ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္
ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးမစ္ရွင္
ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ

ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးမစ္ရွင္ (IEOM) အေၾကာင္း
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ANFREL ၏ နို္င္ငံတကာ
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးမစ္ရွင္ကို ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာသူ (၁၁) ဦးျဖင္႔ ဖြဲ႕
စည္းထားရာ ရန္ကုန္တြင္ သံုးပတ္ခန္႔ အေျချပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ေလ႔လာသူ (Electoral
Analysts) ႏွစ္ဦးအျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တိုင္းေဒသႀကီးအႏံွ႔တြင္ ဆယ္ရက္ခန္႔ ေနရာခ်ထားခဲ႔ေသာ ကာလတို
ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူ (STO) ကိုးဦးတို႔ပါဝင္သည္။
IEOM အဖြဲ႕သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာခဲၾ႔ ကရာ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔
ေလ႔လာျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ မဲဆႏၵ
နယ္ေျမ (၁၃) ခုတြင္ မဲရံုမ်ားကို အလ်ဥ္းသင္႔သလို နမူနာေရြးခ်ယ္ၾကည္႔ရႈျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ႔သည္။ စုုစုေပါင္း
အေရအတြက္အားျဖင့္

၂၀၁၈

ခုုႏွစ္၊

ေအာက္တိုဘာလ

(၂၄)

ရက္မွ

ႏိုဝင္ဘာလ

(၂)

ရက္ေန႔အၾကား

ၾကိဳတင္မဲေပးရက္မ်ားအတြင္း မဲရံုေပါင္း (၂၅) ရံုကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊
ႏိုဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ မဲရံုေပါင္း (၁၁၈) ရံုကို ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။
ဤၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း
ႏွင္႔ မဲဆြယ္ျခင္းရပ္နားကာလအပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသာမက ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ လုပ္ေဆာင္ေန
မႈမ်ားျဖစ္သည္႔ မဲရံုဖြင္႔သည္႔အခ်ိန္မစ
ွ ၍ မဲေရတြက္ျခင္း၊ မဲမ်ားေပါင္းျခင္းႏွင္႔ ရလဒ္ေၾကညာျခင္းတို႔အေပၚ ဆန္းစစ္
ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
ANFREL သည္ အျပည္႔အစံုပါဝင္သည္႔ မစ္ရွင္အစီရင္ခံစာကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တစ္လအၾကာတြင္
ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ရာ ဤၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္မ်ား
ပါဝင္မည္႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းအေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင္႔ အႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ANFREL

၏

ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာမႈသည္

ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ

ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးအတြက္

မူမ်ား

ေၾကညာခ်က္၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ဘန္ေကာက္ေၾကညာစာတမ္းႏွင္႔ ဒီမို
ကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ Dili ညႊန္းကိန္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၈ ခုႏွစ၊္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ANFREL အဖြဲ႕သည္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင္႔ အမ်ားလက္ခံသည္႔
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေလ႔လာၾကည္႔ရႈခဲ႔ၾကရာ ရလဒ္ကို အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ေပးမည္႔
အေရးပါေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ား

မရိွေၾကာင္းေတြ႕ခဲ႔ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ

မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားမွာလည္း

ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတိုင္းပင္ ေအးခ်မ္းစြာရိွခဲသ
့ ည္။ ေစာဒကတက္မႈ အနည္းငယ္
ရိွခဲ႔ေသာ္လည္း

အဓိကေဝဖန္မအ
ႈ ေၾကာင္းအရာမွာ

အာဏာရပါတီ၏

မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္

အသံုးျပဳေသာ

ပစၥည္းမ်ားတြင္ အစိုးရတာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပံရ
ု ိပ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ မဲရံုဝန္ထမ္းမ်ား၏ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအဆင္႔ႏွင္႔ မဲရံုေနရာခ်ထား ပံုတို႔မွာ
တသမတ္တည္းမျဖစ္မႈမ်ားကို

မွတ္သားခဲ႔ရသည္။

ၿခံဳငံု၍ဆိုရပါက

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္

(ေနာင္တြင္ UEC ဟု သံုးပါမည္) ႏွင္႔ ၎ ၏ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင္႔ဆင္၏
႔ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အဆင္ေျပသည္ဟု
ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း
ရွိေနပါသည္။

၂၀၁၇

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလႏွင္႔

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ျပန္စီထားျခင္း

မ်ိဳးႏွင္႔

မဆိုစေလာက္

အားနည္းမႈမ်ား

ရလဒ္မဲစာရင္းမ်ားေပါင္းျခင္းႏွင္႔

ေရးသြင္းျခင္းကို ကြန္ျပဴတာျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားသည္
လည္း မဲဆႏၵရွင္ အသိအမွတ္ျပဳျဖတ္ပိုင္းစာရြက္ ထုတ္မေပးျခင္း၊ မဲရံုဝန္ထမ္းမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္႔ၾကည္႔
ေလ႔လာသူမ်ားအေပၚ

တာဝန္အရသာ

လက္ခံရၿပီး

လိုလားဟန္မျပျခင္း၊

ျပီးျပည္႔စံုေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲ

အခ်ိန္ဇယားမရိွျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ အႏုတ္ လကၡဏာေဆာင္သည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားၾကားတြင္ မေပၚလြင္ခဲ႔ရေပ။
တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား

လိုအပ္ေသာ

ျပႆနာျဖစ္နိုင္သည္႔

နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕

ရိွေနေသးရာ

အခ်ိဳ႕ကို

ေဖာ္ျပရပါက ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ား၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ မ်ားအတြင္းမွ မဲရံုမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ေနာက္ဆံုး
အေျခအေနႏွင္႔အညီ ျပင္ဆင္ေနျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား ရိွေနေသးသည္။
ANFREL

အေနျဖင္႔ ၂၀၁၈

ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္

ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ ခဲ႔ရေသာ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးထားရာ

၂၀၂၀

ခုႏ
ု ွစ္

အားနည္းခ်က္မ်ားကို

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

ပိုမို၍

စနစ္တက်လုုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင္႔ ေကာင္းမြနစ
္ ြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင္႔ အႀကံျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ
ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ျပဳလုုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္၍မ်ွတေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျပည့္စံုေစႏိုင္သည့္ ေသခ်ာစြာ ဂရုုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ
ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည့္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ အေသးစိတ္

၁။ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း
၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားမွာ အနည္းငယ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား
သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားမွလြဲ၍

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရိွသည္ဟု

ဆိုႏိုင္ရာ

၂၀၁၇

ခုုႏွစ္

ၾကားျဖတ္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ား၏ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရိွခဲ႔သည္႔ အစဥ္အလာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
ခဲ႔သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လိုက္နာရမည္႔ က်င္႔ဝတ္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားကို ပါဝင္ပတ္သက္ၾကသူမ်ားအားလံုးမွ သေဘာတူခဲ႔ၾကၿပီး တင္းမာမႈမ်ားထြက္ေပၚလာမႈကို ကာကြယ္ရာတြင္
အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ႔သည္။
ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားမွာ

ျပင္းျပင္းထန္ထန္မရိွလွဘဲ

အမ်ားျပည္သူပါဝင္ေသာ

ပြဲအနည္းငယ္သာရိွကာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင္႔ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ အနည္းငယ္
သာ ပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ ေဒသခံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသည္
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားတြင္ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး ပဋိပကၡမျဖစ္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ လိုက္နာအပ္ေသာ
က်င္႔ဝတ္မ်ားႏွင္႔ ဆန္႔က်င္မႈမရိွေစရန္လည္းေကာင္း ပါတီမ်ားအၾကား ဝင္ေရာက္ညိႏိႈင္းေပးခဲ႔သည္။
မဲဆြယ္စည္းရံုးသည္႔ ကာလတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေစာဒကတက္မႈအနည္းငယ္သာရိွခဲ႔သည္။ ေဝဖန္မႈအမ်ားဆံုးေသာ
အေၾကာင္းအရာမွာ အာဏာရပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အစိုးရတာဝန္ရိွသူ မ်ား၏
ပံရ
ု ိပ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားကလည္း မဲဆြယ္
စည္းရံုးသည္႔ကာလအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ႏွင္႔ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင္႔ ႏွစ္ခုလံုးမွ ထိပ္တန္းတာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္အေတာ္မ်ားမ်ား သြားေရာက္ၾကသည္ဟု ေစာဒကတက္
ခဲ႔ၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ

ေစာဒကတက္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာရျခင္းမွာ

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဆိုင္ရာ

မူေဘာင္တြင္

ပါဝင္ေသာ စကားရပ္မ်ား၏ မရွင္းလင္းမႈေၾကာင္႔ျဖစ္ရာ ထိုစကားရပ္မ်ား ရွင္းလင္းမႈရိွေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင္႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။

၂။ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔၌ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ႏုုိဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ မိမိတုိ႔၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ နယ္ (၁၀) ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ မဲ႐ုံ (၁၁၈) ႐ုတ
ုံ ုိ႔၌
ရွိေနခဲ့ၾကရာ မဲရံုဖြင့္သည္႔ လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ (၁၅) ႐ုုံ၊ မဲေပးေနသည့္အခ်ိန္မ်ားအတြက္ (၉၃) ႐ုုံႏွင့္ မဲရံုပိတ္သည္႔
လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ (၁၀) ႐ုုံတို႔တြင္ ေလ႔လာၾကည္႔ရႈခဲ႔ၾကသည္။ မဲ႐ုံအခ်ိဳ႕တြင္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္၏ မွန္ကန္မႈကို ထိ
ခုုိက္မႈမရွိခဲ႔ေသာ ေသးငယ္ေသာအမွားမ်ားေတြ႔ရေသာ္လည္း မဲေပးျခင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္
နိုင္ခဲ့ၾကသည္။
သုုိ႔ေသာ္

မဲ႐ုံဝန္ထမ္းတုုိ႔၏

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအဆင့္ႏွင့္

မဲ႐ုံေနရာခ်ထားေရးတုုိ႔တြင္မူ

ကဲြျပားမႈမ်ားစြာရိွေၾကာင္း

ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းစာအုုပ္တုိ႔တြင္ မဲဆႏၵရင
ွ ္မွ လက္မွတ္ထုိးရန္ လုုိအပ္ခ်က္ သို႔မဟုုတ္ မဲဆႏၵရွင္တုိ႔၏
လက္သန္းမ်ားရွိ မင္ကုိ စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခခံအက်ဆုုံးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိပင္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ား၌
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရိွခဲ႔ေပ။ ယင္းကဲသ
့ ို႔ တသမတ္တည္း မရိွမႈတုိ႔သည္
မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားအား
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

ေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးမႈတြင္
စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္

ညီမွ်မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္

ဟုလည္းေကာင္း၊

ယခင္ကအေတြ႔အႀကဳံမရွိျခင္းေၾကာင္႔

မဲ႐ုံဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕မွာ

ဟုလည္းေကာင္း

ANFREL

က

မွတ္ယူသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကုုိ ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ UEC အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ အေသးစားကိစၥရပ္မ်ားကုုိေျဖရွင္းရန္ ဝန္ထမ္း

အားလုုံးအား

ျပင္းထန္သည့္

ေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကို

အာရံုျပဳလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ဆႏၵမဲေပးျခင္း

လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစ္ပံုစံတည္းျဖစ္ရန္ကို အာမခံခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ANFREL အေနျဖင့္လည္း UEC ကုုိ “၂၀၁၇
ခုုႏွစ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား - မဲ႐ုံမွဴး၊ လက္ေထာက္မဲ႐ုံမွဴးႏွင့္ မဲ႐ုံအဖဲြ႔ဝင္တို႔၏ လက္စဲြစာအုုပ”္
ကဲ့သို႔ေသာ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ အားေပးပါသည္။ ယင္းလက္စဲြ
စာအုုပ္ကုိ ယခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ေဝထားေသာ္လည္း မဲ႐ုံဝန္ထမ္းတုုိ႔က သုုံးစဲြမႈမ်ိဳး မေတြ႕ ရေပ။
၂၀၂၀

ခုုႏွစ္

အေထြေထြႏွင့္

ေဒသဆိုင္ရာ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာ၌

အထူးသျဖင္႔

လာေရာက္မဲေပးသူအေရအတြက္ နည္းပါးနိုင္သည္ကုိစဥ္းစားလ်က္ လူစုလူေဝး စီမံခန္႔ခဲြမႈကလ
ို ည္း တိုးတက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္နယ္ပယ္တစ္ရပ္အျဖစ္ မိမိတို႔က ရႈျမင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တို႔တြင္ ထုတ္ေဝေပးခဲ့
ေသာ မဲဆႏၵရွင္ အသိအမွတ္ျပဳျဖတ္ပုိင္းစာရြက္မ်ားကုုိ ဆက္လက္မသုုံးစဲြေတာ့ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ANFREL က
ျပန္လည္တမ္းတမိသည္။ ယင္းျဖတ္ပုိင္းကို ထုတ္ေပးျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုုိ ပညာေပးရာတြင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ
ေန႔ လုုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈတို႔တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရး ႏွစ္ရပ္စလုုံးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈
ခုုႏွစ္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌

မဲဆႏၵရွင္ျဖတ္ပုိင္းထုုတ္ေပးသည့္

ေနရာအနည္းငယ္တြင္မူ

မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္

မဲ႐ုံဝန္ထမ္းတို႔သည့္ မဲစာရင္းတြင္ အမည္မ်ားကုုိ ပုုိမိုလြယ္ကူ ျမန္ဆန္စြာ ရွာေဖြႏုိင္ၿပီး၊ လုုပ္ငန္းစဥ္ ေျပျပစ္မႈကို
ပိုမိုအားေကာင္းေစခဲ့ပါသည္။
မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ေပါင္းျခင္းႏွင္႔ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းကုုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊
အေသးစားအမွားအယြင္းအနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း သတင္းရခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ တခါတရံတြင္ အခ်ိန္အလြန္ၾကာ
သည့္အတြက္

မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားကုုိ

ေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား

တုုိးျမွင့္ေပးျခင္းျဖင့္

တုုိးတက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ANFREL အေနျဖင္႔ ရလဒ္မ်ားကို ေပါင္းျခင္းႏွင္႔ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းအား
ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ကနဦးစတင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုမူ ႀကိဳဆုုိလုိက္ၿပီး၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံး
ရလဒ္ကုိ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ပုုိမုိေသခ်ာေစၿပီး၊ ပုုိမိုျမန္ဆန္မႈရွိေစပါသည္။
ၿခဳံငုံ၍ ဆိုရေသာ္ ႏုုိဝင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ မဲ႐ုံမ်ားသည္ ANFREL ေလ႔လာၾကည္႔ရႈခဲ႔ေသာ ၿပီးခဲ႔သည္႔
ေရြးေကာက္ပြဲ

ႏွစ္ခုႏွင္႔မတူဘဲ

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ

တသမတ္တည္း

ျဖစ္ေအာင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ဤေနရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္
မည္သည့္တုိးတက္မႈကုိမွ မလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ႔ေပ။ ထုုိသုိ႔ တိုးတက္မႈမရိွဘဲ တန္႔ေနျခင္းသည္ မခိုင္မာေသးသည္႔
ဒီမုိကရက္စီေနာက္ခံတြင္
ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုုံး၏

အခြင့္အေရးတစ္ရပ္

လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရသလို

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊

မဲဆႏၵရွင္တုိ႔အား

ခံစားရသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္

လုုံေလာက္သည့္ပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္

အ

မွားအယြင္းမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည္႔ လုုိအပ္ေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈရိွေရးတို႔ ေသခ်ာမႈ
ရိွေအာင္ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားစြာ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

၃။ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း
၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းမွာ ျပႆနာျဖစ္နိုင္သည့္ နယ္ပယ္တစ္ရပ္အျဖစ္
ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ စနစ္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ္လည္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတုိ႔ကုိ အခက္အခဲ
ျဖစ္ေစခဲ့သည္႔ ရႈတ္ေထြးေသာ အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးနိုင္ရန္ ေဘာင္ဝင္ရမည္႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔
စနစ္ကို အားနည္းသြားေစကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုင္နိုင္သူ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူအခ်ိဳ႕
ပင္လွ်င္ ႐ႈပ္ေထြးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
ANFREL

မွ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတုိ႔၏

အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္

မဲဆႏၵနယ္တြင္း

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းစနစ္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ တသမတ္တည္း မရိွျခင္းကိုေတြ႔ရရာ မဲ႐ုံမ်ားသည္ ၎တုုိ႔ ဖြင့္သင့္သည့္ရက္ထက္

ေနာက္က်၍ ဖြင့္ခဲ့ၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ မဲေပးပုုိင္ခြင့္ ဆံုးရႈံးသြားျခင္းသို႔
ဦးတည္ႏုိင္သည္။
ယခင္ႏွစ္မထ
ွ က္ သိသာထင္ရွားသည့္ တုုိးတက္မႈမွာ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈအတြက္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ေပၚတြင္ ေဘာပင္အစား
တံဆိပ္တုံးကိုအသုုံးျပဳခဲ့သည့္

ျဖစ္ရပ္မ်ားမရွိခဲ့ဘဲ

မဲလက္မွတ္မ်ား၏

ေျဖာင္႔မွန္မႈ

သို႔မဟုုတ္

လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈတို႔တြင္

စည္းမ်ဥ္းအတိုင္းမလိုက္နာသည္႔ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုကုိသာ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းဆုုိင္ရာ
လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

မဲ႐ုံဝန္ထမ္းတို႔၏

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအဆင့္မွာ

မဲေပးသည့္ေန႔ႏွင့္ယွဥလ
္ ွ်င္

နည္းပါးလ်က္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူတုိ႔အေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕
ခြဲမ်ားတြင္ မဲေပးရန္မွတ္ပုံတင္ခဲ့ပါက ၎တုုိ႔အတြက္ ေရႊ႕လ်ားစနစ္ျဖင့္မဲေပးျခင္းကုုိ စီစဥ္ေပးခဲ့သည့္ အားထုုတ္မႈ
မ်ားကုုိမူ ANFREL က အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ UEC အား ယင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တုုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္
အားေပးပါသည္။ သုုိ႔မွသာလွ်င္ အနာဂတ္တြင္ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမုိ၍မဲေပးခြင္႔ရမည္
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသုုံးျပဳႏုုိင္သည့္ မဲ႐ုံမ်ားကုုိ မထားရိွေတာ႔ျခင္း
မ်ိဳးေတာ႔ မျဖစ္သင့္ေပ။
မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အႀကံဳးဝင္ေနဆဲပင္ျဖစ္ရာ

၂၀၁၇

သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွနိုင္မႈ

ခုုႏွစ္က

မိမိတုိ႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္

အနည္းငယ္သာရိွၿပီး

UEC

စုုိးရိမ္မႈမ်ားသည္

အေနျဖင္႔

လုုပ္ထုံးလုုပ္

နည္းမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ ကိုင္တြယ္နိုင္မႈတြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။
ေရြးေကာက္ပဲြဆုိငရ
္ ာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပုုိမုိသဟဇာတျဖစ္ၿပီး၊ ပုုိမုိေအာင္ျမင္မႈရွိသည့္ ႀကိဳတင္
မဲေပးျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အဆင့္မ်ားကုုိ စဥ္းစားသင့္ရာ ယင္းတြင္
အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လက္စြဲစာအုုပ္တစ္အုပ္ကုိ ပုႏ
ုံ ွိပ္ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔
သင္တန္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

သို႔မဟုုတ္

တနည္းအားျဖင့္

လက္ရွိ

ဥပေဒ၊

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္

ေရြးေကာက္ပဲြ တာဝန္ရိွသူမ်ားအတြက္ အသုုံးျပဳႏုုိင္ေစရန္ ရိုးရွင္းေအာင္ျပဳလုုပ္ေပးျခင္းတုုိ႔ ပါဝင္ႏုိင္သည္။

၄။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရပါက UEC ႏွင့္ ၎၏ ေကာ္မရွင္အဖြဲခ
႔ ဲြမ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြး
ေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေနာက္ထပ္ ပိုတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားရိွပါသည္။
UEC သည္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ ျပည့္စုံသည့္ အခ်ိန္ဇယားတစ္ရပ္ကုိ ေၾကညာျခင္း
မျပဳခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္၏

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ အေရးပါစြာပင္ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။

ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းအမ်ားစုုမွာ အေျခခံသေဘာအရ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကအတုုိင္းပင္ျဖစ္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ အဆင့္တုိင္း၌ မိမိကုိယ္ပုိင္ဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈကို ပိုမိုအသုုံးျပဳ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကရရာ
ရလဒ္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတုုိင္း မဲ႐ုံတစ္႐ုံႏွင့္တစ္႐ုံ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားအတိုင္း တသမတ္တည္း မရိွေတာ႔ေပ။
မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔ဆုိင္ရာ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုေလာက္ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

သို႔မဟုုတ္

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုုိ

မရခဲ့ၾကေပ။

မဲ႐ုံလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္

ႏွစ္ရက္တာ

သင္တန္းတက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ မွာ တာဝန္ေက်ရံုသာ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပသေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားအား ေရရွည္သင္တန္းေပးရန္ ANFREL မွအႀကံျပဳလိုၿပီး UEC အား ၂၀၂၀ ခုုႏွစ္
ႏိုင္ငံတဝွမ္း

ေရြးေကာက္ပဲြတုိ႔အတြက္

ေၾကညာရန္တုိက္တြန္းပါသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြအခ်ိန္ဇယားကုုိ

သို႔မွသာလွ်င္

ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ

ႀကိဳတင္၍

ျပည္သူအမ်ားသိရွိေအာင္

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္

၎တုုိ႔

ကုုိယ္တုိင္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုုတ္ ေက်းရြာလူႀကီးတုုိ႔ထံမွ
သီးျခားႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားမွလြဲ၍၊ ANFREL ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတုိ႔မွ မီးေမာင္းထုုိးျပခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္
ပညာေပးလုပ္ငန္းအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားမရွိခဲ့ေပ။
UEC သည္ စုုစုေပါင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္း ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၁၁၇၃) ဦး၊ ႏုုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္
ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၂၅၆) ဦးႏွင့္ မီဒီယာကုုိယ္စားျပဳပုုဂၢိဳလ္ (၂၂၀) ဦးကုုိ အသိအမွတ္ျပဳလႊာ ထုတ္ေပးခဲ့
သည္။1

သို႔ေသာ္

မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကုုိ

တခါတရံတြင္

ေနရာ

ေပးမႈမရိွေၾကာင္းေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ တာဝန္ရိွ
သူမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုသည့္ အခ်ိန္မတုုိင္ခင္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတုိ႔၏ အခန္းက႑တုုိ႔ကုိ မသိရိွျခင္း
မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ႀကိဳဆုုိမႈမရွိခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတို႔မွာ မဲေပးသည္႔လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးကို ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္႔အေလ်ာက္ ANFREL အေနျဖင့္ UEC အား ယင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားတုုိ႔ကုိ ပုုိမုိသိရွိလာေရးတို႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္
အႀကံျပဳပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင္႔ CSO မ်ားအၾကား ပံုမွန္ႏွင္႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အားေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။

၅။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း
ျပည္သူတုိင္းအတြက္ ၎တုိ႔၏အမည္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လုိအပ္လွ်င္ အမွန္ျပင္ႏုိင္ရန္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
မတုိင္မီတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ျပသေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္အနည္းငယ္ကသာ ထိုအခြင့္အေရးကုိ ရယူနိုင္ခဲ႔
သည္။ အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာေသာေနရာမ်ား၊ ဥပမာ - ရပ္ကြက/္ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ားအစား ေစ်းကဲ့သုိ႔
ေနရာမ်ားတြင္

မဲဆႏၵရွငစ
္ ာရင္းမ်ားကုိ

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ထိေရာက္ေသာ

စစ္ေဆးရန္

မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္႔

အလက္မ်ားျဖည္႔သြင္းရန္ႀကိဳးစားမႈကုိ

ျပသျခင္းသည္

ျပည္သူမ်ားအတြက္

ၾကည့္႐ႈရန္

ပုုိမုိလက္လွမ္းမီေစၿပီး၊

ၾကည္႔ရႈသူဦးေရတုိးလာႏုိင္သည္။

ျပည္သူအမ်ားစု

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

တစ္အိမ္တက္ဆင္းစီစစ္ျခင္းျဖင့္

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ

ေနာက္ဆံုးအခ်က္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအနည္းစုကသာ

တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္

ေသာ္လည္း အမ်ားစုက လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းထက္ မဆုိသေလာက္ တုိးတက္မႈရိွခဲ့သည္။
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားတြင္ မတိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အမွားမ်ားကုိ ANFREL မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ
ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ မမွန္ကန္ေသာ လိပ္စာမ်ား၊ ကြယ္လြန္သြားသူမ်ား မဲစာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းမ်ား
ျဖစ္သည္။ ၎အမွားမ်ားေၾကာင္႔ အနည္းငယ္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္သာ မဲဆႏၵရွင္၏ မဲေပးပုိင္ခြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ခဲ႔သည္။
ၿခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၏ မွန္ကန္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ ရိွေနဦးမည္
ျဖစ္ၿပီး၊ တုိးတက္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားစြာရိွေနေသာ္လည္း ယင္းက မဲဆႏၵရွင္တုိ႔၏ မဲေပးႏုုိင္စြမ္းကုုိ အႏုတ္
လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမရိွခဲ႔ေပ။
ဘာသာစကားအခက္အခဲမ်ားသည္

ေဝးလံေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္

ဆက္လက္ရိွေနပါသည္။

ယင္းေနရာမ်ားတြင္

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုသည္ ျမန္မာစာလံုးမ်ားကုုိမဖတ္ႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ မိမိတုိ႔၏ အမည္တုိ႔ကုိ အမွန္အတိုင္း
1 ႏုုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၂၅၆) ဦးတြင္ သံ႐ုံး (၂၂) ႐ုုံးမွ သံ႐ုံးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၁၅၉) ဦး၊ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ

ကူညီပံ့ပုိးေပးသည့္အဖဲြ႔
(၈)
ဖဲြ႔
(EAPs)
ထံမွ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ
(၇၀)
ဦးႏွင့္
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (ဆုုိလုိသည္မွာ ANFREL ကဲ့သ)ုိ႔ ထံမွ (၂၇) ဦးတုုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ႏုုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ

မေရးသြင္းနိုင္ျခင္းမ်ား ရိွသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေဝးလံေသာ႐ြာတစ္႐ြာတြင္ အမ်ိဳးသား မဲဆႏၵ
ရွင္အားလုုံးအတြက္ နာမည္တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီး မဲဆႏၵရွင္အားလုုံးအတြက္ အျခားနာမည္တစ္ခုသာ
ရွိေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔မႈရိွခဲ့ပါသည္။
ယခုုႏွစ္၏ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အကၡရာစဥ္အတုိင္း
စီျခင္းအစား အိမ္ေထာင္စုအစဥ္အတုိင္းစီျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ မ်ားစြာေသာမဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ အမည္
မ်ားအား

ပု၍
ိ လြယ္ကူစြာ

ရွာေဖြႏုိင္ေစေသာ္လည္း

မဲဆႏၵရွင္

အသိအမွတ္ျပဳျဖတ္ပိုင္းစာရြက္

မရိွျခင္းေၾကာင့္

အနည္းငယ္အားနည္းသြားသည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင္႔ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ အက်ိဳးရိွရိွ
အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။
လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ UEC သည္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတစ္ခုလံုးကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ျခင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ေပးသင့္သည္။

သို႔မွသာလွ်င္

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကုိ

ထုိ႔ျပင္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္

တိက်ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္လာၿပီး၊

ျပည့္ျပည့္စုံစုံေရးသြင္းနိုင္ရန္
ႏိုင္ငံတဝွမ္း

ႏုိင္ငံသားတုိင္း

တစ္အိမ္တက္ဆင္းစီစစ္ျခင္းကို

ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္

၎တုိ႔၏

မဲေပး
အေလး

မိသားစုအခ်က္

အလက္မ်ားကုိ UEC သုိ႔ မည္သုိ႔အခ်ိန္မီတင္ျပရမည္ကုိ နားလည္ရန္ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းကုိ တုိး
ျမင့္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

၆။ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္တုိ႔မွာ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတုုိင္းပင္ ဆက္လက္ရိွေနသည္။
၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒလိုက္နာမႈ ခုိင္မာေစရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ပုိ၍ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပုိ၍မွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္မႈအတြက္ ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုိအပ္သည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ အျပည္႔အဝေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အေျခခံက်ေသာ အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
ထိပ္တန္းတာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ ပုုံရိပ္ကုိအသုုံးျပဳျခင္းတုုိ႔အေပၚတြင္
အထက္ပါေစာဒကတက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒဆုိင္ရာမူေဘာင္အေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားဆိုသည္မွာ

မည္သည္တို႔ပါဝင္ေနသည္ကို

တိတိက်က်ေဖာ္ျပနိုင္ျခင္းမရိွေပ။

ရလဒ္အေနျဖင့္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒမ်ားကို ရည္ညႊန္းရံုသာ လုပ္ေဆာင္ရ
မည္႔အစား ဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုျခင္းတြင္ အျငင္းပြားစရာမ်ားျဖစ္လ်က္ရိွသည္။
ANFREL မစ္ရွင္က ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ထုုိသို႔ေသာ မရွင္းလင္းသည္႔ အရာမ်ား
ကို ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပိုမိုျပဌာန္းရန္ လိုလားၾကၿပီး

ပုိ၍မွ်တေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ ေသခ်ာေစရန္

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလဲြသုံးစားျပဳလုုပ္ႏုိင္ေျခတုုိ႔ကုိ ကာကြယ္ရမည္
ဟုဆိုၾကသည္။

၇။ တပ္မေတာ္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ ပါတီကိုယ္စားလွယ္
မ်ားသည္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ မဲရံုမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်က္သည္
စြမ္းေဆာင္နိုင္ရည္ေကာင္းေသာ အတိုင္းအတာကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပသေနေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား
ျဖစ္သည့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔နယ္ေျမမ်ားတြင္ မဲရံုမ်ားထားျခင္းသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေသြဖယ္ေနျခင္းကို ANFREL အေနႏွင့္ အေလးထားေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။

သာဓကတစ္ခုအေနႏွင့္ ANFREL ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား သြားေရာက္ခဲ့ေသာ တပ္နယ္ေျမ မဲရံုတစ္ခုတြင္
လူစုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမအ
ႈ ားနည္းျခင္းႏွင့္ တိုးေဝွ႔တန္းစီမႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရၿပီး အေရအတြက္မ်ားျပားေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား
အတြက္

လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵျပဳခန္းမ်ားမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ

မဲေပးမႈမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေစသည္ကို

ေတြ႔ရွိရသည္။

၈။ လံုျခံဳေရး အေျခအေန
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ခုစလံုးတြင္ ANFREL ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ အစီရင္ခံရန္
သိသာထင္ရွားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားမရွိခဲ့ေပ။ ထိုအခ်က္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူအားလံုး
အထူးသျဖင့္ UEC ႏွင့္ အစိုးရ၏ လံုျခံဳေရးသက္ဆိုင္ရာမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ရရွိေသာေအာင္ျမင္မႈ
ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္

အခ်ဳိ႕မဲရံုမ်ားသည္

စစ္တပ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား၊

ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား

တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားစြာ ျပန္႔က်ဲတည္ရွိေနသည္။ အဆိုပါ
တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မဲစာရင္းတြင္ နာမည္မပါျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ
သိမ္းသြင္းမႈကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာကိစၥမ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါအေရးႀကီးေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္
မဲရံုအတြက္ ေနရာသစ္ရွာျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္မ်ား တိုးတက္မႈရွိေအာင္ ေနာက္ထပ္
အေျဖရွာရန္ ANFREL အေနႏွင့္ အၾကံျပဳလိုသည္။

၉။ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးလုပ္ငန္း
အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သိရွိနားလည္မႈ
အားနည္းၾကသည္။ ၎တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းရြာသို႔ မဲဆြယ္ရန္ လာေရာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားထံမွသာ ထိုအေၾကာင္းကို ၾကားသိၾကရသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ပိုဆိုးသြားခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာကို မဲဆႏၵရွင္မ်ား မသိရွိၾကေသာေၾကာင့္ မည္သူ႔အား မဲေပးရမည္ကို
က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံုစြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႔ရွိရသည္။
၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုစလံုးတြင္ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းအတြက္ CSO မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏
ႀကီးမားေသာအားထုတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုုႏွစတ
္ ြင္ ထိုက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္မႈအနည္းအက်ဥ္း
သာရွိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူ အားလံုးထံမွ တက္ၾကြေသာ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို လိုအပ္သည့္ အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာ
ေပးရာတြင္ UEC ကသာ အဓိကေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ဘဲ မီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အားလံုးကလည္း လႈပ္ရွားရွင္သန္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၎တို႔ ကိုယ္စီဝတၱရားရွိသည့္အပိုင္းကို ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

၁၀။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ
မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုး၏
ရသည္။

သို႔ရာတြင္

အမ်ဳိးသားမ်ားက

ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား၏

လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္းကို ေတြ႔ျမင္

ဆက္လက္လႊမ္းမိုးေနေသာ

အေရးႀကီးေသာေနရာမ်ား၌

ႏိုင္ငံေရးပါတီမဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔မ်ား၊

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈရွားပါးေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာက႑မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈမွာ

မ်ားစြာအကန္႔အသတ္ရွိသည္။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈအခ်ဳိးသည္လည္း ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားထက္
သိသာစြာ က်ဆင္းသြားၿပီး စုစုေပါင္း (၆၉) ဦးတြင္ အမ်ဳိးသမီး (၇) ဦးသာ ပါဝင္ကာ မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ခုတြင္ (၄) ခု၌
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ UEC မွ အသစ္ထပ္မံခန္႔အပ္ထားေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ (၅) ဦးမွာလည္း
အမ်ိဳးသားမ်ားပင္ျဖစ္ေနသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကို

လက္ခံအားေပးရာတြင္

တိုးတက္မႈရွိသင့္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားလံုးတန္းတူညီမွ်ပါဝင္ေရး ကတိကဝတ္ကို ထင္ဟပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ႀကိဳဆိုရမည့္

တိုးတက္မႈတစ္ခုမွာ

မဲရံုဝန္ထမ္းအျဖစ္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္

အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္

မ်ားစြာ

ျမင့္တက္လာမႈျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာသည့္အျပင္
မဲရံုမွဴးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္မႈပိုမ်ားလာသည္ကို ANFREL ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ဤအ
ေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အားလံုး၌

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကို

ဦးစား

ေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ UEC ကို ANFREL က ခ်ီးက်ဴးမွတ္တမ္းတင္ပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အထူးသျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတြင္ တိုးတက္မႈရွိေစရန္ ANFREL မစ္ရွင္၏
ဆန္းစစ္ခ်က္အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပလိုသည္ •

“၂၀၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား - မဲရံုမွဴး၊ လက္ေထာက္မဲရံုမွဴးႏွင့္ မဲရံုအဖြဲ႔ဝင္မ်ား လက္စြဲ
စာေစာင္” ကိုအသံုးျပဳရန္၊

•

ေခ်ာေမြ႔ေသာ မဲေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သင့္ေလွ်ာ္မွန္ကန္ေသာ လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဝျခင္း၊ မဲရံုဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပးသည့္အလုပ္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

•

ပိုမိုရိုးစင္းေသာ၊

စီမံရလြယ္ကူေသာ၊

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္

ႀကိဳတင္မဲ

ေပးျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရးကို စဥ္းစားရန္၊
•

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား ရႈတ္ေထြးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ မဲစာရင္းတြင္ နာမည္ရွာေဖြရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္
အတြက္ မဲဆႏၵရွင္အသိအမွတ္ျပဳ ျဖတ္ပိုင္းစာရြက္စနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးရန္၊

•

ပယ္မဲအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လာေရာက္မဲေပးသူ အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာေစရန္၊ မဲဆႏၵရွင္
အသိပညာေပးလုပ္ငန္း

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို

ဦးစားေပးရန္၊

မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးမႈသည္

မဲစာရင္း

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွသည္ မဲေပးျခင္းအထိ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္အားလံုးကို ျခံဳငံုမိေအာင္ က်ယ္ျပန္႔
မႈရွိရမည္၊
•

အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေစရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပကၡဒိန္ကို ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ရန္၊

•

ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူႏွင့္

မဲေပးပိုင္ခြင့္ဆံုးရံႈးသူ

အေရအတြက္ကို

ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ

မူေဘာင္ကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္၊
•

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ က႑အားလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကို ျမင့္တက္ေစမည့္၊ အားေပးမည့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္၊

•

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပါဝင္ပါတ္သက္ျခင္းမွတဆင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တိုး
တက္ေစရန္အတြက္ UEC ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အျခား CSO မ်ားအၾကား ပံုမွန္
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ထူေထာင္ရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။

