ 

ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည္႔ကာလအတြင္း PACE အဖြ႕ဲမွ ေနထိုင္၊သြားလာမႈကုန္က်စရိတ္မ်ားအား အကြာအေ၀းေပၚ 

မႈတည္၍ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

PACE အဖြ႕ဲမွက်ဘန္းနည္းျဖင့္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္အနီးဆုံးေနထိုင္သူမ်ားအား 

ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ မိမိတုိ႔ေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္မ်ားအား ပူးတြဲပါ 

ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံတြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

 



ေစတနာ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပး (ကာလတုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ) ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ။ 

အမည္ က်ား မ 
 

 

ေမြးသကၠရာဇ္  
 

   

 အမ်ဳးိသားမွတ္ပုုံတင္အမွတ္  
 

   

 အလုုပ္အကိုုင္  
 

   

 အဖြဲ႕အစည္း  
 

   

 တယ္လီဖုုန္း  
 

   
 အီးေမးလ္  

 

   

 ေနရပ္လိပ္စာ   
 

   
 ေက်ာင္း/တကၠသိုုလ္/  သင္တန္း   ဘြဲ႕/ဒီပလိုုမာ ခုုႏွစ္ 

         

         

   

ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းေလ်ာက္ထားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
   
   

ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း ႏွင့္ စိစစ္လက္ခံျခင္း။ 

PACE အဖြ႕ဲသည္ ေစတနာ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ 

မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ ဆံုးတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ား အားဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ  

က်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ေဝးကြာေဒသမ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလက္ခံ စဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ 

ေဒသဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေရးမႈး (သို႕) PACE ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ထံသို႔ ေလ်ွာက္လႊာ ပုံစံပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား Email/message 

တို႕ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။ PACE ၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ား 

ကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 

 



ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားရန္ 

PACE ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ 

အမွတ္ ၉၀၊ အခန္း ၇-ေအ၊ ၇လႊာ 

ကန္လမ္းကြန္ဒို၊ ကန္လမ္းသြယ္ 

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 

ဖုန္း- ၀၁ ၅၁၂၆၄၊ ၀၉ ၂၅၃ ၃၇၉ ၄၄၂ 
hr@pacemyanmar.org  

 

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး မွ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ ေဒသဆုိင္ရာ 

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ား 

 

  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး ေဒသဆုိင္ရာညိွႏႈိင္းေရးမႈး 
ဆက္သြယ္ရန္ 

ဖုန္းနံပါတ္ 
အီးေမးလ္ 

၁ 
ကယားျပည္နယ္ 

*ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္  
မအဲလစ္ထြန္း ၀၉ ၄၂၈ ၀၀၀ ၇၅၄ elishtun7@gmail.com  

၂ 
ခ်င္းျပည္နယ္ 

*ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ 
ကိုကပ္လ်န္ထာန္ ၀၉ ၄၅၀ ၅၈၀ ၁၆၄ kapte9@gmail.com  

၃ 
မြန္ျပည္နယ္ 

*ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ 
ကိုမင္းေဌးေအာင္ ၀၉ ၉၇၈ ၀၆၁ ၁၅၁ minhtayaung19@gmail.com  

၄ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ 

*အမ္းၿမိဳ႕နယ္ 
ကိုသိန္းေမာင္ ၀၉ ၄၂၁ ၇၅၉ ၈၃၁ theinmaung.shalom@gmail.com  

၅ 

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) 

*ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ 

*မိုင္းရႈးၿမိဳ႕နယ္ 

*ေညာင္ေရႊ 

ကိုခြန္ေခတ္စံ ၀၉ ၉၆၁ ၈၁၈ ၉၄၈  khunchit08@gmail.com 

၆ 
ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) 

*က်ိဳင္းတံု 
ကိုမင္းသူရိန္ ၀၉ ၂၅၂ ၁၆၉ ၃၅၆ myanmar.edlcoffice@gmail.com  

mailto:hr@pacemyanmar.org
mailto:elishtun7@gmail.com
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၇ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး 

*မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ 
ကိုေဇာ္သူရိန္ထြန္း ၀၉ ၄၀၀ ၄၅၄ ၅၂၃ 

zawthureintun@gmail.com 

 

၈ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕) 

*ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ 

*ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ 

မရုိစီ ၀၉ ၄၂၈ ၁၂၅ ၄၅၄ 1500roce@gmail.com 

၉ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 

*ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) 

*ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) 

*ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ 

*လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ 

*ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ 

*လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ 

*ၾကည္႕ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ 

*လသာၿမိဳ႕နယ္ 

*လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ 

*အလံုၿမိဳ႕နယ္ 

*ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ 

ကိုျပည့္ၿဖိဳးႏိုင္ 

 

၀၉ ၄၂၀၀ ၈၂၁၆၁ 

 

Pyaephyoe007@gmail.com 
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