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မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းျငင္းဆိုခ်က္။ Aစီရင္ခံစာတြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား၊ Aျမင္မ်ားသည ္ စာေရးသ ူ (မ်ား) ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ 
Uေရာပသမဂၢ၏ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခြင့္မရွိ။ Aစီရင္ခံစာတြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Uေရာပသမဂၢ 
Aဖြဲ႕Aစည္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aဖြဲ႕Aစည္းကိ ု ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနသူ မည္သူ႔တြင္မဆို တာဝန္မရွိ။ မူလရင္းျမစ္က ခြင့္ျပဳလွ်င္၊ Aစီရင္ခံစာ၏ 
သေဘာသြားကို မပ်က္စီးေစဘဲ တဆင့္ျပန္လည္ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳသည္။ Aစီရင္ခံစာကိ ု Aဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင္ ့ ထုတ္ေဝထားၿပီး၊ Aဂၤလိပ္မူရင္းသည္သာ 
တရားဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစAပ္သည္။ 
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၁။ Aက်U ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပခ်က ္

 Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရး ေနာက္ဆက္တြဲမစ္ရွင ္(EFM) Aဖြဲ႕ကိ ု၂၀၁၅ Uေရာပ 
သမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးAဖြဲ႕ (EU EOM 2015) ၏ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ 
ၿပီးသည့္Aတိုင္းAတာႏွင္ ့ ၿပီးခဲ့သည္ ့Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တိုးတက္မႈမ်ားကိ ုဆန္းစစ္ရန ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္၂၀၁၉ ခုႏွစ ္မတ္ ၁၄ မ ွEၿပ ီ၉ ရက္Aထ ိ
တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ Aဖြ႕ဲကိ ုAလက္ဇႏၵားဂရက္ဖ္လမ္ေဒါ့ဖ္က U ီးေဆာင္သည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္၂၀၁၅ 
ခုႏွစ ္ Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္္ၾကည့္ေရးAဖြဲ႕ (EOM) ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ Aဖြဲ႕သည ္ ျပည္ 
ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္ (UEC) ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ ္ Uကၠ႒မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္ ့Aဖြ႕ဲAစည္းမ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာAကူAညီေပးသ ူAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ 
သံတမန ္Aသိုင္းAဝိုင္းမ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ 

 Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရး ေနာက္ဆက္တြဲမစ္ရွင ္(EU EFM) သည္ Aဓိက ရည္ 
မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ျဖင္ ့လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပထမAေနျဖင္ ့ EU EOM 2015 က Aဆိုျပဳထားသည္႔ 
Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု လက္ေတြ႕Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေနသည္ ့ AေနAထားကိ ု ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည္ ့
Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေရးAရ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစU ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ ဒ ု
တိယAေနျဖင္ ့လာမည္႔ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမ ီက်န္ရွိေနေသးသည္ ့ ၁၈ လAတြင္း Aေကာင္A 
ထည္ေဖာ္ရန ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေနေသးသည္ ့Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။  

Eၿပ ီ ၄ ရက္တြင ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌  EU EFM က ႀကီးမွဴး၍  ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ စားပြဲ 
ဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကိ ုက်င္းပခဲ့သည္။ "၂၀၁၅ Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးAဖြဲ႕၏ Aႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစU ္မ်ား" Aမည္ျဖင္ ့ေဆြးေႏြးပြဲကိ ုက်င္းပခဲ့ၿပီး Aဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္ ့ပါဝငပ္တ္သက္ေနသည့္ Aဓိကက်သူမ်ားAားလံုးကိ ုတစ္ေနရာတည္းတြင ္ဆံ ု
စည္းေပးႏုိုင္ေစရန္ႏွင္ ့EU EOM 2015  ၏ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာတြင ္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန ္
ေခၚမႈမ်ားႏွင္႔ Aခြင့္Aလမ္းမ်ားကိ ုAစျပဳေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ကပင ္ျပည္ေထာင္စုAဆင္ ့လႊတ ္
ေတာ္မ်ားတြင ္ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒျပင္ဆင္ေရး ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းစUက္ိ ု Aစျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင္ ့ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင ္ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင္ ့ မသက္ဆိုင္ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသာ 
Aဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည ္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခ ံUပေဒေAာက္တြင ္
က်င္းပသည္ ့ဒုတိယေျမာက ္ေရြးေကာက္ပြဲလည္းျဖစ္သလို၊ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း Aဓိကနိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဝင္ေရာကယ္ွU ္
ၿပိဳငသ္ည့္ ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္ကာ  ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲဲ႕ခ်ဳပ ္(NLD) 
ပါတီက မဲAမ်ားစလုႊမ္းၿခံဳရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္ခဲ႔ကာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႀကီး 
ခဲ႔ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္မဲေပးသည္႔ လုပ္ငန္းစUသ္ည္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေၾကာင္းလည္း မွတ္သားရသည္ဟ ု EU 
EOM က ဆန္းစစခ္ဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒမူေဘာင္သည္ ၿပိဳင္ဆိုင္နိုင္မႈ 
AေနAထားတစ္ခုကို ျဖည္႔ဆီးေပးခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္Aတြက္မူ Aား 
နည္းခ်ကမ္်ား ရွိေနေသးၿပီး ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ Uပေဒဆိငု္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင္႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ျပဳျပငရ္န ္
မ်ား လိုAပ္ေနေသးေၾကာင္းလည္း EU EOM က စU ္းစားမိခဲ႔သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ EU EOM က Aႀကံျပဳခ်က္ ၅၀  ကို 
ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ၎တို႔ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္နိုင္ပါက Aနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစUမ္်ား ပိုမိုတိုးတက္လာ 
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ေAာင္ Aေထာက္Aကူျပဳမည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားထဲတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု AေျခခံUပေဒျပင္ဆင ္
ေရးလည္း ပါဝင္သည္။  

 ဖြဲ႕စည္္းပံု AေျခခံUပေဒျပင္ဆင္ေရး ပထမAဆင္ ့ေျခလွမ္းကိ ု၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္း 
ပံုAေျခခံUပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီကိ ုAဖြဲ႕ဝင ္၄၅ U ီးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ သံုးသပ ္
ေရးလုပ္ငန္းစU ္မ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုငမ္ီ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန ္
မူကား ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ငန္းစU ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့Aခ်ိန္မလံုေလာက္ေၾကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္သAူားလံုးက 
႐ႈျမင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ေသာ AေျခAေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံAေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိ ု
ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံေသာ မူမ်ားထင္ဟပႏ္ုိင္မည္႔ Uပေဒမူေဘာင္ျဖစ္ရန္ ၎၏ စစ္မွန္ေသာ သႏၷိဌာန္ကိ ုျပသနိုင ္
ေရးAတြက္ Aေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ နိုင္ငံသားရပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္ ့ ႏိုင္ငံေရးAရ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ 
နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္(ICCPR) တြင ္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ျဖစ္သည္။  

 EU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားAနက ္Aခ်ဳိ႕ကို Aျမန္ဆံုး Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန ္လိုAပ္ေၾကာင္း 
EFM က သံုးသပ္သည္။ Aႀကံျပဳခ်က္ Aမ်ားစုကိ ုသက္ဆိုင္ရာ Aာဏာပိုင္မ်ား၊ Uပေဒျပဳေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားက 
Aာ႐ံုစိုက္သင့္သေလာက ္ မစိုက္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ Aသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ကာလတြင ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU ္၊ Aဖြဲ႕Aစည္းAသစ္မ်ား ထူေထာင္ရျခင္းAပါAဝင ္Aေရးပါေသာ ျပည္တြင္း 
စိန္ေခၚမႈAမ်ားAျပား  ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစU ္မ်ားကိ ု
Aခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ရန ္Aကန္႔Aသတ္ရိွသည္ကိ ုEU EFM က နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။  

 သို႔ေသာ ္Aခ်ဳိ႕ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီလက္ေတြ႕Aေကာင္Aထည္ေဖာ ္
မည္ဆိုပါက ေAာင္ျမင္နိုင္ၿပီး Aက်ဳိးဆက္Aားျဖင္ ့ပို၍Aမ်ားလက္ခံေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ေရြးေကာက ္
ပြဲမ်ားျဖစ္ရန ္Aေထာက္Aကူျပဳလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ရန ္လိုAပ္ေသာ A 
ႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုလႊတ္ေတာ္တြင ္လူမ်ားစုေနရာ ရရွိထားသည္ ့Aာဏာရပါတီက ျမန္ဆန္စြာ ျပင္ဆင္ပါက ရနိုင္ပါ 
သည္။ ထိုAတြက ္Aဓ္ိကလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က ္ (UEC 
Strategic Plan) တြင ္ ႀကိဳတင္ေရးသားထားသကဲ႔သို႔   ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲ ေကာ္မရွင ္(UEC) က Aဓိက 
တာဝန္ယူေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ AဓိကAားျဖင္႔ UEC ႏွင္ ့Aျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားၾကား ပြင္႔လင္းျမင္သာ 
မႈႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈ ပိုမိတုိုးတက္လာေရး၊ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း မဲထည့္ခြင္ရ့ွိသူတိုင္း မဲထည့္ႏုိင္ေရးAတြက ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္
ကြန္ျပဴတာျဖင္႔ ေရးသြင္းထားေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုAေျခခံကာ လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြြဲ ကိုယ္စားလွယ ္
ေလာင္း Aမည္တင္သြင္းရာတြင ္တသမတ္တည္းႏွင္႔ ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ုAသံုးျပဳနိုင္ေရး၊ ေရြး 
ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရးကိ ုAာမခံခ်က္ေပးနိုင္ေရး၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေျဖာင္႔မတ္မွန္ကန ္
လာေရး ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။     

 ထို႔Aျပင ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်ကA္ရ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား A 
တြက္ လိုက္နာAပ္သည္႔ က်င္႔ဝတမ္်ား (Code of Conduct) ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက Aတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ ္
သည္။ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လိုက္နာရမည္႔ က်င္႔ဝတ္မ်ားကို  ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ေရးကို ႏုိင္င ံ
ေရးပါတီမ်ားက Aားေကာင္းစြာ ေထာက္ခံေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ လိုက္နာရမည္႔ က်င္႔ဝတ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈ 
ေၾကာင္႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ေသာ ညိွႏိႈင္းေရးAဖြဲ႕ သည္ ေဒသႏၱရAဆင္႔တြင္  Aမုန္းစကားမ်ားႏွင္႔ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားပါက 
ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လက္ေတြ႕ Aက်ဆံုး၊ Aထိေရာက္ဆံုးႏွင္႔ Aခ်ိန္မီေျဖရွင္းနိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။    

 ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင္႔ က်င္းပျခင္းမ်ား  ေAာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္မွာ UEC 
Aေနျဖင့္ လာမည္႔  ဘ႑ာႏွစ္ (ေAာကတ္ိုဘာ ၂၀၁၉ - စက္တင္ဘာ ၂၀၂၀) Aတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘတ ္
ဂ်က္မ်ား ေတာင္းခံနိုင္မႈႏွင္႔ ရရိွနိုင္မႈAေပၚ မူတည္ေၾကာင္း Aားလံုးက တညီတညြတ္တည္းသေဘာတူၾကသည္။ 



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
 

Aၿပီးသတ္ Aစီရင္ခံစာ 
Page 5 of 43 

 	

ထို႔Aျပင္ UEC သည ္  မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ႔ရန္ႏွင္႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္သည္႔ တာ 
ဝန္ကို ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌  မဲဆႏၵရွငပ္ညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို Aလွဴရွငမ္်ား ရန္ပံု 
ေငြေထာက္ပံ႔သည္႔  လူထုAေျချပဳAဖြဲဲ႕Aစည္းမ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ရသည္။    

 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ UEC သည္ Aခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသမ်ား၌ လံုၿခံဳေရးAေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက ္
ပြဲကို ပယ္ဖ်က္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ ္ေရြးေကာက္ပြဲ ပယ္ဖ်ကရ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ တဖက္သတ္သာလွ်င္ျဖစ ္
ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဟု ရႈျမင္နိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း Aခ်ဳိ႕ေသာ မဲဆႏၵနယ ္
မ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ AေျခAေနေပးသည္႔တိုင ္လက္ရိွပဋိပကၡေၾကာင္႔ လံုၿခံဳေရးAေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပရန္ ႀကိဳတင္စU ္းစားထားၾကမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။   
ရခိုင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔သည္ သက္ေရာက္မႈAမ်ားဆံုးရိွနိုင္သည္႔ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။     

၂။ Aဖြ႕ဲ ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ သတင္းAခ်က္Aလက ္

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင ္UEC ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္Aရ Uေရာပသမဂၢသည ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးAဖြဲ႕ (EU EOM) ကိ ုေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ တြင္လည္း Uေရာပသမဂၢသည္ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲကိ ုေစာင့္ၾကည့့္ေလ႔လာရန ္ပိုမိုေသးငယ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကၽြမ္းက်င္သူAဖြဲ႕ (Election Expert 
Mission - EEM) ကိ ုေစလႊတခ္ဲ့သည္။ Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးေနာက္ဆက္တြဲ  မစ္ရွင ္
(EFM) Aဖြဲ႕ကိုလည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ ္မတ္ ၁၄  မ ွEၿပ ီ၉ Aထိ ေစလႊတ္ခဲ့ကာ EU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားAေပၚ 
လက္ေတြ႕Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ Aတိုင္းAတာႏွင္႔ ၂၀၁၅ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိငမ္ႈ၏ တိုးတက္မႈကိ ုဆန္းစစ္ခဲ႔သည္။    

 Aဖြဲ႕ကိ ုAလက္ဇႏၵားဂရက္ဖ္လမ္ေဒါ့ဖ္က U ီးေဆာင္သည။္ ၎သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေစ 
လႊတ္ခဲ႔ေသာ ၂၀၁၅ Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးAဖြဲ႕ AႀကီးAကဲျဖစ္ၿပီး၊ Uေရာပ 
လႊတ္ေတာ ္ဒုတိယUကၠ႒ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ Aဖြဲ႕တြင ္သႏူွင့္Aတ ူေရြးေကာက္ပြဲကၽြမ္းက်င္သ ူပညာရွင ္ႏွစ ္
U ီးလည္းပါဝင္သည္။ Aဖြဲ႕သည ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္ (UEC) ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ Uကၠ႒မ်ား၊ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္ ့Aဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာ Aကူ 
Aညီေပးေနသမူ်ား၊ သံတမန ္Aသိုင္းAဝိုင္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။  

 

၃။ လက္ရိွAေျခAေနAေၾကာင္းAရာမ်ား 

က။ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ဆ္ုိင္ေသာ Aေၾကာင္းAရာ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံ ုAေျခခံUပေဒေAာက္တြင ္က်င္းပသည္ ့

ဒုတိယေျမာက ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း Aဓိကနိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဝင္ေရာက္ယွU ္ၿပိဳင္သည္ ့ပထမ 
ဆံုးေရြးေကာက္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က တစိတ္တပိုင္း Aရပ္သားAစိုးရAဖြဲ႕ မ ွကမကထျပဳ ေဖာ္ေဆာင ္
ခဲ႔ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္Aသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေနာက္ခံAေျခAေနတြင ္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ႔ျခင္းျဖစ ္
သည္။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏  Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ ္(NLD) ပါတီက မဲAမ်ားစုရရွကိာ လႊမ္းၿခံဳ၍ ေAာင္ 
ပြဲခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း  တပ္မေတာသ္ည္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင္ ့နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 
A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးAာဏာမ်ားကိ ုဆက္လက္ရယထူားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္ခဲ႔ 
ကာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႀကီး ခဲ႔ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္မဲေပးသည္႔ လုပ္ငန္းစUသ္ည္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဟ ုEU EOM က ဆန္း 
စစ္ေတြ႕ရိခွဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒမူေဘာင္သည္ ၿပိဳင္ဆိုင္နိုင္မႈ 



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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AေနAထားတစ္ခုကို ျဖည္႔ဆီးေပးခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္Aတြက္မူ Aား 
နည္းခ်ကမ္်ား ရွိေနေသးၿပီး ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ Uပေဒဆိငု္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင္႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ျပဳျပငရ္န ္
မ်ား လိုAပ္ေနေသးေၾကာင္းလည္း EU EOM က စU ္းစားမိခဲ႔သည္။ Uပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ့လုပ ္
ထံုးလုပ္နည္း Aဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုAပ္ေနေသးေၾကာင္း EU EOM က ဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ EU EOM က Aႀကံျပဳ 
ခ်က္ ၅၀ ကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ၎တို႔ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္နိုင္ပါက Aနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစUမ္်ား ပိုမိုတိုး 
တက္လာေAာင္ Aေထာက္Aကူျပဳမည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားထဲတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု AေျခခံUပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးလည္း ပါဝင္သည္။   

 နိုင္ငံကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားမႈသည ္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ႏုိ္င္ငံေရး 
ကို ပံုေဖာ္ေပးခဲ့ၿပီး နိုင္ငံAေနျဖင္႔ Aစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားA ုပ္စုမ်ားၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားျပည ္
နယ္မ်ားAတြင္း မတူေသာ A ုပ္စုမ်ားၾကားတြင္လည္းေကာင္း Aဆက္မျပတ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကိ ုေတြ႕ျမင္ခဲ႔ရၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ရိွေနသည္႔တိုင ္စြန္႔စားမႈႀကီးႀကီးျဖင္႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေယ 
ဘုယ်ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ AေနAထားတြင ္က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြင ္  တစ္ႏုိင္ငလံံုး ပစခ္တ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ၾကၿပီး၊ ၂၁ ရာစုပင္လံ ုျပည္ေထာင္စၿုငိမ္းခ်မ္ေရးညီလာခံကို ၂၀၁၆ 
တြင္ စတင္က်င္းပေနသည့္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU ္သည္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ရလဒ္မ်ိဳး ထြက္မလာ နိုင္ေသး 
ေပ။1 

 ၂၀၁၅  ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ UEC သည္ Aခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ား၌  လံုၿခံဳေရးAေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္ ့ေရြးေကာက ္
ပြဲမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ႔သည္။2 UEC ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ Aားနည္းခဲ့ကာ 
သက္ေရာက္မႈရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ Aျခားပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင္႔ လံုေလာက္ေသာ တိုငပ္င္မႈမ်ား 
မရိွပဲ    ဆံုးျဖတ္ခ်ကခ္ဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း Aခ်ိဳ႕ ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ လံုၿခံဳ 
ေရးAေၾကာင္းျပကာ ေရြးေကာက္ပြဲ  မက်င္းပဘဲထားျခင္းမ်ဳိး ထပ္လုပ္လာမည္ကို ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသူတိုင္းက စိုးရိမ ္
လ်က္ရွိသည္။ ဤေနရာတြင္ UEC ၏ ဆံုးျဖတခ္်က္မ်ားသည္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရွင္းလင္းျခင္း မရိ ွ
ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားAေပၚ Aေျခခံကာ Aဓိပၸါယ္ေကာက္ျခင္းျဖစ္သည္။3  

 NLD ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုAဆင္႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္း 
က်င္ကို AသာAယာပင္ Aႏုိင္ရရွိကာ လူမ်ားစုေနရာ ရရွိထားသျဖင့္ Uပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဌာန္းျခင္းAတြက္ 
Aျခားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိယု္စားလွယ္မ်ားတို႔၏ ေထာက္ခံမႈရယူရန ္ မလိုAပ္ေပ။ ၂၀၁၇ ႏွင့္ 
၂၀၁၈ တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ကာ လစ္လပ္ေနရာ ၃၂ ေနရာ (ကိုယ္စားလွယ္ေနရာစုစုေပါင္း၏ 
၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို ျဖည့္တင္းခဲ့သည့္တိုင္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယလ္ႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း Aာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိခဲပ့ါ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႏွစ္ခတုြင္ NLD သည္ ၃၂ ေနရာAနက္ ၁၆ ေနရာ Aႏုိင္ရရွိခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ယွU ္လွ်င္ ေျခာက္ေနရာ 
ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ၁၀ ေနရာ Aႏုိငရ္ရွိခဲ့ၿပီး၊ USDP က ငါးေနရာ၊ တသီးပုဂၢလ 
ကိုယ္စားလွယ္က တစ္ေနရာ Aႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။  

                                   
1
၂၀၁၅ ကတည္းက တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစခ္တ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္Aဖြ႕ဲ ၁၀ ခ ုလက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး တပA္င္Aားႀကီး 
သည့္ Aခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္Aဖြ႕ဲမ်ား လက္မွတ္ထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ 
2 တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေလးခု (ကခ်င္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ မြန္) ႏွင္ ့တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု (ပဲခူး) ရွိ ရြာေပါင္းရာေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈခံခ႔ဲရသည္။ ကခ်င္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္၌ 
ေရြးေကာက္ပြဲပယ္ဖ်က္ခဲ့သလို၊ ရွမ္းတြင္လည္း မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ခုတြင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။  
3 ရခိုင္၊ ရွမ္းႏွင္ ့ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားသည ္ထိခိုက္ႏိုင္ေျခ Aမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။	



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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 Aခန္႔Aပ္ခံ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလယွ္မ်ား (လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ၂၅ ရာခိုငႏ္ႈန္းစီ ေနရာယူ 
ထားသည)္ ႏွင့္ Aတိုက္Aခံ USDP တို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္တိုင္ NLD သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒျပင္ဆင္ေရး 
၄၅ U ီး ပူးတြဲေကာ္မတီကို လႊတ္ေတာ္Aဆင့္ဆင့္Aား ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ၂၀၁၉  ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ေAာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕ 
စည္းႏုိ္င္ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းပံုသည ္ ျပည္ေထာင္စုAဆင္႔ လႊတ္ေတာ္Aတြင္း ပါတီတစ္ခုခ်င္း Aင္Aားကိ ု
ထငဟ္ပ္ထားသည္။ ကနU ီးတြင္ သေဘာတူညီမႈ မရခဲ႔သည့္တိုင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့ USDP 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ေကာ္မတ၏ီ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာၾကသည္။  

 ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒသံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္းစU ္မ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သည့္တိုင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲAမီ 
ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးမူကား ျဖစ္ႏုိင္ေျခAလြန္နည္းေၾကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား Aားလံုးနီး 
ပါးက တူညီစြာ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (Aမ်ဳိးသားလႊတ ္
ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာႏ္ွစ္ရပ္ေပါင္း) တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔ Aထက္၏ ေထာက္ခမံႈရရန ္လိ ု
Aပ္ၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္္းပံုAေျခခံUပေဒ၏ သီးသန္႔ျပဌာန္းခ်က္Aခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆငရ္နမ္ွာလည္း လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈ သာ 
မက၊ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင္႔ ရိွသူမ်ား၏ Aမ်ားစုက ေထာက္ခံမွသာ ျဖစ္ႏုိင္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
NLD  ႏွင္ ့၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာကို ရယထူားသည့္ တပ္မေတာ္တို႔ သေဘာတူညီခ်ကမ္ရပဲ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခ ံUပေဒကိ ု
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟ ုAဓိပၸါယ္ဖြင္႔နိုင္သည္။ ထို႔Aျပင္ လက္ရိဖွြဲ႕စည္းပံAုေျခခံUပေဒသံုးသပ္ေရးသည ္
လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင္႔ သရုပ္လကၡဏာ/ႏုိင္ငံသား ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္Aားလံုးသေဘာတူညီခ်က္ရေရးႏွင္႔  ျပည္ 
ေထာင္စAုဆင္႔လႊတ္ေတာ္ႏွင္ ့ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမ ွ တပ္မေတာ္ကိ ု လံုးဝဖယ္ရွားေရးတို႔A 
တြက ္ရလဒ္မ်ား ထြက္နိုင္ေျခAလြန္နည္းသည္။  

 EU EOM 2015 ၏ Aႀကံျပဳေဖာ္ျပထားသည္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစUႏ္ွင့္ပတ္သက္ေသာ Aေျခခံက် 
သည္႔ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒဆိုင္ရာ Aားနည္းခ်က္မ်ားသည္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင ္ U ီးစားေပးAေၾကာင္းAရာ 
Aျဖစ ္ထြက္ေပၚမလာေပ။ ၎တို႔တြင ္ UEC ၏ ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိ ုသမၼတက ခန္႔Aပ္ျခင္း၊  Aက်U ္းသား 
မ်ားႏွင္ ့ ဘာသာေရးႏွင္႔ပတသ္က္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကိ ု ကန္႔သတ္ထားမႈ၊ ကိုယ္စားလွယ ္
ေလာင္း Aျဖစ ္ဝင္ေရာက္ယွU ္ၿပိဳင္ရာတြင ္က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္သည္႔ လိုAပ္ခ်က္မ်ား   (ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
၏ မိဘႏွစ္U ီးလံုးႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္ဟူေသာ လိုAပခ္်က္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ 
မဝင္မ ီ၁၀ ႏွစ္၊ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  ႏွစ ္၂၀ ဆက္တိုက ္ျပည္တြင္း၌  ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္ဟူေသာ 
လိုAပခ္်က္) ၊ လႊတ္ေတာ္Aတြင္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ ္၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာယူထားမႈကိ ုဖယ္ရွားေရး၊ 
UEC ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိ ုတရားေရးစနစ္ျဖင္ ့ျပန္လည ္သံုးသပ္ေရး စသည္ ့ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။  

ခ။ Aဖြ႕ဲAစည္းဆုိင္ရာ AေျခAေနAေၾကာင္းAရာမ်ား 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္(UEC)  

 လက္ရွ ိUEC Uကၠ႒AပါAဝင ္ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ဝင ္၁၅ U ီးAနက ္၅ U ီးသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကိ ု ႀကီး 
ၾကပ္ခဲ႔သည္႔ ယခင္Aဖြဲ႕ဝင ္၁၅  U ီးပါဝင္ေသာ UEC ေနရာကိ ု၂၀၁၆ မတ္လတြင ္Aစားထိုးတာဝန ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾက 
သည္။4 UEC ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ဝင ္၈ U ီးကိ ုNLD က ေရြးခ်ယ္တင္ျမွာက္ေသာ သမၼတက ၂၀၁၉ မတ္ ၆ ရက္ကမ ွခန္႔ 
ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုရွစ္U ီးကိ ုလက္ရွိပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွပဲ Aားလံုးပါဝင္နိုင္ျခင္းလည္းမရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပံ ု
AေျခခံUပေဒျပဌာန္းခ်က္Aရ ခန္႔ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုAခ်က္ကိ ု ျပင္ဆင္ရန ္ EU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္တြင ္
ေဖာ္ျပထားသည္။ UEC ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ဝင ္၁၅ U ီးထဲတြင ္Aမ်ဳိးသမီးတစ္U ီးမွ် မပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွ ိ

                                   
4 ဖြ႕ဲစည္းပံုAေျခခံUပေဒက UEC Aဖြ႕ဲဝင္ Aနည္းဆံုးAေရAတြက္ ၅ U ီးဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၆ မတ္လေနာက္ပိုင္း UEC သည္ Aဖြ႕ဲဝင္ ငါးU ီးသာ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္တြင္မွ ေနာက္ထပ္ ၂ U ီး၊ ၂၀၁၉ မတ္လကမွ ေနာက္ထပ္ ၈ U ီး ခန္႔ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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UEC ၏ ဘက္မလိုက္မႈ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန ္စြမ္းေဆာင္နိငု္မႈAေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိေၾကာင္းကိ ုAတိုက္Aခ ံ
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက AခါAားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။    

 UEC ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ဝင္သစ ္၈ U ီးသည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီUEC ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ုတိုးလာ 
ေစမည္ဟ ုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သို႔ေသာ ္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားAား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားAရမ ူေကာ္မရွင ္Aဖြဲ႕ 
ဝင္သစ ္၈ U ီးကိ ုAားျဖည္႔ေပးမႈေၾကာင္ ့UEC မူဝါဒႏွင္ ့လပု္ေဆာင္မႈတို႔တြင ္ ၿခံဳငံု၍ သိသိသာသာ သက္ေရာက္မႈ 
ရိလွာဖြယ္မျမင္ေၾကာင္း ေျဖၾကသည္။    

 UEC သည္ ၂၀၁၇ ႏွင္ ့၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိ ုေAာင္ျမင္စြာ စီမႏံုိင္ခဲ့သည ္မွန္ေသာ္လည္း 
၂၀၁၅ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင ္Aနည္းငယ္မွ်သာ တိုးတက ္
မႈေတြ႕ရသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ရန ္ ႏႈတ္ကတိမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ Aေကာင္A 
ထည္ေဖာ္မႈ လိုက္ပါလာသည္ကိ ုမေတြ႕ရေပ။ UEC လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈမရိွဟ ုလက္ခံမွတ္ယူထား 
ရာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင္႔ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးမရိွျခင္းကိ ု  UEC ၏ လုပ္ေဆာင္မႈတြင ္ေရွ႕ မေရာက္ရျခင္း၏ ျပ 
ႆနာတစ္ခုAျဖစ ္ရႈျမင္နိုင္သည္။    

 Aျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈကိ ုေျပာရလွ်င ္UEC သည္ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသစ ္
ကိ ု ေရးဆြဲၿပီး က်င္႔သံုးလ်က္ရိွရာ ထိုစီမံကိန္းသစ္သည ္ ျပည္တြင္းႏွင္ ့ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ 
Aႀကံျပဳခ်က္Aေတာ္မ်ားမ်ားကိ ု ထည္႔သြင္းစU ္စားထားကာ ရည္မွန္းခ်ကႀ္ကီးေသာ ပန္းတိုင္မ်ားခ်မွတ္ထား 
ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ ္ ထိုမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကိ ု မိမိပိုငလ္ိုသေဘာထားကာ သႏၷိဌာန္ျဖင္႔ A 
ေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွ/ိမရွ ိဆိုသည္ကိမု ူ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီတြင ္ထုတ္ေဝမည္႔ ႏွစ္ပတ္လည ္Aကဲျဖတ္ေလ႔ 
လာသည္႔ Aစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာၿပီးမသွာ ဆန္းစစ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။    

 UEC သည္ ဘတ္ဂ်က ္မေလာက္မငွျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ၂၀၂၀ Aေထြေထြ ေရြး 
ေကာက္ပြြဲ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုေရး လုပ္ငန္းမ်ားAတြက ္ရန္ပံုေငြ လံုေလာက္စြာ ရရွိရန ္႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
၂၀၂၀ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိ ုေAာင္ျမင္စြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ႏွင့ ္က်င္းပႏုိင္ရန္မွာ UEC Aေနျဖင္ ့လာ 
မည့္ဘ႑ာေရးႏွစ ္(ေAာက္တိုဘာ ၂၀၁၉-စက္တင္ဘာ ၂၀၂၀) Aတြက ္လံုေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကိ ုေတာင္း 
ခံရန္၊ ခြဲေဝရရိွရန ္Aသက္တမွ်Aေရးႀကီးသည္။    

 UEC Aတြက ္ နည္းပညာAကူAညီေပးေနသည္ ့AဓိကAဖြဲ႕Aစည္းႏွစ္ခမုွာ Uေရာပသမဂၢက ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ International IDEA ႏွင္ ့Aေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္တို႔က ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ ့
ေပးထားေသာ IFES တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ဖြဲ႕သည ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစU၏္ Aစိတ္Aပိုင္းAားလံုးကိ ုလက္ေတြ႕ 
က်က် လႊမ္းၿခံဳၿပီး နည္းပညာAကူAညီမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေပးAပ္လ်က္ရိွသည္။ UNDP သည္ UEC ကိ ု  နည္းပညာ 
AကူAညီေပးရန ္စU ္းစားလ်က ္ရွိသည္။  

လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား  

 ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစU ္၊ Aထူးသျဖင္႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ Aားလံုးပါဝင္လာနိုင္မႈကိ ု ျမွင္႔တင္ရာတြင ္
လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား (CSOs) သည္ Aေရးပါေသာ Aခန္းက႑မ ွပါဝင္လ်က္ရိသွည္။ CSO မ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေရး၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္လာေရးပညာေပးျခင္းႏွင္ ့မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးလုပ္ငန္း 
မ်ား၊ Aားလံုးပါဝင္လာေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈAတြက ္Aေရးဆိုျခင္းမ်ားကိ ုမူလAလုပ္Aျဖစ ္
Aာ႐ံုစိုက ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေရးAဖြဲ႕ Aေနျဖင္႔ AဓိကAဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕ 
ရွိသည္။ ၎တို႔မွာThe People’s Alliance for Credible Elections (PACE)  ၊ Election Education and 
Observation Partners (EEOP) ႏွင္ ့ NDI ၊ The Carter Center (TCC) ႏွင္ ့ Democracy Reporting 
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International (DRI) တို႔က Aသီးသီးေထာက္ပံ့ေသာ Election Reform Coordination Body (ERCB)  တို႔ျဖစ ္
ၾကသည္။ ထိုသံုးဖြဲ႕လံုးသည ္မတ္ ၃၁ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္တ ီေရြး 
ေကာက္ပြဲကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္သ ူAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAပါAဝင ္ CSO မ်ားသည္ 
Aလွဴရွင္မ်ားက ပံ႔ပိုးေသာ ရန္ပံံုေငြAေပၚ Aလြန္Aကၽြ ံမီွခိုေနဆဲျဖစ္သည္။   

ဂ။ Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္္ၾကည့္ေရး Aဖြ႕ဲ ေနာက္ဆက္တြဲAစီAစU္Aေပၚ   Uေရာပ 
သမဂၢ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္  
 Uေရာပသမဂၢက ယူ႐ိ ု၁၀ သန္း ရန္ပံုေငြထူေထာင္ေပးထားonfY ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစU ္မ်ားကို ပံ႔ပိုးမႈ 
(STEP) ဒီမိုကေရစီ II AစီAစUက္ိ ု International IDEA U ီးေဆာင္ေသာ Aဖြဲ႕မ်ားေပါင္းထားသည္႔ Aဖြဲဲ႕ႀကီးက 
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေနသည္။ Aဖြဲ႕ႀကီးတြင ္Paññā Institute ၊ Hornbill Organization ႏွင္ ့Scholar Institute 
တို႔ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါဝင္လာေAာင ္ ပညာေပးျခင္းႏွင္ ့ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိငု္ေနသည္။ 
Democracy Reporting International သည္ လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား ပံ႔ပိုးေပးလ်က္ရိွကာ Danish 
Institute for Parties and Democracy ႏွင္ ့ Netherlands Institute for Multiparty Democracy/Demo 
Finland တို႔သည ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကလ္်က္ရွိသည္။ AစီAစU ္Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေရး 
ကာလမွာ လေပါင္း ၄၀ ျဖစ္သည္။  

 EU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ်  Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္နိုင္ခဲ႔ 
သည္ဆိုသည္က STEP ဒမီိုကေရစီ II AစီAစU ္၏ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေAာင္ျမင္မႈ ရိွ၊ မရိွAတြက္ Aဓိက 
ညႊန္းကိန္းမ်ားAနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ AစီAစU ္၏ Aဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ Aားလံုးတိုး၍ ပါဝင္လာရန္၊ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲသည့္Aဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ CSO မ်ားAျပင္ Uပေဒမ်ားတြင ္ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားႏွင္႔ မမူ်ား 
ကိ ုလိုက္နာလာေစရန ္တို႔ျဖစ္သည္။ AစီAစU ္သည ္UEC ၊ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား၊ CSO မ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ပထမဆံုး 
Aႀကိမ ္မဲထည့္မည္ ့မဲဆႏၵရွငမ္်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင္ ့တိုင္းေဒသႀကီး Aစိုးရမ်ားႏွင္႔ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈနည္းလြန္းေသာ 
A ုပ္စုမ်ားကိ ုပစ္မွတ္ထားသည္။  

 STEP ဒီမိုကေရစီ II AစီAစU ္က Aာရံုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္မ်ားAနက ္ ျပည္ေထာင္စAုဆင့္၊ 
ျပည္နယ္ႏွင္ ့တိုင္းေဒသႀကီးAဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး Aဖြဲဲ႕မ်ားသို႔ နည္းပညာAကူAညီမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးAတြက္ ပါတီေပါင္းစံု၊ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံပုါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေAာင္ လုပ္ေပးရန္၊ ျပည ္
တြင္းပေရာ္ဖယ္ရွင္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာသမူ်ားကို ပံ႔ပိုးျခင္း၊ AစီAစU ္မ်ား စနစ္တက်ေရးဆြဲ လုပ ္
ကိုင္တတ္ေသာ ပါတီမ်ားAားေကာင္းေစေရးႏွင္႔ ကိုယ္စားျပဳေရးႏွင္႔ Aားလံုးပါဝင္ေရးကိ ုျဖစ္ေစေသာ ပါတီ ပလက္ 
ေဖာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရပါတီမ်ားႏွင္႔ လူထုAေျချပဳ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင ္ထိေရာက္စြာ ပါဝင္၍ U ီးေဆာငက္႑ 
မွ ပါဝင္နိုင္ရန္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ Aားေကာင္းေစရန္၊ Aားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေစေရးAတြက ္ Aတား 
Aဆီးမ်ားကို ေဖာ္ထုတရ္န္၊ ပိုမိုကြဲျပားမႈမ်ား ပါဝင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရန ္မိတ္ဖက္Aဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ု
ပံ႔ပိုးရန္၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါဝင္လာရန္ ပညာေပးျခင္းႏွင္႔ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးသင္တန္းမ်ားေပးရန ္တို႔ျဖစ္သည္။  

 ျမန္မာနိုင္ငံမ ွUေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္Aဖြဲ႕သည ္ UEC သို႔ တသံတည္းAေရးဆိုသည္႔ သတင္းစကား 
ေပးနိုင္ရန္ သေဘာထားတူညီသည္႔ နိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ပူးတြဲကမကထျပဳလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို စတင္ခဲ႔ရာ ၂၀၂၀ Aေထြ 
ေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေAာင္ျမင္ေAာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္႔ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုUEC က Aေကာင္Aထည ္
ေဖာ္လာေရးAတြက္ Aားေပးရန္ျဖစ္သည္။     
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၄။ EOM Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုလက္ေတြ႕Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ AေျခAေန   

 လက္ရွိAခ်ိန္ထိကား EU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာတြင ္ တိုးတက္မႈ 
Aနည္းငယ္သာ ရရွိေသးသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ သို႔မဟုတ ္ေရြးေကာက္ပြဲUပေဒကိ ုျပင္ဆင္ရန ္လိုAပ္ေသာ 
Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု၂၀၁၉ EၿပီAထ ိတစ္ခုမွ် Aေကာင္Aထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  

 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ EU EFM Aေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုငိ္ငံေရးAေျခAေနကိ ု နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ပါသည္။ လက္ရိွAစိုးရ စတင္တာဝန္ယူေသာ ၂၀၁၆ ကတည္းက တိုေတာင္းေသာ Aခ်ိန္ကာလႏွင္႔ ဖြဲ႕ စည္း 
ပံုAေျခခံUပေဒကိ ု ျပင္ဆင္ရန ္လက္ရိUွပေဒဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းတို႔ကိ ုနားလည္သေဘာေပါက္ပါ 
သည္။ ထိုသို႔ေသာ AေျခAေနတြင္ ျမန္မာႏုိငင္ံAေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိ ုႏုိင္ငံတကာက 
လက္ခံေသာ မူမ်ားထင္ဟပ္ႏုိင္မည္႔ Uပေဒမူေဘာင္ျဖစ္ရန ္၎၏ စစ္မွန္ေသာ သႏၷိဌာန္ကိ ု ျပသနိုင္ေရးAတြက ္
Aေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ နိုင္ငံသားရပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္ ့ ႏိုင္ငံေရးAရ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ နိုင္ငတံကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ ္(ICCPR) တြင ္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ျဖစ္သည္။   

 Aျခားတဖက္တြင ္ မီဒီယာဆိုင္ရာ Uပေဒမူေဘာငမ္်ားကိ ု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ နည္းUပေဒမ်ားကိ ု ျပင ္
ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ ္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိ ုျပင္ဆင္ျခင္းမွတဆင္႔ UEC တစ္ဖြဲ႕ တည္း၏ ကိုင္တြယ ္
မႈျဖင္႔ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္။    

 

Aႀကံျပဳခ်က္ ၅၀ ကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ AေျခAေန - 

၃၃  Aေျပာင္းAလဲမရွ ိ(၆၆ %) 

၅ လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေနေသာလ္ည္း Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေနသည္ဟ ုAတည္မျပဳနိုင္ေသး (၁၀ %)  

၂ Aျပည့္Aဝ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿပီး (၄ %) 

၁၀  ေရြးေကာက္ပြဲ စက္ဝန္းAရ ဆံုးျဖတ္ရန္ေစာလြန္းေနေသး (၂၀ %)  

 

 

 

Aႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုခ်င္းAေပၚ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈကိ ုAေသးစိတၿ္ခံဳငံုၾကည္႔ရႈျခင္းAား EOM Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္သည္႔ AေနAထားျပ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားတြင ္ေဖာ္ျပထားသည္။  
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 UEC သည္ EU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏ ဇယားကိ ု
ေရးသား၍ EU EFM သို႔ ေပးပို႔ခဲ႔ရာ EU EFM ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကြဲလြဲမႈရွိသည္။ UEC သည္ မတူေသာ Aမ်ိဳးAစားခြဲ 
သည္႔ ပံုစံကိ ုAသံုးျပဳကာ Aႀကံျပဳခ်က္ ၄၁ ခုကိ ုဆန္းစစ္ျပထားသည္။ မီဒီယာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ Aလုပ္သမား၊ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့ ျပည္သူ႔Aင္Aားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့့္ဆိုင္ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ UEC 
၏ ဆန္းစစခ္်က္Aရ Aႀကံျပဳခ်က ္၁၄ ခုကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿပီးကာ၊ Aႀကံျပဳခ်က ္၁၂ ခုကိ ုAေကာင္A 
ထည္ေဖာဆ္ဲျဖစ္ၿပီး၊ Aႀကံျပဳခ်က ္၁၅ ခ်က္ကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန ္ခက္ခဲသည္ဟ ုစU ္းစားခဲ႔ေၾကာင္းဆိုသည္။    

က။ Uပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္ (Aႀကံျပဳခ်က္ ၁ မွ ၅)  
 ေရြးေကာက္ပြဲAတြြက ္ ျမန္္မာႏုိင္ငံ၏ Uပေဒမူေဘာငက္ိ ု ႏုိင္ငံတကာစမံ်ားႏွင့္Aည ီ ျဖစ္ေစရန ္
AေျခခံUပေဒတြင ္Aေရးပါေသာ ျပင္ဆင္ေရးAပါAဝင ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ Uပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ ့
Aႀကံျပဳခ်က္ ၅ ခုကိ ု EU EOM 2015 တြင ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔တြင ္ ျပည္ေထာင္စAုဆင္႔ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင္ ့ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင ္  တပ္မေတာ္မ ွခန္႔Aပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ ္၂၅ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္း ေနရာယူထားမႈကိ ုဖယ္ရွားရန္၊ တန္းတူညီေသာ မဲေပးပိုင္ခြင္႕ ေသခ်ာေစရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ္မဲဆႏၵနယ္ 
ေျမသတ္မွတ္မႈမ်ားကိ ု ျပန္သံုးသပ္ရန္၊ မဲေပးပိုင္ခြင္႔ႏွင္ ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းAျဖစ ္ ယွU ္ၿပိဳင္ခြင့္ဆိုင္ရာ က်ိဳး 
ေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရိွသည္႔ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကိ ုပယ္ဖ်က္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။   

 Aထက္ပါမည္သည့္Aႀကံျပဳခ်က္ကိုမွ် Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသကဲ့သို႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက ္
ပြဲမတိုင္မ ီAေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးလွသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္NLD Aစိုးရတက္လာ 
သည့္ ကာလေရွ႕ ပိုင္းက ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္ ့Uပေဒမ်ားAတိုင္းသာ Aေျပာင္းAလဲမရိ ွဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔Aျပင ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားAတြက ္Aေရးႀကီးသည္ ့ Uပေဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ နိုင္ငံသား 
ရပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရးAရ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္(ICCPR) တြင္လည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း မရွိေသးေပ။  

 ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရ ီ ၁၉ မစွတင္ကာ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ျပန္လည္သံံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းကိုသာ ရည္စူး 
လုပ္ေဆာင္မည္႔ ေကာ္မတီကိ ု ဖြဲ႕စည္းၿပီး သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းစU ္ကိ ု စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရး ၄၅ U ီးပါ ပူးတြဲေကာ္မတီသည ္ ျပင္ဆင္ရန္မ်ားAတြက ္Aဆိုျပဳခ်ကက္ိ ု၂၀၁၉ ဇလူိုင ္၁၇ တြင ္တင ္
သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒကိ ုျပင္ဆင္လိုလွ်င ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ ္ကိုယ္စား 
လွယ ္၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာက္ ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ (လႊတ ္
ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင ္၎တို႔က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစ ီေနရာယူထားသည)္ သေဘာတူညမီႈကိ ုရရွိရန ္လိုAပ္သည္။ သို႔ 
ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒတြင ္Aျငင္းပြားဖြယ္Aျဖစ္ဆံုးAပါAဝင ္ ျပဌာန္းခ်က္Aေတာ္မ်ားမ်ားကိ ု ျပင္ဆင္လိ ု
လွ်င ္ျပည္ေထာင္စုAဆင္႔ လႊတ္ေတာ ္၇၅  ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔Aထက္ ေထာက္ခံမႈ ရရွိ႐ံုျဖင္ ့မၿပီးေသးဘဲ ျပည္သူ႔ဆႏၵခ ံ
ယူပြဲက်င္းပကာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Aထက္ ေထာက္ခံမဲရရွိရန္လိုAပ္သည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင ္တပ္မေတာ္က ခန္႔Aပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ ္၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းAတြက ္ ျပဌာန္း 
ထားေသာ AေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၉ ႏွင္ ့၁၄၁ တို႔ကိ ုျပင္ဆင္လိုလွ်င ္လႊတ္ေတာ၏္ Aတည္ျပဳခ်က္Aျပင ္ျပည္သူ႔ 
ဆႏၵခံယူပြဲတြင ္ေထာက္ခံမႈရမွသာ ျပင္ဆင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒတြင ္တပ္မေတာ္သား ကိုယ ္
စားလွယ ္၂၅  ရာခိုင္ႏႈန္းဟ ုတိက်စြာ ရည္ညႊန္းထားျခင္းမရွိဘဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးU ီးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔Aပ္သည္ ့
ပမာဏကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေAာက္လႊတ္ေတာ ္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ)္ Aတြက ္ကိုယ္စားလွယ ္၁၁၀ ထက္မပိ ု
ေသာ ပမာဏကိ ုတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးU ီးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားသည္ျဖစ္ရာ Aစိုးရႏွင္ ့တပ္မေတာ ္ကာကြယ္ေရး 
U ီးစီးခ်ဳပ္တို႔ၾကား သေဘာတူညီခ်ကတ္စ္ခ ုရယူႏုိင္မည္ဆိုပါက ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒကိ ုေျပာင္းလဲရန္မလိုဘဲ ထိ ု
ပမာဏကိ ုေလွ်ာ့ခ်ေကာင္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Aထက္လႊတ္ေတာ ္(Aမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ)္ Aတြက ္ပုဒ္မ 



Uေရာပသမဂၢ  
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၁၄၁ (ခ) တြင ္ တပ္မေတာ္မ ွ ၅၆ U ီးတိတိခန္႔ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုပမာဏကိ ု ျပဳျပင ္
ေျပာင္းလဲလွ်င ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ၏္ Aတည္ျပဳခ်က္ႏွင္ ့ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတို႔ကိ ုျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ေသာ မဲေပးပိုငခ္ြင့္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္လည္း  မဲထည့္ႏုိင္ရန ္ႏုိင္င ံ
သားစစ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန ္က်ိဳးောကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရိွေသာ လိုAပ္ခ်က္သည ္လူမ်ဳိးေရးကိ ုAေျခခံကာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား  ရွိလာႏုိင္ၿပီး၊ ရလဒ္Aားျဖင္႔ မဲေပးခြင့္မရသ ူႀကီးမားေသာ AေရAတြကရ္ွိလာႏိုင္သည္။ ၎ကိ ု
ေျဖရွင္းရန ္၁၉၈၂ ခုႏွစ ္ႏုငိ္ငံသားUပေဒAား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန ္လိုAပ္သည္။  ထိုသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္သာ 
နိုင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင္႔တြင ္ႏုိင္ငံတကာစံႏွင့္ညီမည္ျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးေရးAရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိ ုတားဆီးႏုိငမ္ည္ျဖစ ္
သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ပုုဒ္မ ၃၄၅ တြင ္ေဖာ္ျပထားခ်က္Aရ မိဘႏွစ္ပါးလံုးသည ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္သ/ူျဖစ္ခဲ့သူ၏ 
သားသမီးကိုသာ ႏုိင္ငံသားAျဖစ ္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔Aျပင ္ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၂ ကလည္း 
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ Aက်U ္းသားမ်ား မဲေပးခြင့္မရွိေၾကာင္း ကန္႔သတထ္ားသည္။ ထိုျပဌာန္း 
ခ်က္တစ္ခုခကုိ ု ျပငဆ္င္ရန ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္၇၅  ရာခိုင္ႏႈန္းAထက ္ေထာက္ခံရန ္လိုAပ္ေသာ္လည္း 
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန ္မလိုAပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  

 ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းAျဖစ ္ဝင္ေရာက္ယွU ္ၿပိဳငခ္ြင့္Aေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ  ဖြဲ႕စည္းပံုA 
ေျခခံUပေဒျပဌာန္းခ်ကမ္်ားကိ ု ျပင္ဆင္လိုလွ်င္မ ူ ျပည္ေထာင္စုAဆင္႔ လႊတ္ေတာ၏္ Aတည္ျပဳခ်က္Aျပင ္ ျပည္ 
သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲလိAုပသ္ည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းAျဖစ ္ဝင္ေရာက္ယွU ္ၿပိဳင္ခြင့္Aတြက ္ကန္႔သတခ္်က္မ်ားထဲတြင ္
ကိုယ္စားလယွ္ေလာင္း၏ မိဘႏွစ္ပါးလံုးသည ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္၊ လႊတ္ေတာ ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းယွU ္ၿပိဳင္သူ၏ 
မိဘသည ္ ႏုိင္ငံတြင ္ ေရွ႕ပိုင္း ၁၀ ႏွစ္ေတာက္ေလွ်ာက ္ ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္၊ သမၼတေလာင္း ဝင္ၿပိဳင္သူ၏ မိဘ 
သည္ ေရွ႕ပိုင္း ႏွစ ္ ၂၀ ေတာက္ေလွ်ာက္ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္၊ ထို႔Aျပင ္သမၼတေလာင္း၏ သားသမီး ႏွင္/့သို႔မ 
ဟုတ ္A ိမ္ေထာင္ဖက္သည ္ျပည္ပႏုိင္ငံသား ခံယူထားသ ူမျဖစ္ရဟ ုကန္႔သတ္ထားသည္။  

 UEC သည္ ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ တြင ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ား၊ နည္းUပေဒ 
မ်ားကိ ု ျပန္သံုးသပ္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရးAတြက ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန ္ရည္ရြယ္ထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
Uပေဒမ်ားကိ ု ျပန္လညသ္ံုးသပ္ရန္ႏွင္ ့ခိုင္မာေသာ ျပင္ဆင္ရန္မ်ားကိ ုAဆိုျပဳတင္ျပနိုငရ္န ္မၾကာေသးမီက UEC 
တြင ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိ ုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သို႔တိုင ္ ျပင္ဆင္ရန ္လိုAပသ္ည့္ ျပဌာန္းခ်ကမ္်ားAနက္ Aမ်ားစုသည ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံ ုAေျခခံUပေဒကိ ု ျပင္ဆင္ႏုိင္မႈAေပၚ မူတည္လ်က္ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီ
ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒမ်ားကိ ုေAာင္ျမင္စြာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္မွာ မေသခ်ာလွ။  

ခ။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံAုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Aႀကံျပဳခ်က္ ၆ မွ ၉)  
 UEC ၏ Aဖြဲ႕ Aစည္းဆိုင္ရာႏွင္ ့ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ AမွီAခိကုင္းေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတကလ္ာေစ 
ေရး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်ကခ္်မွတ္ရာတြင္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးတို႔တြင ္ထိေရာက္မႈရိွေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မ ီရွင္းလင္း 
တိက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိန ္ထုတ္ျပန္ေရးတို႔Aတြက ္လိုAပ္မည္ ့Aႀကံျပဳခ်က္ သံုးခ်က္ကိုလည္း Aေကာင ္
Aထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ EU EOM က Aႀကံျပဳထားသည့္Aတိုင္း Aမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားျပဳမႈ တိုး 
တက္လာေစရန ္လက္ရိ ွလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ရလဒ္ကိ ုAတည္ျပဳရန ္မျဖစ္ႏိုင္ေသး။  

 ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒတြင ္ ျပဌာန္းထားခ်က္Aရ UEC  Uကၠ႒ႏွင္ ့ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိ ုသမၼတက ခန္႔ 
Aပ္သည္ ့စနစ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ မတ္ ၆ ရက္တြင ္သမၼတသည ္  လက္ရိAွေျခခံUပေဒ ျပ 
ဌာန္းခ်က္ႏွင့္Aည ီ UEC ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ဝင္သစ ္၈ U ီးကိ ုထပ္မံခန္႔Aပခ္ဲ့သည္။ သို႔ေသာ ္လက္ရိွAေျခခံUပေဒျပ 
ဌာန္းခ်က္သည ္Aတိုက္Aခနံိုင္ငံေရးပါတီမ်ားAတြက ္ မည္သည္႔Aဓိပၸါယရ္ိွေသာ ပါဝင္မႈကိုမွ် ျဖည္႔ဆီးမေပးနိုင ္
ေပ။ EU EFM ႏွင္ ့Aတိုက္Aခ ံ ႏုိ္င္ငံေရးပါတမီ်ား ေတြ႕ဆံုမႈတြင္လည္း ၎တို႔က UEC ၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ ္



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
 

Aၿပီးသတ္ Aစီရင္ခံစာ 
Page 13 of 43 

	

ပီသေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ AမီွAခိုကင္းမႈႏွင္႔ ဘက္မလိုက္မႈတို႔Aတြက ္ေမးခြန္းထုတ္ကာ ယံုၾကည္မႈမရိွေသာ သ 
ေဘာထားကိ ုေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။  

 UEC သည္ ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈ နည္းပါးေနၿပီး၊ ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ခြဲAဆင္ဆ့င္႔တြင ္Aၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုထိန္း 
သိမ္းထားရန္လည္း Aခက္Aခဲႀကံဳေနရကာ၊ လာမည္ ့ေရြးေကာက္ပြဲAတြက ္မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုရန ္လံုေလာက ္
ေသာ Aရင္းAျမစ္မ်ားခြဲေဝေပးႏိုင္ေရးလည္းAခက္ေတြ႕လ်က္ရွိသည္။ Aခ်ဳိ႕ေသာ UEC ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ခြဲ ဝန္ထမ္း 
မ်ားသည္ လစာမရဘဲ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားၾကားသိရသည္။ ၂၀၁၉ ေAာက္တိုဘာ 
တြင ္စတင္မည္ ့ဘ႑ာႏွစ္သစ္Aတြက ္တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ကိ ုUEC သည္ Aၿပီးသတ ္ေရးဆြဲ 
လ်က္ရိွကာ မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ဟ ုေမွ်ာ္လင္႔ရသည္။  

 UEC သည္ Aထူးသျဖင္႔ ေAာက္ပိုင္းရိ ွေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ ခြဲAဆင့့္မ်ားတြင ္AေထြေထြA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးU ီးစီးဌာန 
(GAD) က ပံ့ပိုးေပးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း Aားကိုးေနရသည္။ ေကာင္းေသာ တိုးတက္မႈကား ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ 
တြင ္GAD ကိ ုတပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေAာက္မ ွAရပ္ဘက ္ျပည္ေထာင္စုA 
စိုးရAဖြဲ႕ ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းရယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်Aားျဖင္ ့Aစိုးရဝန္ထမ္းက႑ကိ ုAေသး 
စိတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား Aေကာင္Aထည္ေဖာႏ္ုိင္သည္ႏွင့္မွ် ထိုေျပာင္းလဲမႈသည ္ေရရွည္တြင ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပျခင္းမ်ားAေပၚ Aေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေန 
သူမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။    

 UEC ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားမွာ မိမိတို႔ႏွင္႔ ေဆြးေႏြး 
ၾကသူAမ်ားစု၏ Aဓိကက်ေသာ စိုးရိမ္မႈျဖစ္သည္။ UEC ဆံုးျဖတခ္်က္မ်ားကိ ုစနစ္တက် ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း 
မရွိပါ။ UEC  ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင္ ့ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာကိလုည္း Aသံုးျပဳမႈနည္းသည္။ EU EFM ႏွင္ ့ေတြ႕ဆံခုဲ႔သည့္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတမီ်ား၊ လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕မ်ားက UEC သည္ ၎တို႔ႏွင္႔  ပံုမွန္၊ Aဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား မရွ ိ
ေၾကာင္း မေက်မနပ္ေျပာဆိုၾကသည္။ Aက်ဳိးဆက္Aားျဖင္ ့ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားသည ္ ၂၀၂၀ Aေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင ္မည္သည့္Aခ်က္မ်ားကိုAေျခခံကာ ျပဳစုေနေၾကာင္းကိ ုမသိရွိရျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ     
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ေနျခင္းAေပၚ သိသင့္သည္ ့သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကိ ု
သိခြင့္မရၾကေပ။    

 ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီရွင္းလင္း၍ ျပည္႔စံုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိန ္ထုတ္ျပန္ေရးသည္လည္း လက္ေတြ႕ 
လုပ္ရမည္႔ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္မလာေသးေပ။ UEC သည္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ ျပကၡဒိန္ကိ ု
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္႔စံုျခင္းမရိွပဲ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ရက္စြဲမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ။ ၂၀၁၈ ၾကား 
ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္UEC သည္ ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိန ္ထုတ္ျပန္ျခင္းပင္မရွိခဲ့ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲAစီAစU ္မ်ားကိ ု
Aဆင္ေျပသလိုသာ ၾကားျဖတ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္ကိ ုေတြ႕ရသည္။  

 Aေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈကား UEC သည္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈႏွင္ ့Aမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္း 
ေဆာင္ရည ္ ျမႇင့္တင္ေရး မူဝါဒႏွင္ ့လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၂၀၁၉ -၂၀၂၂ ကိ ုက်င္႔သံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤAစီရင္ခံစာ 
A ရ UEC သည္ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္ကတည္းက လက္ရွိAခ်ိန္ထ ိႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေကာ္မရွင္ခြဲAဆင္ဆ့င္႔တြင ္Aမ်ဳိးသမီး 
ေကာ္မရငွ္Aဖြဲ႕ ဝင ္၃၉၂  U ီးထ ိခန္႔ထားခဲ့ၿပီး၊ Aျခားေသာ ဝန္ထမ္းေနရာမ်ားတြင္လည္း Aမ်ဳိးသမီး ၉၅၁  U ီးထ ိခန္႔ 
ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ ္Aဆင့္တြင ္Aမ်ဳိးသမီး ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ ဝင ္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ရွိသလို၊ ခ႐ိုင္Aဆင့္တြင ္၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္Aဆင့္တြင ္၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း UEC က 
ဆိသုည္။ သို႔ေသာ ္AေျခAေနမွာ ရံုးခ်ဳပ္Aဆင္႔တြင ္ျပည္ေထာင္စုAဆင့္ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ဝင ္၁၅  U ီး၊  ၫႊန္ၾကားေရး 
မွဴးခ်ဳပ/္ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင္႔ ဌာနAလိုက ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားတြင ္Aမ်ိဳးသမီးမ်ားမပါသျဖင္႔ မေကာင္း 
မြန္လွေပ။ ဌာနAလိုက ္Aျမင္႔ဆံုးAဆင္႔ Aမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈမွာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးAဆင္႔သာျဖစ္သည္။    
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 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင၏္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ ကိ ုမ႑ိဳင္သံုးရပ္ျဖင္ ့ဖြဲ႕ 
စည္းထားရာ ေရြးေကာက္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္႔ ေျဖာင္႔မတ္မွန္ကန္ေရး၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင္႔   ဆက ္
ဆံေရး၊ Aားလံုးပါဝင္နိုင္ေရးကိ ု ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ မ႑ိဳင္သံုးခုသည ္ Aထက္က Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းတြင ္ပါဝင္ေသာ ကိစၥရပ္Aခ်ိဳ႕ ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ၎တို႔တြင ္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ ္
ငန္းစU ္မ်ား Aခ်ိန္ဇယားAတြက ္AစီAစU ္ေရးဆြဲေရး၊ UEC Aတြက ္ ျပည္႔ျပည္႔စံုစံုပါဝင္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ 
ေရး၊ UEC ႏွင္ ့ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ ခြဲAဆင္ဆ့င္႔ရံုးမ်ားၾကား ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးထူေထာင္ေရး၊ UEC ဝက္ဘ ္
ဆိုက္တြင ္ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားေဖာ္ျပေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုရွိေစကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ ္
မ်ားကိ ုလ်င္ျမန္စြာ Aခ်ိန္ႏွင့္တေျပးည ီေၾကညာႏုိင္ေရး၊ ပါဝငပ္တ္သက္ေနသူမ်ားႏွင္ ့ပံုမွန ္ခ်ိတ္ဆက္ဆက္ဆံေရး၊ 
UEC ၏ Aဆင့္Aားလံုးတြင ္က်ားမ တန္းတူAခြင့္Aေရးမ်ား ဖန္တီးေပးေရးတို႔ ပါဝင္သည္။  

ဂ။ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္စာရင္း (Aႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ မွ ၁၃)  
 ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲAတြက ္တစ္ႏုိင္ငံလံုးAတိုင္းAတာျဖင့ ္မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတငစ္ာရင္း ျပဳစုေရး လုပ္ငန္း 
စU ္သည ္နည္းစနစ္၊ AစီAစU ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
၏ ကနU ီးAဆင္႔ျဖစသ္ည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံတုငစ္ာရင္းႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္ ၃ ခ်က္ျဖစ ္
သည့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူတိုင္း မဲေပးခြင္ ့ ရရွိေရးAတြက ္ကြန္ျပဴတာျဖင္႔ ျပဳစုထားေသာ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းAေပၚ 
Aေျခခံကာျပဳစုေရး၊ မဲဆႏၵရွငစ္ာရင္းကိ ု သိမ္းဆည္းရန္ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲရန ္ ေဒတာေဘ့စ္ကိ ု စနစ္တက်စU ္းစားေရြး 
ခ်ယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ား ဆက္လကထ္ုတ္ေပးျခင္းတို႔ကိ ု ယခုAစီရင္ခံစာျပဳစုခ်ိန္တြင ္ Aျပည့္Aစံု 
ဆန္းစစ္ရန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဲစက္ဝန္းတြင ္ေစာလြန္းေနေသးသည္။ သို႔ေသာ ္ UEC Aေနျဖင္ ့မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင ္
စာရင္း မြမ္းမံျဖည့္စြက္ျခင္းကိ ုAခ်ိန္မ ီစတင္ႏုိင္ရန ္ ျဖစန္ိုင္သမွ် သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသင္႔ 
ရာ ၂၀၁၅ က ကြန္ျပဴတာျဖင္႔ျပဳစုထားေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုAေျခခံလ်က ္မြမ္းမံျပင္ဆငရ္နဟ္ူေသာ Aႀကံျပဳ 
ခ်က္ကိ ုထည္႔သြင္းစU ္းစားလုပ္ေဆာင္ေစလိုသည္။ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည္ပင ္Aမ်ားျပည္သူရယူခြင္မ့ရေသး 
ေသာေၾကာင္ ့ မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင္Aခ်က္Aလက္မ်ားကိ ု ထုတ္ျပန္ေပးရန ္ Aေရးဆိုထားေသာ Aႀကံျပဳခ်က္မွာ 
လည္း Aေကာင္Aထည္မေဖာ္ရေသးေပ။  

 ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကိ ုAေသးစားျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္မႈကိ ု၂၀၁၇ ႏွင္ ့၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက ္
ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္ ့မဲဆႏၵနယ္Aနည္းငယ္Aတြကသ္ာ လုပ္ေဆာင္ရေသးရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က တစA္ ိမတ္က္ဆင္း 
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္မႈ ပါဝင္သည္။ EU EFM က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္ ့ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားက 
၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည ္မတိက်ဟ ု ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ ္၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မည္ 
မွ်မတိက်ေၾကာင္းကိ ု ခ်ိန္ထိုးAကဲျဖတ္ႏုိင္မည္ ့ Aခ်က္Aလက္မ်ား မရနိုင္ေပ။ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္ ့
ၾကည့္ေလ႔လာေရးAဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ PACE က ၂၀၁၇  ႏွင္ ့၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတုိင္မီက ၂၀၁၅ မဲဆ 
ႏၵရွင္စာရင္းကိ ုစစ္ေဆးရန ္ႏွစ္ႀကိမ္တိုင ္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း UEC  က မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းAလိုက ္A ီလက ္
ထေရာနစ္ပံုစံျဖင္ ့Aခ်က္Aလက္မ်ားမထုတ္ေပးႏုိင္သျဖင္ ့မလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ႔ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသ ူ
မ်ားက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲAတြက ္တိက်ေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ပါ့မလားဟ ု UEC ၏ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ကိ ုတညီတညြတ္တည္း စိုးရိမ္လ်ကရ္ွိၾကသည္။  

 ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုမြမ္းမံျပင္ဆင္၍ တည္းျဖတ္ၿပီးသည့္Aခါ ထိုစာရင္းကိ ု၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲA 
တြက ္Aသံုးျပဳနိုငခ္ြင္ ့ ရွိမလားဆိုသညက္ိ ု ေရြးေကာက္ပြဲUပေဒက မရွင္းလင္းေပ။ UEC သည္ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင ္
စာရင္းကိ ုမြမ္းမံျပင္ဆငမ္ည္လား၊ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲAတြက ္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုလံုးဝAသစ္က စတင္ကာ ျပန ္
လည္ျပဳစုမည္လား ဆိုသည္ကိ ုစU ္းစားေနဆဲျဖစ္ပံုရသည္။ ဒုတိယAစီAစU ္ကိ ုေရြးခ်ယ္လွ်င ္UEC သည္ လူAား၊ 
ေငြAား ေျမာက္ျမားစြာ Aသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွ ိUEC AေနAထားသည္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ ့AေနA 
ထားမရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည။္  
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 UEC သည္ လက္ရိ ွ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုမြမ္းမံျပင္ဆငA္သံုးျပဳမည္ဟ ုဆံုးျဖတ္ပါက Aဓိကစိန္ေခၚ 
မႈမ်ားမွာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင ္Aသက္ ၁၈ ႏွစ ္ျပည့္မည့္ ပထမဆံုးAႀကိမ ္မဲဆႏၵရွင ္၄ ဒသမ ၈ သန္း 
ခန္႔ကိ ုပါဝင္ေAာင္ထည္႔သြင္းေရးႏွင္႔ ေသဆံုးသူမ်ားကိ ုမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ ွဖယ္ရွားရန္တို႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိAခ်ိန ္
ထ ိေသဆံုးသူမ်ားကိ ုမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ ွဖယ္ရွားမည့္ ထိေရာက္ေသာ စနစမ္်ဳိး မရွိေသးဘဲ Aခ်ိန္ႏွင့္Aမွ် မဲဆႏၵရွင ္
စာရင္းတြင ္ေသဆံုးသ ူAေရAတြက္က တိုးသထက ္တိုးလာေနသည္။ ၂၀၂၀ တြင ္ခန္႔မွန္းေျခ ေသဆံုးသ ူ၂ ဒသမ 
၄ သန္း သို႔မဟုတ ္၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည ္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင ္ပါဝင္ေနမႈAား Aလြယ္တက ူဖ်က္မရႏုိင္ေသာ မင္ကိ ု
Aသံုးျပဳမႈ၊ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားသည ္မိမ ိပတ္ဝန္းက်င္က ေသဆံုးသူမ်ား Aမ်ားစုကိ ုသိရွိေနမႈတို႔ေၾကာင္ ့Aေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုAတြက ္Aဓိကျပႆနာဟ ုမရႈျမင္နိုင္ျခင္း ရိွနိုင္သည္။ သို႔ေသာ ္ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒကိ ုျပင ္
ဆင္ရန ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရမည္ ့AေျခAေနမ်ဳိး ေရာက္ရွိလာပါက ေသဆံုးသူစာရင္းကိ ုႏုတ္ပယ္ျခင္းမျပဳ 
ရေသးလွ်င ္မဲ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းAထက ္ရရွိေၾကာင္း ျပသႏုိင္ရန္မွာ တကယ္ ့မဲဆႏၵရွင ္၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းAထက္မ်ားစြာက 
ေထာက္ခံမဲထည့္မွသာလွ်င ္စာရင္းသာရွိၿပီး မဲမထည့္ႏိုင္သည္ ့ေသဆံုးသ ူAေရAတြက္ကိ ုၿခံဳငံုမမိည္ျဖစ္သည္။  

 UEC ၏ AဆိုAရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားAေနျဖင္ ့မိမိတို႔ Aမည္စာရင္းကိ ုရပ္ရြာAဆင္ ့ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ ခြဲ႐ံုးမ်ား 
တြင ္၁၄ ရက္ ႏွစ္ႀကိမ ္ ျပဳလုပ္မည္ ့မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကညာရာတြင ္စစ္ေဆးႏုိင္ၾကမည္ျဖစသ္လို၊ UEC ဝက္ဘ ္
ဆိုက္ႏွင္ ့ မိုဘိုင္းAပလီေကးရွင္းမွတဆင့္လည္း ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၾကေၾကာင္းသိရိွရသည္။ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ 
ႏုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားကိ ုေတာင္းဆိုရန္မွန္သမွ်Aား ေကာ္မရွင္႐ံုးမ်ားတြင ္သတ္မွတ္ေဖာင္ပံုစကံိ ုျဖည့္စြက္ကာ ေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ ွAေတြ႕ AႀကံဳAမ်ဳိးမ်ဳိးရွိခဲ့သည့္တိုင ္ UEC သည္ 
ေလာေလာဆယ္တြင ္တစ္A ိမ္တက္ဆင္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျဖည္႔စြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးကိ ုမျဖစ္နိုင္ဟုလည္း မေျပာေသး 
ေပ။ သို႔ေသာ ္UEC ၏ ဘတ္ဂ်က္မလံုေလာက္ေသာေၾကာင္ ့Aလွဴရွငမ္်ားက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မွသာ ေဆာင္ရြက ္
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ UEC သည္ Aျခားနည္းလမ္းတစ္ခုAေနျဖင္႔ Aေျခခမံဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားAား 
ေပးAပ္ကာ ထိုပါတီမ်ား၏ AကူAညီျဖင့္ မြမ္းမံတည္းျဖတ္ရန္လည္းစU ္းစားလ်က္ရွိေသာ္လည္း ထိုကိစၥAတြက ္ 
ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္ရေသးေပ။  

 UEC သည္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုသိမ္းဆည္းရန္ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲရန ္ Excel ေဒတာေဘ့စA္ား Aသံုးျပဳရန ္ဆံုး 
ျဖတ္ပံုရကာ ၿမိဳ႕ နယ္ ၃၃၀ မ ွ ေရြးေကာက္ပြဲ Aရာရွိမ်ားကိ ု ေဒတာေဘ့စသ္ို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္မ်ား ေပးAပ္မည္ျဖစ ္
သည္။ ေဒတာေဘ့စ္သည ္႐ိုးရွင္းသျဖင္ ့UEC သည္ ထပ္ေဆာင္းစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရး AစAီစU ္မ်ား 
မလိုပဲ လက္ရွ ိA ိုင္တီဝန္ထမ္းAင္Aားျဖင့ ္ေAာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္သင္႔သည္။ သို႔ေသာ ္တခ်ိန္တည္းမွာပင ္ေဒ 
တာေဘ့စ္သည ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ကာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကိ ုလိုသလိုလုပ္သြားျခင္းမ်ိဳးAတြက ္လံုၿခံဳ 
ေရးAကာAရံမ်ားAားနည္းသျဖင္ ့ႏုိင္ငံေရးၿပိဳငဖ္က္မ်ားက AကာAကြယ္မဲ႔သြားေသာ စနစ္တစ္ခလုံုးကိ ုAလြဲသံုး 
စားျပဳသည္႔ Aႏၱရာယ္ရွသိည္။  

 Aလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့လူU ီးေရ ဝန္ႀကီးဌာနသည ္ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ ္
ေပးလ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားသည ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားAဖို႔ မဲေပးသည့္ကိစၥAပါAဝင ္ကိစၥAမ်ား 
Aျပားတြင ္ နိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရသည္႔ Aဓိကပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရွိAခ်ိန္ထ ိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး 
ကတ္ျပား မည္မွ်ထုတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မသိနိုင္ေပ။ သို႔ေသာ ္ေသခ်ာေပါက္ ယူဆနိုင္သည္႔ Aခ်က္တစ္ခ်က ္
မွာ Aရြယ္ေရာက္ၿပီးသူလူU ီးေရ၏ ႀကီးမားေသာ ပမာဏတစ္ခသုည္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား လက္ဝယ္မရွိၾက 
ေသးသည့္Aခ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည ္မဲ႐ံု၌ မွတ္ပံုတင္ျပကာ ဝင္ရမည္ ့
စနစ္မ်ဳိး ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟ ု ခန္႔မွန္းရသည္။ ၂၀၁၅ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ၂၀၁၈ ႏွင္ ့ ၂၀၁၉ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ပင ္မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည ္မဲထည့္ရန ္မွတ္ပံုတင္ျပသရန ္လိုAပ္လိမ္႔မည္မဟုတ္ဟ ုေမွ်ာ္လင္႔ရ 
သည္။  



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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 မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္း၊ မဲ႐ံုတစ္ခုခ်င္းAလိုက ္မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင္စာရင္းAခ်က္Aလက ္AေရAတြက္ကိ ု
လက္ရွိAခ်ိန္ထ ိAမ်ားျပည္သူတို႔ ရယူနိုင္ခြင္႔ မရိွေသးေပ။ စာရင္းေကာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ သုေတသနAတြက္ျဖစ္ေစ 
စစ္တမ္းေကာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကိ ုလိုAပသ္ည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေစ၊ လူထုAေျချပဳ 
Aဖြဲ႕Aစည္းျဖစ္ေစ တစ္U ီးခ်င္း UEC ထ ံေႏွးေကြးသည္႔ Aဆင့္မ်ားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပ ီေတာင္းခံၾကရကာ မွတ္တမ္း 
မ်ား မိတၱဴရယူရန္Aတြက္လည္း ႐ံုးသို႔ Aခေၾကးေငြေပးသြင္းၾကရသည္။ လိုခ်င္သည္ ့ မွတ္တမ္းပမာဏမ်ားျပား 
ေလ ႐ံုးစရိတ္ေပးသြင္းရေငြလည္း မ်ားျပားေလျဖစ္သည္။  

 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင၏္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ တြင ္မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင္စာ 
ရင္းႏွင္ ့Aခ်က္Aလကစ္ီမံခန္႔ခြဲမႈ မ႑ိဳင္လည္း ပါဝင္ၿပီး “မဲေပးခြင္ရ့ွိသူတိုင္း စာရင္းတြင ္ပါဝင္သည့္ ္တိက်ေသာ 
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရန”္ ဟူေသာ မဟာဗ်ဴဟာပန္းတိုင္ကိ ု၂၀၂၁ ခႏုွစ္ကုန ္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး Aေကာင္Aထည ္
ေဖာ္ရန္လည္း သတ္မွတ္ထားသည္။  

ဃ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း (Aႀကံျပဳခ်က္ ၁၄ မွ ၁၆)  
 ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းAည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းတစ္ခုတည္းႏွင္႔ဆိုင္ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္း 
ပံုAေျခခံUပေဒကိ ု ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲUပေဒကိ ု ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ရန္မလိုဘဲ UEC က 
ထုတ္ျပန္ထားသည္ ့ နည္းUပေဒမ်ားကိ ု ျပဳျပင္႐ံုျဖင္ ့ ျဖစ္ႏုိင္သည္ ့ Aခ်က္မ်ားကိ ု Aဓိကထားသည္။ ၎တို႔တြင ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင္႔ ေနထိုင္မႈကိ ုသက္ေသျပရန ္တို႔Aတြက ္တသမတ္တည္းျဖစ္ၿပီး ပိုမိ ု
ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ား Aသံုးျပဳရန ္လိုAပ္ပံုျဖစ္သည္။ ထို႔Aျပင ္ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းAမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး Aယူခံကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း UEC က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ 
ကိုင္တြယ္ရန ္Aႀကံျပဳထားသည္။ Uပမာ Aမ်ားျပည္သူ ၾကားနာမႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိ ုAမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ ္
ျပန္ေပးရန္၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားထ ံစာျဖင့္ေရးသားကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင္ ့ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ရျခင္းAေၾကာင္းရင္းမ်ားကိ ုA 
သိေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲAတြက ္Aမႈကိ ုေျခရာခံၾကည္႔ရႈနိုင္မည္႔ စနစ္ကိ ုIFES AကူAညီျဖင့္  
Aေကာင္Aထည္ေဖာမ္ည့္ AလားAလာမ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။ ၎သည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကိ ုကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင္႔ 
ပတ္သက္၍ ပိုမိပုြင့္လင္းျမင္သာမႈကိ ု ေဖာ္ေဆာင္လာနိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မွတ္တမ္းကိစၥရပ္တြင ္တေျပးည ီ မ 
ရိွျခင္းကိုကား ေျဖရွင္းႏုိင္U ီးမည္မဟုတ္ေပ။  

 ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင္ ့မွတ္ပံုတင္ဖ်က္သိမ္းျခင္း ကိစၥရပ္တြင္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည ္
တင္းက်ပ္လြန္းေနေၾကာင္း EU EOM 2015 က စU ္းစားမိသည္။ ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း Aက္Uပေဒ ၂၀၁၀ 
Aရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မူဝါဒရပ္တည္ခ်က္ကိ ုကန္႔သတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပါတီAဖြဲ႕ဝင္တစ္U ီးU ီးက တရားမဝင ္
Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ပါတီဝင္သည ္မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိ ုကုန္ကူးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက ္
ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ထိုပါတီ၏ မွတ္ပံုတင္ကိ ုပယ္ဖ်က္မည္ဟုဆိုထားရာ ပါတီတစ္ခုAေနျဖင္႔ မိမိ၏ Aဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိ ုတ 
ခ်ိန္လံုးေစာင္႔ၾကည္႔ရန္မွာ သဘာဝမက်ေပ။  ထိုUပေဒကိ ုမေဝးေသာ Aနာဂတ္တြင္လည္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန ္Aလား 
Aလာမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒတြင ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ဓမၼဓိဌာန္မက် 
သည္႔ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားေသာ Aခန္းပါဝင္ရာ ပါတီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုကန္႔သတ္ထားသည္။5 ႏုိင္ငံေရးပါတ ီ

                                   
5 ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံုAေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၇ တြင ္ေဖာ္ျပထားခ်က္Aရ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသည္ ေAာက္ပါAခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေတြ႕ရွိလွ်င္ မွတ္ပံုတင္ 
ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္Aား လက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းသ ူAဖြ႕ဲAစည္း သို႔မဟုတ ္ Aၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴး 
လြန္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေသာ Aဖြ႕ဲAစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္  မတရားAသင္းAျဖစ္  ေၾကညာခံရေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ 
ဆက္သြယ္ျခင္း  သို႔မဟုတ္  Aားေပးကူညီျခင္း၊ (ဂ) ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုခု၏ Aစိုးရ သို႔မဟုတ ္ ဘာသာေရးAဖြ႕ဲAစည္း သို႔မဟုတ္ AျခားAဖြ႕ဲAစည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ ္လူ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္U ီးU ီးထံမ ွေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ AျခားAေထာက္Aပံ့တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစြဲျခင္း 
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မ်ားဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခပံါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိ ုျပင္ဆင္လိုလွ်င ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ ္၇၅ ရာခို္င္ႏႈန္း Aထက္ 
၏ ေထာက္ခံမႈကိ ုရရွိရန္လိုသည္။  

 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းAရဆိုလွ်င္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား A 
တြက္ လိုက္နာAပ္သည္႔ က်င္႔ဝတ္မ်ား (Code of Conduct) ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက Aတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ ္
သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္မွ UEC သည္ လိုက္နာAပ္သည္႔ က်င္႔ဝတ္မ်ားတြင ္ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ 
မႈရိွ၊ မရိွ ေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လိုက္နာရမည္႔ က်င္႔ဝတ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုး 
သပ္၍ ျပင္ဆင္ေရးကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက Aားေကာင္းစြာ ေထာက္ခံေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္။    

င။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း (Aႀကံျပဳခ်က္ ၁၇ မွ ၂၃)  
 လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ Aသင္းဖြဲ႕ ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒတြင ္မလိAုပ္ဘဲ 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္းႏွင္႔ Aျခားေသာ Uပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊ 
ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕ဝွကခ္်က္Aက္Uပေဒ၊ တရားမဝင္Aသင္းAဖြဲ႕Aစည္းUပေဒ၊ A ီလက္ထေရာနစ္ Uပေဒမ်ားကိုလည္း 
ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသး။  

 မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ AျခားAႀကံျပဳခ်က္မ်ားရိွရာ ၎တို႔မွာ UEC ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
သာ ျပင္ဆင္ရန္ လိုAပ္ရာ UEC သည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ ကိုင္တြယ္နိုင္ေကာင္းသည္။ မဲဆြယ ္
စည္း႐ံုးရန္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ ့Aခ်ိန္ကို ၄၈ နာရီမွ ၇၂ နာရီAတြင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္၊ မဲဆြယ္မည့္ 
Aေၾကာင္းAရာကို UEC သို႔ ႀကိဳတင္တင္ျပ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ Aမုန္းစကားမ်ားႏွင္႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ရန္ သီးသန္႔စနစ္မ်ား ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲAတြက္ Aသံုးျပဳနိုင္ဖြယ္မျမင္ေပ။ လိုက္နာရ 
မည္႔ က်င္႔ဝတ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈေၾကာင္႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ေသာ ညိွႏိႈင္းေရးAဖြဲ႕ သည္ ေဒသႏၱရAဆင္႔တြင ္  Aမုန္းစ 
ကားမ်ားႏွင္႔ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားပါက ကိုင္တြယ္ရာတြင ္လက္ေတြ႕ Aက်ဆံုး၊ Aထိေရာက္ဆံုးႏွင္႔ Aခ်ိန္မီေျဖရွင္း 
နိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။        

 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ တြင ္ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ မဲ 
ဆြယ္စည္းရံုးေရး ရန္ပံုေငြကို ပိုတင္းက်ပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာလ္ည္း EU EOM 2015 က မဲဆြယ္ 
စည္းရံုးေရး ရန္ပံုေငြႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္မေဖာ္ရေသးေပ။ ထိုAႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
တြင္  Aထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး သံုးစြဲေငြကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းAား 
ပိုမိုသံုးစြဲခြင္႔ေပးရန္၊ ကိုယစ္ားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး Aသံုးစရတိ္ကို လြတ္လပ္ေသာ ပေရာ္ဖက ္
ရွင္နယ္ စာရင္းစစ္Aဖြဲ႕ မ်ားျဖင့္ စာရင္းစစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ တစ္U ီးခ်င္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါ 
တီမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ေငြစာရင္းမ်ား၏ Aစီရင္ခံစာAပါAဝင္ ရန္ပံုေငြရရွိမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ပံုမွနစ္ာရင္းမ်ားကို 
တင္ျပေရး တို႔ျဖစ္သည္။       

 လက္ရိွAားျဖင္႔ STEP ဒီမိုကေရစီ II AစီAစU ္သည ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ Aသံုးစရိတ္ေဖာ္ျပရ 
မည္႔ ပံုစ ံ ၂၀ ကို ပိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေAာင ္ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိသုို႔ ရိုးရွင္းေAာင္လုပ္ျခင္းျဖင္႔ Aစီရင္ခ ံ
သည္႔ စနစ္ရိုးရွင္းလာကာ ၎သည္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ရန္ပံုေငြႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး EU EOM ၏ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာတြင္ Aနည္းငယ္တိုးတက္လာနိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးA 
သံုးစရိတ္ကို လြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေရွာင္တခင္ စာရင္းစစ္ေရးႏွင္႔ မဲဆြယ္ကာလAတြင္း ႏုိငင္ံေရး 
ပါတီမ်ား၏ Aေသးစိတ္စာရင္းရွင္းတမ္းတင္ျပျခင္းတို႔တြင ္Aနည္းငယ္တိုးတက္လာနိုင္သည္။    
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စ။ မီဒီယာ (Aႀကံျပဳခ်က္ ၂၄ မွ ၂၉)  
  မီဒီယာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးပါ။ ထိAုႀကံျပဳခ်က ္
မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားAား ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး၊ မီဒ ီ
ယာမ်ားAတြက္ နိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီေသာ Uပေဒမူေဘာင္မ်ား က်င္႔သံုးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။    

 မီဒီယာႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာ Aသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ Aစိုးရက 
ဝင္ေရာက္စြကဖ္က္ေနသည့္ ကိစၥရပ္Aမ်ားAျပားကိုလည္း သတင္းမ်ား ၾကားသိရသည္။ Aာဏာပိုင္မ်ား၏ တံု႔ျပန ္
မႈကိ ု နားလည္ရခက္ခဲသျဖင့္ Aတိုင္းAတာတစ္ခုAထ ိ မိမိဖာသာ ဆင္ဆာျဖတ္ေနရျခင္းကို ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက 
သိရိွၾကသည္။ ထို႔Aျပင္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကိ ု ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပၿပီးေနာက ္ ၎သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာၿပီးသည့္တိုင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည ္Aမႈဖြင့္Aေရးယူခံရႏုိင္ေျခလည္းရွိေနသည္။ Aက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ တပ္မ 
ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားAေရး၊ Aထူးသျဖင့္ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္Aေရးမ်ား ေဖာ္ျပျခင္းမွလြဲ၍ က်န ္
ကိစၥမ်ားတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကိ ု Aတိုင္းAတာတစခ္ုAထိ ေလးစားမႈရွိသည္ဟု ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားကဆိ ု
သည္။  

 နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာကမ္်ားAဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းလြတ္လပ္မႈၫႊန္းကိန္းAရ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသည ္ႏုိင္င ံ၁၈၀ Aနက ္Aဆင္ ့၁၃၇ ေနရာတြင္ရွိသည္ဟ ုသိရသည္။ ၎နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္ 
မ်ားAဖြဲ႕၏ AဆိAုရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္Aတြင္းက ဂ်ာနယ္လစ ္၂၀ ခန္႔ Aေရးယူခံခဲ့ရၿပီး Aမ်ားစုသည ္A ြန္လိုင္း Aသ 
ေရဖ်က္မႈ ဆက္သြယ္ေရးUပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင္ ့ Aေရးယူခံရျခင္းခံရသည္ဟ ု ဆိုသည္။ ႐ိုက္တာသတင္း 
ေထာက္ႏွစ္U ီးသည္လည္း ကိုလိုနီေခတ္Uပေဒျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ိဳ႕ဝွက္Uပေဒပုဒ္မျဖင္ ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင ္
ဖမ္းဆီးခခံဲ့ရၿပီး ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင ္ ေထာင္ဒဏ ္ ခုနစ္ႏွစ ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔Aျပင ္ Eleven Media မ ွ
သတင္းသမားသံုးU ီးသည္လည္း ၂၀၁၈ ေAာက္တိုဘာတြင ္ ဖမ္းဆီးခံရကာ Aမ်ားျပည္သူ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ ္
ေAာင္ သို႔မဟုတ ္ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန ္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပမႈ၊ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့ ္
စြဲခ်က္တင္ခံထားရၿပီး ေထာင္ဒဏ ္ႏွစ္ႏွစ ္Aျပင/္သို႔မဟုတ ္ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္ရႏုိင္ေျခရွိသည္။ သို႔ေသာ ္ထိုAမႈ 
ကိ ုျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးထားသည္။  

 ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈAေၾကာင္း သတင္းေရးမည့္ ဂ်ာနယ္လစမ္်ား 
Aတြက ္ ေရြးေကာက္ပြဲလက္စြဲစာA ုပ္ျပဳစုထားသည္။ ေကာင္စီသည ္ Aျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ု ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးႏုိင ္
ေသာ္လည္း ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်ကမ္်ားသည္ Uပေဒကဲ႔သို႔ လိုက္နာရန ္သတ္မွတ္ခ်က္မရိွသျဖင္႔ ေက်နပ္မႈမရွ ိ
သူမ်ားသည ္UပေဒAရ Aေရးယူျခင္းလမ္းကိ ုေရြးခ်ယ္နိုင္သည။္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည ္မီဒီယာလုပ္ကိုင ္
ခြင့္လိုင္စင ္ထုတ္ေပးႏုိင္သည္ ့တာဝန္ရိွေသာ  Aဖြဲ႕Aစည္းျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီAေနျဖင္ ့လာမည္ ့
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလတြင ္မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားAတြက ္ရင္းျမစ္လံုေလာက္စြာ ရွ၊ိ မရွ ိမေသ 
ခ်ာေသးေပ။ 

ဆ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေရး (Aႀကံျပဳခ်က္ ၃၀)  
 မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းAပါAဝင ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ Aဆင့္တို္င္းကိ ုေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာသူမ်ား 
လက္လွမ္းမီေစေရးAတြက ္Aႀကံျပဳ၍ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း လက္ရွိAခ်ိန္ထိတိုင ္၎ကိ ုAေကာင္Aထည ္
ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ 

 လကရ္ွိAခ်ိန္တြင ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစU ္၏ Aဆင့္Aားလံုးကိ ုေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာရာတြင ္ ျပည္တြင္း၊ 
ျပည္ပ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္္ၾကည့္ေလ႔လာသူမ်ားကိ ုတားဆီးသည့္ Uပေဒမ်ဳိးေတာ႔ မရိွပါ။ သို႔ေသာ ္လက္ေတြ႕တြင ္
ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားကိ ုAၿမဲတေစ မဲရံုတြင္းသို႔ ဝင္ခြင္႔ေပးသည္မဟုတပ္ါ၊ Aထူးသျဖင္႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား 
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၏ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ မဲ႐ံုမ်ားသို႔ မသြားေရာက္နိုင္ေပ။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ UEC က ႀကိဳတင္မဲေပး 
ျခင္း လုပ္ငန္းစU ္Aေပၚ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းေၾကာင္႔ Aဓိကျဖစ္သည္။    

 ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္မဲေပးသည္႔ တစ္ေန႔လံုး AတားAဆီးမရွ ိသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ရခဲ ့
ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ ္သတင္းAခ်က္Aလက္မရိွျခင္းAပါAဝင ္A 
ေၾကာင္းAမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္ ့မဲဆႏၵနယ ္ ျပင္ပႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကိ ု ၾကည္႔ရႈခြင္႔မရခဲ႔ဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင ္ PACE/PTE ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာသူမ်ားသည ္ မဲဆႏၵနယ္ျပငပ္ႀကိဳတင္မဲ 
ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစUက္ို ုေစာင့္ၾကည့္ခြင္ ့မရခဲ့ေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ လုပ္ငန္းစU ္သည္လည္း ပြင့္လင္းျမင ္
သာမႈမရွိသလိ ုUEC က ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈမရိွေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။    

ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာသူမ်ား၏ သြားေရာက္ေလ့လာခြင္က့ိစၥသည္လုပ္ငန္းစU ္၏ ၿခံဳငံုပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ၊ ျပည္႔ 
စံုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိနက္ိ ုရယူနိုင္မႈတို႔ျဖင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ႀကိဳတင္မဲထည့္မည္ ့ရက္စြဲ၊ Aခ်ိန္ႏွင္ ့ေနရာ 
မ်ားကိ ုAခ်ိန္မီႏွင္႔ ရွင္းလင္းေသာ ျပကၡဒိန္မ်ဳိး မရွိျခင္းေၾကာင္ ့လက္ေတြ႕ တြင ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာသူမ်ားကိ ုေနရာ 
ခ်ထားေရးAတြက ္ျပင္ဆင္ရန ္မျဖစ္နိုင္ေပ။    

 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ တြင ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္ ့
ၾကည့္ေလ႔လာေရးမ႑ိဳင္လည္းပါဝင္ၿပီး “ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေရးလုပ္ငန္းစU ္ကိ ုAားေကာင္းေAာင ္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ AသိAမွတ္ျပဳမႈ ပိုမိုရိွလာေစရန”္ ဟူေသာ မဟာဗ်ဴဟာပန္းတိုင္ကိ ု
၂၀၂၁ ပထမသံုးလပတ္Aကုန ္ေနာက္ဆံုးထား ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း လ်ာထားသည္။  

ဇ။ က်ားမေရးရာႏွင့္ Aခြင္႔Aေရးမရေသာ Aုပ္စုမ်ား (Aႀကံျပဳခ်က္ ၃၁ ႏွင့္ ၃၂)  
 ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားAေနျဖင္ ့ Aမ်ဳိးသမီးပါဝငမ္ႈတိုးလာေရးကိ ု ေသခ်ာေစသည္႔ Aေထာက္Aကူျပဳလုပ ္
ေဆာင္မႈမ်ား မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန ္Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန ္ယေန႔Aခ်ိန္ထ ိ Aဓိပၸါယ္ရိ ွ
ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မေတြ႕ရေသးေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္႔ Aမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း AေရAတြက ္
သည္ ဘဲဂ်င္းလုပ္ငန္းပလက္ေဖာင္းတြင ္သတ္မွတ္ထားေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းAနိမ့္ဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ပင ္မေရာက္ 
႐ွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ယွU ္္ၿပိဳင္မႈႏႈန္းသည ္ ၂၀၁၅ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ ၁၃ 
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္၉ ရာခိုင္ႏႈန္း 
သာ Aသီးသီးရွိခဲ့သည္။ ပါတီဖြဲ႕ စည္းပံုမ်ားတြြင္လည္း ထိုAခ်ိဳးကို က်င္႔သံုးသင္႔ေသာ္လည္း AတိAက်Aခ်က္A 
လက္မ်ား မသိရပါ။    

 မသန္စြမ္းသူမ်ားAတြက ္ပိုမိAုဆင္ေျပကိုက္ညီသည္ ့မဲ႐ံုမ်ားထည့္သြင္းရန ္UEC ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ဆက ္
လက္လုပ္ေဆာင္ရန ္Aားေပးသည္႔ Aႀကံျပဳခ်က္Aတြက ္Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း ရွ/ိမရွ ိAကဲျဖတ္ရန ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲစက္ဝန္းAရ ေစာလြန္းေနေသးသည္။ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္မသန္စြမ္းမ်ားAတြက ္Aထူး 
စီမံထားေသာ မဲ႐ံုမ်ားကိ ုမဲဆႏၵနယ္Aခ်ိဳ႕တြင ္Aသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မ ူထိုသို႔ 
မေတြ႕ရွိရေၾကာင္းကိ ုPACE/PTI  ျပည္တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ဆိုသည္။ လက္ရွ ိUEC ၏ ဘတ ္
ဂ်က္Aကန္႔Aသတ္သည ္ ထိုAႀကံျပဳခ်က္ကိ ု Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေရးAေပၚ Aႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွနိုင္သည္။     

 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင၏္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ တြင ္Aားလံုးပါဝင္လာနိုင ္
ေရးကိ ု ျမႇင့္တင္ေရးပါဝင္ရာ “ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစU ္တစ္ခုလံုးတြင ္ AတားAဆီးမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိ ု
ဖယ္ရွားျခင္းျဖင္႔ က်ား/မAားလံုး၊ တိုင္းရင္းသားAားလံုး၊ လူငယ္၊ မသန္စြမ္းႏွင္ ့စစ္ေဘးေရွာငမ္်ားပါမက်န္ တန္းတ ူ



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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ညီပါဝင္ႏုိင္ေရးကိ ု ေသခ်ာေစရန္” ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ၂၀၂၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေနာက္ဆံုးထားၿပီး Aေကာာင္A 
ထည္ေဖာ္ရန ္မွန္းထားသည္။  

စ်။ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးေရးႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ သတင္းAခ်က္Aလက္ (Aႀကံျပဳခ်က္ ၃၃ မွ ၃၄)  
 Aႀကံျပဳခ်က္ႏွစ္ခ်က္က UEC Aေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေရးAစီAစU ္ႏွင္ ့ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
နုိ္င္ငံသားပညာေပးAစီAစU ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန ္တိုက္တြန္းထားသည္။ Aႀကံျပဳခ်က္ ႏွစ္ခ်က္၏ ေAာင္ျမင္မႈသည ္
ေရြးေကာက္ပြဲAခ်ိန္စက္ဝိုင္းAရ Aကဲျဖတ္ရန ္ေစာလြန္းေနေသးသည္။ 

 ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွငပ္ညာေပးAစီAစU ္Aတြက္ ႏုိင္ငံတကာAလွဴရွင္မ်း ပံ႔ပိုး 
မႈျဖင္႔ လုပ္ကိုင္သည့္ လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားလက္သို႔ ရာႏႈန္းျပည္ ့Aပ္ႏံခွဲ့ရသည္။ UEC ၏ Aခန္းက႑မွာ 
မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးAစီAစU ္တြင ္Aသံုးျပဳမည့္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကိ ု ျမန္မာႏွင္ ့တိုင္းရင္းသားဘာသာေလးမ်ဳိး 
တို႔ျဖင္ ့ ျပဳစုထားသည္တို႔ကိ ုAတည္ျပဳေပးရျခင္းသာ ရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔စီစU ္မႈသည္ Aတိုင္းAတာေသးသည့္ ၾကား 
ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိးAတြက ္Aလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင ္စU ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ရန ္မျဖစ္နိုင္ေပ။     

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးAစီAစUမ္ရိခွဲ့ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ ့
လာသူမ်ားက ဆိုသည္။ Aထူးသျဖင္ ့ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ျဖစၿ္ပီး ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ A 
ေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင္႔ယွU ္လွ်င ္ မဲဆႏၵရွငပ္ညာေပးAစီAစUတ္စ္ခုလံုးကိ ု ဆန္းစစ္ပါက Aကန္႔သတ္ႏွင္႔ 
သာရိွေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။ UEC သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္မဲဆႏၵရွင္ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ႏုိင ္
ခဲ့သလိ ုCSO မ်ားသည္လည္း တက္တက္ႂကြႂကြ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  

 IFES ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင္ ့ Hornbill ႏွင္႔ MYNFREL Aဖြဲ႕ မ်ားသည္ UEC ႏွင္ ့လက္တြဲကာ လက္ရိွတြင ္
“၂၀၂၀ ပထမဆံုးAႀကိမ ္မဲေပးမည့္ လူငယ္မဲဆႏၵရွင္မ်ား” Aမည္ျဖင္ ့ႏုိင္ငံသားပညာေပးAစီAစUက္ိ ုAေကာင ္
Aထည္ေဖာလ္်က္ရွိၿပီး မဲလာေပးသူနည္းသည္႔ ေဒသမ်ားမွလူငယမ္်ားကိ ုခ်ိတ္ဆက္ရန ္ပစ္မွတ္ထားသည္။ ပေရာ 
ဂ်က္ပထမAဆင့္တြင ္ၿမိဳ႕နယ ္၃၃၀ Aနက ္၆၇ ၿမိဳ႕နယ္တြင ္Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္သည္။    

 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင၏္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ တြင ္နိုင္ငံသားႏွင္႔ မဲဆႏၵ 
ရွင္ပညာေပး မ႑ိဳင္လည္း ပါဝင္ၿပီး “ညိွႏိႈင္းထားၿပီး ထိေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံသားပညာေရးႏွင္ ့ မဲဆႏၵရွင ္ ပညာေပး 
AစီAစU ္မ်ား AကူAညီျဖင့္ နိုင္ငံသားAားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစU ္မ်ားကိ ုပိုမိုသိရွိလာေစေရးႏွင္ ့တိုး၍ပါဝင ္
လာေရး” ဟူေသာ ပန္းတိုင္ကိ ုေဖာ္ေဆာင္ရန ္၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းAထ ိလ်ာထားသည္။  

ည။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ Aျငင္းပြားမႈမ်ား (Aႀကံျပဳခ်က္ ၃၅ မွ ၃၈)   
 ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Aျငင္းပြားမႈမ်ားAတြက ္လက္ရိွစနစ္မ်ားAေပၚ AဓိကAႀကံျပဳခ်က္ ေလးခုသည ္
မွ်တေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ Aခ်ိန္္မီေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈ၊ တရားေရးစနစ္လက္လွမ္းမီမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲခံုရံုးမ်ား၏ Aမီ ွ
Aခိုကင္းမႈတို႔ႏွင္႔ဆိုင္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားသည္။ ဤAႀကံျပဳခ်က္မ်ားAနက ္ႏွစ္ခုသည ္AေျခခံUပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္ပါဝင္ေန၍ Uပေဒဆိငု္ရာ ျပင္ဆင္မႈလိုAပ္သည္။ ၎တို႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲAျငင္းပြားမႈခံုရံုးမ်ားသည္ 
UEC ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ ွကင္းရွင္းေစရန္၊ Aျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုတရား႐ံုးက ကိုင္တြယ္ေစရန္၊ UEC ဆံံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ု
Aယူခံဝငပ္ိုငခ္ြင့္ရွိေစရန္ႏွင့ ္ Aမႈနိုင္ပါက တရားေရးစရိတ ္ ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင္ရ့ရန ္ စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ သို႔ 
ေသာ္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီလိုAပ္သည္ ့ Uပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆငမ္ႈမ်ား ျပဳႏုိင္ရန ္ AလားAလာမရွ ိ
ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ 

 လာမည္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီ UEC သည္ နည္းUပေဒမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းA 
သစ္မ်ား ထည္႔သြင္းျခင္းမ်ားျဖင္႔ AျခားAႀကံျပဳခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကိ ု Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိငသ္ည္။ ၎တို႔သည ္
ေရြးေကာက္ပြဲAလြန ္Uပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ုAၿပီးသတ္AဆံုးAျဖတ္ေပးနိုငမ္ည့္ ရွင္းလင္း၍ သင္႔ေလ်ာ ္
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ေသာ Aခ်ိန္ကန္႔သတ္ေပးရန္၊ Aျငင္းပြားမႈမ်ားAတြက ္ ၾကားနာမႈမ်ားမွသည ္AဆံုးAျဖတ္ေပးသည္Aထိ ျပည္ 
နယ္ႏွင္ ့တို္င္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ Aာဏာခြဲေပးရန္ႏွင္႔ ဆံံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပြင္လင္းျမင္သာမႈရိွေရးတို႔ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴ 
ဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ မ႑ိဳင္ ၆ တြင္လည္း UEC သည္ Aျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစUမ္်ားကိ ု ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈပိုရိွေAာင ္ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားAရ UEC သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ Aျငင္းပြားမႈႏွင္႔ဆိုင္ေသာ Uပေဒမ်ားႏွင္ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ျပနလ္ည္သံုးသပ္ရန ္စီစU ္ထားၿပီး 
ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ ခြဲAဆင့္ဆင့္ကိ ုတိက်ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးကာ Aျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးAတြက ္
သင္တန္းေပးသြားရန္လည္းရွိသကဲ့သို႔၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကိ ုAမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီမႈတိုးတက္ရန္Aတြက ္
UEC ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင္႔ တိုင္းျပည္တဝွမ္းAျခားေဒသမ်ားတြင ္ခံု႐ံုးမ်ားဖြဲ႕ ေပးမည္ျဖစ္ကာ ခံုရံုးမ်ား၏ ၾကားနာမႈႏွင္႔  ဆံုးျဖတ ္
ခ်က္မ်ားကိ ုAမ်ားျပည္သူတက္ေရာက္နားေထာင္ႏုိင္ရန ္စီစU ္မည္ျဖစ္သလို၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ုမေက်နပ္ပါကလည္း 
သက္ဆိုင္သူမ်ားသည ္  ေနာက္ထပ္တဆင့္Aယူခံနိုင္ရန ္ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။ UEC သည္ IFES ၏ ပံ႔႔ပိုးမႈျဖင္႔ 
ကြန္ပ်ဴတာျဖင္႔ Aမႈကို ေျခရာခံသည္႔ စနစ ္(CTS) ထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ၎တြင ္Aမႈတစ္ခုခ်င္း Aေသး 
စိတ္သာမက ခံုရံုးမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကိ ု ၂၀၂၀ မတိုင္မ ီA 
ေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ထိုလုပ္ေဆာင္နိုင္မႈသည ္Uပေဒကိ ုAသံုးျပဳမႈ တသမတ္တည္းျဖစ္လာၿပီး ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈမ်ားတြင ္တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ကာ Aက်ဳိးဆက္Aျဖစ ္ေရြးေကာက္ပြဲ Aျငင္းပြား 
မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္းမ်ားAေပၚ Aမ်ားျပည္သူယံုၾကည္မႈ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

 ထို႔Aျပင ္UEC သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီႏွင္ ့ေရြးေကာက္ပြဲကာလAတြင္း၊ Aထူးသျဖင္႔ မဲဆြယ္စည္း 
ရံုးေရးကာလAတြင္း တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုကိုင္တြယ္ရန ္Aဆင့္ဆင့္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ ္
မတီမ်ား Aေပၚ မီွခိုရသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားAေပၚ 
ေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား လိုAပ္သည္။    

ဋ။ မဲထည့္ျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္း၊ မဲရလဒ ္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း (Aႀကံျပဳခ်က္ ၃၉ မွ ၄၄)  
 ဤAေၾကာင္းAရာႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး Aႀကံျပဳခ်က္ ေျခာက္ခ်က္Aနက ္တစ္ခ်က္ကိ ုAျပည့္Aဝ Aေကာင ္
Aထည္ေဖာ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ မဲဆႏၵရွင၏္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိ ုရွင္းလင္းေနသမွ် ထိုမဲကိ ုခိုင္လံမုဲAျဖစ ္သတ္မွတ္ရန္ျဖစ ္
သည္။ ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင ္လုပ္ေဆာင္ခ်က ္သို႔မဟုတ ္လုပ္ေဆာင္မႈသည ္လက္ရိွလုပ္ေနေသာ္လည္း Aေကာင္A 
ထည္ေဖာ္မႈကိုမ ူAတည္မျပဳနိုင္ေသးေပ။ ၎မွာ UEC ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုထိန္းထားရနႏ္ွင္ ့Aေတြ႕ Aႀကံဳရိွေသာ ဝန ္
ထမ္းမ်ားကိ ု ရယူနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ Aျခားကိစၥရပ္တစ္ခုတြင ္ ေရြးေကာက္ပြဲစက္ဝန္းတြင ္ ေစာလြန္းေသးသျဖင္႔ မ 
ဆံုးျဖတ္နိုင္ေသးေပ။ ၎မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္Aည ီေဆာင္ရြက္တတ္ေAာင ္
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မဲမေပးရေသးေသာ မဲစာရြက္Aသစ ္ပ်က္စီးပါက ေနာက္ထပ္တစ္ရြက ္ထုတ ္
ယူပိုင္ခြင့္၊ မဲ႐ံုမ်ားတြင ္လိုAပ္ပါက မဲျပန္လည္ေရတြက္ခြင့္၊ မဲရလဒ္မ်ား၊ ရလဒ္ႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကိ ု
Aျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ေရး ဆိုသည္ ့Aႀကံျပဳခ်က္ သံုးခ်က္ကိုမ ူလံုးဝAေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ 

 ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မ ီUEC သည္ မဲေပးျခင္းလက္စြဲတြင ္ခိုင္လံုမဲကိ ုAဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပး 
ခဲ့ကာ ခိုင္လံုမဲနမူနာမ်ားႏွင္႔ ပယ္မဲနမူနာမ်ားကိ ုမဲရံုဝန္ထမ္းမ်ားAားရွင္းျပထားသည္။ ၎ကိ ုေရရွည္Aသံုးျပဳနိုင္ရန ္
Aဆိုပါက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ Aဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္Aား ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းUပေဒမ်ားထဲတြင္လည္း ထည့္သြင္းသင္ ့
သည္။ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ျခင္းေၾကာင္ ့Aေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈကိ ုပယ္မဲ 
မ်ားေလ်ာ႔က်လာျခင္းတြင ္ေတြ႕ နိုင္ရာ ၂၀၁၅  Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ပယ္မဲ ၅.၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇ ၾကား 
ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္၄.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲြတြင ္၂.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွသိည္။ ၂၀၁၅ A 
ေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲAေတြ႕Aႀကံဳႏွင္႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည္ ့ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ လူမႈစီးပြား Aေန 
Aထားတို႔ကဲ႔သို႔ေသာ AျခားAခ်က္မ်ားကလည္း ပယ္မဲေလ်ာ့နည္းလာရျခင္းAေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွသိည္။  
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 UEC သည္ လက္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုထိန္းထားေရးႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသစ္Aရ လသူစ္ခန္႔ထားေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ကိုငတ္ြယ္ခဲ႔ရာ ဝန္ထမ္းAသစ္ခန္႔Aပ္ျခင္း၊ ရာထူးတိုးေပးျခင္းႏွင္႔ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းတို႔ 
တြင ္AစီAစU ္ေရးဆြဲကာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသစ္တြင ္ထည့္သြင္းထားၿပီး၊ UEC Aတြင္းမွာပင ္သငတ္န္းဌာနကိ ု
ထူေထာင္မႈလည္းပါသည္။ သို႔ေသာ ္ထိုAစီAစU ္မ်ားကိ ု ေAာင္ျမင္စြာ AေကာငA္ည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္မွာ ေကာ္မရွင ္
Aဖြဲ႕ ခြဲAဆင္မ့်ားတြင ္Aေတြ႕ Aႀကံဳရိွေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုAၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းAျဖစ ္ထိန္းထားနိုင္ရန ္လံုေလာက ္
ေသာ ရန္ပံုေငြ ရရိွမႈAေပၚ  ႀကီးစြာမူတည္သည္။    

 ၿပီးခဲ့သည္ ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခလုံုးတြင ္မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားAတြက ္ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား၏ Aရည္ 
Aေသြးသည ္ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မ ီUEC က ျပဳစုခဲ့သည္ ့သင္တန္း 
လက္စြဲတြင ္မဲ႐ံုမ်ား၌ မဲမ်ားေရတြကၿ္ပီးသည့္Aခါ ရလဒ္မ်ားကိ ုAမ်ားျပည္သူကိ ုျပသရမည္ ့ကိစၥAပါAဝင ္ယခင ္
ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပလ္ိကု္နာမႈ Aားနည္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ုပိုမိုAား 
ျဖည္႔ထားသည္။ သို႔ေသာ ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ထိုကိစၥကိ ု ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
မျပဳနိုင္ေၾကာင္း၊ တသမတ္တည္းAေကာင္Aထည္ေဖာ္နိုင္မႈမရိွေၾကာင္း Aစီရင္ခံၾကသည္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာတြင ္တသ 
မတ္တည္းမရိွမႈႏွင္႔ မဲရံုဝန္ထမ္းမ်ားေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးမႈ မလံုေလာက္ပံုတို႔ကိ ုမွတ္သားခဲ႔ရသည္ဟ ုဆိုသည္။    

 မေတာ္တဆ မဲလက္မွတ ္ပ်က္စီးသြားရသည္ ့မဲဆႏၵရွင္မ်ားAတြက ္မဲလက္မွတသ္စ္ထုတ္ေပးေရးႏွင္႔   မဲ႐ံ ု
မ်ားတြင ္မဲျပန္လည္ေရတြက္ျခင္းကိ ုခြင္႔ျပဳရန ္ကိစၥမ်ားတြင ္ UEC သည္ မည္သည္႔ လုပ္ေဆာင္မႈမွ် လုပ္ေဆာင္မႈ 
မရိွေပ။ ၂၀၁၇ ႏွင္ ့၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင ္ UEC သည္ မဲ႐ံုAလိုက္ရလဒ္မ်ားကိ ုေၾကညာခဲဲ့ျခင္း 
မရွိသလို၊ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း Aလားတူပင ္UEC ဝက္္ဘ္ဆိုက္၌ ေၾကညာရန္ AစီAစU ္မရွိေၾကာင္း 
UEC က EU EFM သို႔ Aေၾကာင္းၾကားသည္။ ထိုသို႔ Aေျခခံက်သည္ ့ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိ ုA 
ေကာင္Aထည္မေဖာရ္ျခင္းမွာ လူ႔Aရင္းAျမစႏ္ွင္ ့Aခ်ိန ္မရိွေသာေၾကာင့္ဟု ုUEC က ရႈျမငသ္ည္။  

  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာကပ္ြဲေကာ္မရွင ္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ တြင ္မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပပ္ါဝင္ရာ A 
ဖြဲဲ႕ Aစည္းဆိုင္ရာႏွင္႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲလက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင္႔ 
ေျဖာင္႔မတ္မွန္ကန္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုမ႑ိဳင္ႏွစ္ခသုည္ Aထက္ကAႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု Aေကာင္Aထည္ေဖာ ္
ျခင္းႏွင္႔ ကိစၥရပ္Aခ်ဳိ႕ တို႔တြင ္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။  

ဌ။ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း (Aႀကံျပဳခ်က္ ၄၅ မွ ၅၀)  
 ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္ ၆ ခ်က္Aနက ္တစ္ခ်က္ကိ ုAျပည့္Aဝ Aေကာင္A 
ထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္ရာ မဲ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈကိ ုကာကြယ္ရန ္မပ်က္စီးေစေရးAတြက ္စာA ိတ္ႏွစ္ထပ္စနစ္ကိ ုစတင္Aသံုး 
ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲစက္ဝန္းတြင ္Aခ်ိန္ေစာလြန္းေနေသးသျဖင္ ့ဆံုးျဖတ္ရန ္မျဖစ္ႏုိင ္
ေသးျခင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးAစီAစU ္ႏွင္ ့ နိုင္ငံရပ္ျခားမ ွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားAတြက ္ စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးAစီAစU ္မ်ား 
တိုးတက္ေစရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ ္Aႀကံျပဳခ်က ္ေလးခ်က္ကိ ုလံုးဝAေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသး 
ေပ။ UEC သည္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစU၏္ လကၡဏာရပ္Aားလံုးကိ ုAားလံုးကိ ုAျပည့္Aဝတာဝန္ယူလ်က ္
ကိုင္တြယ္ေရး၊ မဲဆႏၵနယတ္ြင္း ႀကိဳတင္မဲေပးခြင္ ့ကာလကိ ုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ားႏွင္႔ မဲပံုးမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္း 
Aတြက ္လံုေလာက္သည္ ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးAစီAစU ္မ်ားစတင္Aသံုးျပဳျခင္း၊ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရွိသည္ ့မဲဆႏၵ 
ရွငA္တြက ္သတ္မွတ္ခ်ကA္မ်ဳိးAစားမ်ား ေလ်ာ႔ခ်ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။     



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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 စာA ိတ္ႏွစ္ထပ္စနစ္မွာ မဲ၏ လွ်ိဳ႕ ဝွက္မႈကိ ုAကာAကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၇ ႏွင္ ့၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲႏွစ္ခလုံုးတြင ္မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲမ်ားတြင ္ေAာင္ျမင္စြာ Aသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထိုစနစက္ိ ုေရရွည္A 
သံုးျပဳနိုင္ရန ္ထိုAေလ႔AထAား ေရြးေကာက္ပြဲနည္းUပေဒထဲတြင ္ထည့္သြင္းသင့္သည္။  

 UEC သည္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာာက္ပြဲဲမတိုင္မ ီနိုင္ငံျပင္ပမ ွႀကိဳတင္မဲေပးသူမ်ားAတြက ္  စီမAံ ုပ္ခ်ဳပ ္
ေရးဆိုင္ရာ AစီAစU ္မ်ားကိ ုတိုးတက္ေAာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ႔သည္။ UပမာAားျဖင္႔ နိုင္ငံျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း 
Aတြက ္လက္စြဲကိ ုေရးဆြဲနိုင္ခဲ႔သည္။ Aစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္႔ ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ားႏငွ္႔ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားကိ ု  
မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္Aတြက ္ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ ္  ျမန္မာႏိငု္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ထားသ ူေရြ႕ 
ေျပာင္းလုပ္သားAားလံုးသည္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည္႔မီသည္႔ Aထဲတြင ္ပါဝင္သည္ဟ ုယတိျပတ္မ 
ေျပာႏိုင္။  

 UEC သည္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းAမ်ိဳးAစားAားလံုးကိ ုAျပည္႔Aဝထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းမရိွေသးေပ။ Aထူးသ 
ျဖင္ ့ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းတြင ္ ျပႆနာမ်ားရိွဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေရြး 
ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေရးAဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ PACE/PTE ကလည္း ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလA 
တြင္း မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးမ်ားကိ ု ေစာင့္ၾကည့္ရန ္မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ဘဲ UEC ထိန္းခ်ုပမ္ႈ Aျပင္ဘက္တြင ္ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈကင္းမဲ့စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟ ု ဆိုထားသည္။ မဲဆႏၵနယတ္ြင္း ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းAတြက ္ ကာလကိ ု
ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ႀကိဳတင္မဲထည့္ခြင့္ရွိသ ူAမ်ဳိးAစားကို ေလ်ာ႔ခ်ေရးတို႔တြင္လည္း UEC သည္ မည္သုိ႔မွ် Aေရးယ ူ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ႀကိဳတင္မဲမ်ား၊ မဲပံုးမ်ား လံုၿခံဳေရးAတြက္လည္း UEC သည္ မည္ 
သို႔မွ်  ထပ္တိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  

 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင၏္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ တြင ္ ေရြးေကာက္ပြဲကိ ု
လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင္႔ ေျဖာင္႔မတ္မွန္ကန္ေရး မ႑ိဳင္လည္းပါဝင္ၿပီး ထိုAခ်က္သည ္Aထက္ပါ Aႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းတြင ္ပါဝင္ေသာ Aခ်ိဳ႕ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔   ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။  

၅။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ  

 EU EFM က ႀကီးမွဴးကာ Eၿပ ီ  ၄ ရက္တြင ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌  ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏   
စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကိ ုက်င္းပခဲ့သည္။ "၂၀၁၅ Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးAဖြဲ႕၏ Aႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေရး ေရွ႕လပု္ငန္းစU ္မ်ား" Aမည္ျဖင္ ့ေဆြးေႏြးပြဲကိ ုက်င္းပခဲ့ၿပီး Aဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္ ့ပတ္သက္ေနသAူားလံုးကိ ုတစ္ေနရာတည္းတြင ္ဆံုစည္းေပးႏုိုင္ေစရန္ႏွင္ ့EU 
EOM ၂၀၁၅ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာတြင ္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္ ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္႔ Aခြင့္Aလမ္း 
မ်ားကိ ုAစျပဳေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကေစရန္ျဖစ္သည္။ 

 ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ UEC ၊ Aဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ ၫြန္႔ေပါင္းမ်ား (Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္ 
ေထာင္စ ု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ျပည္သူ႔ပါတီ၊ Aမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္း၊  ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒ 
ေရးရွင္း) ၊ လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား (PACE ၊ New Myanmar Foundation ၊ ျမန္မာAမ်ဳိးသမီး ဂ်ာနယ္ 
လစမ္်ား Aဖြဲ႕Aစည္း ၊ Hornbill ၊ MYNFREL ၊ Panna Institute ႏွင္ ့Free Expression Myanmar) ၊ ႏုိင္ငံတကာ 
နည္းပညာပံ့ပိုးသည္႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား (International IDEA ၊ IFES ၊ NDI ၊ The Carter Center  ၊ Democracy 
Reporting International ၊ UNDP ၊ Netherlands Institute for Multiparty Democracy/Demo Finland ႏွင္ ့
Danish Institute for Parties and Democracy) ႏွင္ ့Uေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္Aဖြဲဲ႕တို႔ကိ ုကိုယ္စားျပဳေသာ 
တက္ေရာက္သ ူ၄၅ U ီးေက်ာ ္ရိွခဲ႔သည္။  
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 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္Aဆင္၌့ AေျခခံUပေဒသံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းစUက္ိ ုမၾကာေသးခင္က စတင္ေဆြး 
ေႏြးလ်က္ရိွသျဖင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင ္AေျခခံUပေဒကိ ု ျပဳျပင္ရန္မလိုဘဲ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ့Aႀကံျပဳခ်က ္
မ်ားကိုသာ Aဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ တက္ေရာကသ္ူမ်ားကိ ုAေၾကာင္းAရာAလိုကသ္ံုးဖြဲ႕ ခြဲလိုက္သည္။ A ုပ ္
စ ု၁ - ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတငစ္ာရင္းႏွင္ ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း  မွတ္ပံုတင္ေရး၊ A ုပစ္ ု၂ 
- မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးႏွင္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Aျငင္းပြားမႈမ်ား၊ A ုပစ္ ု ၃ - ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း၊ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရ 
တြက္ျခင္းႏွင္ ့ မဲရလဒ္မ်ားတြက္ခ်က္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ A ုပစ္ုတစ္ခုစီသည ္ သက္ဆိုင္ရာ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု
ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးAခ်ိနတ္ြင ္ေဆြးေႏြးမႈ၏ သံုးသပ္ခ်က္ကိ ုတင္ျပၾကရရာ  ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္း 
စU ္ တိုးတက္မႈAတြက ္ မျဖစ္မေနAေကာင္Aထည္ေဖာ္သင့္သည္ ့ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု U ီးစားေပးေဖာ္ထုတ္ၾက 
ရသည္။  

 ၿခံဳငံု၍ဆိရုလွ်င ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ ္Aဖြဲ႕ မ်ားႏွင္ ့လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက ္
ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု UEC မ ွAဆင္႔ျမင္႔တာဝန္ရွသိမူ်ားႏွင္ ့ထဲထဲဝင္ဝင ္ပူးတြဲေဆြးေႏြးခြင္ ့ရရွိခဲ့သည။္ စားပြဲ 
ဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ ွထြက္ေပၚလာေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ EFM ၏ သံုးသပခ္်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညသီည္။ A ုပစ္ ု
လိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားAတြက ္EU EOM က ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ေပးထားသည္ ့Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုေဆြးေႏြးသူAားလံုး 
က သေဘာတူညီၾကသည္။ ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည ္ေပးထားသည့္Aခ်ိနA္တြင္း ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစU ္
ပိုမိုတိုးတကလ္ာေစေရးAတြက ္U ီးစားေပးAေကာင္Aထည္ေဖာ္သင့္သည္ ့Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၾက 
သည္။ ေဆြးေႏြးရာတြင ္UEC ၏ ဘ႑ာေရးAမွီAခိုကင္းရန္ႏွင္႔ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိ ုမလိုAပ္ပဲ မွီခုိေနရျခင္းမ ွလြတ ္
ကင္းေစရန္Aတြက ္ လံုေလာက္သည္ ့ ဘတ္ဂ်က္ရရွိေစရန္၊ ရွင္းလင္းၿပီး ဆီေလ်ာ္သည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိန ္
ထုတ္ေဝရန္၊ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းAလိုက ္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းAပါAဝင ္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္Aခ်က္Aလက္မ်ားကိ ု
ထုတ္ေဝရန္၊ Aမ်ားျပည္သူAတြက ္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲမ်ားAတြက ္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က ္ ေတာင္းခံရာတြင ္ ၄၈ နာရီ 
သို႔မဟုတ ္၇၂ နာရီခန္႔သာ ႀကိဳတင္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ေစရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိ ုသင္တန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ပို႔ခ်ရန္၊ Aထူးသျဖင္ ့မဲေရတြက္ျခင္း၊ မဲရလဒ္တြက္ခ်က္ျခင္း 
ကိစၥမ်ားတြင္၊ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း၏ Aဆင္႔Aားလံုးကိ ု UEC က Aျပည္႔Aဝ တာဝန္ယရူန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုးကိ ု
ျပည္နယ၊္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ပါ Aာဏာေျဖေလ်ာ႔ေပးကာ တရားစီရင္ေရးကိ ုပိုမိ ုAသံုးျပဳလာနိုင္ၿပီး UEC က 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကိ ုလ်င္ျမန္စြာ Aျပည္႔Aစံုထုတ္ျပန္ေပးရန္တို႔ ကိ ု
Aာရံုျပဳေဆြးေႏြးၾကသည္။   

၆။ သံုးသပခ္်က္မ်ား 

 EU EFM သည္ Aဓိကရည္ရြယခ္်က္ ႏွစ္ခုျဖင္ ့လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပထမAေနျဖင္ ့ EU 
EOM 2015 က Aႀကံျပဳထားခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ေနသည္ ့AေျခAေနကိ ုဆန္းစစရ္န္၊ ထိုAထဲတြင ္
ၿပီးခဲ့သည္ ့Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေရးAရ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ AေျခAေနမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း 
စU ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယAေနျဖင္ ့ေနာက္ထပ ္Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမ ီက်န္ရွိေနေသးသည္ ့၁၈ 
လAတြင္း Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေနေသးသည္ ့Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။  

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ Aေရးပါသည္ ့ ျပည္တြင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ု ရင္ဆိုင္ေနရရာ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားသည ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားAေပၚ Aာ႐ံုစိုက္ႏုိင္စြမ္းသည ္Aကန္႔Aသတ္ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္သည္ ့
တိုင ္ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းစU ္ကိ ုမၾကာမီက စတင္ေနရာ ၎သည္ ေရရွည္တြင ္ျမန ္
မာႏုိင္ငံ၏ Uပေဒမ်ားသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားAတြက ္ႏုိင္ငံတကာလက္ခံေသာ စံႏႈန္းႏွင့္Aည ီ ျဖစ ္
လာေစေရးႏွင္႔ဆိုင္သည္႔  EU EOM 2015 Aႀကံျပခ်က္မ်ားကိ ုတျဖည္းျဖည္းကိုင္တြယ္လာဖြယ္ရိွသည္။ လက္ရွ ိA 
ေျခခံUပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင္႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းAျဖစ ္ ဝင္ေရာကခ္ြင့္မ်ားAေပၚ က်ိဳး 
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ေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရိွပဲ ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ား၊ တန္းတူညမီဲေပးခြင္႔Aတြက ္ေAာက္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ ္နယ္န 
မိတ္မ်ားကိ ုျပန္လည္သံုးသပ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္Aတြင္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလယွ ္၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ကိ ုဖယ္ရွားေရး၊ မီဒီယာႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုပါ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္ ့ကန္႔သတခ္်က္မ်ားကိ ုခ်န ္
မထားခဲ႔သင္႔ေပ။ Aလားတူ Aေရးပါသည္ ့Aျခားကိစၥရပ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးAရ Aားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေရးႏွင္႔ ကိုယ္စားျပဳ 
ပါဝင္နိုင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစUတ္ြင ္ေနာက္ဆံုးAယူခံAဆင္႔တြင ္တရားေရးစနစပ္ါဝင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။      

 ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီ၁၈ လAတြင္း Aေကာင္Aထည္ေဖာ္၍ ရႏုိင္သည္ဟ ုေဖာ္ထုတထ္ားေသာ 
Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ UEC က Aဓိကလုပ္ေဆာင္ရန ္ လိုAပ္သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ရန္Aမ်ားAျပားကိုလည္း    
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၂ တြင ္ ရႈျမငထ္ည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ ္
သည္။ ၎တို႔မွာ ေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္သည ္-  

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ေရး - ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈ တိုးတက္လာေစ 
ရနA္တြက ္ EU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္ ၈၊ ၉ ႏွင္ ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း 
မ႑ိဳင ္၇ တို႔တြင ္ေဖာ္ျပထားသကဲ႔သို႔ UEC သည္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားAား  ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ 
AေနAထားမ်ား၊ ႀကံဳေတြ႕ရသည္ ့ ျပႆနာမ်ားAား ပံုမွန္သတင္းေပးျခင္းကိ ုထိန္းသိမ္းထားမည္႔ ထိေရာကသ္ည့္ 
ဆက္သြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ ္ ေရးဆြဲ၊ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန ္လိုAပ္သည္။ ၎ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနသည္ ့
ကိစၥတစ္ရပ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပကၡဒိန္ကိ ု Aခ်ိန္လံုေလာက္စြာ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ျပကၡဒိန္ထဲတြင ္
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းAဆင့္ဆင့္ကိ ုရက္စြဲႏွင့္တကြ တိက်ရွင္းလင္းစြာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ႑ိဳင ္၄ တြင ္ေဖာ္ျပ 
ထားသကဲ႔သို႔ ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ မ႑ိဳင ္၄ တြင ္၄.၁ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစU ္A 
ခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲရန္ေဖာ္ျပထားသည္။    

မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင္စာရင္း - EU EFM သည္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး EU EOM 2015 ၏ 
ရႈျမင္မႈကိ ုေထာက္ခံရာ Aႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ႏွင္ ့၁၁ တို႔ကိ ုAေလးAနက္ထားေျပာရလွ်င ္၎တို႔က UEC က ၂၀၁၅ 
Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက ကြန္ျပဴထားျဖင္႔ ေရးဆြဲခဲ႔ေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုAေျခခံ၍ ေရးဆြဲရန္ႏွင္႔ မဲဆႏၵ 
နယ္တစ္ခုခ်င္းAလိုက ္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုရွင္းလင္းစြာ ခြဲထုတ္ျခင္းAပါAဝင ္မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတငစ္ာရင္းAခ်က ္
Aလက္မ်ားကိ ုထုတ္ျပန္ေပးရန ္Aႀကံျပဳထားသည္။   

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္တင္သြင္းျခင္း - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း မ႑ိဳင ္
၉ တြင ္ေဖာ္ျပထားခ်ကႏ္ွင္႔Aည ီEU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္ ၁၄ တြင ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ 
ႏို္င္ငံသားျဖစ္မႈႏွင္ ့ႏုိင္ငံတြင္းေနထိုင္မႈ သက္ေသျပသည္ ့လုပ္ငန္းစU ္ကိ ုတသမတ္တည္းႏွင္႔ ရွင္းလင္းေသာ လုပ ္
ထံုးလုပ္နည္းမ်ား က်င္႔သံုးရန ္လိုAပ္ခ်က္ကိ ုမဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က ္၉.၄ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္Aတိုင္း (ကိုယ ္
စားလွယ္ေလာင္းAမည္တငသ္ြင္းျခင္းဆိုင္ရာ ပညာေပးAစီAစUမ္်ား ေဆာင္ရြက္ရန)္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင ္
သည္။  

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း - Aမ်ားျပည္သူ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲမ်ားAတြက ္ မလိုAပ္ဘဲ ရက္မ်ားစြာ ေစာစီးစြာကတည္းက 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ဟူေသာ Aခ်က္ကိုလည္း ၄၈ နာရီမ ွ၇၂ နာရီAတြင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင္ ့မဲဆြယ္မည္ ့
Aေၾကာင္းAရာကိ ု UEC ထံ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရျခင္းမ်ဳိး မရွိေစရန္ကိစၥႏွင္႔ဆိုင္ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
သည္ EU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ UEC သည္ လိုက္နာသင္႔သည္႔ က်င္႔ဝတ္ 
မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ထုတ္ေဝရန ္ (မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ၉.၂) ျပင္ဆင္ေနၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္ 
မတီသည္ Aမုန္းစကားမ်ားႏွင္ ့မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို Aခ်ိန္မီ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္နိုင္မည္ျဖစ ္
ရာ EU EOM Aႀကံျပဳခ်က္ Aမွတ္ ၂၀ ကို Aတိုင္းAတာတစ္ခုAထိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာ ေရာကသ္ည္။  



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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မဲဆႏၵရွငပ္ညာေပးေရး -  EU EOM Aႀကံျပဳခ်က္ ၃၃ ႏွင့္ ၃၄ ကိ ု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္မဟာ 
ဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း မ႑ိဳင္ ၅ ႏွင္႔Aညီ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္႔ AေနAထားတြင ္ရိွေနပါေသးသည္။ မ႑ိဳင ္၅ 
တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူAားလံုးႏွင္႔ ညိွႏိႈင္း၍ တႏိုင္ငံလံုးAတိုင္းAတာျဖင့္ ႏုိငင္ံသားႏွင့္ မဲဆႏၵရွငပ္ညာေပး Aစ ီ
AစU ္မ်ားကို ေရးဆြဲရန္၊ UEC ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ Aျခားမီဒီယာမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးAစီA 
စU ္မ်ား တင္ဆက္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ပါ မဲဆႏၵရွငပ္ညာေပးAေၾကာင္းAရာမ်ားကို ပံုနိွပ္၊ ျဖန္႔ 
ေဝျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။    

ေရြးေကာက္ပြဲ Aျငင္းပြားမႈမ်ား - ေရြးေကာက္ပြဲ Aျငင္းပြားမႈကိုင္တြယ္ေရးႏွင္ ့ဆက္စပ္ေသာ EU EOM Aႀကံျပဳ 
ခ်က္ Aမ်ားစကုိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္မွာ Uပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရနမ္်ားပါဝင္သျဖင္႔ Aေကာင္Aထည ္
ေဖာ္နိုင္ျခင္းမရိွေသးပါ။ မည္သို႔ဆိုေစ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာကပ္ြဲေကာ္မရွင ္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း၏ မ႑ိဳင ္၆ တြင ္
ေရြးေကာက္ပြဲ Aျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ု ထိေရာက္စြာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္႔ နည္းမ်ားက်င္႔သံုးရန ္   
ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔တြင ္ ေရြးေကာက္ပြဲ Aျငင္းပြားမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ု ျပန္လည ္
သံုးသပ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ Aျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ ခြဲAမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ ဝင္မ်ားကိ ု
သင္တန္းေပးေရး၊ Aမ်ားျပည္သူက တရားေရးစနစက္ိ ုAလြယ္တက ူAသံုးျပဳႏိုင္ရန ္ ျပည္နယ္ႏွင္ ့တုိင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင ္ ခံု႐ံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးေရး၊ ခံု႐ံုးၾကားနာမႈကိ ု Aမ်ားျပည္သူ တက္ေရာက္နားေထာင္ႏုိင္ရန ္ ခြင့္ျပဳေပးေရး၊   
Aယူခံဝင္ႏုိင္မည့္Aဆင္ ့ ဖန္တီးေပးေရး၊ Aမႈတစ္ခုခ်င္းကိ ု ေျခရာခံလိုက္ၾကည္႔ စနစ္ကိ ု ထူေထာင္နိုင္ေရး 
တို႔ပါဝင္သည္။ မ႑ိဳင ္ ၆ တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည္ ့ စီမံခ်က္ေရးထားသည္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားကိ ု ထိေရာက္စြာ 
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန ္UEC ကိ ုEU EFM က Aားေပးပါသည္။  

မဲထည့္ျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္း၊ မဲရလဒ္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင္ ့ရလဒ္မ်ား - EU EOM ၏ Aႀကံျပဳခ်က္ ၃၉ ႏွင္ ့၄၄ 
တို႔တြင ္ ပါဝင္သည္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ထမ္းမ်ားAား ပို႔ခ်ေနသည္ ့ သင္တန္းမ်ားကိ ု Aရည္Aေသြးျမႇင့္တင္ေရး၊ 
မဲ႐ံုAလိုက ္ မဲရလဒ္မ်ားကိ ု Aခ်ိန္ႏွင့္တေျပးည ီ ထုတ္ျပန္ေရးတို႔ကိ ု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္
မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း မ႑ိဳင ္ ၂ ျဖစ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းဆိုင္ရာႏွင္႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ 
မ႑ိဳင ္၄ ျဖစ္ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ ေျဖာင္႔မတ္မွန္ကန္ေရး တို႔ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ 
ရသည္။    

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း မ႑ိဳင ္၄ (မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္း 
ခ်က္ ၄.၁၃) တြင ္ႀကိဳတင္မဲလုပ္ငန္းစU ္၏ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ ေျဖာင္႔မတ္မွန္ကန္ေရးကိ ုတိုးတက္ေစမည္႔ လပု ္
ေဆာင္ရန္မ်ား က်င္႔သံုးျခင္းပါဝင္ရာ  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာသူမ်ား လုပ္ငန္းစU ္ကိ ု
ၾကည္႔ရႈနိုင္ရန္၊ ပံုမွန္မဲေပးျခင္းႏွင္႔ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း တူညီေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင္႔ Aေကာင ္
Aထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္မဲထည့္မည့္ရက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္တို႔ကိ ုလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္မဲ 
ေပးျခင္းႏွင္႔ဆိုင္ေသာ EU EOM ၏ Aႀကံျပဳခ်က္Aားလံုးကိ ုမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ UEC  Aေနျဖင္ ့EU EOM Aႀကံျပဳခ်က္ ၄၅ (လုပ္ငန္းစU ္Aေပၚ UEC ၏ တဝန္Aျပည့့္Aဝ) 
၊ ၄၇ (ႀကိဳတင္မဲေပးရနက္ာလကိ ုေလွ်ာ့ခ်ရန)္ ၊ ၄၉ (ႀကိဳတင္မဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသ ူAမ်ဳိးAစားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ု
ေလွ်ာ့ခ်ရန)္ ၊ ၅၀ (ျပည္ပေရာက ္မဲဆႏၵရွင္မ်ားAတြက ္ မဲဆႏၵရွငပ္ညာေပးAစီAစU ္မ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင္ ့
၎တို႔Aတြက ္စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးAစီAစU ္မ်ား တိုးတက္ရန)္ တို႔ကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန ္စU ္းစားေကာင္း စU ္း 
စားေနဆဲျဖစ္နိုင္သည္။  

************** 

 



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
 

Aၿပီးသတ္ Aစီရင္ခံစာ 
Page 27 of 43 

	

၇။ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
  Uေရာပသမဂၢ  
  ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင္  
  ျမန္မာ ၂၀၁၉  

 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က ္

ရန္ကုန္၊ ၄ Eၿပီ ၂၀၁၉ 

 

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ 
Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲမစ္ရွင္က 

Aႀကံျပဳ 

 Uေရာပသမဂၢ (EU) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရး ေနာက္ဆက္တြဲမစရ္ွင္Aဖြဲ႕ကိ ု ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင ္၂၀၁၉ မတ္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင ္စတင္ေစလႊတခ္ဲ့သည္။ Aဖြဲဲ႕ကိ ုAလက္ဇႏၵား ဂရက္ဖ ္လမ္ေဒါ့ဖ္က U ီးေဆာင ္
သည္။ သသူည္ ၂၀၁၅ ျမန္မာႏုိင္င ံAေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင ္Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာ 
ေရးAဖြဲ႕ (EOM) ၏ ေခါင္းေဆာငလ္ည္း ျဖစ္သလို၊ ယခငU္ေရာပသမဂၢလႊတ္ေတာ ္ဒုတိယUကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။  

 Aဖြဲ႕ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ EU EOM Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿပီးသည္ ့Aတိုင္းAတာကိ ု
ဆန္းစစ္ရန္ႏွင္႔ ၂၀၁၅ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ တိုး 
တက္မႈကိ ုဆန္းစစရ္န္ျဖစ္သည္။ Aဖြဲ႕သည ္ျပည္ေထာင္စ ုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္(UEC) ၊ လႊႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၊ လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာAကူAညီေပးသည္႔ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမ ွကိုယ ္
စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ 

 EU EOM က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားAနက ္Aခ်ဳိ႕ ကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ ္
ခဲ့ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ ္Aမ်ားစုေသာ  Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္မႈရိွေနဆဲျဖစ္သည့္တိုင ္A 
ေကာင္Aထည္မေဖာ္ရေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ EFM သည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီAေကာင္Aထည ္
ေဖာ္ႏိုင္မည္ ့Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAဓိကAာ႐ံုစိုကသ္ည္။ ထိုAခ်က္မ်ားထဲတြင ္UEC လုပ္ငန္းစU ္မ်ား ပိုမိုပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိေရး၊ မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင္စာရင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ Aျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း၊ ႀကိဳတင ္
မဲေပးျခင္းႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင ္Aမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိထုင္ရွားသည္႔ Aခန္းက႑မ ွပါဝင္လာႏုိင္ေရးစသည္ ့ကိစၥ 
ရပ္မ်ား  ပါဝင္သည္။  

 ဤသို႔ေသာ AေနAထားတြင ္ မစ္ရွင္Aဖြဲဲ႕သည ္ Eၿပ ီ ၄ တြင ္ UEC ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုAေျချပဳ 
Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမ ွ နည္းပညာAကူAညီေပးေန 
သူမ်ားပါဝင္ေသာ စားပြဲဝိငု္းေဆြးေႏြးပြဲကိ ုက်င္းပခဲ့သည္။ တက္ေရာကသ္ူမ်ားသည ္၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္း 
စU ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည့္ EU EOM Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုေနာက္ထပ္Aေကာင္Aထည္ေဖာ္နိုင္မည္႔ A 
ေနAထားကိ ုပူးတြဲေဆြးေႏြးခြင္႔ ရခဲ႔ၾကသည္။  
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 ယေန႔ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင ္မစၥတာ လမ္ေဒါ့ဖ္က “ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ Aဓိက Aေရး 
ႀကီးတဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ႔ UEC နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ေနတဲ ့ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုAေျချပဳ 
Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္ဖို႔ လိုAပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾက 
သူေတြထံက တရားဝင္မႈရိွတဲ႔ ေတာင္းဆိုမႈလည္းျဖစပ္ါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင ္
ေနတဲ ့လုပ္ငန္းAေနAထားAေၾကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူAားလံုးကိ ု ပံုမွန္သတင္းေပးမႈကိ ုဆက္လက္ထိန္း 
သိမ္းနိုင္မယ္႔ ထိေရာက္တဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခ ု ေရးဆြဲဖို႔ UEC ကိ ု Aားေပးလိုပါတယ္။ ဒီ့Aျပင ္
ေျပာလိုတာက AခုAခ်ိန္ဟာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲေမAာင္ျမင္ဖို႔ လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ Aမ်ားAသိAမွတ္ျပဳေရး၊   
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးAဆင္႔မ်ား တိုးလာမယ္႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈAားလံုးကိ ု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက A 
ဖြဲ႕Aစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ စၿပီး Aလုပလ္ုပ္ၾကရေတာ့မယ္ ့Aမွန္ကန္ဆံုး Aခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ"္ ဟ ုေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ 

 ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲမစ္ရွင္Aဖြဲ႕ကိ ုေစလႊတ္ျခင္းသည ္Uေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစ ီ
လုပ္ငန္းစU ္Aေပၚ ခိုင္မာေသာ သႏၷိဌာန္ကိ ုသရုပ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ Aဖြဲ႕Aေနျဖင္ ့AေျခခံUပေဒကိ ုသံုးသပ္ရန ္လုပ ္
ပိုင္ခြင္႔ေပးထားသည္႔ AေျခခံUပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတ ီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင္႔ လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိ ု
ႀကိဳဆိုသလို၊ Aစိုးရကိ ုAေျခခ ံဒီမိုကေရစ ီတန္ဖိုးမ်ားကိ ုထိန္းသိမ္းရန ္၎၏ သႏၷိဌာန္ကိ ုျပသသည့္Aေနျဖင္ ့နိုင ္
ငံသားရပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရးAရ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္(ICCPR) တြင ္
လက္မွတ္ေရးထိုးရန ္Aားေပးပါသည္။     

  

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ စားပြဲဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္းႏွင့္ AစီAစU္ 
  

စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ 

၂၀၁၅ Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးAဖြဲ႕၏ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
လက္ေတြ႕Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစU ္မ်ား 

ရန္ကုန္၊ ၄ Eၿပ ီ၂၀၁၉ 

ႏိုဗိုတယ၊္ ရန္ကုန ္

 

နိဒါန္း 

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံAစိုးရ ဖိတ္ၾကားခ်က္Aရ Uေရာပသမဂၢသည ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးAဖြဲ႕ (EU EOM) ကိ ု ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ Aဖြဲ႕သည ္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစUက္ိ ု ျပည္႔ 
ျပည္႔စံုစံုႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္ေပးရန္ႏွင္ ့ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္Aတြင္း ျပဳျပငရ္န ္
လိုAပ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္ထားသည္႔ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန ္ ျဖစ္သည္။ ထိAုႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုU 
ေရာပသမဂၢက ေနာက္ဆက္တြဲမစ္ရွင္Aဖြဲ႕  (EFM) ကိ ုေစလႊတ္ျခင္းသည ္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစ ီလုပ္ငန္းစU ္ကို ုပိုမိုခိုင ္
မာေAာင ္Aဆက္မျပတက္ူညီျခင္း၏ Aေရးပါေသာ Aစိတ္Aပိုင္းတစ္ခလုည္းျဖစ္သည္။ ထိုAႏွစ္သာရျဖင္႔ ေလ့ 
လာေစာင့္ၾကည့္ေရးAဖြဲ႕ AႀကီးAကဲ Aလက္ဇႏၵားဂရက္ဖ္လမ္ေဒါ့ဖက္ိ ု U ီးေဆာင္ေစလ်က ္ EFM ကိ ု ၂၀၁၉ 
မတ္လမ ွ Eၿပီလထိေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ EFM ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ EU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုA 
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ေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿပီးသည္ ့ AေနAထားႏွင္ ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ တိုးတက္မႈကိ ုဆန္းစစ္ရန္လည္းျဖစ္သည္။    

နည္းစနစ ္

 စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ၏ Aဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ EU EOM 2015 Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည ္
ေဖာ္ရာတြင ္ေတြ႕ႀကံဳရႏုိင္သည္ ့စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ Aခြင့္Aလမ္းမ်ားကိ ုႏုိင္ငံတြင္းမ ွေဆြးေႏြးဖက္မ်ား Aျမင္ခ်င္းဖလွယ ္
နိုင္ရန ္ဖိုရမ္တစ္ခုAျဖစ ္ေပးနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။    

 Aဖြင့္AစီAစU ္ကိ ုမစ္ရွင္AႀကီးAကဲ (CM) ႏွင္ ့ EU EOM 2015 ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေရးAဖြဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မစၥတာAလက္ဇႏၵားဂရက္ဖ္လမ္ေဒါ့ဖ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္ (UEC) မ ွ
ကိုယ္စားလွယႏ္ွင္ ့Uေရာပသမဂၢ သံAမတ ္မစၥတာကရစ္ရွန္ရွမစ ္တို႔က Aမွာစကားေျပာၾကမည္ျဖစ္သည္။ မစၥတာ 
လမ္ေဒါ့ဖ္က EFM Aတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ့ရလဒ္မ်ားႏွင္ ့၂၀၂၀ ေရြးေကာက ္
ပြဲမတိုင္မ ီAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန ္လိုAပ္သလို၊ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ Aႀကံျပဳခ်က ္
မ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္(UEC) ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း 
၂၀၂၀ မတိုင္မ ီUEC ၏ U ီးစားေပးမ်ားႏွင္ ့AစီAစU ္မ်ားAေၾကာင္းကိ ုရွင္းလင္းတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ Uေရာပသမဂၢ 
သံAမတ္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစUA္တြက ္ Uေရာပသမဂၢက ကူညီေထာက္ပံ့ေနမႈ AေျခAေနမ်ားကိ ု
ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။  

 တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားကိ ုA ုပစ္ုသံုးစုခြဲပါမည္။ တစ္စုစီသည ္တစ္နာရီAခ်ိန္Aတြင္း ေရြးခ်ယ္ေပးထား 
ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစU ္မွာ - 

- ၂၀၂၀ ေရြးေကာာက္ပြဲလုပ္ငန္းစU ္တိုးတက္ရန္Aတြက ္မျဖစ္မေနAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရမည္ဟ ုစU ္း 
စားေသာ Aႀကံျပဳခ်က္ သံုးခုကိ ုေဖာ္ထုတ္ရန္၊  

-  ထိုသံုးခ်က္ကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာတြင ္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ့Aဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ား၊    

- ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာကသ္ူမ်ားဘက္က လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ Aဖြဲ႕Aစည္းAလိုကႏ္ွင္ ့ ႏုိင္ငံတ 
ကာက လိုAပ္ေသာ ပံ႔ပိုးမႈမ်ား၊    

- Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန ္ၾကာျမင္မ့ည့္Aခ်ိန္။  

 တစ္စုစီသည ္မိမိတို႔Aစုကိ ုကိုယ္စားျပဳမည့္သူတစ္U ီးကိ ုေရြးခ်ယ္ရမည္။ ေဆြးေႏြးမႈ တစ္နာရီျပည့္ခ်ိ်န္တြင ္
ကိုယ္စားျပဳသူက မိမိAဖြဲ႕၏ သံုးသပခ္်က္မ်ားႏွင္ ့Aဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိ ုရွင္းလင္းတင္ျပရမည္။ EFM မစ္ရွင္AႀကီးA 
ကဲႏွင္ ့ UEC ကို္ယ္စားလွယ္တို႔က Aဖြဲ႕ဲသံုးဖြဲ႕၏ Aဓိက သံုးသပခ္်က္မ်ားကိ ုAႏွစ္ခ်ဳပ္ကာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ A 
ႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုေရွ႕ဆက္Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန ္သတ္မွတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။  

Aေၾကာင္းAရာAလိုက ္A ုပစ္ုမ်ား - 

A ုပစ္ ု၁ - ေရြးေကာက္ပြဲစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင္စာရင္းႏွင္ ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္စာရင္း တင ္
သြင္းျခင္း၊ 

A ုပစ္ ု၂ - မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းႏွင္ ့ေရြးေကာက္ပြဲ Aျငင္းပြားမႈ၊ 

A ုပစ္ ု၃ - ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း၊ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္းႏွင္႔ မဲရလဒစ္ာရင္းသြင္းျခင္း၊   
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AစီAစU ္

Aခ်ိန ္ လုပ္ေဆာင္ရန ္

၉:၀၀ - ၉.၃၀ တက္ေရာက္သူမ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း 

၉.၃၀-၁၀.၁၅ Aဖြင့္မိတ္ဆက ္

၁၀:၁၅- ၁၁.၁၅ A ုပ္စလုိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း 

၁၁:၁၅ – ၁၁.၃၀ ေကာ္ဖီေသာက္နား 

၁၁:၃၀ – ၁၂.၁၅ A ုပ္စလုိုက ္တင္ျပျခင္း 

၁၂:၁၅ – ၁၃.၀၀ Aေမး Aေျဖႏွင္ ့နိဂံုးခ်ဳပ ္

 

Aေၾကာင္းAရာAလိုက ္A ုပ္စုတစ္ခုစီတြင ္ေဆြးေႏြးရမည္ ့Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

A ုပစ္ ု၁ - ေရြးေကာက္ပြဲစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းႏွင္ ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္စာရင္း တင ္
သြင္းျခင္း၊  

၁။ UEC သည္ Aျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိ ုမလိုAပ္ပဲ မွီခိုေနရျခင္းကိ ုေရွာင္ရွားနိုင္ရန ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင္ ့ဝန္ထမ္း 
ခန္႔ထားျခင္းAပါAဝင ္AမွီAခိုကင္းေသာ တည္ေဆာက္ပံုလိAုပ္သည္။   

၂။ UEC ဆံုးျဖတ္ခ်ကခ္်မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ ထိေရာက္မႈတို႔ တိုးတက္ရမည ္
ျဖစ္ကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့Aသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ားကိ ုခ်က္ျခင္းထုတ္ျပနရ္မည္။  

၃။ UEC သည္ ရွင္းလင္းၿပီး ဆီေလ်ာ္မႈရိွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိန ္ထုတ္ေဝသင့္သည္။ 

၄။ UEC သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲAတြက ္ေကာက္ယူခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင ္ကြန္ပ်ဴတာစာရင္းကိ ုAေျခခံကာ မဲေပး 
ခြင္႔ ရိွသူမ်ားမဲေပးနိုင္ရန ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန ္ ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ 
ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။  

၅။ မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတငစ္ာရင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကိ ု Aမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေစရန ္ Aျပည္႔Aဝလုပ္ေဆာင ္
ထားရမည္။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းAလိုက ္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားပါ စနစ္တက် ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးရမည္။  

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္တင္သြင္းရာတြင ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတြင္းမွာသာ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း 
သက္ေသစာရြက္စာတန္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်U ္းမ်ားကိ ု ပိုမိုရွင္းလင္းရန ္လိုAပ္ၿပီး မွ်တကာ တသ 
မတ္တည္းျဖစ္ေသာ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ုက်င္႔သံုးရန ္လိုAပ္သည္။   

၇။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ Aယူခံဝင္မႈမ်ားကိ ုကိုင္္တြယ္မည္ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
သည္ Aမ်ားျပည္သူၾကားနာခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရျခင္း Aေၾကာင္းရင္းမ်ားကိ ုသက ္
ဆိုင္ေသာ Aယူခံေလွ်ာက္ထားသူထ ံ စာျဖင့္ေရးသားေပးပို႔ရမည္ဆိုသည္႔ Aခ်က္မ်ားAပါAဝင ္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈရွိရမည္။   

 



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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A ုပစ္ ု၂ - မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းႏွင္ ့ေရြးေကာက္ပြဲ Aျငင္းပြားမႈ  

၁။ Aမ်ားျပည္သူမဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲကိ ု ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က ္ ေတာင္းခံရျခင္းသည ္က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ္လည္း 
ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ရမည္ ့Aခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္က မ်ားလြန္းသည္။ ပါတီမ်ားသည ္၄၈ နာရီ သို႔မဟုတ ္၇၂ နာရီ 
ခန္႔သာ ႀကိဳတင္Aေၾကာင္းၾကားေစသင့္သည္။  

၂။ မဲဆြယ္မည္ ့Aေၾကာင္းAရာကိ ု ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ခိုင္းျခင္း မျပဳသင့္။ မဲဆြယ္မည့္Aေၾကာင္းAရာကိ ု မ 
လိုလားAပ္ေသာ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္။  

၃။ Aမုန္းစကားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကိ ုAခ်ိန္မဆိုင္းကိုင္တြယ္မည္ ့ထိေရာက္ေသာ စနစ္တစ္ခထုားရိွသင္႔သည္။   

၄။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္ ့တစ္သီးပုဂၢလ ရပ္တည္သူမ်ားသည ္ ပါတီမဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ေငြစာရင္းAစီရင္ခံစာမ်ား 
AပါAဝင ္၎တို႔၏ ဘ႑ာေငြႏွင္႔ Aသံုးစရိတ္မ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ပံုမွန္ေငြစာရင္းမ်ားကိ ုတင္ျပရန ္လိုAပ္သင္႔ 
သည္။   

၅။ ေရြးေကာက္ပြဲAလြန ္Uပေဒဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားAေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားAတြက ္ရွင္းလင္းၿပီး၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆ ီ
ေလ်ာ္သည္ ့Aခ်ိနတ္စ္ခ ုကန္႔သတ္ေပးရမည္။ 

၆။ ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုးသည ္UEC ႏွင္ ့လြတ္ကင္းစြာ ရပ္တည္မႈေသခ်ာရမည္ သို႔မဟုတ ္Aျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုတရား႐ံုး 
တြင ္ေျဖရွင္းရမည္။ Aျငင္းပြားမႈ ၾကားနာမႈမ်ားကိ ုတိုင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ျပည္နယ္မ်ားAလိုက ္သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုး 
မ်ားတြင ္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန ္Aာဏာေျဖေလ်ာ႔ ေပးရမည္။ 

၇။ ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္ၾကားမႈမ်ားကိ ုကိုင္တြယ္ျခင္းသည ္မွ်တေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူမ်ားကိ ုေလးစားရမည္ျဖစ ္
ၿပီး ဘက္မလိုက္ေၾကာင္း Aာမခံႏိုင္ရမည္။ ၎တြင ္UEC ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ုAယူခံဝင္ခြင့္ရွိရမည္။ 

A ုပစ္ ု၃ - ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း၊ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္း၊ မဲရလဒ္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း 

၁။ ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ရိွသမူ်ားကိ ုသင္တန္းေပးျခင္းသည ္Aထူးသျဖင္ ့မဲေရတြက္ျခင္း၊ ရလဒ္စာရင္း ေရးသြင္း 
ျခင္းတို႔တြင ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းAတိုင္း တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္တတ္ေစေရး Aဓိကထား သင္တန္းေပးသင္႔သည္။ 

၂။ မဲဆႏၵရွင္တစ္U ီးသည ္မေတာ္တဆ မဲလက္မွတပ္်က္စီးသြားပါက မဲေပးပိုင္ခြင္႔ကိ ုAလိုAေလ်ာက္ျငင္းပယ္သလိ ု
မျဖစ္ရေAာင ္Aသစ္တစ္္ရြက ္ရသင့္သည္။   

၃။ မဲ႐ံုမ်ားတြင ္လိုAပ္ပါက မဲျပန္လည္ေရတြက္ခြင္ ့ရွိသင္႔သည္။ 

၄။ မဲရလဒ္မ်ား၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကိ ုUEC သည္ ျပည္႔ျပည္႔စံုစံုႏွင္႔ လ်င္ျမန ္
စြာ ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မဲ႐ံုတစ္႐ံုခ်င္း ရလဒ္Aျပည္႔Aစံုကိ ုေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

၅။ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ပံုAေလ႔Aထကိ ုဂ႐ုတစိုက ္စU ္းစားသံုးသပ္ရနလ္ိုသည္။ ႀကိဳတင္မဲ၏ ေျဖာင္႔မတ ္
မွန္ကနမ္ႈႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူAခ်ိဳ႕ က သံသယရွိေနၾကသည္။ ထိုAေလ႔Aထကိုသာ ဆက္လက္A 
သံုးျပဳမည္ဆိုပါက UEC သည္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကိစၥမ်ားAပါAဝင ္ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း၏ လကၡဏာ 
ရပ္AားလံုးAတြက ္တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။    

၆။ ႀကိဳတင္မဲမ်ား၊ မဲပံုးမ်ားကိ ု ကိုင္တြယ္ရာတြင ္ Aထူးသျဖင္ ့ ညA ိပ္သယ္ေဆာင္ရမည္ ့ မဲပံုးမ်ားAတြက ္
စိတ္ခ်ရေစမည္ ့ျပည္႔စံုေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္လုပ္ငန္းစU ္မ်ား ခ်မွတ္ထားရမည္။    

၇။ ႀကိဳတင္မဲထည့္ခြင့္ရွိသAူတြက ္Aမ်ဳိးAစားသတ္မွတခ္်က္မ်ားကိ ုေလွ်ာ့ခ်ရန ္စU ္းစားသင့္သည္။ 



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - ၂၀၁၅ Uေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးAဖြဲ႕၏ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈျပဇယား 
စU.္ ႏွစ ္ Aႀကံျပဳခ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

Aေၾကာင္းAရာ 
AေနAထား 
(၁-၆) 

မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပသ္တင္းAခ်က္Aလက္မ်ား 

၁။ ၂၀၁၅ Uပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိ ု
ICCPR ၊ ICERD ႏွင္ ့ဌာေန တိုင္းရင္းသား ရပိုင္ခြင္ ့
မ်ားဆိုင္ရာ ILO  သေဘာတူခ်က္ ၁၆၉  AပါAဝင ္
စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲAတြက ္ႏုိင္ငံတကာစမံ်ားႏွင္ ့
Aညီ ျဖစ္လာေAာင ္က်ယ္ျပန္႔စြာ စU ္းစားရမည္။  

Uပေဒမူေဘာင ္ ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

လက္ရွိAခ်ိန္ထိ Uပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း 
မရွိေသး။ ထို႔Aျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေနာက္ပိုင္း 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း 
ထပ္မံလက္မွတ္ထိုးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္AေျခခံUပေဒ 
သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းစU ္စတင္ေနၿပီျဖစ္သည့္တိုင္ Aထက္ပါ Aႀကံျပဳခ်က္ 
ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္မွာ ျဖစ္ႏုိငဖ္ြယ ္မရိွေသး။ 

၂။ ၂၀၁၅ စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစလ္ာရန္Aတြက္ ျပည္သူ 
က ေရြးေကာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ ္ကာကြယ္ 
ေရးU ီးစီးခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားေသာ တပ္မေတာ ္
သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိ ုဖယ္ 
ရွားပစ္ရမည္။ 

Uပေဒမူေဘာင ္  ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ယခ ုAႀကံျပဳခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္မွာ AေျခခံUပေဒ၏ သီး 
သန္႔Aခန္းကို ျပင္ဆင္ရန္လိုAပ္ၿပီး၊ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္မွာ ျပည္ေထာင္စု 
Aဆင္႔လႊတ္ေတာ္တြင ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းAထက္ ေထာက္ခံ 
မႈလို႐ံုသာမက ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းAထက္ ရရွိရန ္လို 
Aပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မ ီAေကာင္Aထည္ 
ေဖာ္ႏုိင္ရန္မွာ လက္ေတြ႕ မက်လွေပ။  

၃။ ၂၀၁၅ မဲေပးခြင့္Aေပၚ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရိွပဲ ကန္႔သတ္ 
ထားမႈကို ျပင္ဆင္သင္႔ရာ ႏိုင္ငံတကာစံမ်ားႏွင္ ့Aညီျဖစ္ 
ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွသင္႔သည္။ Aမည္တပ္၍ ဆိုရ 
လွ်င္ - 
က။ ႏုိင္ငံသားUပေဒကိ ုျပဳျပင္ရန ္လိုAပ္ရာ နိုင္ငံသား 
ျဖစ္ရန ္ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္စြာ Aရည္Aခ်င္း ျပည့္စံု 
သူတိုင္း Aာမခံခ်က္ရိွသင္႔သည္ (ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႔ 
Aခြင့္Aေရးေၾကညာစာတန္း၏ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈမ်ား 
ကို တားျမစ္ျခင္းႏွင္႔   ႏုိင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင္႔ တို႔ႏွင္႔Aညီ) ၊ 
ထို႔ေၾကာင္႔ ၎တို႔သည္ မဲေပးရန ္Aခြင္႔ရိွသည္။  
ခ။ ဘာသာေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားAား မဲေပး 
ခြင့္မျပဳျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့မညီသျဖင့္ 
ထိုကန္႔သတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္စU ္းစားသင့္သည္။ 
ဂ။ Aက်U ္းက်ေနသူမ်ားလည္း မဲေပးခြင့္ရသင့္သည္။ 

Uပေဒမူေဘာင ္  ၁ 
Aေျပာင္းA
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ဤAႀကံျပဳခ်က္သည္ ႏုိင္ငံသားUပေဒ (၃ က) ကို ျပင္ဆင္ရန္လိုသလို၊ 
AေျခခံUပေဒ (၃ က ႏွင္ ့၃ ဂ) ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းAထက္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္လိုAပ္သည္။ 
ဤAေၾကာင္းAရာသည္ ႏုိင္ငံေရးAရ Aကဲဆတ္ၿပီး Aျငင္းပြားဖြယ ္
Aေၾကာင္းAရာလည္းျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မ ီ
ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္မွာ လက္ေတြ႕ မက်လွပါ။ 

၄။ ၂၀၁၅ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းAျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွU ္ၿပိဳင္ရာတြင ္
မလိုလားAပ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပယ္ 
ဖ်က္ကာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႔Aခြင့္Aေရး ေၾကညာစာ 

Uပေဒမူေဘာင ္  ၁ 
Aေျပာင္းA
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ယခ ုAႀကံျပဳခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္မွာ AေျခခံUပေဒကိ ုျပင ္
ဆင္ရန္လိုAပ္ၿပီး၊ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ 
စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းAထက္ ေထာက္ခံ႐ံုသာမက ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ 



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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တန္းAပါAဝင္ ႏုိင္ငံတကာစမံ်ားႏွင့္Aညီျဖစ္ေစရန ္ျပဳ 
ျပင္သင့္သည္။ ဤေနရာတြင ္- 
က။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ မိဘႏွစ္ပါးလံုး ႏုိင္ငံသား 
ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ မလိုလားAပ္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို 
ပယ္ဖ်က္သင့္သည္။ 
ခ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ မိဘႏွစ္ပါးသည္ 
ႏုိင္ငံတြင္း ေရွ႕ပိုင္း ၁၀ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား 
ျဖစ္ရမည္၊ သမၼတေလာင္း၏ မိဘမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္း 
ေရွ႕ပိုင္း ႏွစ ္၂၀ ဆက္တိုက္ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ရမည ္
ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ Aခ်ိဳးမညီပဲ ေလ်ာ႔ခ်ကာ 
က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး Aားလံုးပါဝင္နိုင္ေသာ သတ္ 
မွတ္ခ်က္Aမ်ိဳးAစားမ်ားကို ျပင္ဆင္သင္႔သည္။      
ဂ။ သမၼတေလာင္းAျဖစ္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္သူ၏ သားသမီး 
ႏွင္/့သို႔မဟုတ္ A ိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ျပည္ပႏုိင္ငံသား 
ခံယူထားသူ မျဖစ္ရဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္လည္း 
က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္သင့္သည္။ 

တြင ္မဲ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းAထက္ ရရွိရန ္လိုAပ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၂၀ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မ ီAေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္မွာ လက္ေတြ႕ မက် 
လွေပ။ 

၅။ ၂၀၁၅ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းAလိုက္ Aထက္ 
လႊတ္ေတာ္Aတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း AေရA 
တြက္ကို တူညီစြာ သတ္မွတ္ထားသည္မွာ လက္ခံႏုိင ္
ေသာကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေAာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ကား 
လူတိုင္း ညီမွ်စြာ မဲေပးပိုင္ခြင္ ့ရရွိေရးAတြက ္ICCPR 
ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္လည္းAညီ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ နယ္နမိတ္ကို 
တူညီေသာ Aရြယ္Aစားျဖစ္ေရး ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 
လိုသည္။  

Uပေဒမူေဘာင ္  ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ယခ ုAႀကံျပဳခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္မွာ AေျခခံUပေဒ၏ သီး 
သန္႔Aခန္းကို ျပင္ဆင္ရန္လိုAပ္ၿပီး၊ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္မွာ ျပည္ေထာင္စု 
Aဆင္႔လႊတ္ေတာ္တြင ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းAထက္ ေထာက္ခံ 
မႈလို႐ံုသာမက ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းAထက္ ရရွိရန ္လို 
Aပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မ ီAေကာင္Aထည္ 
ေဖာ္ႏုိင္ရန္မွာ လက္ေတြ႕ မက်လွေပ။   

၆။ ၂၀၁၅ UEC သည္ ရာႏႈန္းျပည့္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေသာ 
Aဖြဲ႕Aစည္းျဖစ္ရန္လိုသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္မွာ - 
က။ UEC Uကၠ႒ႏွင္ ့Aဖြဲ႕ဝင္မ်ား Aဆိုျပဳျခင္း၊ ခန္႔Aပ ္
ျခင္း စနစသ္ည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားၾကားတြင္ ယံု 
ၾကည္မႈရေရး ေသခ်ာေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွ ိရမည္ 
ျဖစ္သလို၊ လူတိုင္းပါဝင္ခြင့္လည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
UပမာAားျဖင္ ့UEC Aဖြဲ႕ဝင ္Aမည္စာရင္း Aဆိုျပဳရာ 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

Aႀကံျပဳခ်က္ (၆ က) ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္မွာ AေျခခံUပေဒကိ ု
ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၅ ရာခိုငႏ္ႈန္းAထက္ 
ေထာက္ခံမဲ ရရွိရန္လိုေသာေၾကာင္ ့၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီျဖစ္ႏိုင ္
ေျခAလြန္နည္းသည္။ မတ္ ၆ ရက္တြင ္သမၼတက တည္ဆဲAေျခခံUပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ UEC Aဖြဲ႕ဝင္သစ ္၈ U ီးကို ထပ္မံခန္႔ထားေပးခဲ ့
သည္။ UEC သည္ ဘတ္ဂ်က္မလံုေလာက္ဘဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနရၿပီး၊ 
AေထြေထြA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးU ီးစီးဌာန က ခ်ထားေပးေသာ ျပင္ပ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ကိုလည္း Aားကိုးေနရဆဲျဖစ္သည္။ 



Uေရာပသမဂၢ  
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တြင ္ပါတီစံုပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက Aဆိုျပဳ 
ရမည္။ 
ခ။ UEC သည္ ပိုမိုAမွီAခိုကင္းေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုရွိရမည္။ 
ဘတ္ဂ်က္၊ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္းကိစၥမ်ားကAစ Aျခား 
ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို မွီခိုရျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင ္
ေစရမည္။  

၇။ ၂၀၁၅ UEC Aဆင့္၊ ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ ခြဲAဆင့္ Aသီးသီးတြင္ 
Aမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏႈန္း တိုးတက္ လိုAပ္ေနေသး 
သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း   

၂ 
Aေကာင္A

ထည္ေဖာ္ေန

ဆဲ 

၂၀၁၅ ခႏုွစ္က စတင္ကာ UEC သည္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ 
ဝငရ္ာထူး၌ ၃၉၂ U ီး၊ Aျခားရာထူးမ်ားတြင္ ၉၅၁ U ီး ခန္႔ထားခဲ့သည္။ တိုင္း 
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ဝငရ္ာထူးတြင္ Aမ်ဳိးသမီး ၂၄ ရာခိုင ္
ႏႈန္း၊ ခ႐ိုင္Aဆင့္တြင ္၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္Aဆင့္တြင္ ၁၅ ရာခိုငႏ္ႈန္း ခန္႔ 
ထားခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုAဆင့္ေကာ္မရွငA္ဖြဲ႕ဝင ္၁၅ U ီးထဲတြင ္Aမ်ဳိး 
သမီးတစ္U ီးမွ် မပါဝင္ေသး။  

၈။ ၂၀၁၅ UEC ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး 
မ်ား၏ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ ထိေရာက္မႈမ်ားသည္ တိုး 
တက္မႈရိွရန ္လိုAပ္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ Aသိေပး 
ခ်က္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းထုတ္ျပန္ရမည္။ ၎သည္  UEC 
၏ တာဝန္ခံမႈကိ ုေသခ်ာေစသလို ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားႏွင္႔ ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ ခြဲAဆင္႔ဆင္႔သည္ ၎တို႔၏ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင္႔ လိုက္နာရန္ လိုAပ္ေသာ လုပ္ 
ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို Aျပည္႔Aစံု၊ ေသခ်ာစြာ သတင္း 
Aခ်က္Aလက္ေပးၿပီးျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ တိတိက်က် 
ဆိုရေသာ္ UEC ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးသား၍ 
Aမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ကို ေAာက္Aဆင္႔ ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ ခြဲAဆင္႔ဆင္႔သို႔ 
ရွင္းလင္းစြာႏွင္႔ Aခ်ိန္မ ီဆက္သြယ္ရမည္၊ သို႔မွသာ 
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ တေျပးညၤီျဖစ္ေရး ေသခ်ာေစ 
မည္ျဖစ္သည္။   

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း   

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ Uေရာပသမဂၢ ပညာ 
ရွင္မ်ားAဖြဲ႕ကလည္း UEC ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းပံု၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ 
မ်ားႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရးက ျပႆနာရိွေၾကာင္းႏွင္႔ Aခ်ဳိ႕ေသာ ေရြးေကာက္ 
ပြဲဆိုင္ရာ သိသင့္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကိုလည္း Aမ်ားျပည ္
သူ ရယူနိုင္ေAာင ္ထုတ္ျပန္မေပးႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ EU EFM 
ႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုAေျချပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက 
လည္း UEC ႏွင္ ့ပံုမွန ္Aဓိပၸါယ္ရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရးမရွိျခင္းAေပၚ 
ေစာဒကတက္ၾကသည္။  

၉။ ၂၀၁၅ UEC သည္ ရွင္းလင္း၍ ဆီေလ်ာ္မႈရိွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျပကၡဒိန္ကို ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ တာဝန္ခံမႈတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သ 
လို ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းစU ္ကိ ု
ပိုမိုသေဘာေပါက္ နားလည္ေစမည္။ ျပကၡဒိန ္ထုတ္ျပန ္

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း   

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

UEC သည္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မ ီေရြးေကာက္ပြဲ ျပကၡ 
ဒိန ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည့္စံုျခင္းမရွိ။ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းAတြက္ ရက္ 
စြဲမ်ား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွ ိ(EU EEM 2017) ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပကၡဒိန္ပင ္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ေရြး 
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ျခင္းျဖင္ ့လုပ္ငန္းစU ္၏ Aဆင္႔Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္စပ္မႈ 
ပိုရိွေစမည္ျဖစ္ရာ UပမာAားျဖင္ ့မဲဆြယ္ျခင္းမျပဳမ ီ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္တင္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ား ၿပီးစီးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေကာက္ပြဲ Aခ်ိန္ဇယားကို AခါAားေလ်ာ္စြာသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
(ANFREL IEOM 2018)။  

၁၀။ ၂၀၁၅ UEC သည္ မြမ္းမံျခင္း၊ ထုတ္ပယ္သင့္သူမ်ားကို ထုတ္  
ပယ္ျခင္း၊ ျဖည့္သြင္းသင့္သူမ်ားကို ျဖည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ လူ 
တိုင္းမဲေပးႏိုင္ေရးကိ ုရႈျမင္လ်က္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တြင ္ကြန္ပ်ဴတာျဖင္႔ ျပဳစုထားေသာ မဲဆႏၵစာရင္းကိ ုA 
ေျခခံ၍ ျပဳစုရန္ျဖစ္သည္။   

မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင ္
စာရင္း 

၅ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေစာလြန္းေန

ေသး 

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲAတြက ္တစ္ႏုိင္ငံလံုးမဲဆႏၵရွင္စာရင္း မြမ္းမံျပဳစုျခင္း 
လုပ္ငန္းစU ္သည္ Aစပ်ဳိးသည့္ Aဆင့္သာရွိေသးသည္ (နည္းစနစ္ ခ်မွတ္ 
ျခင္း၊ AစီAစU ္ခ်ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း) ။ ၂၀၁၇ 
ႏွင္ ့၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ Aခ်ဳိ႕ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား 
Aတြက္ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုမြမ္းမံျပင္ဆင္ထားသည့္ စာရင္းAခ်ဳိ႕ 
သာ ရွိေသးသည္။ 
 

၁၁။ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတငစ္ာရင္းမ ွAခ်က္Aလက္မ်ားသည္ 
Aမ်ားျပည္သူ ရယူခြင့္ရွိရန ္လိုAပ္သည္။ မဲဆႏၵနယ ္
တစ္ခုခ်င္းAလိုက္ မဲဆႏၵရွင္AေရAတြက္ကိုပါ သီးျခား 
စ ီေဖာ္ျပေပးရမည္။ 

မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင ္
စာရင္း   

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

မဲဆႏၵရွငမ္်တ္ပံုတင္စာရင္းAခ်က္Aလက္မ်ား Aမ်ားျပည္သူက ရယူနိုင ္
မရိွပါ။    

၁၂။ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ုစမီံခန္႔ခြဲရန္ႏွင္႔ သိမ္းဆည္းရန္  ေဒ 
တာေဘစ့္ေရြးခ်ယ္ရာတြင ္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ Aေၾကာင္း 
Aရာႏွင္႔ သက္ဆိုင္မႈရိွေAာင္ ေသခ်ာစြာ စU ္းစားသင္႔ 
သည္။ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို မည္သို႔ သိမ္းဆည္း၍ 
ျပသမည္၊ ေဒတာေဘ႔စ္ကို စီမံခန္႔ခြဲမည္႔ လူ႔စြမ္းေဆာင ္
ရည္ကိုလည္း စU ္းစားရမည္။   

မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင ္
စာရင္း   

၅ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေစာလြန္းေန

ေသး 

UEC သည္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ု႐ိုးရွင္းသည့္ Excel  ေဒတာေဘ့စ္တြင ္
သိမ္းထားကာ စီမံခန္႔ခြဲရန ္ဆံုးျဖတ္ထားပံုရသည္။  

၁၃။ ၂၀၁၅ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းကို Aရွိန္မ 
ပ်က္ ေဆာင္ရြက္႐ံုသာမက Aရွိန္ျမႇင့္၍ပင ္ေဆာင္ရြက ္
ရမည္။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မ ီႏုိင္ငံသားကတ္ 
ပို္င္ဆိုင္ထားသူ တိုးပြားလာျခင္းျဖင့္ ကတ္ျပားကို တသ 
မတ္တည္းAသံုးျပဳလာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။   

မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင ္
စာရင္း   

၅ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေစာလြန္းေန

ေသး 

Aလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူU ီးေရ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္င ံ
သားစီစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ယေန႔Aခ်ိန္ထိ ႏုိင္င ံ
သားကတ္ထုတ္ေပးၿပီးသည့္ AေရAတြက္ကို မသိရေသး။ သို႔တိုင္ ၂၀၂၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္မဲေပးမည့္သူမ်ားကို မဲ႐ံုမ်ား၌ မွတ္ပံုတင္ျပသေစမည့္ 
စနစ္ကိ ုAသံုးျပဳရန္ လ်ာထားျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

၁၄။  ၂၀၁၅ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္တင္သြင္းရာတြင္ ႏုိင္င ံ
သားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း 
သက္ေသခံ တင္ျပရမည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားဆိုင္ရာ 
စည္းမ်U ္းမ်ားသည္ ပို၍ ရွင္းလင္း မွ်တသင့္သည္။ A 
ခ်က္Aလက္မ်ား စစ္ေဆးရာတြင္လည္း တသမတ ္
တည္းရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ထား 

ပါတီမ်ား မွတ္ပံတုင ္
ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံ ု
တင္ျခင္း 

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့ႏုိင္ငံတြင္းေနထိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်U ္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိ။ ၂၀၁၇ ၊ 
၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
Aမည္တင္သြင္းသည့္ကိစၥ၌ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့။  
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ရမည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္ ့ေရြးေကာက္ပြဲ တာ 
ဝန္ရွိသူမ်ားသာမက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပါ မည္ 
သည့္Aခ်က္မ်ား လိုAပ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ တ 
ေျပးညီ နားလည္သေဘာေပါက္မည္ျဖစ္ကာ၊ Aခ်က္A 
လက္မ်ား စစ္ေဆးရာတြင္လည္း မွ်တ၍ တသမတ ္
တည္းပိုရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၅။ ၂၀၁၅ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ A 
ယူခံဝင္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္။ ထိုAထဲတြင္ Aမ်ား 
ျပည္သူ ၾကားနာခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုသို႔ ဆံုး 
ျဖတ္ရသည့္ Aေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေလွ်ာက္ထား သူထံ 
စာျဖင့္ေရးသား ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ 

ပါတီမ်ား မွတ္ပံတုင ္
ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံ ု
တင္ျခင္း  
  

၅ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေစာလြန္းေန

ေသး 

ဤAႀကံျပဳခ်က္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း ရွ ိမရွကိို ၂၀၂၀ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္တင္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းစU ္မ်ား 
ၿပီးစီးမသွာ ဆန္းစစ္ႏုိင္မည္။  

၁၆။ ၂၀၁၅ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရန္ လိုAပ္သည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ား 
သည္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ရမည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ 
ေဖာ္ခြင့္ကိ ုမတရားကန္႔သတ္ေသာ Aကန္႔Aသတ္မ်ား 
မရိွေစရ။  

ပါတီမ်ား မွတ္ပံတုင ္
ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံ ု
တင္ျခင္း  
  

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ဤAႀကံျပဳခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း Aက္Uပေဒကိ ု
ျပင္ဆင္ရန္လိုAပ္သည္။  

၁၇။ ၂၀၁၅ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ  Aသင္းဖြဲ႕ခြင့္မ်ား 
ကို ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေစသင္႔ေပ။ ထိုသို႔ ကန္႔သတ္ 
ျခင္းက ေရြးေကာက္ပြဲ Aေထြေထြ ဝန္းက်င္ကိုပါ မလို 
Aပ္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ 

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ဤAႀကံျပဳခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ Uပေဒမ်ားစြာကိ ုျပင္ဆင္ရန ္
လိုAပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင္၊့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊ ႏိုင ္
ငံေတာ္လွ်ဳိ႕ဝွက္Aက္Uပေဒ၊ တရားမဝင ္စုေဝးျခင္း၊ A ီလက္ထေရာနစ္ 
Uပေဒမ်ားကိ ုျပင္ဆင္ရန္လိုသည္။ 

၁၈။  ၂၀၁၅ Aမ်ားျပည္သူ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲမ်ားAတြက္ ႀကိဳတင္A 
ေၾကာင္္းၾကားရမည့္Aခ်က္မွာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ 
ေသာ္လည္း၊ ႀကိဳတင္Aေၾကာင္းၾကားရမည့္ Aခ်ိန္သတ္ 
မွတ္ခ်က္မွာ မ်ားလြန္းေနသည္။ ၄၈ နာရီမ ွ၇၂ နာရီA 
တြင္း ႀကိဳတင္Aေၾကာင္းၾကားရမည့္ AေနAထားခန္႔သို႔ 
ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္။ 

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၁/၂၀၁၄  ကို UEC  
သည္ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသး။  

၁၉။  ၂၀၁၅ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမည့္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ 
တင္ျပကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခိုင္းျခင္းမ်ဳိးက မျဖစ္ 
သင့္။ ထို႔Aျပင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတြင ္ပါဝင္မည္႔ A 
ေၾကာင္းAရာမ်ားကို မလိုလားAပ္ေသာ ကန္႔သတ္ထား 
ျခင္းမ်ဳိးသည္  မျဖစ္သင့္။  

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္Aမွတ္ ၁/၂၀၁၄  ကို UEC  
သည္ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသး။ 



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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၂၀။ ၂၀၁၅ Aမုန္းစကားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို Aျမန္ဆံုးႏွင္႔ Aထိ 

ေရာက္ဆံုးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမည့္ စနစမ္်ဳိး ရိွသင္႔ 
သည္။ 

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ထိုစနစမ္်ဳိး လက္ရွိAခ်ိန္ထိ မရွိေသး။  

၂၁။ ၂၀၁၅ Aထက္လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္သည္ 
ေAာက္လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ားထက္ က်ယ္ဝန္းသျဖင့္ 
Aထက္လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ား၏ မဲဆြယ္Aသံုးစရိတ္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးရန ္စU ္းစားသင့္ 
သည္။ 

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

UEC သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းUပေဒ (ပုဒ္မ ၇၄) ႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း  နည္းUပေဒမ်ား (ပုဒ္မ ၂၁) ကို မျပင္ဆင္ရေသးေပ။ 

၂၂။ ၂၀၁၅ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး Aသံုးစ 
ရိတ္ စာရင္းစစ္ရာတြင ္UEC သည္  လြတ္လပ္ေသာ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ ္စာရင္းစစမ္်ားကို Aသံုးျပဳသင့္သည္။ 
 

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း ၅ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေစာလြန္းေန

ေသး 

၂၀၂၀  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေနာက္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  ေရြး 
ေကာက္ပြြဲAသံုးစရိတ္ကို စာရင္းစစ္သည့္ Aခါမွသာ ဤAႀကံျပဳခ်က္ A 
ေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းရွိ မရွ ိဆန္းစစ္ႏုိင္မည္။  

၂၃။ ၂၀၁၅ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားသည္ ပါတီ မဲ 
ဆြယ္ေငြစာရင္းAစီရင္စာAပါAဝင ္၎တို႔၏ ဘ႑ာ 
ေငြရရိွမႈႏွင္႔ Aစံုးစရိတ္Aတြက္ ပံုမွန္ေငြစာရင္းကိ ုတင ္
ျပရန ္လိုAပ္သည္။   

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ဤAႀကံျပဳခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း  Aက္Uပေဒကိ ုျပင္ဆင္ရန္လိုသည္။ 

၂၄။ ၂၀၁၅ မီဒီယာမ်ားAတြက္ Uပေဒမူေဘာင္သည ္လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကိ ုမလိုAပ္ပဲ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား မရိွပဲ   
ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aညီျဖစ္ေစရန ္လိုAပ္သည္။    

မီဒီယာ ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

လက္ရွိAခ်ိန္ထိ မီဒီယာမ်ားAတြက္ Uပေဒမူေဘာင္ကို ျပုျပင္ေျပာင္လဲေရး 
မရွိေသး။ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ လက္ရွိတြင္ မီဒီယာUပေဒ 
ကို ျပင္ဆင္သည့္ မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ 

၂၅။ ၂၀၁၅ ႏုိင္ငံေတာA္ာဏာပိုင္မ်ားAေနျဖင္ ့မီဒီယာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္ 
လစမ္်ားႏွင္ ့ဆိုရွယ္မီဒီယာAသံုးျပဳသူမ်ား၏ လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း 
မ်ားေရွာင္ၾကU ္သင္႔သည္။  

မီဒီယာ ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

Aာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ဖိႏွိပ္ရာေရာက္သည္ ့Uပေဒ 
မ်ားျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားကို Aေရးယူေနဆဲျဖစ္သည္ (Uပမာ  ႐ိုက္တာ 
သတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း) ။ နယ္စည္းမျခား 
သတင္းေထာက္မ်ားAဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ကမၻာ့သတင္း 
စာလြတ္လပ္ခြင္ ့ညႊန္းကိန္းတြင ္ႏုိင္င ံ၁၈၀ Aနက ္ျမန္မာႏိုင္ငံက Aဆင့္ 
၁၃၇ တြင ္ရွိေနသည္။ 

၂၆။ ၂၀၁၅ AစိုးရAေနျဖင္ ့ႏုိင္ငံပိုင ္႐ုပ္သံလုပ္ငန္းကို ျပည္သူ႔ဝန္ 
ေဆာင္မႈမီဒီယာတစ္ခုAျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသင္႔ကာ 
က႑တစ္ခုလံုးတြင ္Aစိုးရ၏ က႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ 
ဟူေသာ ရႈျမင္ခ်က္ရိွရမည္။  

မီဒီယာ ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

လက္ရွိတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင ္႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္လုပ္ငန္းကို ျပည္သူ႔ဝန္ 
ေဆာင္မႈမီဒီယာAျဖစ္သို႔ Aသြင္ေျပာင္းရန ္AစီAစU ္မရွိေသး။  

၂၇။ ၂၀၁၅ မီဒီယာစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးAဖြဲ႕သစ္Aေနျဖင္ ့လိုင္ 
စင္မ်ား ခ်ထားေပးရာတြင ္ျပည္တြင္းAေျခစိုက္   မီဒ ီ
ယာမ်ား တိုးပြားလာေရး၊  မီဒီယာက႑စံု က်ယ္ျပန္႔ 

မီဒီယာ ၂ လက္ရွိAခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ မီဒီယာစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း 
ေရးAဖြဲ႕သစ ္ဆိုသည္မ်ဳိး မရွိေသး (UပေဒAရ Aသံလႊင့္ေကာင္စီကိုပင ္မ 
ဖြဲ႕စည္းရေသးေပ) ။ လိုင္စင္မ်ားကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကသာ ထုတ္ 



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
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လာေရး ေရွး႐ႈရမည္ျဖစ္သလို၊ ႐ုပ္သံမီဒီယာက႑တြင္  
Aားေကာင္းလာေရးလည္း Aားေပးရမည္။ 

Aေကာင္A

ထည္ေဖာ္ေန

ဆဲ 

ေပးေနသည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန ္ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေသး။ ရပ္ရြာ 
Aေျချပဳ မီဒီယာမ်ားAတြက္ပါ လိုင္စင္သစ္မ်ား ခ်ထားေပးေနသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ 

၂၈။ ၂၀၁၅ မီဒီယာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးAဖြဲ႕Aေနျဖင္ ့ေရြး 
ေကာက္ပြဲဲ  မဲဆြယ္ကာလတြင္  မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရး  
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန ္ စU ္းစားသင့္သည္။ သို႔မွ 
သာ  စည္းမ်U ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိပါက ပထမဆံုးသတင္း 
မ်ားသိရွိႏုိငမ္ည္ျဖစ္သည္။ 
 

မီဒီယာ ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

လက္ရွိAခ်ိန္ထိ မီဒီယာစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးAဖြဲ႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ  
မဲဆြယ္ကာလAတြင္း မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန ္စီစU ္ထား 
ျခင္း မရွိေသး။  

၂၉။ ၂၀၁၅ ပေရာ္ဖကရ္ငွ္နယ္ဆန္ရန္ႏွင္႔  မီဒီယာက်င့္ဝတ္ႏွင္A့ညီ 
ျဖစ္ေရးAတြက္ Aားေကာင္းေစရန ္မီဒီယာမ်ားသည္ 
မိမိတို႔Aတြင္း၌ ဆန္းစစ္မႈမ်ားလုပ္ရန ္စU ္းစားရမည္။ 
Aလွဴရွင္မ်ားAေနျဖင့္လည္း စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္တတ္ 
ေရး၊ Aရည္Aေသြး Aေျခခ ံသတင္းတင္ဆက္မႈ၊ ဒစ္ 
ဂ်စ္တယ္ကၽြမ္းက်င္မႈက႑မ်ားAပါAဝင ္မီဒီယာက႑ 
ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးAတြက္ ပံ႔ပိုးရန ္စU ္းစားသင္႔သည္။   

မီဒီယာ ၂ 
Aေကာင္A

ထည္ေဖာ္ေန

ဆဲ 

Aခ်ဳိ႕ေသာ Aလွဴေငြျဖင့္ စီစU ္သည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ 
တန္းေပးမႈမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း  မီဒီယာ Aဖြဲ႕Aစည္းAမ်ားAျပားက 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

၃၀။ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း  AပါAဝင ္မဲေပး 
ျခင္းAဆင့္ဆင့္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား 
Aတြက္ တံခါးဖြင္႔ေပးထားသင္႔သည္။     

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ 
ေရး 

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြြဲ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးAဖြဲ႕ PACE/PTE  သည္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္မရခဲ့။ ထိုမဲေပးမႈမ်ားကို UEC ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈ ေဘာင ္
Aျပင္ဘက္တြင္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
 

၃၁။ ၂၀၁၅ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား တိုးျမႇင့္ပါဝင္လာေစေရးAတြက္ ႏုိင္င ံ
ေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုတြင ္Aေထာက္Aကူ 
ျပဳေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီ 
တြင္းသာမက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းAျဖစ္လည္း A 
မ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္းAဆိုျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဘဲဂ်င္းပလက္ေဖာင္းတြင ္ေဖာ္ျပထားခ်က္Aတိုင္း A 
နည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထ ိAမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏုိင ္
ေAာင္ စီစU ္ၾကရမည္။ 

က်ားမႏွင့္ Aခြင္႔A 
လမ္း မရေသာ 
A ုပ္စုမ်ား   

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင ္ Aမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက ္
ယွU ္ၿပိဳင္ႏႈန္း Aလြန္ကို နည္းေနေသးသည္။ ၂၀၁၅ Aေထြေထြေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင ္၁၃  ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္၁၈ 
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပါဝင္ 
ယွU ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ 

၃၂။ ၂၀၁၅ မသန္စြမ္းသူမ်ား Aဆင္ေျပစြာ မဲေပးႏုိင္ေရးAတြက္  
UEC ၏ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ Aားထုတ္မႈကို ဆက္လက္ ေဆာင္ 
ရြက္သင့္သည္။ 

က်ားမႏွင့္ Aခြင္႔A 
လမ္း မရေသာ 
A ုပ္စုမ်ား    

၅ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားAတြက္  Aထူး 
မဲ႐ံုမ်ား စမ္းသပ္ထားရွိေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 



Uေရာပသမဂၢ  
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ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေစာလြန္းေန

ေသး 

တြင္မ ူထိုသို႔ ထားရွိေပးျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင္ ့
ၾကည့္ေရးAဖြဲ႕ PACE/PTI က ဆိုသည္။ 

၃၃။ ၂၀၁၅ UEC သည္ မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတင္စာရင္းAပါAဝင ္ မဲ 
ဆႏၵရွင ္ပညာေပးAစီAစU ္ႏွင္ ့မဲဆႏၵရွင ္သတင္းA 
ခ်က္Aလက္က႑မ်ားတြင္ ယခုထက္ပို တက္တက္ႂကြ 
ၾကြ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုAစီAစU ္မ်ားသည္  Aား 
လံုးကို ၿခံဳငံုမိရန္လိုသလို၊ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား 
Aမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္လည္း တင္ဆက္ရန္လိုၿပီး Aစြန္Aဖ်ား 
ေဒသမ်ားထိ  ေရာက္ရွိရန္လည္း လိုAပ္သည္။ 
 

မဲဆႏၵရွင ္ပညာေပး 
ေရးႏွင္ ့မဲဆႏၵရွငသ္ 
တင္းAခ်က္Aလက္ 

၅ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေစာလြန္းေန

ေသး 

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္မဲဆႏၵရွင ္ပညာေပးAစီAစU ္ကို 
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္  CSOs 
မ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္Aားကိုးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
တြင္ကား Aထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင ္ပညာေရး 
AစီAစU ္မ်ား မရိခွဲ့ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။ 
 

၃၄။ ၂၀၁၅ UEC  သည္  Aားလံုးကိုၿခံဳငံုႏုိင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ က်င့္ 
သံုးကာ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား  
၏ Uပေဒဆိုင္ရာ  Aခြင့္Aလမ္းမ်ားAပါAဝင္ က်ယ္ 
ျပန္႔ေသာ ကိစၥရပမ္်ားကို Aမ်ားျပည္သူသို႔႔ သတင္းA 
ခ်က္Aလက္ ျဖန္႔ျဖဴးေပရမည္။ ထိုုသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ 
က်ားမ ထည္႔သြင္းစU ္းစားေသာ၊ လူ႔Aခြင့္Aေရး ေလး 
စားမႈရွိေသာ ခ်U ္းကပ္နည္းမ်ားျဖင့္ Aမ်ားျပည္သူသို႔ 
Aသိေပးရမည္။  

မဲဆႏၵရွင ္ပညာေပး 
ေရးႏွင္ ့မဲဆႏၵရွငသ္ 
တင္းAခ်က္Aလက္   

၅ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေစာလြန္းေန

ေသး 

IFES ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင္ ့Hornbill ႏွင္႔ MYNFREL တို႔သည္ UEC ႏွင္ ့
လက္တြဲကာ “၂၀၂၀ ပထမဆံုးAႀကိမ္ မဲေပးမည့္ လူငယ္မဲဆႏၵရွင္မ်ား” 
Aမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားပညာေပး AစီAစU ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး မဲလာ 
ေပးသူနည္းသည္႔ ေဒသမ်ားကို  Aဓိက ပစ္မွတ္ထားကာ ေဆာင္ရြက ္
လ်က္ရိွသည္။   
 
 

၃၅။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲAလြန ္Uပေဒဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားAေပၚ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားAတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး သင္႔ေလ်ာ္မႈရိွ 
သည္႔ Aခ်ိန္တစ္ခ ုကန္႔သတ္ေပးရမည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
Aျငင္းပြားမႈမ်ား 

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

လက္ရွိတြင္ကား ေရြးေကာက္ပြဲAလြန ္ Uပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
Aေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားAတြက္ Aခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ဳိး ေရြးေကာက္ပြဲ 
Uပေဒမ်ား၊ နည္းUပေဒမ်ားတြင ္ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေသးပါ။  

၃၆။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုးသည ္UEC ႏွင္ ့လြတ္ကင္းစြာ ရပ ္
တည္ရမည္ သို႔မဟုတ္ Aျငင္းပြားမႈမ်ားကို တရား႐ံုးတြင္ 
ေျဖရွင္းနိုင္ရမည္။ ၾကားနာမႈမ်ားမွသည္ ကိုင္တြယ္ဆံုး 
ျဖတ္သည္Aထိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ Aာ 
ဏာေျဖေလ်ာ႔သင္႔သည္။   

ေရြးေကာက္ပြဲ 
Aျငင္းပြားမႈမ်ား 

၂ 
Aေကာင္A

ထည္ေဖာ္ေန

ဆဲ 

ေရြးေကာက္ပြဲ Aျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးလက္စြဲတြင ္ေဖာ္ျပထားခ်က္Aရ 
လြတ္လပ္ေသာ Uပေဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ား(တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား သို႔ 
မဟုတ္ UပေဒAရာရွိမ်ား) ကို Aသံုးျပဳရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ 
၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ခံု႐ံုးကို UEC ေကာ္မရွင ္Aဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားႏွင့္ခ်ည္း ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၾကားနာမႈမ်ားကို Aာ 
ဏာေျဖေလ်ာ႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း UEC က ဆိုသည္။ 

၃၇။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တိုင္ၾကားမႈမ်ားAတြက္ ၾကားနာမႈမ်ား 
သည္ မွ်တေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလးစားရ 
မည္ျဖစ္ကာ ဘက္မလိုက္ေၾကာင္း Aာမခံႏိုင္ရမည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
Aျငင္းပြားမႈမ်ား 

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ဤAႀကံျပဳခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္  ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒကိ ု
ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း A 
ထက္ရရွိရန ္လိုAပ္သည္။ ၂၀၂၀  ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီ Aေကာင္A 
ထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန ္မျဖစ္ႏိုင္။ 
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၎တြင္ UEC ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို Aယူခံခြင္ ့ပါဝင္ 
သည္။  

၃၈။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာကပ္ြဲ မဲရလဒ္ကိ ုမေက်နပ္၍ တိုင္ၾကားမႈမ်ား    
တင္သြင္းရာတြင ္ ေပးသြင္းရန ္လိုAပ္သည္႔ ႐ံုးစရိတ္ကို 
Aမႈနိုင္ပါက ျပန္ထုတ္ေပးသင့္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
Aျငင္းပြားမႈမ်ား 

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ဤကိစၥႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ နည္းUပေဒပုဒ္မ ၉၀ ကို UEC  သည္  
ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိေသး။ 

၃၉။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲAရာရွိမ်ားကိ ုသင္တန္းေပးသည့္Aခါ 
Aထူးသျဖင့္ မဲေရတြက္ျခင္း၊ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း တို႔ 
တြင ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းAတိုင္း လိုက္နာတတ္ေစေရး 
Aား Aဓိကထား သင္တန္းေပးရန္လိုသည္။ 

မဲေပးျခင္း၊ ေရတြက္ 
ျခင္း၊ စာရင္းေရး 
သြင္းျခင္းႏွင္ ့ရလဒ ္

၅ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေစာလြန္းေန

ေသး 

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သင္တန္းလက္စြဲတြင္ မဲရလဒ္မ်ားကိ ုA 
မ်ားျပည္သူသို႔ ျပသျခင္းကဲ့သို႔ မဲ႐ံုတာဝန္ရွိသူမ်ား  လိုက္နာျခင္း Aားနည္း 
သည့္ ကိစၥမ်ားကို Aားျဖည္႔ကာ သင္တန္းပို႔ခ်ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
သို႔တိုင္ ထိုAခ်က္ကို ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ျခင္းမရွ၊ိ တသမတ္တည္း A 
ေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက 
Aစီရင္ခသံည္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက 
လည္း မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈ မလံုေလာက္ျခင္းႏွင္႔ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို တသမတ္တည္း Aေကာင္Aထည္မေဖာ္နိုင္ခဲ႔ 
ေၾကာင္း  ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ဆိုသည္။ 
 

၄၀။ ၂၀၁၅ UEC Aေနျဖင္ ့Aရည္Aခ်င္းရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
Aသံုးျပဳႏုိင္မည္႔ သို႔မဟုတ္ Aခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းကို ထိန္း 
ထားနိုင္မည္႔ စနစ္တစ္ခကုို က်င္႔သံုးကာ UEC ကို A 
ဆင့္္တိုင္းတြင္ Aဖြဲ႕Aစည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္ 
လာေစရန္ႏွင္႔ Aဖြဲ႕ ကို Aဖြဲ႕Aစည္းဆိုင္ရာ သိနားလည္ 
မႈတို႔ကို Aေထာက္Aကူျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။  

မဲေပးျခင္း၊ ေရတြက္ 
ျခင္း၊ စာရင္းေရး 
သြင္းျခင္းႏွင္ ့ရလဒ ္  

၂ 
Aေကာင္A

ထည္ေဖာ္ေန

ဆဲ 

UEC   သည္  ဤကိစၥကို မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသစ္တြင ္ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ 
သည္။ ၎တြင္ UEC  Aတြင္းမွာပင ္လူသစ္ခန္႔ထားျခင္း၊ သင္တန္းေပး 
ျခင္းAျပင ္သင္တန္းဌာနထူေထာင္ရန ္ပါဝင္သည္။   

၄၁။ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင္တစ္U ီးသည္  မေတာ္တဆ မဲလက္မွတ္ ပ်က္ 
စီးသြားပါက မဲေပးပိုင္ခြင္႔ကိ ုAလိုAေလ်ာက ္ျငင္းဆန္ 
ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားရန ္Aသစ္တစ္္ရြက္ ရသင့္သည္။   

မဲေပးျခင္း၊ ေရတြက္ 
ျခင္း၊ စာရင္းေရး 
သြင္းျခင္းႏွင္ ့ရလဒ ္  

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

မဲလက္မွတ္ မေတာ္တဆ ပ်က္စီးပါက Aသစ္ထုတ္ေပးေရး နည္းUပေဒ 
မ်ဳိးကို UEC သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းUပေဒတြင ္ထည့္သြင္းျခင္းမ်ဳိး မရွ ိ
ေသးပါ။ 

၄၂။ ၂၀၁၅ မဲ႐ံုမ်ားတြင ္ လိုAပ္ပါက မဲျပန္လည္ေရတြက္ခြင္ ့
ရွိရမည္။ 

မဲေပးျခင္း၊ ေရတြက္ 
ျခင္း၊ စာရင္းေရး 
သြင္းျခင္းႏွင္ ့ရလဒ ္  

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

မဲ႐ံုမ်ားတြင ္လိုAပ္ပါက မဲျပန္လည္ေရတြက္ခြင့္ကိ ုေရြးေကာက္ပြဲ နည္း 
Uပေဒတြင ္ UEC  သည္ ထည့္သြင္းျခင္းမရွိေသးပါ။  

၄၃။ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵရွင၏္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိႏုိင္သည့္ 
မဲလက္မွတ္မ်ဳိးျဖစ္ပါက ခိုင္လံမုဲAျဖစ ္သတ္မွတ္ရန္ မဲ 
ေရေသာ ဝန္ထမ္းကို ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးသင္႔သည္။ တ 
ရားဝင္ေသာမဲAျဖစ ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ မဲမ်ဳိးကို မလို 

မဲေပးျခင္း၊ ေရတြက္ 
ျခင္း၊ စာရင္းေရး 
သြင္းျခင္းႏွင္ ့ရလဒ ္  

၄ 
Aျပည့္Aဝ 
Aေကာင္A

ထည္ေဖာ္ၿပီး 

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မ ီမဲ႐ံုလက္စြဲစာA ုပ္တြင ္ခိုင္လံမုဲ 
ဆိုသည္ကို UEC က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးခဲ့ၿပီး မဲ႐ံုဝန ္
ထမ္းမ်ားကို ခိုင္လံုမဲ နမူနာမ်ားလည္း ျပသခဲ့သည္။ Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို 
ေရြးေကာက္ပြြဲဲ  နည္းUပေဒထဲတြင ္ထည့္သြင္းႏုိင္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္။ 



Uေရာပသမဂၢ  
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ Aကဲျဖတ္မစ္ရွင-္ျမန္မာႏိုင္င ံ
 

Aၿပီးသတ္ Aစီရင္ခံစာ 
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Aပ္ဘဲ မမွ်တေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔   ပယ္မဲျဖစ ္
ေAာင္ Aလြန္Aကၽြံမျပဳသင့္။ 

၄၄။ ၂၀၁၅ မဲရလဒ္မ်ား၊ ရလဒ္ႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္ 
မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို UEC 
သည္  Aျပည္႔Aစံု၊ ခ်က္ျခင္း ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ကာ   
မဲ႐ံုတစ္႐ံုခ်င္း ရလဒ္မ်ားကိုလည္း Aျပည္႔Aစံုထုတ္ျပန္ 
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

မဲေပးျခင္း၊ ေရတြက္ 
ျခင္း၊ စာရင္းေရး 
သြင္းျခင္းႏွင္ ့ရလဒ ္  

၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

UEC သည္ ၂၀၁၇ ၊ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင ္မဲ႐ံုAလိုက္ 
မဲရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိခဲ့သလို၊ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္
လည္း Aလားတူပင္  ထုတ္ျပန္ရန္ AစီAစU ္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ မဲဆ 
ႏၵနယ္Aလိုက္ မဲရလဒ္မ်ားကိုမ ူၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခလုံုးတြင္ A 
ခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ  ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ 

၄၅။ ၂၀၁၅ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ 
စU ္းစားသံုးသပ္ရန္လိုသည္။ ႀကိဳတင္မဲ၏  ေျဖာင္႔မတ္မွန ္
ကနမ္ႈႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူAခ်ိဳ႕ ၾကား 
တြင ္  သံသယမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ယခုAတိုင္း ဆက္လက္Aသံုးျပဳ 
မည္ဆိုပါက UEC သည္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပး 
ျခင္းကိစၥမ်ား AပါAဝင ္ႀကိဳတင္မဲAဆင့္တိုင္းကို A 
ျပည္႔Aဝတာဝန္ယူသင္႔သည္။ ၎သည္ ပံုမွန ္လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားကို သင္႔ေလ်ာ္စြာႏွင္႔ တသမတတ္ည္းA 
သံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။   

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

၂၀၂၀  Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ႀကိဳတင္မဲစနစ္ကို Aသံုးျပဳ 
မည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး UEC သည္ Aျပည့္A 
ဝထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင္႔ တာဝန္ယူႏိုင္စြမ္း မရိွပါ။ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင္ ့ပတ္ 
သက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲUပေဒမ်ား၊ နည္းUပေဒမ်ားကိုလည္း ျပငဆ္င ္
ျခင္း မရွိေသး။  

၄၆။ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ မဲမ်ားAပါAဝင ္မဲတိုင္း၏  လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈကို 
ICCPR ေဖာ္ျပထားသည့္Aတိုင္း Aျပည့္Aဝ Aာမခ ံ
ႏိုင္္ရမည္။ စာA ိတ္ကို Aသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ စာA ိတ္ 
ႏွစ္ထပ ္စနစ္ကိ ုAသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ Aတြင္းစာ 
A ိတ္သည္ မဲထည့္သူAမည္ကို မေဖာ္ျပေပ။ 

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း ၄ 
Aျပည့္Aဝ 
Aေကာင္A

ထည္ေဖာ္ၿပီး 

၂၀၁၇ ၊ ၂၀၁၈  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင ္
မဲမ်ားတြင ္စာA ိတ္ႏွစ္ထပ္စနစ္ကိုု က်င့္သံံုးခဲ့သည္။ ထိုစနစ္ကို ေရြး 
ေကာက္ပြဲ  နည္းUပေဒမ်ားတြင္လည္း ထည့္သြင္းလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန ္
လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  

၄၇။ ၂၀၁၅ မဲဆႏၵနယတ္ြင္း ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ ကာလကို 
ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္။ 

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

မဲဆႏၵနယတ္ြင္း ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ ကာလကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမရွိ။ သက္ဆိုင္ 
ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒမ်ား၊ နည္းUပေဒမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ျခင္း မရွပိါ။ 

၄၈။ ၂၀၁၅ ႀကိဳတင္မဲမ်ား၊ မဲပံုးမ်ား၊ Aထူးသျဖင့္ ညA ိပ္သယ္ 
ေဆာင္ရမည့္ မဲပံုးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင ္ျပည္႔စံုေသာ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္လုပ္ငန္းမ်ား ရိရွမည္။    

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းသစ္မ်ား UEC က စတင္Aသံုးျပဳျခင္း မရိ ွ
ေသးပါ။     

၄၉။ ၂၀၁၅ ႀကိဳတင္မဲထည့္ခြင့္ရွိသူ Aမ်ဳိးAစား ခြဲျခားထားခ်က္ကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စU ္းစားသင့္သည္။ 

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း ၁ 
Aေျပာင္းA

လဲမရွ ိ

၂၀၁၅ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလက ႀကိဳတင္မဲထည့္ခြင့္ရွိသူ Aမ်ဳိး 
Aစားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသး။ သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
Uပေဒႏွင္ ့နည္းUပေဒမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိေသး။ 
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၅၀။ ၂၀၁၅ နိုင္ငံျပင္ပမ ွမဲဆႏၵရွင္မ်ားAား ေရြးေကာက္ပြဲ Aသိပ 

ညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ယခုထက္ပို လုပ္ေဆာင္သင့္ 
ၿပီး  ျပည္ပေရာက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူတိုင္း မဲေပးလိုက ေပး 
ႏိုင္ေAာင ္၎တို႔Aတြက္ စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ AစAီ 
စU ္မ်ား တိုးတက္ေAာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။   

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း ၅ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေစာလြန္းေန

ေသး 

UEC သည္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လက္စြဲကို ျပဳစ ု
ကာ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွငမ္်ားA 
တြက္ စီမံA ုပ္ခ်ဳပမ္ႈAစီAစU ္မ်ား တိုးတက္ေAာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ 

 

ဇယားAၫႊန္း မွတ္စုမ်ား 

ေကာ္လ ံ၁ - EOM Aၿပီးသတ္Aစီရင္ခံစာတြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ ့Aႀကံျပဳခ်က ္နံပါတ္စU ္မ်ား။ 

ေကာ္လ ံ၂ - တစ္ႏွစ္Aတြင္း EOM ႏွစ္ဖြဲ႕ ကိ ုတာဝန္ေပးခဲ့ပါက Uပမာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္Aတြင္း ပထမAႀကိမ္Aတြက ္၂၀၁၇ (၁) ဟုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယAႀကိမ္Aတြက ္၂၀၁၇ (၂) ဟ ု

လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပမည္။ 

ေကာ္လ ံ၃ - Aႀကံျပဳခ်က္စာသားမ်ားထည္႔သြင္းရန္။ U ီးစားေပး Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုစာလံုးမည္း ျဖင္ ့ေဖာ္ျပမည္။ 

ေကာ္လ ံ၄ - ‘ေရြးေကာက္ပြဲ Aေၾကာင္းAရာ’ ဟူသည ္၎၏ ေAာက္တြင ္EOM AၿပီးသတA္စီရင္ခံစာပါ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား Aသီးသီးေဖာ္ျပမည့္ က႑Aသီးသီးျဖစ္သည္။ Uပမာ 

Aားျဖင္ ့ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ/Uပေဒမူေဘာင ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ မဲဆႏၵရွငမ္ွတ္ပံုတငစ္ာရင္း၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ဘ႑ာေရး၊ မီဒီယာ၊ မဲေပးျခင္း လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား စ 

သည္ျဖင့္။  

ေကာ္လ ံ၅ - Aႀကံျပဳခ်က္တစ္ခကုိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ AေနAထားကိ ုေAာက္ပါတို႔မ ွေရြးခ်ယ္သင္႔သည ္- 

Aမ်ဳိးAစား ေဖာ္ျပခ်က္ လမ္းၫႊန္ 
၁ Aေျပာင္းAလဲမရွ ိ ဤAႀကံျပဳခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ မည္သို႔မွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွ။ိ 
၂ လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရိွေန 

ေသာ္လည္း Aႀကံျပဳခ်က္ကို Aေကာင္Aထည္ 
ေဖာ္ေနသည္ဟု Aတည္မျပဳနိုင္ေသး   

UပမာAားျဖင္ ့Uပေဒကိ ုသံုးသပ္ရန္ လုပ္ငန္းAဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမ်ဳိး၊ သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရး Uပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲထားၿပီးေသာ္လည္း Uပေဒေျပာင္းလဲေရးAတြက ္Aတည္ျပဳမခံရေသးျခင္း 
တို႔ပါဝင္သည္။ 

၃ Aႀကံျပဳခ်က္ကိုု တစိတ္တပိုင္း Aေကာင္Aထည္ 
ေဖာ္ၿပီး 

Aႀကံျပဳခ်က္ကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ဆဲ/တစိတ္တပိုင္း Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း 
Aႀကံျပဳခ်က္၏ Aျခားေသာ Aစိတ္Aပိုင္းမ်ားကို AေကာငA္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။  

၄ Aႀကံျပဳခ်က္ကို Aျပည့္Aဝ Aေကာင္Aထည္ 
ေဖာ္ၿပီး 

Aႀကံျပဳခ်က္ကို Aျပည့္Aဝ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿပီးသြားသည္။ Uပမာ ေရြးေကာက္ပြဲ Uပပေဒမ်ား 
ျပင္ဆင္ၿပီးကာ Aႀကံျပဳခ်က္ လကၡဏာAားလံုးကို ကိုင္တြယ္ၿပီးျဖစ္သည္။ 
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၅ ေရြးေကာကပ္ြဲစက္ဝန္းAရ ဆံုျဖတ္ရန ္ေစာလြန္း 

ေသး 
Aခ်ဳိ႕ေသာ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ စီမAံ ုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ/လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မ ွဆန္းစစ္၍ ရႏိုင္မည္။ Uပမာ ႏုိင္ငံသား/မဲဆႏၵရွင ္သတင္းAခ်က္Aလက္ 
Aားေကာင္းေစျခင္း။ 

၆ Aႀကံျပဳခ်က္သည္ ဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိေတာ့ Uပမာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ ္ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေဟာင္းက ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ Aႀကံျပဳခ်က္သည္ ယခုAခါ မလိုAပ္ေတာ႔ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။    

 

ေကာ္လ ံ၆ - Aေကာင္္Aထည္ေဖာ္မႈAေနAထားAေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ား။ Uပမာ Aစိုးရ/လႊတ္ေတာ ္လူမ်ားစုက Aႀကံျပဳခ်က္ကိ ုမေထာက္ခံျခင္း။  

 

 

 




