ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၁၅
ျဖန္႔ေ၀ရန္အတြက္
ဟုတ္။

အစီရင္ခစ
ံ ာထုတ္ျပန္ျခင္းဆုိငရ
္ ာ ေသာာ့ခ်က္က်ေသာ ကိစၥရပ္ ်ား
CSO ်ား်ားႏွငာ့္ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြေ
ြဲ စာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသူ ်ား
အတြက္ လ ္းညႊန္
ိတ္ဆက္
ေသာာ့ခ်က္က်ေသာ ကိစၥရပ္ ်ားဆုိသည္ာ့ စာတ ္းငယ္ သည္

ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာေရးေဆာင္ရြက္ ႈကို

ျပည္တြင္းေလာ့လာေစာငာ့္ၾကည္ာ့သူ ်ား

တြင္

အစီရင္ခံစာေရးသား

ျခင္းဆုိင္ရာသင္တန္းအတြက္ ျပဳစုခြဲာ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္

ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ားကို

အစီအစဥ္ဆြြဲခ်ိန္

ိ ိအဖြြဲ႕က

ည္သုိ႔ထုတ္ျပန္

ည္နည္းဆုိသည္ာ့ အ ်ားျပည္သူအားထုတ္ျပန္သည္ာ့ သတင္း

ပြႀြဲ ကဳိကာလ၊ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔၊ ေရြးေကာက္ပြြဲလြန္ ကာလ

အခ်က္

ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ားကို ျပည္တြင္းေလာ့လာေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေရး အဖြြဲ႕

အေရး ႀကီးသည္။ အစပုိင္းကတည္းက အ ်ား ျပည္သူ

်ား

ည္သုိ႔ ထိေရာက္စြာအစီရင္ခံစာေရးသားထုတ္ေ၀်ားႏုိင္

ည္နည္းဆုိေသာ

လ ္းညႊန္ခ်က္ ်ားပါ၀င္သည္။

စာတ ္း

တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ထည္ာ့သြင္းထားသည္။

အလက္ ်ားဆုိင္ရာ

အားထုတ္ျပန္သည္ာ့
ဟာဗ််ဴဟာကို

ဟာဗ််ဴဟာကို

စဥ္းစားရန္

သတင္းအခ်က္အလက္ ်ားဆုိင္ရာ
အစီအစဥ္ဆြြဲထားလွ်င္

စီ ံကိန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္

အဖြြဲ႕အေနျဖင္ာ့

အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း

အတြက္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ေသာနည္းလ ္းတစ္ရပ္ကို ရရွိ
 အ ်ားသူအားထုတ္ျပန္သည္ာ့

သတင္း

အခ်က္အလက္ ်ားဆုိင္ရာ ဟာဗ််ဴဟာ

ေစ ည္ျဖစ္သည္။


အတြက္ အဓိကပရိသတ္က ဘယ္သူေ တြလြဲ။ ်ားႏိုင္ငံ

 အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းစနစ္

သား ်ားထံေပးပုိ႔လုိပါသလား

 ေရြးေကာက္ပြြဲဆုိငရ
္ ာေၾကညာခ်က္ ်ား၏

ဆုိင္ရာစည္း႐ုံးုံးလႈံ႕ေဆာ္ ႈျပဳရန္

ပုံစ/ံ အခ်ိန္/ပါ၀င္သည္ာ့အေၾကာင္းအရာ

ထံ

စံခ်ိန္စံညႊန္း ်ား အသုံးျပဳျခင္္း

်ားႏွစ္ ်ဳိးစလုံး

ထုတ္ျပန္ခ်က္၏

ဖြ႕ြဲ စည္းပုံ

သက္ေသာအဖြြဲ႕ကို ရည္ရြယ္ရ ည္ျဖစ္သည္။


အ ်ားျပည္သအ
ူ တြကထ
္ တ
ု ျ္ ပန္ေသာ
အလက္ဆိင
ု ရ
္ ာ

အရာရွ(ိ ်ား)

အ ်ားျပည္သူအတြက္

ဟာဗ််ဴဟာ

ထားသနည္း။

အခ်ိန္ကိုက္ထုတ္ျပန္ျခင္း

်ားကို

သည္ ေအာင္ျ င္ေသာေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေ လာ့လာေရးေဆာင္ရြက္ ႈ

ႀကီးၾကပ္ရန္သာ က

ည္သူ႔အားတာ၀န္ေပး
ီဒီယာဆက္သြယ္ေရး

ၾကီးၾကပ္ရန္

အတြက္ထုတ္ျပန္ေသာ

အေရးႀကီးသည္ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ကို ေပးျခင္းျဖင္ာ့

ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးပါ။

အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

အခ်က္အလက္ ်ားကို

၏ ေသာာ့ခ်က္က်ေသာညႊန္းကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အလြန္

သတင္းအခ်က္

သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္

ျပန္ေပးရန္ အဖြြဲ႕အစည္းတြင္

အ ်ားျပည္သူ

သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္

ရာ အရာရွိတစ္ဦးခန္႔အပ္ေရးသည္ာ့ ေကာင္း ြန္ေသာ

သာ ေရြးေကာက္ပြြဲျဖစ္စဥ္ ်ားကို ဘက္လုိက္ ႈ ရွိဘြဲ ေစာင္ာ့

အေလာ့အထပင္ျဖစ္သည္။

ၾကည္ာ့ေလာ့လာျခင္းကို ်ားႏုိင္ငံသား ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပး
ရ ည္ာ့ အဖြ႕ြဲ ၏ တာ၀န္ ်ားကို ေက််ားႏုိင္ေပ ည္။

အစုိးရအရာရွိ ်ား်ားႏွင္ာ့

သြား ည္ျဖစ္ၿပီး ၾသဇာလႊ ္း ုိး ရ
ႈ ွိ ည္ာ့ သက္ဆုိင္ပတ္

သတင္းအခ်က္အလက္ ်ားဆုိင္ရာ
တိက်ေသာေတြ႕ရွိခ်က္ ်ားကုိ

ေပးပုိ႔လုိပါသလား။

ူ၀ါဒပုိင္း

သည္ ရည္ရြယ္သည္ာ့ပရိသတ္အေပၚ ူတည္ၿပီး ကြြဲျပား

 ထုတ္ျပန္ခ်က္ ်ား ထုတ္ျခင္း

ထုတ္ျပန္သည္ာ့

သုိ႔ ဟုတ္

ူ၀ါဒခ် ွတ္သူ ်ားထံေပးပို႔လုိပါသလား။

 အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းတြင္ ်ားႏုိင္ငံတကာ

အ ်ားျပည္သူအား

ိ ပ
ိ ရိသတ္ကို ဆုးံ ျဖတ္ပါ။ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း



ဒ
ီ ယ
ီ ာဆုိငရ
္ ာလ း္ ညႊနခ
္ ်က္ထတ
ု ျ္ ပန္ပါ။
အစည္းက

စုေဆာင္းေနေသာ

ိ ိအဖြြဲ႕

အခ်က္အလက္ ်ား

သည္ ်ားႏုိင္ငေ
ံ ရးအရအကြဲဆတ္သျဖင္ာ့ ပါ၀င္ပ တ္သက္
သူ ်ားအားလုံးက
သည္။

သတိထားကိုိင္တြယ္ရ ည္ျဖစ္

သတင္းအခ်က္အလက္ ်ားျပင္ပ သုိ႔

ၾကားလွ်င္ သုိ႔ ဟုတ္
လွ်င္

ေပါက္

ူလရည္ရြယ္ခ်က္ ွလေ
ြြဲ ခ်ာ္သြာ း

ိ ိအဖြြဲ႕အတြက္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ ႈ ်ား ျဖစ္

ေပၚ်ားႏုိင္သည္။ ်ားႏုိင္ငေ
ံ ရးအရ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
၀န္ထ ္းအားလုံးအတြက္ထုတ္ျပန္ထားသင္ာ့ၿပီး

အကြဲ

ဆတ္ေသာ

ည္သို႔

ကုိင္တြယ္ ည္နည္း်ားႏွင္ာ့

ီဒီယာသုိ႔

ည္သုိ႔ေျပာၾကားရ

ည္နည္းဆုိသည္တုိ႔ကို ထည္ာ့သြင္းထားသင္ာ့သည္။


အစီရင္ခစ
ံ ာ ်ား ထုတျ္ ပန္သည္ာ့ အခ်ိန်ားႏ
္ ွငာ့္ အႀကိိ ေ
္ ရ
်ားကို ဆုးံ ျဖတ္ပါ။ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သည္ာ့ အခ်ိန္
်ားႏွငာ့္

အႀကိ ္ေရသည္

ိ ိအဖြြဲ႕၏

ရည္ ွန္းခ်က္

ည္သည္ာ့လုပ္ငန္း ်ားကိုလုပ္ကိုင္သနည္း်ားႏွင္ာ့ ်ားႏုိင္ငံေရး
အေျခအေန ည္

သို႔ရွိသနည္းတုိ႔အေပၚ ူတည္သည္။

အစီရင္ခံစာ ်ား ည္သည္ာ့အခ်ိန္တြင္
ထုတ္ျပန္ ည္နည္းဆုိသည္ကို

အႀကိ ္ ည္ ွ်

ပ် ္း ွသတ္ ွတ္ထား

သင္ာ့ၿပီး ျပင္ပအေျခအေန ်ားအရ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာ
သည္ာ့ကာလတစ္ေလွ်ာက္

အေျပာင္းအလြဲ ်ားရွိေပ

ည္။


အလက္ ်ား

႐ုံးုံးခ်ဳပ္သို႔

တိတိက်က်

.
နည္းပညာလုိအပ္သလား
နည္းပညာသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ်ား လ်င္လ်င္ျ န္
ျ န္ေပးပုိ႔ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူသည္ာ့စနစ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံး
၀င္ ည္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္လ်င္ျ န္စြာ ေပး
ပုိ႔်ားႏုိင္ေစရန္
တာ ်ား၊

ုိဘုိင္းလ္ဖုန္း၊

သယ္သူရလြေ
ြဲ သာ

ျဂဳိလ္တုဖုန္း ်ား်ားႏွင္ာ့

ကြန္ျပ်ဴ

ဖက္စ္ပုိ႔သည္ာ့စက္ ်ားကြဲာ့သုိ႔

ေသာ ပစၥည္း ်ားကုိ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာေရးအဖြြဲ႕ ်ားက
က ၻာတစ္၀ွ ္းတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။

ထည္ာ့သြင္းစဥ္းစားရ ည္ာ့ အခ်က္ ်ားစြာရွိသည္။
--ကုန္က်စရိတ္ဘယ္ေလာက္လြဲ
--အခ်က္အလက္လုံၿခဳံေရးအတြက္ သက္ေရာက္ ႈေတြ ရွိ
သလား။
--စနစ္သည္

ည္ ွ်ေလာက္အားကုိရသနည္း။ အျခား အရန္

စနစ္တစ္ခုရွိသလား။
--ေနာက္ထပ္သင္တန္းေပးဖုိ႔ လုိအပ္သလား။

ထားရွပ
ိ ါ။

--လူေၾကာင္ာ့ျဖစ္ေ သာ

အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္းအပါအ၀င္ အ ်ားျပည္သူသုိ႔

ေလ်ာာ့လာ်ားႏုိင္သလား။

အစီရင္ခစ
ံ ာအၾက း္ ထုတျ္ ပန္ေရး

အဖြ႕ြဲ ကို

သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ ႈ ်ားအား

ေရးအရာရွိတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ာ့တုိင္ ယင္းပုဂဳိလ္သည္
အစီရင္ခံစာအားလုံးကုိ ေရး်ားႏိုင္ ည္ ဟုတ္ေပ။ အစီရင္
ခံစာ ူၾက ္းကို တကယ္တ ္းေရးဆြြဲရာတြင္ အစီရင္ခံ
စာေရးသားေရးအဖြြဲ႕တစ္ခုဖြြဲ႕ၿပီး

အ ွား ်ားကို

တုိးလာ်ားႏုိင္သလား၊

ႀကီးၾကပ္

ရန္ အ ်ားျပည္သူသုိ႔သတင္းအခ်က္အ လက္ထုတ္ျပန္

လက္စုေဆာင္းျခင္း်ားႏွင္ာ့

လ်င္လ်င္ျ န္ျ န္

ေပးပုိ႔်ားႏုိင္ ည္ာ့ ရွင္းလင္းေသာစနစ္တစ္ခုရွိရ ည္ျဖစ္သည္။

ီဒီယာ

ဆုိင္ရာညႊန္လ ္းညႊန္ခ်က္ ်ားကုိ ၀န္ထ ္း်ားႏွငာ့္ ေစတနာာ့
သတင္းအခ်က္အလက္ ်ားကို

ည္ျဖစ္ေပသည္။ ေကာက္ယူထားသည္ာ့ သတင္း အခ်က္

သတင္းအခ်က္အ

ေလာ့လာသုံးသပ္ျခင္း ်ားလုပ္

ငန္း ်ားကို တာ၀န္ေပးရ ည္ျဖစ္သလုိ အစီရင္ခံစာ ်ား
၏ အစိတ္အပုိင္းအ ်ဳိး ်ဳိးကိုလည္း ေရးသားရေပ ည္။

တုိင္းျပည္အရြယ္အစား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၏ အရည္
အေသြး်ားႏွင္ာ့

ေစာငာ့္ၾကည္ာ့ေလာ့လာသူအေရအတြက္တုိ႔အပါ

အ၀င္ စနစ္၏ ဒီဇုိင္းအတြက္ ထည္ာ့သြင္းတြက္ခ်က္ရ ည္ာ့
အေၾကာင္း ်ားရွိသည္။

ယင္းစနစ္ကို

ဆက္လက္ထိန္းသိ ္းေရးသည္
ေရးလုပ္ငန္းအတြက္

တည္ေဆာက္ၿပီး

ိ ိ၏ ေစာင္ာ့ၾကညာ့္ေလာ့လာ

အခရာက်ေသာစိန္ေခၚ ႈတစ္ရပ္ျဖစ္

ဖြယ္ရွိၿပီး စနစ္ကုိေကာင္း ြန္စြာလည္ပတ္်ားႏုိင္ျခင္းသည္

ိ ိ

အဖြြဲ႕အစည္း၏ စြ ္းေဆာင္ရည္ကို ရွင္းလင္းစြာျပသျခင္း ျဖစ္
သည္။

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းစနစ္
အစီရင္ခံစာ၏ အရည္အေသြး်ားႏွင္ာ့တိက် ႈသည္ တစ္်ားႏုိင္ငံလုံး
တြင္

ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေ လာ့လာသူ ်ားက

အခ်က္အလက္ ်ားအေပၚ

ေကာက္ယူခြဲာ့သည္

ူတည္သည္။

အခ်က္အလက္

ေကာက္ယူျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာ
ျခင္း်ားႏွငာ့စ
္ ပ္ဆက္ေနေလာ့ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြြဲအႀကဳိကာလ
ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာျခင္း်ားႏွငာ့္

အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းတြင္

လူအနည္းငယ္်ားႏွငာ့လ
္ ုပ္ရသည္ာ့တုိင္
2

ထုိသုိ႔ပင္ေဆာင္ရြက္ရ

ထိေရာက္သည္ာ့

အခ်က္အလက္ေကာက္ယျူ ခင္းစနစ္တစ္ရပ္

တြင္ လုိအပ္ေသာအပုိငး္ ်ားက ည္သည္တိ႔ျု ဖစ္သနည္း


ရွငး္ လင္းၿပီး တစ္်ားႏုိငင
္ လ
ံ းုံ အတုိငး္ အတာ ဖြ႕ြဲ စည္းတည္
ေဆာက္ပ။ုံ

အခ်က္အလက္ ်ား

အစီရင္ခံတင္ျပၾက

ည္ာ့ ေစာငာ့္ၾကည္ာ့ေလာ့လာသူတုိင္း သိရွိေစရန္ ရွင္း
လင္းေသာ

ဖြ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ပုံတစ္ရပ္လုိအပ္

သည္။ ေစာင္ာ့ၾကညာ့္ေလာ့လာသူ ်ားက ေဒသဆုိင္ရာ
ညႇိ်ားႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ွ်ဴး ်ားထံ

အခ်က္အလက္ ်ား

ေပးပုိ႔၊ ထုိ ွတစ္ဆင္ာ့ ႐ုံးုံးခ်ဳပ္သို႔ ေပးပုိ႔ဆုိသည္ာ့ အဆင္ာ့
ဆင္ာ့ေပးပုိ႔ရ ည္ာ့ အစီရင္ခံျခင္းစနစ္ကို ျပည္တြင္းေလာ့
လာေစာင္ာ့ၾကည္ာ့သူ ်ားက



အရန္ အစီအစဥ္။ အထူးသျဖင္ာ့ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေနရာ
်ား သုိ႔ ဟုတ္ ဆုိးရြားေသာ လုံၿခဳံေရး သုိ႔ ဟုတ္

တည္ေဆာက္ထားေလာ့ရွိ

ရာသီဥတု ျဖစ္်ားႏုိင္ ည္ဟု ေ ွ်ာ္ ွန္းထားေသာ ေနရာ

သည္။ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တြင္ ူ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသူ

်ား ွ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းအတြက္

်ားထံ ွ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူရန္ လွည္ာ့

အရန္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို အျ ြဲထားရွိရ ည္။

သြားေနသည္ာ့ အဖြြဲ႕ကိုလည္း သုံး်ားႏုိင္ေပ ည္။


႐ုံးုိးရွငး္ ေသာ

အခ်က္အလက္ေကာက္ယေ
ူ ရး

နည္း

လ း္ ်ား။ စစ္ေဆးရ ည္ာ့အခ်က္ ်ားကုိ ပုံ ွန္အားျဖင္ာ့
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔တြင္ အသုံးျပဳေလာ့ရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြြဲ
အႀကဳိကာလေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာျခင္းတြင္လည္း တစ္
ခါတစ္ရံအသုံးျပဳသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ်ားကုိ
တိက်စြာ ွတ္တ ္းတင္်ားႏုိင္ေစရန္

စစ္ေဆးရ ည္ာ့

အခ်က္အလက္ ်ားသည္ ျဖစ္်ားႏုိင္သ ွ် က်စ္လစ္ၿပီး ႐ုံးုိး
ရွင္းရ ည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးရ ည္ာ့အခ်က္အလက္ ်ား
ကို



တုိက္႐ုံးိုက္ေကာက္ယူ်ားႏုိင္သလုိ

ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့

ၾကည္ာ့ေလာ့လာသည္ာ့ကာလအတြင္း အ ်ဳိး ်ဳိးေသာ ထုတ္ျပန္
ခ်က္ ်ား်ားႏွငာ့္ အစီရင္ခံစာ ်ားစြာကို ထုတ္ျပန္ေလာ့ရွိၾကသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင္ာ့
သို႔ ဟုတ္

အပုိင္း တစ္ရပ္

ေရြးေကာက္ပြြဲျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံးကို

ေၾကညာခ်က္ ်ား်ားႏွငာ့္ အစီရင္ခစ
ံ ာ ်ားျဖစ္သည္။

စိတပ
္ ါလက္ပါေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည္ာ့ ေစတနာာ့၀န္ထ း္ ်ား။

 အဖြငာ့ေ
္ ၾကညာခ်က္-

စိတ္ပါလက္ပါ

ဦးတည္ၿပီး

ထုတ္ျပန္ၾကသည္။

ေပးပုိ႔်ားႏုိင္သည္။

ထုတျ္ ပန္ေလာ့အရွဆ
ိ းုံ

ေရြးေကာက္ပြြဲ

အ ်ားျပည္သူ်ားႏွင္ာ့

ီဒီယာတုိ႔အား

ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာေရးစီ ံကိန္းကို

ိတ္

ေဆာင္ရြက္သည္ာ့ ေစတနာာ့၀န္ထ ္း ်ားသည္ သတင္း

ဆက္ရန္်ားႏွင္ာ့ အ ်ားသိေအာင္ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္

အခ်က္အလက္ ်ားကို ပိုၿပီးလ်င္လ်င္ျ န္ျ န္တိတိက်

လုပ္ငန္း ်ား၏ အစဆုံးပုိင္းကို ကနဦးေၾကညာခ်က္ သုိ႔

သူ ်ားအတြက္

ဟုတ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ်ား်ားႏွင္ာ့ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္

က္လုံး ်ားေပးထားရန္်ားႏွင္ာ့ ၄င္းတုိ႔၏

ေကာင္း ြန္ေသာ အေလာ့အထိျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ထုတ္ျပန္

ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းျပသ

ရန္ ဆန္းသစ္သည္ာ့နည္းလ ္းတစ္ခုကို စဥ္းစားထားပါ။
သင္ာ့ေလ်ာ္ေသာ

သင္တန္း။

ခ်က္သည္ တစ္ ်က္်ားႏွာစာသာ ျဖစ္်ားႏုိင္သည္။
 ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ ႀကဳိကာလ

ထုတျ္ ပန္ခ်က္-

အကယ္၍

ထိေရာက္ေသာ

ိ ိအဖြြဲ႕အစည္းသည္

ေရြးေကာက္ပြြဲအႀကဳိကာလလုပ္

၄င္းတုိ႔၏

ငန္းစဥ္ ်ား (ဥပ ာ-

ြဲစာရင္းေၾကညာျပသျခင္း၊ ေရြး

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရးသည္
တုိက္႐ုံးုိက္

ိ ိ

ိ ိ၏ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာ

အားထုတ္ ႈ ်ားအတြက္

ေလာ့လာေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ ႈ ်ားကို

ည္သုိ႔

ေကာက္ပေ
ြြဲ ကာ္ရွင္ ်ားဖြြဲ႕စည္းျခင္း၊

ြဲဆြယ္စည္း႐ုံးုံးျခင္း

တိက်စြာ ွတ္တ ္း တင္ရ ည္နည္း၊ သတင္းအခ်က္

အစရွိသည္ျဖင္ာ့)ကုိ

အလက္ ်ားကုိ ည္သုိ႔ အတည္ျပဳရ ည္နည္း၊ အခ်က္

ေဆာင္ေနလွ်င္

အလက္ ်ားကို

ည္သုိ႔လ်င္လ်င္ျ န္ျ န္ေပးပုိ႔ရ ည္

သည္။ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသည္ာ့ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အခ်ိန္

နည္းကုိသိရွိသည္ာ့

ေကာင္းစြာေလာ့က်င္ာ့သင္တန္းေပး

ကာလအပုိင္းအျခားအသီးသီးအေပၚ

ထားေသာ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသူ ်ားအေပၚ

ူတည္

ထူးျခားျဖစ္စဥ္အစီရင္ချံ ခင္း။

အလြန္အေရးႀကီးသည္ာ့

သတင္းအခ်က္အလက္ ်ားကို ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေ လာ့လာသူ
်ားက

ေစာငာ့္ၾကည္ာ့ေလာ့လာ ႈ ်ား

ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္ ်ားကို

လုပ္

ထုတ္ျပသင္ာ့
အစီရင္ခံစာကို

ထုတ္ျပန္်ားႏုိင္သည္။ သုိ႔ ဟုတ္ ်ားႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိ ္ျဖစ္ေစ
ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ ေရြးေကာက္ပြြဲအႀကဳိကာလ

သည္။

ခ်က္ခ်င္းေပးပုိ႔်ားႏုိင္ေစ ည္ာ့နည္းလ ္းတစ္ခုကို

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရးစနစ္တြင္

ထည္ာ့သြင္း

ထားရ ည္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္အစီရင္ခံစာပုံစံကိုထားရွိၿပီး
႐ုံးုံးခ်ဳပ္ကုိခ်က္ခ်င္းေပးပုိ႔်ားႏုိင္ရ ည္။

ယင္းရည္ န
ွ ္းခ်က္

အတြက္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုထားရွိရ ည္။

အစီရင္ခံစာ ်ားကို ထုတ္ျပန္်ားႏုိင္သည္။ အကယ္၍
အဖြြဲ႕က

ိ ိ

ီဒီယာေစာငာ့္ၾကည္ာ့ေလာ့လာျခင္းျပဳလုပ္လွ်င္

ကာလအပုိင္းအျခားတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ သီးျခားစီ ထုတ္
ျပန္်ားႏုိင္သည္။
 ကနဦးထုတျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္- ပုံ ွန္အားျဖင္ာ့ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့
ေလာ့လာေရးအဖြြဲ႕ ်ားသည္
ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ားအားလုံးကုိ
ခ်က္ျဖင္ာ့

3

ေရြးေကာက္ပြြဲျဖစ္စဥ္၏

ေအာက္ပါတုိ႔သည္

က် ေပးပုိ႔ေလာ့ရွိၾကသည္။



ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသည္ာ့ အဖြ႕ြဲ အ ်ားစုသည္ ၄င္းတုိ႔ေစာင္ာ့

လာသူ ်ားက ဖုန္း သုိ႔ ဟုတ္ အျခားနည္းလ ္းျဖင္ာ့

ည္သည္ာ့အတားအဆီး ်ားရွိပါေစ



ထုတ္ျပန္ခ်က္ အ ်ဳိးအစား ်ား

ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔

ကနဦး

ကနဦးထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ထုတ္ျပန္ေလာ့ရွိၾကသည္။

ကနဦးထုတ္ျပန္

ေၾကညာခ်က္ ်ားသည္

ြဲေရတြက္ၿပီး စာရင္းသြင္းေနဆြဲ

်ားကုိ

အခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ရေလာ့ရွိသျဖင္ာ့ ယင္းထုတ္ျပန္ ေၾက
ညာခ်က္တြင္ ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ ႀကဳိကာလ၏

်က္်ားႏွာစာ



်ားႏုိငင
္ တ
ံ ကာေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသူ ်ား
၏

်ားသည္

ေရာက္ ႈ ပုိႀကီး ားသည္။

ကနဦးသာျဖစ္ေၾကာင္းအေလးထားေဖာ္ျပရ
ိ ိအဖြြဲ႕သည္ ေရြးေကာက္ပြြဲလြန္ကာလ

ျဖစ္ေပၚ ႈ ်ားကို

တစ္ရက္၊

်ားႏွစ္ရက္

အတြင္း ထုတ္ျပန္ၾကသည္။

်ားပါ၀င္ဖြယ္လည္းရွိၿပီး သဘာ၀အားျဖင္ာ့ ေတြ႕ရွိခ်က္
ည္ျဖစ္သလုိ



ဆက္လက္ေစာငာ့္ၾကည္ာ့ေလာ့လာရ ည္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ

ေျပာ ီ

ထုတ္လွ်င္

ကနဦးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ်ားကုိ

ိ ိ

သက္

တရား၀င္ရ

လဒ္ ်ား တုိင္ ီ ထုတ္ျပန္်ားႏုိင္ေသာ္လည္း

ျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္

သည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနဆြဲျဖစ္ၿပီး ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့

 ေရြးေကာက္ပလ
ြြဲ န
ြ က
္ ာလအစီရင္ခစ
ံ ာ။

ြဲေရတြက္ျခင္း်ားႏွင္ာ့

လာ ႈ ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနဆြဲျဖစ္ေၾကာင္း

ြဲစာရင္းသြင္းျခင္း သုိ႔ ဟုတ္ တုိင္ၾကား ႈ ်ား်ားႏွင္ာ့ အယူခံ

ရွင္းျပရ ည္။

ႈ ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းကြဲာ့သုိ႔ ေနာက္ဆုံးရရွိသည္ာ့ အေျခ



အေန ်ားကို ေရြးေကာက္ပြြဲၿပီးေန႔ ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြြဲ
လြန္အစီရင္ခံစာျဖင္ာ့

ထုတ္ျပန္ရ ည္်ားႏုိင္သည္။

ေကာက္ပြြဲလြန္ကာျဖစ္ရပ္ ်ား၏

ရလဒ္ ်ား



ေရြး

်ားႏုိငင
္ ေ
ံ ရးျဖစ္ေပၚ ႈ ်ားက

ေရြးေကာက္ပြြဲ ်ားၿပီးေနာက္

ထုတ္ျပန္သည္ာ့

ေရြးေကာက္ပလ
ြြဲ ြန္ကာလ အစီရင္ခံစာ ်ားကလည္း
ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ ျငင္းပြား ႈ ်ား

တရား၀င္ေၾကညာ

ေျဖရွငး္ ရာတြင္

အေရးႀကီးေသာ အခန္း က႑ ွပါ၀င္ေပ ည္။

ျခင္း်ားႏွငာ့္ တုိ္င္ၾကား ႈ ်ား်ားႏွင္ာ့ အယူခံ ႈ ်ား ေျဖရွင္းျခင္း
အေပၚ ူတည္ၿပီး ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသည္ာ့အဖြြဲ႕က

ထုတ္ခ်ိန္တြင္

လည္းသက္ေရာက္ ႈရွိ ည္ျဖစ္သည္။

ဘဘာ၀အေပၚ ူတည္

ကနဦးေလာ့လာေတြ႕ရွိ ႈ ်ား ေျပာင္းသြားဖြယ္ရွိသည္။
 ေနာက္ဆးုံ အစီရင္ခစ
ံ ာ-

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ်ား
ေကာက္ပြြဲလြန္ကာလ

ေရြး

ၿပီး ယင္းသုိ႔ေသာ အစီရင္ခံစာ ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပ၏
ြြဲ



ိ ိ

ေရြးေကာက္ပဆ
ြြဲ ုိငရ
္ ာ
၏

သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူ ်ား

စိတ္၀င္စား ႈ ဆုံး႐ုံးႈံးေစရန္

ေနာက္ဆးုံ

တုိ႔၏ ေတြ႕ရွိ ႈအျပည္ာ့အစုံပါ၀င္ေသာ ေနာက္ဆုံးအစီရင္

အစီရင္ခစ
ံ ာ ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ အၿပီး ၂လ-

ခံစာကို

၃လထက္ေနာက္ က်ဘြဲ ထုတ္ျပန္ရ ည္။

ထုတ္ျပရ ည္။

အနာဂတ္၌

ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာတြင္

ေရြးေကာက္ပြြဲျဖစ္စဥ္ ်ား

ေကာင္း ြန္ေအာင္

ပုိ ိတ
ု ုိးတက္

ည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရ ည္ဆုိေသာ

အၾကံျပဳခ်က္ ်ားလည္း ပါ၀င္ရ ည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ်ား၏ ထုတရ
္
ည္ာ့ အခ်ိန္
ဆုိသည္ ွာ

အေရးတစ္ႀကီးစဥ္းစားရ ညာ့္အရာျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင္ာ့

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ်ား၏ အဓိက
အစိတ္အပုိင္း ်ား
ေရြးေကာက္ပဆ
ြြဲ ုိငရ
္ ာ

ည္သညာ့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ်ား ထုတ္ ည္
ခုိင္ ာသည္ာ့သတင္းအခ်က္အလက္ ်ား

ရရွိၿပီး ၾကာ ီ ျပည္သူလူထုကုိ ျဖစ္်ားႏုိင္သ ွ် အသိေပးရန္်ားႏွင္ာ့
“သတင္းအေဟာင္း ်ား”

်ားကို

ပယ္ဖ်က္ရန္

အျ န္ဆုံး

ထုတ္ျပန္ရ ည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တင
ြ ္ ထုတျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္ ်ားထုတရ
္ ည္ာ့ အခ်ိန္
်ား်ားႏွငာ့္ ပတ္သက္သည္ာ့ လ း္ ညႊနခ
္ ်က္ ်ားကို ေဖာ္ျပထားည္။


ေရြးေကာက္ပျြြဲ ဖစ္စဥ္၏ အဆင္ာ့တိင
ု း္ တြင္ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခ်က္ ်ား ထုတ္ပါ။



ေရြးေကာက္ပလ
ြြဲ ြန္ကာလထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို
အခ်ိန္ ဆုိင္းပါ်ားႏွင္ာ့။ အ ်ားျပည္သက
ူ
ေစာင္ာ့ေ ်ွ ာ္ေန
သည္။ ပုံ ွန္အားျဖင္ာ့ ကနဦးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

သို႔ ဟုတ္

ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ၏ ပုံစံသည္ ေရြးေကာက္ပြေ
ြဲ လာ့လာ
ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ ႈ၏

အေနအထား်ားႏွင္ာ့

ေဆာင္ရြက္ပုံအေပၚ

ူတည္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း ွာပင္ ထည္ာ့သြင္းစဥ္းစားထားရ
ည္ာ့ စံခ်ိန္စံညႊန္ ်ား (အခ်ဳိ႕ေနရာ ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕အပုိင္း ်ား
ေပါင္း်ားႏုိင္သည္) ွာ



4

ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ ၿပီး

အ်ားႏွစခ
္ ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြြဲျဖစ္စဥ္၏ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့
ေလာ့လာ ႈအ၀၀အပါအ၀င္
ေကာက္ခ်က္ ်ားကို

ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ား်ားႏွင္ာ့

အ်ားႏွစခ
္ ်ဳပ္သုံးသပ္ ႈတစ္ခုျဖစ္ရ

ည္။ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္လုံးကုိ ဖတ္ရန္အခ်ိန္ ရ
သူ ်ားအပါအ၀င္

ိ ိဦးတည္ထားေသာ

ပရိသတ္

အတြက္ ယင္းအပုိင္း ကို ဖတ္႐ုံးုံျဖင္ာ့ လုံေလာက္ရ ည္။
အ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ ည္ာ့ အခ်က္ ်ားအားလုံးကို ထုတ္
ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္

ပါ၀င္ေစရ ည္။

အ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ

ပြဳိင္ာ့ ်ားျဖင္ာ့ေဖာ္ျပသင္ာ့သည္။ အ်ားႏွစခ
္ ်ဳပ္သည္ တစ္ ်က္



နိဂးုံ ခ်ဳပ္အပုိငး္ တြင္ “ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ား” ်ားႏွင္ာ့ “ေတြ႕ရွိခ်က္

်ားႏွာထက္ ပုိသင္ာ့ေပ။


်ားကို သုံးသပ္ျခင္း” အပုိင္း ်ားရွိ ေတြ႕ရွိ ခ်က္ ်ား
အေပၚ အေျခခံၿပီး

ေနာက္ခအ
ံ ေၾကာင္း အပုိင္းသည္ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာ

ေလာ့လာေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ ႈအ၀၀ ပါရွိရ ည္။ ေရြးေကာက္

ေရးအဖြြဲ႕်ားႏွင္ာ့ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာျခင္းတြင္ အသုံးျပဳ
သည္ာ့ နည္းနာေဗဒ (ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသူ

ပြသ
ြဲ ည္ ေဒသတြင္း်ားႏွင္ာ့ ်ားႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ စံညႊန္း ်ား်ားႏွင္ာ့

ည္ ွ်

ကိုက္ညီပါသလား။

ေစလႊတ္သနည္း၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ်ား ည္ ွ်
ကို ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့သနည္း၊

်ားႏိုင္သည္ာ့



အား တင္ျပရ ည္။ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသည္ာ့ ေရြး

အဓိကအပုိင္း ်ားျဖစ္ရ ည္။
အတြင္း

ေရြးေကာက္ပြြဲကာလ

ေစာငာ့္ၾကည္ာ့ေလာ့လာခြဲာ့သည္ာ့နယ္ပယ္တြင္

ည္ာ့သည္တုိ႔ကို ေတြ႕ရွိခြဲာ့သနည္း။ က်စ္လစ္်ားႏုိင္ ွ် က်စ္

အၾကံျပဳခ်က္ ်ားအပုိငး္ တြင္

်ားက ေဆာင္ရြက္ရ ည္ဆုိသည္ာ့ အပုိင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထုတျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္ ်ား၊ ၾကားကာလ်ားႏွငာ့္ ေနာက္ဆးုံ အစီ
ရင္ခစ
ံ ာ ်ားတြငပ
္ ါ၀င္သည္ာ့
•

ေကာက္ခ်က္ ်ားကို

အေထာက္အကူျပဳေစ ည္ာ့

အားလုံး

ေလာက္ထည္ာ့သြင္းရ ည္။ ဥပ ာ- ျပႆနာ သို႔ ဟုတ္
ူ

န
ွ ္ ူ ်ားကို ေတြ႕ရွိခြဲာ့သည္ာ့ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ

ႀကီး၏အ ည္ကုိ ေဖာ္ျပရ ည္။ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ခြြဲ
်ားျဖင္ာ့ ေရးသားလွ်င္ အဆင္ေျပ ည္။ ယင္းတုိ႔ ွ

ိ ိ၏စီ ံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည္ာ့

်ား်ားႏွငာ့္ ေဒသဆုိင္ရာညႇိ်ားႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ွ်ဴး ်ား) အားလုံး
၏ အခ်က္အလက္ ်ားကို စုေဆာင္းပါ။
• ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသူ ်ားထံ ွ
လက္ ်ားကို

ိ ိေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသည္ာ့
်က္်ားႏွာစာ ်ားအေပၚ

• သတင္းအခ်က္အလက္ ်ားကို



ႀကဳိတင္ ြဲေပးျခင္း(ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့လွ်င္)

ေဒသဆုိင္ရာအေနအထားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္



ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ ြဲေပးျခင္း

ေဒသဆုိင္ရာ ညႇိ်ားႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ွ်ဴး ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္



ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ ြဲေရတြက္ျခင္း

ေစပါ။ ယင္းသည္ ၄င္းတုိ႔အပတ္စဥ္ပိ႔သ
ု ည္ာ့ အစီရင္ခံစာ ်ား
တြင္တစ္ပါတည္းပါရွိရ ည္ျဖစ္ၿပီး

ြဲစာရင္းျဖည္ာ့သြင္းျခင္း

ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္ ်ားကုိသးုံ သပ္ျခင္းအပုိငး္ တြင္
ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ ႈ ်ား၏

ေလာ့လာ

အလြန္အေရးပါသည္ာ့

ေရြးေကာက္ပျြြဲ ဖစ္စဥ္၏

ဆန္း

ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ

သက္ေရာက္ ႈျဖစ္ခြဲာ့သည္ာ့ ျပႆနာ သုိ႔ ဟုတ္ ကိစၥ
ရပ္ ်ားကို ထည္ာ့သြင္းရ ည္။ ယင္းအပုိင္းသည္ သီးျခား
အပုိင္းျဖစ္်ားႏုိင္သည္။
အပုိင္းတြင္

သုိ႔ ဟုတ္

ထည္ာ့သြင္း်ားႏုိင္သည္။

“ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ား”
အထူးသျဖင္ာ့

အပုိင္းတြင္ ေခါင္းစဥ္ခရ
ြြဲ ွိလွ်င္ ထည္ာ့သြင္း်ားႏုိင္သည္။

5

သုံးသပ္ၿပီး

ရရွိသည္ာ့အခ်က္အ

အေျခခံၿပီးေဆာင္ရြက္ပါ။

လုပ္သည္ာ့

စစ္ ်ားႏ
ႈ ွင္ာ့

(ကာလရွည္်ားႏွင္ာ့ကာလတုိေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေ လာ့လာသူ

(ပါ၀င္လွ်င္)




ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသူ

နယ္ပယ္်ားႏွင္ာ့ ေရြးေကာက္ ပြျြဲ ဖစ္စဥ္၏

ေရြးေကာက္ပြြဲအႀကဳိကာ ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ား



သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိ ်ားႏ
ႈ ွငာ့္

ထင္ဟပ္ လ
ႈ
း္ ေၾကာင္းကို ည္သိ႔ု ေဖာ္ထတ
ု ္ ည္ နည္း။

ိ ိ၏ ေလာ့လာသုံးသပ္ ႈ်ားႏွငာ့္
လုံလုံေလာက္

ည္သုိ႔တုိးတက္

ေကာင္း ြန္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြြဲဆုိင္ရာသက္ဆုိင္သူ

လစ္ရ ည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ်ားကုိ

ေယဘုယ်အားျဖင္ာ့

ဂတ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြြဲျဖစ္စဥ္ ်ား

ေဖာ္ျပရ ည္။

ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္ ်ားအပုိငး္ သည္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၏

ြဲေပးပိုင္ခြငာ့ရ
္ ွိ

အဆုံးသတ္အစီရင္ခံစာ တြင္ပါ၀င္ေ လာ့ရွိသည္ာ့ အနာ

ယင္း၏ထူးျခား ႈတုိ႔်ားႏွငာ့ပ
္ တ္သက္သည္ာ့

ိတ္ဆက္အပုိင္းသည္ာ့ အက်ဥ္း ွ်သာျဖစ္ရ ည္။


အေနအထားရွိပါသလား။

ခ်က္ ်ားသည္ အ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္လည္း ပါရွိရ ည္။

တ
ိ ဆ
္ က္အပုိငး္ တြင္ အေၾကာင္းအရာကို စာဖတ္သူ

အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ ်ားကိုိ

နည္း

သူအားလုံး ပါ၀င္ပါသလား။ အဓိကနိဂုံးခ်ဳပ္ ေကာက္

ပုိဒ္ သုိ႔ ဟုတ္ ်ားႏွစ္ပုိဒ္ ွ်သာျဖစ္ရ ည္။

ေကာက္ပြ်ားႏ
ြဲ ွင္ာ့

ဒီ ုိကေရစီ

ပတ္သက္သူအားလုံး အတြက္ တန္းတူညီ ွ် ၿပဳိင္ဆိုင္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္သတင္း

အခ်က္အလက္ ်ားပါ၀င္ရ ည္။ ယင္းသည္ စာတစ္



စစ္ န
ွ ္သည္ာ့

လ ္း ်ား်ားႏွငာ့္ ၿပဳိင္ဆုိင္ ႈ ်ားျဖစ္ ပါသလား။ သက္ဆုိင္

႐ုံး
ြဲ ုံ ည္ ွ်ကို ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့

သနည္း)တုိ႔်ားႏွင္ာ့ပတ္သက္ၿပီး

ိ ိအဖြြဲ႕၏ ေရြးေကာက္ပြြဲျဖစ္စဥ္

ထုိ

ကနဦးသုံးသပ္ျခင္း်ားႏွငာ့္

ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာ ႈျပဳ

ေဒသ ်ားအားလုံးၾကား

ညႇိ်ားႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာ

တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ည္။
• အေကာင္းအဆုိးျဖစ္ေပၚ ႈ်ားႏွစ္ရပ္စလုံးကို
အဆုိးျဖစ္ေပၚ ႈ ်ား၏

ပုံစံအ ်ဳိး ်ဳိး( ူ

ေဖာ္ျပရ ည္။

န
ွ ္ ႈ ်ား၊

ေလ်ာ္

ကန္စြာျပဳ ူ ႈ ်ား၊ သ ာ ႈ ်ား)ကို ခြဲျြ ခားျပ်ားႏုိင္သည္။
• အခ်က္အလက္ ်ား

သုံးသပ္ ႈကို

အေထာက္အကူျပဳ

ေစရန္ ေဆာာ့ဖ္၀ြဲလ္ကို အသုံးျပဳၿပီး အရည္အတြက္ အေျချပဳ
်ားႏွငာ့္အရည္အေသြးအေျချပဳဆန္းစစ္ ႈ်ားႏွစ္ရပ္စလုံးကို ထုတ္ပါ။

 ကိနး္ ဂဏန္း ်ားကို ပုံ ဖ်က္ပါ်ားႏွငာ့။္ အစီရင္ခံစာ ်ားတြင္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေကာင္း

ကိန္းကဂန္း ်ားကို အသုံးျပဳသည္ာ့အခါ စာဖတ္သူနား
လည္ ႈလြြဲသြားေစ ည္ာ့ပုံစံ ်ဳိး ဟုတ္ဘြဲ

ေရးသားျခင္းအတြက္ လ ္းညႊန္

ေျဖာင္ာ့ေျဖာင္ာ့

တ္ တ္ထည္ာ့သြင္းေဖာ္ျပပါ။

“ေဆာင္ရန္”
 ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ်ားသည္

အက်ဥ္းသာျဖစ္ေသာ္

လည္း ေကာက္ခ်က္ ်ားအေထာက္အ ကူျဖစ္ေစရန္ လုိ
အပ္သည္ာ့ အခ်က္အလက္ ်ားပါ၀င္ရ ည္။
 ေလသံ်ားႏွငာ့္ စကားလုးံ အသုးံ ျပဳပုက
ံ ို ဂ႐ုံးုစုိက္ပါ။ တင္ျပ ႈ
တင္ သံတ န္ဆန္ဆန္ေဆာင္ရြက္ပါ။


ိ ေ
ိ တြ႕ရွခ
ိ ်က္ ်ား၏

အရည္အေသြး။

ေတြ႕ရွိခြဲာ့သည္ာ့

ျဖစ္ရပ္ ည္ ွ် သုိ႔ ဟုတ္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ည္ ွ်
ကို အသေးစိတ္ေဖာ္ျပပါ။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္လား၊ ေယဘု
ယ်ျဖစ္ေလာ့ရွိသည္ာ့အရာလား။

ေဒသတစ္ခုတည္း ွာ

ျဖစ္သလား သို႔ ဟုတ္ တစ္်ားႏိုင္ငံလုံး ွာ ျဖစ္သလား။
 ေရြးေကာက္ပြျြဲ ဖစ္စဥ္ ွ

အျပဳသေဘာ ်က္်ားႏွာစာ ်ား်ားႏွင္ာ့

ေကာင္း န
ြ ေ
္ သာအေလာ့အထ ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပပါ။
 ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ်ားအားေကာင္းေစ ည္ာ့

်ားႏိုင္ငံ

တကာစံခ်ိန္စံညႊန္း ်ားကို ကုိးကားပါ။
 အၾကံျပဳခ်က္ ်ားကုိ
တြင္

ကနဦးထုတ္ျပန္ခ်က္ညာခ်က္ ်ား

စတင္ထညာ့္သြင္းၿပီး

အဆုံးသတ္အစီရင္စာတြင္

အက်ယ္ကို ထပ္ ံေဖာ္ျပပါ။
 ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာေရးအဖြြဲ႕ ်ား၏ ေနာက္အဆင္ာ့ ်ား ွာ
အစီရင္ခံစာကို ေၾကညာရန္ျဖစ္သည္။

လြတလ
္ ပ္ၿပီး ွ်တရြဲ႕လား
ီဒီယာ ်ား၊

အစုိးရအရာရွိ ်ား်ားႏွင္ာ့

အျခားသူ ်ားက

ေကာက္ပြြဲ ်ား်ားႏွင္ာ့ပတ္သက္ၿပီးေဖာ္ျပရာတြင္
ွ်တသည္” သုိ႔ ဟုတ္ “ လြတ္လပ္

ေရြး

“လြတ္လပ္ၿပီး

ွ်တ” ဆုိၿပီးေျပာေလာ့ရွိ

သည္ကို ၾကားရေလာ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြြဲ
ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာျခင္းသည္ာ့

ပေရာက္ဖ က္ရွင္နယ္ ်ား

သည္ ယင္းအသုံးအ်ားႏႈန္းကို ေယဘုယ်အားျဖငာ့္ သေဘာတူ
ညီၿပီး အၾကပ္ကုိင္ျခိ ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾက ္းဖက္ျခင္း်ားႏွင္ာ့ သ
ာ ႈျပဳျခင္းတုိ႔ ွ ကင္းလြတ္သည္ဟု ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း
ေခတ္သစ္ေရြးေကာက္ပြြဲ ်ား၏ အရွိတရား ်ားကို ေဖာ္ျပရန္
လုံေလာက္သည္ာ့

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အျဖစ္ ဆုိ်ားႏုိင္

ေပ။ ပုိၿပီးတိတိပပဆုိရ ည္ဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြြဲတစ္ရပ္ကို
“စစ္ န
ွ ္ေသာ ဒီ ုိကရက္တစ္က်က်” သုိ႔ ဟုတ္ “ဒီ ိုကရက္
တစ္နည္း က်” ဟုသာ ေဖာ္ျပၿပီး
နည္းက်သည္၊

က်သည္

ည္သုိ႔ ဒီ ုိကရက္တစ္

(ဥပ ာ-ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

်ားအတြက္

ယွဥ္ၿပဳိင္ရ ႈ ညီ္ ွ် ႈ၊

ြဲေရျခင္း်ားႏွငာ့္

ြဲရလ္စာရင္းသြင္းစဥ္ကာလအတြင္း ပြင္ာ့လင္း

ျ င္သာ

ီဒီယာဘက္လုိက္ ႈ၊

ႈ ရွိျခင္း)စသည္ာ့ အေသးစိတ္ဥပ ာ ်ားကို ျဖင္ာ့သာ

ေဖာ္ျပသည္။

“ေရွာင္ရန္”:


ခ်ြဲကားပါ်ားႏွငာ့-္ ေတြ႕ရွိခ်က္အတိုင္းသာ ေျပာဆုိပါ။

 ဆြေပးသည္ာ့စကား ်ားကို ေရွာင္ပါစိတ္ခ်ရ ႈကုိက်ဆင္းေစၿပီး

ိ ိ၏ ယုံၾကည္

တင္း ာ ႈ ်ားကို

ျဖစ္

ေပၚေစသည္။
 ဟုိေျပာသည္ေျပာစကား ်ား ပါပါေစ်ားႏွငာ့-္
ရွိ ႈ ်ားအားလုံးသည္
ျဖစ္ၿပီး

ရွာေဖြေတြ႕

ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလလာ ႈ ်ားသာ

ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာေရးအဖြ႕ြဲ ်ားက

 ဘက္လိက
ု ္ ႈ သိ႔ု ဟုတ္ ဘက္ ညီ အ
ႈ ျဖစ္ နားလည္
သြားေစ ည္ာ့ ပုံစံ ်ဳိးျဖင္ာ့ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာ ႈ ်ား်ားႏွင္ာ့
ိ ိ၏

ယုံၾကည္ကုိးစားရ ႈသည္ ဓ ၼဓဌ
ိ ာန္က်ေသာ အစီရင္ခံ
တင္ျပျခင္းအေပၚသာတည္ေနသည္။
 ေကာက္ခ်က္ကတ
ို န္း ခ်ပါ်ားႏွငာ့-္

ိ ိ၏ဆန္းစစ္ ႈသည္

ေလာ့လာေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ထားသည္ာ့ ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ားအေပၚ
တြင္အေျခခံရ ည္ျဖစ္ၿပီး ဆီေလ်ာ္ရာတြင္ အေသးစိတ္
ဥပ ာ ်ားေပးပါ။

6

အေလာ့အထ်ားႏွင္ာ့

်ားႏုိင္ငံတကာ စံ်ားႏႈန္း ်ား
်ားႏိုငင
္ တ
ံ ကာစံ်ားႏန
ႈ း္ ်ား ဘာေၾကာင္ာ့လိအ
ု ပ္သနည္း

စိစစ္

အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ရ ည္။

ေကာက္ခ်က္ ်ားကိုတင္ျပျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ။

ေကာင္း ြန္ေသာ

ေလာ့လာဆန္းစစ္ ႈအတြက္ အေျခခံသည္

ည္သည္ာ့အရာျဖစ္

သည္ကို ျပည္သူ ်ားနားလည္ေစရန္ ေရြးေကာက္ပြြဲတစ္ရပ္
ကိုေလာ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္

အသုံးျပဳသည္ာ့

ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာေရးအဖြြဲ႕က

တုိင္းတာ ႈကို

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရ ည္။

ေရြးေကာက္ပတ
ြြဲ စ္ရပ္ တုိင္းျပည္၏ စည္း ်ဥ္းဥပေဒ ်ားကို
ည္ ွ်အတုိ္င္းအတာအထိလုိက္နာသနည္းဆုိသည္ကို ဆန္း
စစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္ာ့တုိင္ တုိင္းျပည္၏ စည္း ်ဥ္းဥပေဒ ်ား
သည္

ျပည္ာ့စုံခ်င္ ွျပည္ာ့စုံ ည္။

ေရြးေကာက္ပြြဲတစ္ရပ္၏

ပုံကားခ်ပ္အျပည္ာ့အစုံကို နားလည္ရန္ ်ားႏုိင္ငံတကာစံ်ားႏႈန္း ်ား
အထူးသျဖင္ာ့

တုိင္းျပည္လုိက္နာရန္လက္ ွတ္ေရးထုိးထား

သည္ာ့

လူ႔အခြင္ာ့အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ်ားအတြင္း ွၾကည္ာ့

ရန္လည္းလုိအပ္သည္။ ်ားႏုိင္ငံတကာစံ်ားႏႈန္း ်ားကို ညႊန္းဆုိျခင္း
ျဖင္ာ့

ိ ိ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ်ားအားေကာင္းေစၿပီး

ိ ိ

ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ားအေပၚ ယုံၾကည္ကုိးစား ႈလည္း ရွိေစသည္။

အၾကံျပဳခ်က္ ်ား ဘယ္လိေ
ု ပး လြဲ
• အၾကံျပဳခ်က္ ်ားသည္

ေတြ႕ရွိ ႈ ်ားအေပၚတြငသ
္ ာ အေျခခံရ ည္ျဖစ္သည္။
• တုိင္းျပည္၏ဥပေဒ ်ားရွိ လုိက္နာရအရာ ်ားကို ေလာ့လာ

အျပည္ျပည္ဆိင
ု ရ
္ ာ ေၾကညာခ်က္

သုံးသပ္ကာ

ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ စာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာေရးအတြက္

စ ွတ္ ွာ

ဆုိင္ရာ

တ ္းျဖစ္သည္။

ပုဒ္

ယင္းေၾကညာစာတ ္းသည္

ည္ဟု
သည္။

ျပည္သူ ်ား၏

ဆ်ားႏၵျဖင္ာ့ဆုံးျဖတ္ရ

ပထ ဆုံးအသိအ ွတ္ျပဳခြဲာ့ေ သာ
လူတုိင္းတန္းတူ

ေပးျခင္း်ားႏုိင္သည္ာ့

ိ ိတုိ႔အား

ေၾကညာခ်က္ျဖစ္

ြဲေပးပိုင္ခြငာ့ရ
္ ွိၿပီး

လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆ်ားႏၵ ြဲ

ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္က်င္းပေသာ

အေထြေထြေရြးေကာက္ပျြြဲ ဖင္ာ့

ယင္းဆ်ားႏၵကိုေဖာ္ျပရ ည္ဟု

ပါရွိသည္။(အပိုဒ္ ၂၁)။ ယင္းအေျခခံ ူ ်ားတြင္ ေရြးေကာက္
ပြသ
ြဲ ည္

စစ္ ွတ္ေသာဒီ ုိကရတစ္က် ႈအျဖစ္ဆုံးျဖတ္်ားႏုိင္

သည္ေသာ စံ (သို႔ ဟုတ္ ်ားႏႈန္းစံ)ကို ျပဌာန္းထားသည္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

လူ႔အခြင္ာ့အေရးေၾကညာစာတ ္းသည္

ကုလသ ဂအဖြြဲ႕၀င္်ားႏုိင္ငံ ်ားအားလုံးအေပၚ

အာဏာသက္

၀င္သည္။

ည္သည္ာ့

အျခားလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ်ားပါ

ျပဌာန္းခ်က္ ်ား/

်ားတစ္ရပ္ရပ္ကို ရည္ညႊန္း်ားႏုိင္သည္။

• ျ န္ ာ်ားႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ ်ားသည္ ျ န္ ာ်ားႏုိငင
္ ံက လက္ ွတ္
ေရးထုိးထားသည္ာ့

်ားႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ်ား်ားႏွင္ာ့

ယွဥ္လွ်င္ ည္သုိ႔ျဖစ္သည္ကို ်ားႏႈိငယ
္ ဥ
ွ ျ္ ပပါ။
• ေရြးေကာက္ပျြြဲ ဖစ္စဥ္ပါ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူအသီးသီး
အတြက္

ိ ၏
ိ အၾကံျပဳခ်က္ ်ားသီးျခားခြေ
ြဲ ပးကာ

်ားႏုိင္ငံတ

ကာ စံ်ားႏႈန္း ်ား်ားႏွင္ာ့ညီရန္ ျပည္တြင္းဥပေဒ ်ားကို

ည္သို႔

လုပ္ေဆာင္ရ ည္ကို ယွဥ္ျပရ ည္။ ထုိသုိ႔ ေထာက္ျပရာတြင္
လက္ေတြ႕က်ရန္လုိအပ္ၿပီး ကာလအတုိအတြင္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ခက္ခြဲာ့သည္ အၾကံျပဳခ်က္ ်ား ျဖစ္ရေပ။
• အခ်ိန္ကာအပုိင္းအျခားအရ
စီစဥ္ရ ည္။

ိ ၏
ိ အၾကံျပဳခ်က္ ်ားကို

ေရတုိတြင္ ည္သည္ာ့အရာ ်ားကို

အထည္ေဖာ္်ားႏုိင္ၿပီး

အျခားဆီေလ်ာ္ေသာ ်ားႏုိငင
္ တ
ံ ကာစံ်ားႏန
ႈ း္ ်ား

အရာ ်ားလုိအပ္ေနသည္ာ့ကို

ေဖာ္ျပရန္အသုံးျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ပဥ
ြြဲ ပေဒ်ားႏွင္ာ့ ေရြးေကာက္ပြြဲ

ကုလသ ဂ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင္ာ့အေရးေၾကညာစာ
ည္သူအုပခ
္ ်ဳပ္ရ ည္ကို

ိ ၏
ိ ေလာ့လာေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ /ႈ

အေကာင္

ည္သည္ာ့အရာ ်ားကို အခ်ိန္ပိယ
ု ူရ ည္

ကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ။
• ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာေရးျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္

ိ ိတုိ႔၏အဖြြဲ႕၀င္်ားႏုိင္ငံ ်ား လုိက္နာရ ည္ာ့ ေရြးေကာက္ပြြဲ ်ား
အတြက္ စံ်ားႏႈန္း ်ားခ် ွတ္ထားသည္ာ့ အျခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အျဖစ္ ိ ိတက္ေရာက္ခြဲာ့သည္ာ့ အစည္းအေ၀ ်ားတြင္ တင္ျပ
ၾကသည္ာ့ ေဆြးေ်ားႏြး ႈ ်ားအနက္

ိ ိအဖြြဲ႕အစည္းက ေထာက္

်ား်ားႏွငာ့္ သေဘာတူညီခ်က္ ်ားကို ်ားႏုိင္ငံတကာအဖြြဲ႕အစည္း

ခံသည္ သုိ႔ ဟုတ္ သေဘာတူသည္ဆုိေသာ အခ်က္ ်ားကို

်ားက သေဘာတူခြဲာ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔အား

လည္း အၾကံျပဳခ်က္တင
ြ ္ ထည္ာ့သင
ြ း္ ်ားႏိုငသ
္ ည္။

လုံးသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေၾကညာစာတ ္း ွ ဆင္းသက္
လာျခင္းျဖစ္သည္။ ်ားႏုိင္ငံသား်ားႏွင္ာ့ ်ားႏုိင္ငေ
ံ ရးအခြင္ာ့အေရးဆုိင္ရာ
်ားႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ (ICCPR)သည္ အျပည္ျပည္
ဆုိင္ရာေၾကညာစာတ ္းအရ

ေနာက္ထပ္်ားႏုိင္ငံေရးအခြငာ့္

အေရး ်ားကိုိေဖာ္ထုတ္ထားသည္ာ့

ေသာာ့ခ်က္က်ေသာ

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျ န္ ာ်ားႏုိင္ငံသည္ ICCPR
ကုိ

လက္ ွတ္ေရးထုိး ထားသည္ာ့တုိင္

စံ်ားႏႈ်ားႏ္းတစ္ရပ္အျဖစ္

ကုိးကား်ားႏုိင္သသည္။
အ ်ဳိးသ ီး ်ားအေပၚ

ခြျြဲ ခားဆက္ဆံ ႈ ်ားပေပ်ာက္ေရး

သေဘာတူညီခ်က္ (CEDAW)်ားႏွငာ့္

သန္စြ ္းသူ ်ား၏ အခြင္ာ့

အေရး ်ားသေဘာတူညီခ်က္ (CRPD) တုိ႔ကို ျ န္ ာ်ားႏုိင္ငံက
လက္ ွတ္ေရးထုိး

အတည္ျပဳခြဲာ့ၿပီး

ယင္း်ားႏွစ္ခုစ လုံးတြင္

ေရြးေကာက္ပြြဲ ်ားတြင္ပါ၀င္်ားႏုိင္ေစေရးအတြက္
ည္ာ့အခ်က္ ်ားပါရွိသည္။
7

လုိက္နာရ

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္ ်ားေရးသားၿပီးစီးသည္ာ့အခါ ဘာလုပ္ၾက

ည္

နည္း။ အစီရင္ခံစာ ်ားကို အပတ္တကုတ္ေရးသားၾကျခင္း ွာ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖန္႔ေ၀ၿပီး

ဖတ္ရႈၾကေစရန္

အေရးႀကီး

သည္။ အ ်ားျပည္သူသိေအာင္ျဖန္႔ေ၀ရန္ အထိေရာက္ဆုံး
နည္းလ ္း ွာ

ိ ိေတြ႕ရွိခ်က္ ်ားကို

ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။

ီဒီယာ ွတစ္ဆင္ာ့

ဒ
ီ ယ
ီ ာ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး

ေနာက္ဆက္တြြဲ

ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာသည္ာ့အဖြြဲ႕အစည္း ်ားအေနျဖင္ာ့
အတြက္

ီဒီယာ

အဆီေလ်ာ္ဆုံးသတင္းအခ်က္အလက္ ်ားေပးရန္

အသင္ာ့ေလ်ာ္ဆုံးအခ်ိန္ ွာ

ကနဦးထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ျပန္

သည္ာ့ ေရြးေကာက္ပြြဲၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။

ီဒီယာက

စတင္ဆက္သြယ္လာ ည္ာ့အခ်ိန္အထိ ေစာင္ာ့ ေနပါ်ားႏွငာ့။္
အဖြြဲ႕၏

ိ ိ

အ ်ားျပည္သူသိေအာင္သတင္းအခ်က္အလက္

ထုတ္ျပန္ျခင္း ဟာဗ််ဴဟာ၏

အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္

ပုံ ွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြြဲ ်ား၊

ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္း ႈ ်ား်ားႏွင္ာ့

အင္တာဗ််ဴး ်ား ွတစ္ဆင္ာ့အ ်ဳိး ်ဳိးေသာ ီဒီယာ
အသြယ္ ်ား

ျပတ္ရွိရ ည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္်ားႏွစ္ ်ဳိးရွိသည္။ (၁)
ေရြးေကာက္ပေ
ြြဲ န႔ တုိင္ ီ

အဆက္

ေရြးေကာက္ပြြဲ ်ားၿပီးေနာက္်ားႏွင္ာ့

ေနာက္ေရြးေကာက္ပြြဲ ်ား

တုိင္ ီ

ေဆာင္ရြက္သည္ာ့
အတြက္

ဥပေဒ ူေဘာင္်ားႏွင္ာ့

၏

ေရြး

ေနာက္ေရြးေကာက္ပြြဲ ်ား
စီ ံအုပ္ခ်ဳပ္ ႈ ်ားတုိးတက္

အေျခခံတစ္ရပ္ျဖစ္လာ်ားႏုိင္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
အတူ

ီဒီယာ

ိ ိအဖြြဲ႕၏

ေကာင္း ြန္ေစရန္ ေရရွည္ ူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာစည္း႐ုံးုံးလႈံ႔ေဆာ္ ႈ

ီဒီယာတြင္ေဖာ္ျပ ႈ ်ားျဖင္ာ့
ိ ိအဖြြဲ႕

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

ေကာက္ပေ
ြြဲ တြ႕ရွိခ်က္ ်ားသည္

ခ်ဳပ္သူ ်ား်ားႏွင္ာ့

ိ အ
ိ ဖြြဲ႕အေၾကာင္း်ားႏွင္ာ့

ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ေလာ့လာ

သူ ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္

လုပ္ငန္း ်ားကို အ ်ားျပည္သူပို ုိသိ်ားႏုိင္သည္။ (၂)

တစ္ခ်ိန္တည္း ွာပင္
ေရြးေကာက္ပြစ
ြဲ ီ ံအုပ္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ်ား်ားႏွငာ့္

ိတ္ဖက္အဖြြဲ႕အျဖစ္

ိ ိတုိ႔၏ ကၽြ ္းက်င္ ႈ ်ားကို ေပး

်ားႏုိင္ ည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္း ြန္သည္ာ့စ ွတ္ ွာ ေရြးေကာက္ပြြဲ
အၿပီးလအေတာ္ၾကာသင္ာ့အခါ

ိ ိ၏

ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ား်ားႏွင္ာ့

်ားကလည္း ိ ိအဖြြဲ႕အေၾကာင္းကိုသိၿပီး ိ ိအဖြြဲ႕၏လုပ္ငန္း

အၾကံျပဳခ်က္ ်ားကုိ

်ား၏

ဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူေပါင္း ်ားစြာ်ားႏွငာ့္ ေရြးေကာက္

ကာလ

တန္ဖုိးကိုအသိိအ ွတ္ျပဳကာ

ေရြးေကာက္ပြြဲလြန္

ိ ိ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ ်ားကို အ ်ားျပည္သူထံပုိ႔ေဆာင္

ေပးရန္ အသင္ာ့ျဖစ္ေနေပ ည္။
အစီရင္ခစ
ံ ာ ်ားအတြက္ ျဖစ္်ားႏုိငဖ
္ ယ
ြ ရ
္ ပရိသတ္ ်ား
 ီဒီယာ (အစဥ္အလာ်ားႏွင္ာ့ အြန္လုိင္း)
 ေရြးေကာက္ပြဆ
ြဲ ုိငရ
္ ာ်ားႏွင္ာ့ အစုိးရအရာရွိ ်ား
 ်ားႏုိင္ငေ
ံ ရးပါတီ ်ား်ားႏွင္ာ့

အနာဂတ္ကုိယ္စားလွယ္

ေလာင္း ်ား
 အျခား CSO ်ား
 ်ားႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း
သံတ န္ ်ား)
 ျပည္သူ ်ား
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ေနာက္ဆက္တဆ
ြြဲ ုိသည္ ွာ

(အလွ်ဴရွင္ ်ား်ားႏွင္ာ့

ဦးစားေပးေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြြဲ

ပြလ
ြဲ ြန္ကာလစားပြ၀
ြဲ ိင
ု ္းေဆြးေ်ားႏြးပြတ
ြဲ စ္ခုက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

