ြပည်တွင်းေရးေကာက်ပဲွေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများအတွက် လမ်းန်စာအုပ်
၁။ မိတ်ဆက်ြခင်း
ဥေရာပသမဂမေ
ှ ထာက်ပေ
့ံ ပးြခင်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ေနသည့် (STEP Democracy - ေရှသိုြမန်မာ)
အစီအစဉ်သည်

အားလံုးပါဝင်ေသာ၊

ေထာက်ပက
့ံ ူညေ
ီ ပးပီး၊

ငိမ်းချမ်းေသာ၊

ြမန်မာိုငင
် ံ၏

သက်ဆုိင်သည့အ
် ဖွဲ အစည်းများ၏

ဒီမုိကေရစီ

ယံုကည်ရေသာ

ေရးေကာက်ပဲွြဖစ်စဉ်များအတွက်

အသွင်ကူးေြပာင်းေရးအားေကာင်းလာေစရန်အတွက်

စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိြမင့်တင်ေပးသည်။

က်ပ
ု ်တုိသည်

ဒီမုိကေရစီ

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးတွင်ပါဝင်ေသာ ိုင်ငေ
ံ တာ်အဆင့် ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင့်ရိှ ြပည်ေထာင်စု
ေရးေကာက်ပေ
ဲွ ကာ်မရှင်၊
အစိုးရအဖွဲ များ၊

ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများ၊

မဲဆရင
ှ ်များှင့်

ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ၊

အရပ်ဖက်လူမအဖွဲ အစည်းများှင့်

ပထမဆံုးအကိမ်မဲေပးမည့်သူများအား

တာဝန်ခံမရိှေသာ၊

အားလံုးပါဝင်ပီး

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
ပိမ
ု ုိပူးေပါင်း

ပါဝင်ေဆာင်ရက်သူများ၏

ပါဝင်ေသာ၊

လိုအပ်ချက်များှင့်

ထင်ဟပ်ေစိုင်ရန်အတွက် ေထာက်ပ့ံလျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွ ေရးေကာက်ပဲွအတွက်
ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်မများအား

ပံ့ပုိးိုင်ရန်အလိုငာှ

STEP

Democracy-

ေရှသိြု မန်မာ

အစီအစဉ်သည်

ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်မှ ထုတေ
် ဝထားေသာ အရင်းအြမစ်များကို ကိုးကား၍ ယခု ြပည်တင
ွ ်း
ေရးေကာက်ပေ
ဲွ လ့လာသူများအတွက် ေရးေကာက်ပေ
ဲွ လ့လာသူများအတွက်လမ်းနစ
် ာအုပ်အား ထုတ်ေဝိုင်ရန်
ပံ့ပုိးကူညီထားပါသည်။

၂။ ိင
ု ်ငံသားေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရး၏ အကျိးသက်ေရာက်မ
ကမNာအဝှမ်းတွင်
ေရးေကာက်ပအ
ဲွ ေပတွင်

ပါတီစက
ဲွ င်းေသာ

ိင
ု ်ငံသားများ၏

ြပည်သူများယံု ကည်မက
 ုိ

ေရးေကာက်ပဲွ

ြမင့တ
် တ်ေစသကဲ့သုိ

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမများက

ေရးေကာက်ပဲွများ၏

ဂုဏ်သိကာ

ကိုလည်း ြမင့်တင်ေပးသည်။ ေရးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ မမှန်ကန်မများှင့် လိုအပ်သလို ထိန်းချပ်လှည့်စားမများမှ
တားဆီးေပးိင
ု ်သည်။ ယင်းသည် ြပည်သူများကို ေရးေကာက်ပဲွြပည့စ
် ုံမှန်ကန်ေရးှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အေရးကီး
သတင်းအချက်အလက်များြဖင့်
တိုးတတ်ေကာင်းမွန်ေရးအတွက်

ပံ့ပုိးိုင်သကဲ့သုိ

အနRဂတ်တွင်

အSကံြပချက်များြဖင့လ
် ည်း

ေရးေကာက်ပဲွ

ပံ့ပုိးေပးသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်ကီး

ပိ၍
ု အေရးကီးေသာအချက်မာှ

ေရးေကာက်ပေ
ဲွ စာင့်ကည့ေ
် လ့လာြခင်းြဖင့် ိင
ု ်ငံသားများကို ၎င်းတို၏ ေရးေကာက်ပလ
ဲွ ုပ်ငန်းစဉ်တင
ွ ် အေရးကီး
ေသာ ေနရာမှ ပါဝင်ခင
ွ ့်ရရှေ
ိ စြခင်းြဖစ်သည်။

၃။ ပါတီစဲွကင်းေသာ ေရးေကာက်ပဲွေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူ ိုငင
် ံသားများ၏
အခန်းက
ေရးေကာက်ပအ
ဲွ ေပတွင်လတ
ွ ်လပ်၍
အကဲြဖတ်စိစစ်မများြပလုပ်ရန်

အလိုငာှ

အမှီအခိုကင်းေသာ၊

ပါတီစဲွကင်းေသာ၊

သမာသမတ်ကျေသာ

ေရးေကာက်ပဲွေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာသူများသည်

အေရးကီးေသာ

အခန်းကမှ ပါဝင်သည်။ ေရးေကာက်ပေ
ဲွ စာင့်ကည့ေ
် လ့လာသူများသည် ေရးေကာက်ပဲွများတွင် ိုငင
် ံသားများ
အားလံုး ပါဝင်ခွင့်ရေရးအတွက် လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ ပါတီစဲွကင်းသည့်မူကုိ ထိန်းသိမ်းရန် ေရးေကာက်ပဲွများတွင်
ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများ၊

လတေ
် တာ်ကယ
ုိ ်စားလှယေ
် လာင်းများှင့်

အေှRင်အဖွဲ ကင်းလွတ်စာွ

ေနသင့်သကဲ့သုိ

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်တစ်ေလာက် ပုဂိလ်စဲွကင်းရှင်းေစရန်လည်း တိကျတင်းကျပ်စာွ ထိန်းသိမ်းသင့်သည်။
ေရးေကာက်ပေ
ဲွ ပတွင် မိမိ၏ ထင်ြမင်ယူဆချက်များလွတ်လပ်၍ အမှီအခိုကင်းေစရန် အတွက် ေရးေကာက်ပဲွ
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများသည်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင
် ှင့်

ေကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲတ၏
ုိ

ေရးေကာက်ပဲွဆင
ုိ ်ရာလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်မများတွင် ဝင်ေရာက်ပါဝင် စွက်ဖက်ြခင်း မြပသင့်ပါ။

၄။ ေရးေကာက်ပဲွေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအဖွဲ အစည်းများအတွက် ကမ/ာလံးု
ဆိုင်ရာ အေလ့အထေကာင်းများ
-

အစိုးရှင့် ိုငင
် ေ
ံ ရးပါတီများထံမှ လွတ်လပ်၍ အမှီအခိုကင်းြခင်း၊

-

(ေရးေကာက်ပဲွေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာသူများအသံုးြပမည့်

ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာရမည့်

(Checklists)

သုပ်ခဲွေလ့လာြခင်းနည်းလမ်းများအပါအဝင်)

ှင့်

ေတွရှိချက်များကိုရယူြခင်း၊

လုပ်ငန်းဇယား

ေရးေကာက်ပဲွ၏ အစစ်အမှန် ပံုရိပ်ကုိထင်ဟပ်ြပသိင
ု ်မည့် ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာြခင်း နည်းစနစ်ေကာင်း
များကို ေရးဆွေ
ဲ ဖာ်ထတ
ု ်အသံးု ြပြခင်း၊
-

အြခားဘက်မလိုကေ
် သာ

ေရးေကာက်ပေ
ဲွ စာင့်ကည့ေ
် လ့လာေရး

အဖွဲ အစည်းများှင့်

ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊
-

ေရးေကာက်ပေ
ဲွ စာင့်ကည့ေ
် လ့လာေရးလုပ်အားေပးများကို ၎င်းတို၏တာဝန်များမစတင်မီ လိုက်နRရမည့်
ကျင့်ဝတ်များ၊ ေစာင့် ကည့်ရေလ့လာရမည့် နည်းစနစ်များှင့် ေရးေကာက်ပဲွဆင
ုိ ်ရာလုပထ
် ုံးလုပ်နည်းများ၊
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သင်ကားပိုချထားေပးြခင်း၊

-

သမာသမတ်ကျပီး မှန်ကန်တိကျမရိှသည့ေ
် တွရှိချက်များကို အစီရင်ခံရမည်။ ထိုသုိ အစီရင်ခံရာတွင်
မိမိ၏

ထင်ြမင်ယူဆချက်များေပအေြခမခံဘဲ

အမှနတ
် ကယ်ေလ့လာေတွရှိသည့်

အချက်များကို

အေြခခံရမည်။ ေရးေကာက်ပဲွြဖစ်စဉ်၏ အုတ်လကဏာေဆာင်သည့် အားနည်းချက်များကို ေဖာ်ထုတ်
လှစ်ဟြပ သကဲ့သုိ အေပါင်းလကဏာေဆာင်သည့် အားသာချက်များကိုလည်း အသိအမှတ်ြပ ေဖာ်ြပရန်
လိုပါသည်။

၅။

ေရးေကာက်ပဲွေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများအတွက်

ကမ/ာလံးု ဆိင
ု ်ရာ

အေြခခံ စံနး် များ
-

ပါတီစဲွကင်းေရး တိကျစွာ ထိန်းသိမ်းရန်၊

-

မကမ်းမဖက်သည့်မူ ြမငတ
့် င်ရန်၊

-

ဥပေဒများှင့် ိုငင
် ံသားများ၏ မဲေပးပိုင်ခွင့်၊ ေရးေကာက်ခံပုိင်ခွင့်များအား ေလးစားလိက
ု ်နRရန်၊

-

အဆင့်အားလံုးရှိ

ေရးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ

တာဝန်ရိှပုဂိလ်များ၏

အခန်းကကို

အသိအမှတ်ြပပီး

၎င်းတို၏ အလုပ်ကုိဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်း မြပရန်၊
-

မဲဆရှင်များအားလံုး၏

လိဝှက်စာွ မဲေပးပိုင်ခွင့်င
ှ ့်

ေရးေကာက်ပဲွများတွင်

ပါဝင်ဆင်ဲခွင့်ကုိ

ကာကွယေ
် ပးရန်၊
-

ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများှင့်

လတ်ေတာ်ကယ
ုိ ်စားလှယ်ေလာင်းများအားလံုး

ေရးေကာက်ပဲွများတွင်

ပါဝင်

ဆင်ဲခွင့်ကုိ ကာကွယေ
် ပးရန်၊
-

ေရးေကာက်ပဲွများမှ

အေပါင်းလကဏာေဆာင်ေသာေတွရှိချက်များှင့်

အုတ်သေဘာေဆာင်ေသာ

ေလ့လာေတွရှိချက်များေပတွင် သမာသမတ်ကျပီး မှန်ကန်တိကျသည့် အစီရင်ခံစာများ ေပးပိုရန်။

၆။ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများအတွက် လက်ေတွကျသည် အ3ကံြပ ချက်များ
ေရးေကာက်ပဲွေနမတိုင်မီတွင်
-

ေရးေကာက်ပေ
ဲွ နတွင် ြပဿနRတစ်စုံတစ်ရာြဖစ်ေပပါက သိုမဟုတ် ေမးခွန်းများရှိပါက ဆက်သွယ်ရန်
ပုဂိလ်၊ ဆက်သယ
ွ ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်စသည်ကုိ သိရေ
ိှ နပါရန်၊

-

မိမိအဖွဲ အစည်းမှေပးထားေသာ သင်ယေ
ူ လ့လာေရးအတွက် အေထာက်အကူြပပစည်းများအား ေလ့လာ
ထားပါရန်။

(အဆိုပါ အေထာက် အကူြပ ပစည်းများတွင် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရမည့်လုပ်ငန်းဇယား

(Checklists)၊ ေရးေကာက်ပေ
ဲွ စာင့်ကည့်ေလ့လာသူများလက်စဲွ၊ ေရးေကာက်ပေ
ဲွ စာင့် ကည့် ေလ့လာသူ
များ လိုက်နRရမည့် ကျင့်ဝတ်စသည်ြဖင့် ပါဝင်င
ုိ ်သည်။)

ေရးေကာက်ပဲွေနတွင်
-

သက်ေသခံကတ်ြပားကို သယ်ေဆာင်လာရန်၊

-

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာေရးအေထာက်အကူြပပစည်းများ၊ ေဘာ့ပင်၊ မှတ်စုစာအုပ်၊ ေရ ှင့် စားေသာက်
ဖွယ်ရာများကို သယ်ေဆာင်လာရန်၊

-

လက်ကုိင်ဖုန်း သိုမဟုတ် လိအ
ု ပ်ပါက အဖွဲ အစည်းအား ဆက်သွယ်ရန် အစီအမံတစ်ခခ
ု ု ြပင်ဆင်ထားရန်၊

-

မဲုံမှ းှင့် မဲအ
ုံ ဖွဲ အဝင်များှင့် မိမိကုိယက
် ုိ မိတ်ဆက်ထားရန်၊

-

မဲုံအတွင်းြဖစ်စဉ်များတွင် သာမက မဲုံပတ်ဝန်းကျင်တင
ွ ် ြဖစ်ေပေနသည့် အေြခအေနများကိုလည်း
ိုးကားမရိှရန်၊

-

ြဖစ်ေပိုင်သည့် လံုdခံေရးြပဿနRများကိုလည်း သတိရိှရန်၊

-

ေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ

ေရးေကာက်ပေ
ဲွ စာင့်ကည့်ေလ့လာသူများလိုက်နRရမည့် ကျင့်ဝတ်

များကို လိုက်နRရန် အမှတ်ရပီး ေရးေကာက်ပဲွေနတစ်ေလာက်လုံး ဘက်လုိက်မမရှိဘဲ သမာသမတ်ကျကျ
ြပမူေဆာင်ရက်ရန်၊
-

မိမိ၏ ေတွရှိချက်များကို မိမိအဖွဲ အစည်း၏ လမ်းန်ချက်များအတိုင်း ြပန်လည်တင်ြပရန်။

-

၇။

ေရးေကာက်ပဲွေစာင့်ကည့်

ေလ့လာသူများအတွက်

အသံးု ဝင်မည့်

အရင်းအြမစ်များ၁။ ြပည်တွငး် ေရးေကာက်ပဲွေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများ၏ ကျင့်ဝတ် ှင့် ေရးေကာက်ပေ
ဲွ လ့လာေစာင့်ကည့်ြခင်း
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းန်များ
၁.၁။

ြပည်တင
ွ ်းေရးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများ အတွက် ေလ့လာြခင်းဆိုင်ရာ လုပင
် န်း လမ်းန် ှင့်

ြပည်တင
ွ ်း ေရးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများ၏ ကျင့်ဝတ်များ- International IDEA မှ ေရှသိုြမန်မာ
အစီအစဉ်ြဖင့်ြပစုထတ
ု ်ေဝထားသည်။

(ဖွင့်ရန်လင့်Link:https://intuneidea-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/Ef6kc6x7N2JMuM2xqIgG7BoBz7p5EBS6
OSg4-hkvwbjYdQ?e=IobLOT )
၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်စ
ှ ် အေထွေထွေရးေကာက်ပဲွ၊ မဲဆနယ်ေြမများ
၂.၁။ တိင
ု ်းရင်းလူမျိးလတေ
် တာ်ကယ
ုိ ်စားလှယ် မဲဆနယ်ေြမပံု (ဖွင့်ရန်လင့L် ink: https://intuneideamy.sharepoint.com/:i:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EY0HuXGdKtlOj4Sd3b6BRRsB32MlZY0EsPA
5itPER8jcEw?e=h8WJIs )
၂.၂။
အမျိးသားလတေ
် တာ်မဲဆနယ်ေြမပံု
(ဖွင့်ရန်လင့L် ink:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EYIJae_okh5Pq7CCFmYvj0YBkuiA86wvddo
5jIsorvRxlQ?e=VJfQ3o )
၂.၃။
ြပည်သူ လတ
 ်ေတာ်
မဲဆနယ်ေြမပံု
(ဖွင့်ရန်လင့L် ink:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/ESu8VJWHJytAl0vsayXdzpcBsVO1MKS6tC4
2sHglwo11SQ?e=c9FYSC )
၂.၄။

တိင
ု ်းေဒသကီး

သိုမဟုတ်

ြပည်နယ်လတ
 ေ
် တာ်

မဲဆနယ်ေြမပံု

(ဖွင့်ရန်လင့L် ink:

https://intuneideamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EWNQN4Me6vtOicZy10qpTCYBiLEF_5a2
S0rua0uL8UWFiA?e=tE5h4s )
၃။ လက်ရိှ ေရးေကာက်ပဲွနည်းဥပေဒများ (၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွနလ
် အထိ ြပင်ဆင်ပီး)
၃.၁။ အမျိးသားလတေ
် တာ်ေရးေကာက်ပဲွနည်းဥပေဒ-၂၀၂၀ ခုှစ် (ဖွင့်ရန်လင့်Link: https://intuneideamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EZeDj_9SmeFCvf_1L_wm_wEBxMZ8WfqZ
_WU0mNylleWeow?e=iRitdv )
၃.၂။ လတေ
် တာ်ေရးေကာက်ပဲွနည်းဉပေဒများ ိင်းယှဉ်ချက် - ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ် (ဖွင့်ရန်လင့L် ink:
https://intuneidea-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EVkd1eVFAJxKuWbggA2VPckBwhxs8MCjx
httR3KQUJ0Gzg?e=4oD1E9 )
၃.၃။
ိုငင
် ံေရးပါတီများမှတ်ပုံတင်ြခင်း
နည်းဉပေဒ
(ဖွင့်ရန်လင့်Link:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/Eb_zRBMiSodKice1w2iCrx8BS5luEJYlTvGL
oV6UxWesKA?e=hE02lG )
၃.၄။ ြပည်သူ လတေ
် တာ်ေရးေကာက်ပဲွနည်းဉပေဒ-၂၀၂၀ ခုစ
ှ ် (ဖွင့်ရန်လင့်Link: https://intuneideamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EcOj7ANOFRAvzPCIREO98IBsHeOYcyBlSouYmFEgbGb3g?e=dX9zu7 )
၃.၅။ တိုင်းေဒသကီး (သိုမဟုတ်) ြပည်နယ်ေရးေကာက်ပဲွနည်းဥပေဒ - ၂၀၂၀ ခုှစ် (ဖွင့်ရန်လင့်Link:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EZo8VJyrzmFMsJrrqbjHUhUBa18oM6bq
xItoMmCWECWx6w?e=MyB4Br )
၄။ လက်ရိှ ေရးေကာက်ပဲွဉပေဒများ ( ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အထိ ြပင်ဆင်ပီး)
၄.၁။

လတ်ေတာ်ေရးေကာက်ပဥ
ဲွ ပေဒများိင
 ်းယှဉ်ချက်

(ဖွင့်ရန်လင့L် ink:https://intuneidea-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EWb6r0K1GKNCo5XJU8VjLdEB7JWh68A
PYTM6Q0XR7g_uXA?e=6oPcNq )
၄.၂။
ိုငင
် ံေရးပါတီများမှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒ
(ဖွင့်ရန်လင့်Link:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EaJ0gOo0kblImpRJwgUzL3wBSX6ziNmXb7
trGzing_mJMg?e=eMRMWh )
၄.၃။
ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပေ
ဲွ ကာ်မရှင်ဥပေဒ
(ဖွင့်ရန်လင့်Link:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/Eci0o5Nw2_NAkX2-J4BYDRkBEnNb97hOiCTdxoaKdoE-w?e=zTvg6y )
၅။ လက်ရိှ လုပ်ငန်းလမ်းနမ
် ျား (၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ အထိ ြပင်ဆင်ပီး)
၅.၁။

ခိင
ု ်အဆင့်

ေရးေကာက်ပဲွေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ခွ၏
ဲ

လုပ်ငန်းလမ်းန်

(ဖွင့်ရန်လင့်Link:

https://intuneideamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EY9CUPSEdr5BvopRm3NTbi0BjuD49Yfi1
I0GEg2x2PLpFw?e=RC0iON )
၅.၂။
မဲုံမှ းအတွက်
လုပ်ငန်းလမ်းန်
(ဖွင့်ရန်လင့L် ink:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/ESCnHV_TXMVMtDAKDW1HEVgBdeKpwR
_4ko6vb7p5sDVaYw?e=WzJbge )
၅.၃။ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ခွဲ၏ လုပ်ငန်းလမ်းန် (ဖွင့်ရန်လင့် Link:
https://intuneidea-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EXZSKWwmkvRAiprgv231NUBmJcF-Fz0xPGINMR1ycRfFQ?e=NtnjuG )
၅.၄။ မိနယ်ေရးေကာက်ပေ
ဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ခွဲ၏ လုပင
် န်းလမ်းန် (ဖွင့်ရန်လင့် Link: https://intuneideamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/ES2rrAcJOxxHrVLOLwtvgE0BtHm_SLlUY
jbxrBS6hA-mOw?e=wgEUhk )

၅.၅။ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရးေကာက်ပေ
ဲွ ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ခွဲ၏ လုပ်ငန်းလမ်းန် (ဖွင့်ရန်လင့်
Link:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_kyaw_idea_int/Efk4_ybqRulErAFvou1m0z4BzqURP3xLPru
ZPnB515n8yQ?e=TfUVZD )
၆။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များှင့် အချိနဇ
် ယား (ဖွင့်ရန်လင့်Link:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EeJuwteURWFAv74eEpsYoJ8BcyDx094p9ooFQF
WFCiNamw?e=1l8tie )
၇။ ၂၀၂၀ ြပည့
် ှစ်အေထွေထွေရးေကာက်ပဲွ သိေကာင်းစရာစာတမ်း (ဖွင့်ရန်လင့် Link: https://intuneideamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EXxSRnOWstFlpLmWAb6DzoB2m5K34MboWEeT2ZaeDC-jw?e=YMquvn )
၈။

ြပည်တင
ွ း် ေရးေကာက်ပဲွေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာေရးအတွက်

အေြခခံမူများ

ေသာ့ချက်အယူအဆများှင့်

ိုငင
် တ
ံ ကာ

(ဖွင့်ရန်လင့်Link:https://intuneidea-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EQLlqhDei4pAmJk0M20EcUBnWEZNZ6L9QvfFjT1X1B5ug?e=T77E8H )
၉။ ေရးေကာက်ပဲွများအတွငး် လူမကွန်ရက်မီဒယ
ီ ာများအား ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့် ပတ်သတ်၍ အရပ်ဘက်
လူမအဖွဲ အစည်းများအတွကလ
် မ်းန်

(ဖွင့်ရန်လင့်Link:https://intuneidea-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EWLviMbHcnpKgYZIVzWZXnIBnVxRu2zPMFiYvcN
3oR8_-Q?e=bN8jvB )
၁၀။ Citizen Observers – Guide for Citizen Observers on Electoral Reform (ဖွင့်ရန်လင့L် ink:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EcwY4qCj0llMkzhT0A60KrQBSyhkt8dVgBx5nNH2SYeWg?e=XnUWzI )
၁၁။
STEP
Democracy-ေရှသိုြမန်မာအစီအစဉ်အေကာင်း
လက်ကမ်းစာေစာင်
(ဖွင့်ရန်လင့်Link:
https://intuneideamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_kyaw_idea_int/EbKHyIkfNPBCrP9j1WibqNQBh01QyIoRkJWLqdBrS
7RqjA?e=OhJobU )

ဤစာအုပ်ကုိ ဥေရာပသမဂ၏ ေငွေကးပံ့ပုိးမြဖင့် ြပစုထုတ်ေဝပါသည်။ အေကာင်း
အရာများမှာ

International

IDEA

အဖွဲ ၏

တာဝန်သာြဖစ်ပီး

အြမင်များကို ထင်ဟပ်ေဖာ်ြပသည်ဟု ယတိြပတ် မဆိုုိင်ပါ။

ဥေရာပသမဂ၏

