ေရးေကာက်ပဲွ အကိကာလ

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမအစီအရင်ခံစာ

၂၀၂၀ အေထွေထွေရးေကာက်ပဲွ

ြမန်ဖရယ်(MYNFREL)အဖွဲ၏ ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလေစာင့်ကည့်ေလ့လာမ
ေတွရှိချက်အှစ်ချပ်ထတ
ု ်ြပန်ချက်

လွတ်လပ်မတေသာ

ေရးေကာက်ပွဲများ

ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲ

(MYNFREL)

အဖွဲ မှ

၂၀၂၀

ခုှစ်

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရးေကာက်ပက
ွဲ ို ေစာင့် ကည့်ေလ့လာရာတွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊
ရှမး် ြပည်နယ်(အေရှပိင
ု ်း)၊

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပင
ို ်း)ှင့်

တနသာရီတိုင်းေဒသကီးတိုမှ

မိနယ်ေပါင်း

(၂၇)မိနယ်တွင် ေရးေကာက်ပွဲ ကာလရှညေ
် စာင့်ကည့ေ
် လ့လာသူ(၂၇)ဦးြဖင့် ၂၀၂၀ ခုှစ် စက်တင်ဘာလမှစ၍
ိုဝင်ဘာလအထိ
စသည်တက
ို ို

ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလ၊
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရာ၌

ေရးေကာက်ပွဲကာလှင့်
ြဖစ်ပါသည်။

ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်စဉ်တင
ွ ်

ေရးေကာက်ပေ
ွဲ ှ င်းပိုင်းကာလ

ထိုသုိ

ေရးေကာက်ပဲက
ွ ာလ(၃)ခုလံုးကို

တိင
ု ်းရင်းလူနည်းစုပါဝင်မှင့်

လူငယ်များ၏ပါဝင်မ

အခန်းကကို အဓိကထားပီး ေစာင့် ကည့ေ
် လ့လာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရးေကာက်ပက
ွဲ ာလရှညေ
် စာင့်ကည့ေ
် လ့လာသူများသည်

မိမိတို၏

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်များတွင်

မိနယ်ေရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှင်ဖွဲစည်းပံု၊

ိင
ု ်ငေ
ံ ရးပါတီများ၊

ပါတီကယ
ုိ ်စားလှယေ
် လာင်းများှင့်

တစ်သီးပုဂလကိယ
ု ်စားလှယေ
် လာင်းများ

ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်ြခင်း၊

မဲဆရင
ှ ်စာရင်းထုတြ် ပန်ေကညာြခင်း၊

မိနယ်ေစ့စပ်ညိင
ိ ်းေရးေကာ်မတီဖွဲစည်းပံု၊
ေရးေကာက်ပွဲရလဒ်ဆိုင်ရာ

အြငင်းပွားမ

မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်း၊
စသည့်

ကိတင်မဲေပးြခင်း၊

ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်စဉ်များကို

ေရးေကာက်ပေ
ွဲ နှင့်

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာခဲ့ြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။
လွတ်လပ်မတေသာ ေရးေကာက်ပဲမ
ွ ျား ပံ့ပိုးကူညေ
ီ ရးအဖွဲ (MYNFREL) အဖွဲသည် ေရးေကာက်ပွဲ
ကာလရှညေ
် စာင့်ကည့ေ
် လ့လာသူများကို

ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာြခင်းဆိုင်ရာ

သင်တန်းများကို

ပိုချေပးခဲ့ပီး Democracy Reporting International (DRI) အဖွဲမှလည်း နည်းပညာအကူအညီေပးလျက်ရှိပါသည်။
ေရးေကာက်ပွဲအကိကာလေစာင့်ကည့်ေလ့လာမအှစ်ချပ် လမ်း ခံသည့်ကာလ
၂၀၂၀ ခုှစ် စက်တင်ဘာလမှ ိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်ေန အထိ
ေရးေကာက်ပွဲကာလရှည်ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာသူများ
ကာလရှညေ
် စာင့်ကည့ေ
် လ့လာသူ - (၂၇)ဦး၊ မိနယ်ေပါင်း(၂၇)မိနယ်။
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ေရးေကာက်ပွဲကာလရှည်ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာမြပသည့် ေဒသများ
စ်
၁

၂

၃

၄

၅

တိုင်းှင့်ြပည်နယ်
ကချင်

ကယား

ရှမ်း(ေရှ)

ရှမ်း(ေြမာက်)

တနသာရီ

မိနယ်
၁

ြမစ်ကီးန း

၂

ဝိုင်းေမာ်

၃

မိုးညင်း

၄

မိုးေကာင်း

၁

လွိင်ေကာ်

၂

ဒီးေမာ့ဆို

၃

ဖူဆို

၄

ရှားေတာ

၅

ေဘာ်လခဲ

၆

မယ်စဲ့

၇

ဖားေဆာင်း

၁

ကျိင်းတံု

၂

မိုင်းခတ်

၃

မိုင်းယန်း

၄

မိုင်းပျဉ်း

၅

မိုင်းြဖတ်

၆

တာချိလတ
ိ ်

၇

မိုင်းဆတ်

၈

မိုင်းတံု

၁

ကွတ်ခင
ို ်

၂

လာိး

၃

သီေပါ

၄

ေကျာက်မဲ

၁

ေကာ့ေသာင်း

၂

ထားဝယ်

၃

သရက်ေချာင်း

၄

ေရြဖ
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မာတိကာ
အခန်း (၁)

မိနယ်ေရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှင် ဖွဲစည်းြခင်းြဖစ်စဉ်ကုိ ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာြခင်းမှ
ေတွရှိချက်များ

ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများ၊ ပါတီကယ
ို စ
် ားလှယေ
် လာင်းများှင့် တသီးပုဂလ
အခန်း (၂)

ကိုယ်စားလှယေ
် လာင်းများ ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်ြခင်းြဖစ်စဉ်ကို

အခန်း (၃)

မဲဆရှင်စာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှေတွရှိချက်များ

အခန်း (၄)

မိနယ်ေစ့စပ်ညိင
ိ ်းေရးေကာ်မတီဖွဲစည်းပံုကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှေတွရှိချက်များ

အခန်း (၅)

မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်းြဖစ်စဉ်ကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှေတွရှိချက်များ

အခန်း (၆)

ကိတင်မဲေပးြခင်းြဖစ်စဉ်ကို ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာြခင်းမှေတွရှိချက်များ

အခန်း (၇)

မဲဆရှင်အသိပညာေပးလုပင
် န်းများကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှေတွရှိချက်များ

အခန်း (၈)

၂၀၂၀ ေရးေကာက်ပဲ
ွ ှင့် COVID-19

အခန်း (၉)

အေထွေထွေတွရှခ
ိ ျက်များ

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှ ေတွရှိချက်များ
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အခန်း(၁)
မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် ဖွဲစည်းြခင်းြဖစ်စ်ကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှ ေတွရှိချက်များ

၁.၁ မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ခွဲများတွင် တိင
ု ်းရင်းသားလူနည်းစုများှင့် လူငယ်များ၏ ပါဝင်မ
လွတ်လပ်မတေသာ ေရးေကာက်ပဲမ
ွ ျား ပံ့ပုးိ ကူညေ
ီ ရးအဖွဲ (MYNFREL) အေနှင့် ေရးေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲအဆင့်ဆင့်
ကိးစားခဲေ
့ သာ်လည်း

ဖွဲစည်းမတွင်

တိင
ု ်းရင်းသား

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှငအ
် ဖွဲခွဲ

လူနည်းစုပါဝင်မကို

ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာရန်

အဆင့်ဆင့တ
် ွငပ
် ါဝင်ေသာ

အဖွဲဝင်များကို

တိုင်းရင်းသားလူမျိးအလိုက် ြပစုထားြခင်းမရှေ
ိ သာေကာင့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။
ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှငဉ
် ပေဒ အခန်း(၅)၊ ပုဒ်မ ၁၆(က) အရ မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင်အဖွဲ ဝင်အရည်အချင်းများတွင် အသက်(၄၀)ှစ်ြပည့်ပီးသူများသာ တာဝန် ထမ်းေဆာင်ခွင့်ရသ
ှိ ည်ဟု
ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ထိုေဖာ်ြပချက်ေကာင့်

လူငယ်များအေနြဖင့်

အဖွဲဝင်အြဖစ် ပါဝင်ရန် အဟန်အတားတစ်ခြု ဖစ်ေနပါသည်။

မိနယ်ေကာ်ခတ
ွဲ င
ွ ် လူငယ်များပါဝင်မ
အသက် (၃၅)ှစ်ေအာက်
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၀%

မိနယ်ေရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှငတ
် င
ွ ်

၁.၂ မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်င
ှ ့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ဆက်ဆံေရး
ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများအေနြဖင့် ေရးေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်ထသ
ံ ို သိလိုသည်များသွားေရာက်ေမးြမန်းရာတွင်
အများစုမှာ အလွယတ
် ကူ ေမးြမန်းိုင်ခဲ့ေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။
ေရးေကာက်ပေ
ွဲ စာင့်ကည့ေ
် လ့လာသူများအေနြဖင့်

ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထံသို

သိလိုသည်များ

သွားေရာက်ေမးြမန်းရာတွင် အများစုမှာ အလွယတ
် ကူ ေမးြမန်းိုင်ခဲ့ေကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။
သတင်းမီဒယ
ီ ာများအေနြဖင့လ
် ည်း ေရးေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်ထံသို သိလိုသည်များသွားေရာက် ေမးြမန်း
ရာတွင် အများစုမာှ အလွယတ
် ကူ ေမးြမန်းိုင်ခေ
ဲ့ ကာင်း ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။

၁.၃ မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲများ၏ အဓိကအခက်အခဲများ
မိနယ်(၂၇)မိနယ်တင
ွ ်
အြဖစ်

မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများ ကံေတွရေသာ အခက်အခဲများ

သင်တန်းလံုလေ
ံု လာက်ေလာက်မရြခင်း၊

မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များ၏

ေရးေကာက်ပွဲဆိုငရ
် ာအေထာက်အကူပစည်း
ပူးေပါင်းပါဝင်မ

အားနည်းြခင်း၊

ြဖစ်ပွားေနေသာမိြဖစ်ေနြခင်းှင့် အြခားေသာ အခက်အခဲများကိုလဲ ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။

5

နည်းပါးြခင်း၊

လံု ခံေရးပဋိပက

6

အခန်း (၂)
ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ ပါတီကုယ
ိ ်စားလှယေ
် လာင်းများှင့် တသီးပုဂလကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ
ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းြဖစ်စ်ကုိ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှ ေတွရှိချက်များ

လွတ်လပ်မတေသာ ေရးေကာက်ပွဲများ ပံ့ပုးိ ကူညီေရးအဖွဲ (MYNFREL) မှ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာခဲေ
့ သာ
တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်(၅)ခုမှ မိနယ်(၂၇) မိနယ်တွင် ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်ေသာ ိုငင
် ံေရးပါတီ စုစုေပါင်း
(၃၃) ပါတီှင့် တသီးပုဂလကိုယ်စားလှယေ
် လာင်းစုစေ
ု ပါင်း (၂၂) ဦးရှိခဲ့ပီး ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်
ေလာင်းအြဖစ် (၁၈၄) ဦး၊ အမျိးသားလတေ
် တာ်ကယ
ို ်စားလှယေ
် လာင်းအြဖစ် (၁၉၇) ဦး၊ တိုင်းေဒသကီးှင့်
ြပည်နယ်လတေ
် တာ်လတ
 ်ေတာ်ကယ
ို ်စားလှယေ
် လာင်းအြဖစ်
ကိုယ်စားလှယေ
် လာင်းအြဖစ် (၈၇)ဦး

(၃၃၅)ဦး

ှင့်

တိင
ု ်းရင်းသားလူမျိးလတေ
် တာ်

စုစုေပါင်း ကိယ
ု စ
် ားလှယေ
် လာင်း (၈၀၃) ဦးတို၏ ေရးေကာက်ပတ
ဲွ င
ွ ်

ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်ြခင်းြဖစ်စဉ်များကို ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာိုင်ခဲ့ပါသည်။

၎င်းတိုအနက် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု

များ ကိုယ်စားလှယေ
် လာင်းအြဖစ်ပါဝင်မမှာ (၄၅%) ြဖစ်ပီး လူငယ်ကယ
ို ်စားလှယေ
် လာင်းအြဖစ် ပါဝင်မမှာ
(၁၁%) ြဖစ်ပါသည်။

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာခဲ့ေသာ မိနယ်(၂၇)မိနယ်တွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ေသာ
ိုင်ငံေရးပါတီအေရအတွက
် ှင့် တသီးပုဂလများ
စ်

ိုင်ငံေရးပါတီင
ှ ့်တသီးပုဂလများ

၁

တိုင်းရင်းသားစည်းလံုးညီတ
ွ ်ေရးပါတီ

၂

လားဟူအမျိးသားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးပါတီ

၃

ကိုးကန်ဒီမုက
ိ ေရစီင
ှ ့်ည
ီ တ
ွ ်ေရးပါတီ

၄

ပအိုဝး် အမျိးသားအဖွဲချပ်(PNO)

၅

ကယန်းအမျိးသားပါတီ

၆

ကရင်ြပည်သူ ပါတီ

၇

တအာင်း(ပေလာင်)အမျိးသားပါတီ

၈

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၉

ြပည်ေထာင်စု ကံ့ခိုငေ
် ရးှင့်ဖွံ ဖိးေရးပါတီ
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၁၀

အမျိးသားဒီမုက
ိ ေရစီအင်အားစုပါတီ

၁၁

အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ ချပ်

၁၂

တိုင်းလိုင(် ရှမ်းနီ)အမျိးသားများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးပါတီ

၁၃

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်

၁၄

ကချင်အမျိးသားကွန်ဂရက်ပါတီ

၁၅

လီဆူအမျိးသားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးပါတီ(ဒူးေလးပါတီ)

၁၆

ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားများပါတီ

၁၇

ကရင်အမျိးသား ပါတီ

၁၈

ြမန်မာိုငင
် ံ ေတာင်သလ
ူ ယ်သမား အလုပ်သမား ြပည်သူပါတီ

၁၉

ြပည်သူအကျိးြပေကျာင်းသားများပါတီ

၂၀

ရှမ်းနီ(တိင
ု ်းလျန်)ေသွးစည်းညီတ
ွ ်ေရးပါတီ [Shan-ni Solidarity Party(SSP)]

၂၁

ေလာ်ေဝအမျိးသားစည်းလံုးညီတ
ွ ်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီ

၂၂

အာခါအမျိးသားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးပါတီ

၂၃

ြပည်ေထာင်စုလယ်သမားအလုပ်သမားအင်အားစုပါတီ

၂၄

ကယားြပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၂၅

ြပည်သူပါတီ (People’s Party)

၂၆

ြပည်ေထာင်စုေကာင်းကျိးေဆာင်ပါတီ [UNION BETTERMENT PARTY (UBP)]

၂၇

အမျိးသားိုငင
် ံေရးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(DNP)

၂၈

ကချင်ြပည်နယ်ြပည်သူ ပါတီ[Kachin State People`s Party(KSPP)]

၂၉

မွန်ညီတ
ွ ်ေရးပါတီ (Mon Unity Party)

၃၀

ဒီမိုကေရစီပါတီသစ်(ကချင်) [New Democracy Party (Kachin)] [N.D.P (Kachin)]

၃၁

ြပည်သူေရှေဆာင်ပါတီ (People’s Pioneer Party)

၃၂

ကချင်အမျိးသားပါတီ (Kachin National Party)

၃၃

‘ဝ’အမျိးသားပါတီ (WA NATIONAL PARTY)

၃၄

တသီးပုဂလ(၂၂)ဦး
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၂.၁ ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ ပါတီကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် တသီးပုဂလကိယ
ု ်စားလှယေ
် လာင်းများတွင် လူနည်းစု
တိုင်းရင်းသားများှင့် လူငယ်များ၏ ပါဝင်မ
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၂.၂ ိုငင
် ေ
ံ ရးပါတီများ၊ ပါတီကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် တသီးပုဂလကိယ
ု ်စားလှယေ
် လာင်းများတွင် လူနည်းစု
တိုင်းရင်းသားများှင့် လူငယ်များ ကံေတွေနရေသာ အခက်အခဲများ

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု ကိယ
ု ်စားလှယ်ေလာင်းများ ကံေတွေနရေသာ အခက်အခဲများ
၁. ဘာသာစကားအခက်အခဲ ှင့် စကားေြပာစွမ်းရည် အားနည်းြခင်း။
၂. ေငွေကးအခက်အခဲ
၂. ိုင်ငေ
ံ ရးအေတွအ ကံှင့် အသိပညာအားနည်းြခင်း။
၃. နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမများအားနည်းြခင်း။
၄. ပါတီစွဲများရှေ
ိ နြခင်း

လူငယ်ကယ
ို ်စားလှယေ
် လာင်းများ ကံေတွေနရေသာ အခက်အခဲများ
၁. ေငွေကးအခက်အခဲ
၂. ိုင်ငေ
ံ ရးှင့်ပတ်သတ်ေသာ အေတွအ ကံှင့် အသိပညာများ အားနည်းြခင်း။
၃. မဲဆရှင်များမှ လူငယ်များအေပ အထင်ြမင်ေသးပီး ယံုကည်မကင်းမဲ့ြခင်း။
၄.မိသားစုဝင်များမှ အားေပးမနည်းပါးြခင်း။

တိုင်းရင်းသားလူမျိးလတေ
် တာ်ေနရာတွင် ဝင်ေရာက်ယ
ှ ်ပိင်ေသာ တိုင်းရင်းသားကိယ
ု ်စားလှယ်ေလာင်းများ
ကံေတွေနရေသာ အခက်အခဲများ
၁. တိုင်းေဒသကီး (သိုမဟုတ)် ြပည်နယ် တခုလံုးကို လှညလ
့် ည် မဲဆွယ်စည်းံုးရေသာေကာင့်
လမ်းပန်းဆက်သယ
ွ ်ေရးအခက်အခဲ။
၂. ပါတီေန က်ခံမရှေ
ိ သာေကာင့် အေထာက်အပံ့အလွနအ
် ားနည်းြခင်း။
၃. COVID-19 ေကာင့် ကံေတွရေသာ အြခားအခက်အခဲများ။
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အခန်း (၃)
မဲဆရှင်စာရင်းထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းြဖစ်စ်ကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှ ေတွရှိချက်များ

ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ

မဲစာရင်းကပ်ထားေကညာြခင်းကို

(၂)

ကိမ်ြပလုပ်ခဲ့ပီး

ပထမအကိမ်မဲစာရင်းကို (၂၁) ရက်ကာ (၂၅.၇.၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၁၄.၈.၂၀၂၀) ရက်ေနထိင
ှ ့် ဒုတယ
ိ အကိမ်
မဲစာရင်းကို (၁၄) ရက်ကာ (၁.၁၀.၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၁၄.၁၀.၂၀၂၀) ရက်ေနထိ ကပ်ထားေကညာခဲ့ပါသည်။

၃.၁ ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ သတ်မတ
ှ ်ထားေသာ ေနရက်များတွင် မဲစာရင်းကပ်ထားေကညာမ
အေြခအေန
 ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်ထားေသာ ေနရက်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကက
ွ ်
သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများတွင် မဲစာရင်းကပ်ထားေကညာထားသည်
မှာ (၉၇%) ခန် ရှိပါသည်။
 ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှငမ
် ှ သတ်မှတ်ထားေသာ ေနရက်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကက
ွ ်
သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများတွင် မဲစာရင်းကပ်ထားေကညာြခင်းမရှိသည်
မှာ (၃%) ခန် ရှိပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲမှ သတ်မှတ်ထားေသာ ရက်များတွင်
မဲစာရင်းကပ်ထားေကညာမအေြခအေန
မကပ် ထား ၃ %

ကပ် ထား ၉၇ %
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၃.၂ သက်ဆင
ို ်ရာ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှငအ
် ဖွဲခွဲများတွင် မဲစာရင်းကပ်ထား
ေကညာထားြခင်းကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာိုင်မ အေြခအေန
ေရးေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲအဆင့်ဆင့တ
် င
ွ ်
ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများ၊

ကိယ
ု ်စားလှယေ
် လာင်းများှင့်

မဲစာရင်းများ

ကပ်ထားေကညာထားရှိမကို

ေရးေကာက်ပွဲေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာသူများမှ

လွတ်လပ်စာွ

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာခွင့်ရရှိခပ
ဲ့ ါသည်။

၃.၃ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအေနြဖင့် မဲစာရင်းများကပ်ထားေကညာထားရှိမကို လာေရာက်ကည့်
စစ်ေဆးြခင်းှင့် မှားယွငး် မများကို ြပန်လည်ြဖည့်စွက၊် ြပင်ဆင်ရာတွင် ကံေတွရေသာ အခက်အခဲများ
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၃.၄ လူငယ်များအေနြဖင့် မဲစာရင်းများကပ်ထားေကညာထားရှိမကို လာေရာက်ကည့
်  စစ်ေဆးြခင်းှင့်
မှားယွင်းမများကို ြပန်လည်ြဖည့်စွက၊် ြပင်ဆင်ရာတွင် ကံေတွရေသာ အခက်အခဲများ
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အခန်း ( ၄ )
မိနယ်ေစ့စပ်ညိိင်းေရးေကာ်မတီဖွဲစည်းပံုကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှ ေတွရှိချက်များ
လွတ်လပ်မတေသာ ေရးေကာက်ပွဲများ ပံ့ပိုးကူညေ
ီ ရးအဖွဲ (MYNFREL)မှ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာခဲေ
့ သာ
တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်(၅)ခုမှ မိနယ်(၂၇) မိနယ်တင
ွ ် ေစ့စပ်ညိင
ိ ်းေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝးများကို
မိနယ်အများစုမာှ (၁)ကိမ်ခန်သာ ြပလုပ်ကပီး ပံုမှနေ
် တွဆံု ေဆာင်ရက်ေနြခင်းများကို မေတွရှိရပါ။ ထိေ
ု ကာင့်
လွတ်လပ်မတေသာ ေရးေကာက်ပွဲများ ပံ့ပိုးကူညေ
ီ ရးအဖွဲ (MYNFREL) အေနှင့် ေစ့စပ်ညိိငး် ေရးေကာ်မတီများ
၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာရန် အခက်အခဲများ ကံေတွခဲ့ရပီး ခိုင်မာေသာ သတင်း
အချက်အလက်များ မရရှိခဲ့ပါ။
မိနယ်ေစ့စပ်ညိင
ိ ်းေရးေကာ်မတီတွင်လည်း မိနယ်ေရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ အဖွဲဝင်များနည်းတူ
အဖွဲဝင်များ၏ လူမျိးှင့် အသက်တိုကုိ စာရင်းြပစုထားရှြိ ခင်းမရှိေသာေကာင့် မိနယ်ေစ့စပ်ညိိင်းေရးေကာ်မတီ
တွင်

လူနည်းစုတင
ို ်းရင်းသားများပါဝင်မှင့်

လူငယ်များ၏ပါဝင်မကုိ

ေစာင့် ကည့ေ
် လ့လာရန်အခက်အခဲ

ရှိခဲ့ပါသည်။
ထိုြပင်

ေရးေကာက်ပဲဆ
ွ ိုင်ရာ

ေဖာ်ြပထားချက်အရ

ေစ့စပ်ညိိင်းေရး

ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်

ေစ့စပ်ညိိင်းေရးေကာ်မတီအဆင့ဆ
် င့်ကုိ

ေကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲအဆင့်ဆင့၏
်

ဥကသည်သာ

လုပင
် န်းစဉ်လက်စွဲ

တွင်

ဖွဲစည်းရာတွင်

သက်ဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲ

ေစ့စပ်ညိိင်းေရးေကာ်မတီ၏

ဥကအြဖစ်လည်းေကာင်း၊

သက်ဆိုင်ရာေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် အဖွဲ ခွဲအဆင့ဆ
် င့၏
် အတွင်းေရးမှးသည်လည်း ေစ့စပ်ညိင
ိ ်းေရးေကာ်မတီ
၏

အတွင်းေရးမှးအြဖစ်လည်းေကာင်း

ေဆာင်ရက်ရမည်ဟု

ေဖာ်ြပထားရာ

ေစ့စပ်ညိင
ိ ်းေရးေကာ်မတီ

အဆင့်ဆင့တ
် င
ွ ် အေရးကီးေသာ အခန်းကများ၌ လူငယ်များ ပါဝင်ိုင်ရန်မှာ အဟန်အတား ရှိေနဆဲြဖစ်သည်ကုိ
ေတွရှိရပါသည်။
မိနယ်ေစ့စပ်ညိင
ိ း် ေရးေကာ်မတီဖွဲစည်းပံု
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အခန်း ( ၅ )
ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် ကိုယ်စားလှယေ
် လာင်းများ၏ မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်းြဖစ်စ်ကို
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှ ေတွရှိချက်များ

၅.၁ မဲဆယ
ွ ်စည်းံုးေရးြဖစ်စ်များတွင် လူငယ်များ၏ပါဝင်မ
မဲဆွယ်စည်းံုးေရးြဖစ်စဉ်တင
ွ ်

လူငယ်များ၏ပါဝင်မက
 ိုေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာခဲ့ရာ

လူငယ်များသည်

ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများှင့် ကိယ
ု စ
် ားလှယေ
် လာင်းများ၏ မဲဆွယ်စည်းံုးေရးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ေထာက်ခံအားေပး
သူများအြဖစ်

တက်ကွစာွ ပါဝင်ခဲ့ကေသာ်လည်း

ေခါင်းေဆာင်အြဖစ်ပါဝင်မမာှ

ေတွရှိရပါသည်။
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(၂၀%)

ခန်သာရှိခေ
ဲ့ ကာင်း

၅.၂ မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်းနည်းလမ်းများ
မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်းနည်းလမ်းများကို

ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာခဲ့ရာတွင်

ပါတီအများစုသည်

စုေဝးေဟာေြပာြခင်း၊ ပိုစတာများ စိုက်ထူြခင်း၊ ချီတက်ပွဲများလုပ်ေဆာင်ြခင်း စသည်တက
ို ို အသံုးြပသကဲ့သို ၂၀၂၀
ခုှစ်တင
ွ ် အထူးသြဖင့် Social Media (Facebook) မှ မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်းများကိလ
ု ည်း ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်
လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်ကို ေတွရှခ
ိ ဲ့ရပါသည်။
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၅.၃ ိုငင
် ံေရးပါတီများှင့် ကိယ
ု ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ မဲဆွယ်စည်းံုးေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် တိုင်းရင်းသား
လူနည်းစုများကို ဦးတည်သည့် ေရးေကာက်ပွဲကတိကဝတ်များ

၅.၄ ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ မဲဆွယ်စည်းံုးေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် လူငယ်များကို
ဦးတည်သည့် ေရးေကာက်ပွဲကတိကဝတ်များ
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၅.၅ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ မဲဆွယ်စည်းံုးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင်
ကံေတွရေသာ အခက်အခဲများ


လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးအခက်အခဲ



နည်းပညာှင့် အသိပညာအားနည်းမအခက်အခဲ



ေငွေကးအခက်အခဲ



မဲဆရှင်များ၏ ပါတီစွဲရှိမအ
 ခက်အခဲ

၅.၆ လူငယ်ကိုယစ
် ားလှယ်ေလာင်းများ မဲဆွယ်စည်းံုးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် ကံေတွရေသာ
အခက်အခဲများ


လူငယ်များအေပယံုကည်မနည်းပါးေသာေကာင့် လူစုရန်ခက်ခဲြခင်း



ေငွေကးအခက်အခဲ



အေတွအ ကံှင့် နည်းပညာအခက်အခဲများ



လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးအခက်အခဲ
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အခန်း ( ၆ )
ကိတင်မဲေပးြခင်းြဖစ်စ်ကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းမှ ေတွရှိချက်များ
၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကာလတွင် COVID-19

ကပ်ေရာဂါကျေရာက်ေနြခင်းေကာင့်

အသက်(၆၀) ှင့်အထက် သက်ကီးရယ်အိုများကို ကိတင်မဲေပးိုင်ရန် ှင့် မိမိတေ
ို နရပ်များသို ြပန်လည် မဲေပးရန်
အခက်အခဲရေ
ှိ နသူများကို

ကိတင်မေ
ဲ ပးိုငေ
် စရန်

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှင်မှ

ေဆာင်ရက်

ေပးမများကို ြမန်ဖရယ်(MYNFREL)မှ ချီးကျးကိဆိုပါသည်။
ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှငမ
် ှ အထူးကိစရပ်များအေနြဖင့် ယခုလေ
ို ကညာချက်များထုတ်ြပန်၍
ကိတင်မဲေပးြခင်းများကို စီမေ
ံ ပးေသာေကာင့် အသက်အရယ်ကီးရင့်သူများ၏ မဲေပးပိင
ု ခ
် ွငတ
့် ိုကို မဆံုးံးေစဘဲ
လွယ်ကစ
ူ ာွ ြဖင့် မဲေပးိုငခ
် ဲ့ကပီး ေရးေကာက်ပေ
ဲွ နတင
ွ ် မဲက
ံု ိုလာေရာက်၍ ဆမေ
ဲ ပးရမည့်သူ အေရအတွက်ှင့်
အသက်အရယ်ကီးရင့်သမ
ူ ျားကို ကပ်ေရာဂါကူးစက်င
ို ေ
် ြခရှိမတိုကိုလဲ ေလာ့ချိုင်ခဲ့ပါသည်။
သိုရာတွင်

လွတ်လပ်မတေသာ

ေရးေကာက်ပွဲများ

ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲ

(MYNFREL)

အေနြဖင့်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် မဲဆနယ်ြပင်ပ ကိတင်မေ
ဲ ပးြခင်းြဖစ်စဉ်များကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာိုင်ခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ
မဲဆနယ်အတွင်း ကိတင်မဲေပးြခင်း ြဖစ်စဉ်များကိုသာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာိုင်ခဲ့ပါသည်။ မဲဆနယ်အတွင်း
ကိတင်မဲေပးြခင်း ြဖစ်စဉ်တင
ွ ် စီမံခန်ခွဲမ အားနည်းချက်များကို ေတွရှိရပီး မဲဆရှငမ
် ျားကို စိတ်ပူပန်ေစြခင်းများ
ြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။

ကိတင်မဲေပးရာတွင်

အမှန်ြခစ်ေစြခင်းများ၊
မဲဆရှင်များ

မဲေပးရမည့်အစား

ေဘာပင်ြဖင့်

ကိတင်မဲလက်မတ
ှ ်များ ထည့်ရန် စာအိတ်များသည် အရည်အေသွး အဆင့်မမီြခင်း၊

လံု ခံေဘးကင်းေစရန်

ကိတင်မဲများကို

တံဆိပတ
် းံု ကိုအသံုးြပ၍

ေကာက်ခံရာတွင်

COVID-19

အကာအကွယ်အစီအမံများကို

လံု ခံေသာ

မဲပံုးများြဖင့်

ေကာင်းစွာမစီမ
ံ ိုင်ြခင်း၊

စနစ်တကျေကာက်ခံမမရှိြခင်း

ှင့်

မဲဆရှင်များအေနြဖင့် လိဝှကဆ
် မေ
ဲ ပးိုင်မမရှိြခင်းများကို ေလ့လာေတွရှိခဲ့ပါသည်။
အထက်ပါ

အေကာင်းအရာများ

အထူးကိစရပ်များကို
စီမံခန်ခွဲရာတွင်

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြခင်းေကာင့်

အားနည်းေနြခင်း၊

အမိန်ေကညာစာများကို

ြဖစ်ေပလာရြခင်းမှာ

ရပ်ေကျးအဆင့်

COVID-19

ကပ်ေရာဂါကာလတွင်

ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်အေနြဖင့်
ေကာ်မရှင်အဖွဲ ဝင်များသည်

ေကာင်းစွာသိရှိန းလည်မမရှိြခင်း၊

န်ကားချက်များှင့်

ေရးေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်အဖွဲခွအ
ဲ ဆင့်ဆင့်တင
ွ ်

လံုေလာက်ေသာ ေရးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာသင်တန်းများကို မြပလုပ်ိုင်ခဲ့ြခင်း၊ ိုငင
် ေ
ံ ရးပါတီများကို စည်းကမ်း
လိုက်န ေစရန်

မထိန်းေကျာင်းိုငြ် ခင်းအစရှေ
ိ သာ

အားနည်းချက်များေကာင့်ြဖစ်သည်ကို

ေလ့လာ

ေတွရှိ

ရပါသည်။
ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများှင့် လတေ
် တာ်ကယ
ို ်စားလှယေ
် လာင်းများ မဲဆွယ်စည်းံုးခွင့်ရှိသည့် အချိန်ကာလတွင်
ကိတင်မဲေပးရာ၌ အချိေသာိုငင
် ံေရးပါတီဝင်များှင့် ၎င်းပါတီများကို ေထာက်ခံအားေပးေသာသူတစ်ချိ၏
ဥပေဒှင်မ
့ ညီေသာ မဲဆွယစ
် ည်းံုးြခင်းဆန်ေသာ အြပအမူများကို ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။
မဲဆနယ်အတွင်း ကိတင်မဲေပးြခင်းြဖစ်စဉ်စတင်ပီး (၃) ရက်ေြမာက် (၃၁.၁၀.၂၀၂၀) ရက်ေနတွင်
ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင၏
်
facebook စာမျက်ှ မှ ကိတင်မဲေပးကေသာ မဲဆရှင်များအတွက်
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ေကညာချက်တေစာင်ထွကရ
် ခ
ှိ ဲ့ပီး
အားနည်းချက်များေကာင့်

၎င်းေကညာချက်အရ

မဲဆရှင်များ၏

ကိတင်မေ
ဲ ပးရာတွင်ြဖစ်ေပခဲေ
့ သာ

ကိတင်ဆမဲများကို

ပယ်မဲအြဖစ်

သတ်မှတ်မည်

အထက်ပါ
မဟုတဘ
် ဲ

ခိုင်လံုမဲအြဖစ်သာ သတ်မတ
ှ မ
် ည်ဟု ေကညာခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုတာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမရ
 ှိေသာ ေကညာချက်များ
ေန က်ဆက်တွဲအြဖစ် ေပထွက်လာသည်ကုလ
ိ ည်း (MYNFREL) မှ အထူးပင်ကိဆိုပါသည်။

အေသးစိတအ
် ချက်အလက်များ
လွတ်လပ်မတေသာ ေရးေကာက်ပွဲများ ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲ (MYNFREL) သည် မိနယ် (၂၇) မိနယ်တွင်
ကိတင်မဲုစ
ံ စ
ု ုေပါင်း (၂၁၆) ေစာင့်ကည့်ေလ့လာခဲ့ပီး ေလ့လာေတွရှိချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။
(မှတ်ချက် - မဲဆနယ်အတွင်း ကိတင်မေ
ဲ ပးြခင်းြဖစ်စဉ်များကို (၂၉.၁၀.၂၀၂၀)ရက်ေနမှ (၂.၁၁.၂၀၂၀)ရက်ေနထိ
ေစာင့်ကည့် ေလ့လာထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်)
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အခန်း ( ၇ )
မဲဆရှင်ပညာေပးလုပ်ငန်းစ်များမှ ေတွရှိချက်များ

လွတ်လပ်မတေသာ ေရးေကာက်ပွဲများ ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲ (MYNFREL) မှ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာခဲေ
့ သာ
(၂၇)

မိနယ်တင
ွ ်

မဲဆရှင်အသိပညာေပး

လုပင
် န်းများေဆာင်ရက်မကို

ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာခဲ့ရာတွင်

ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများှင့် NGO အဖွဲအစည်းများမှ အများဆံုး လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ကသည်ကို ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။

၇.၁ မဲဆရှင်အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာ အဖွဲအစည်းများ
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၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကာလတွင် မဲဆရင
ှ ်အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာ၌
COVID-19 ကပ်ေရာဂါအေြခအေနများေကာင့် အကနအ
် သတ်အတားအဆီးများ များစွာရှိခဲ့သည်ကို ေလ့လာ
ေတွရှိခဲ့ရပါသည်။ အများစု အသံုးြပခဲ့ေသာ နည်းလမ်းများမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်းြဖစ်သည်။

၇.၂ မဲဆရှင်အသိပညာေပး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် အသံုးြပခဲေ
့ သာ နည်းလမ်းများ
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အခန်း ( ၈ )
ေရးေကာက်ပွဲှင့် COVID-19
COVID-19

ကပ်ေရာဂါအေြခအေနများကားတွင်

ေရးေကာက်ပဲက
ွ ျင်းပရသည်မှာ ေရးေကာက်ပတ
ွဲ ွင်

ပါဝင်ပတ်သတ်သူများ အားလံုးအတွက် အခက်အခဲများစွာ ကံေတွခဲ့ရပါသည်။ ထိေ
ု ကာင့် လွတ်လပ်မတေသာ
ေရးေကာက်ပွဲများ ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲ (MYNFREL) မှ ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများ၊ လတေ
် တာ်ကယ
ို ်စားလှယေ
် လာင်းများှင့်
မိနယ်ေရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများကို COVID-19 ှင်ပ
့ တ်သတ်၍ ရင်ဆိုင်ခရ
ဲ့ ေသာ အခက်အခဲများကို
ေတွဆံေ
ု မးြမန်းခဲ့ပါသည်။
လူစုလူေဝးြပလုပရ
် န်ခက်ခဲြခင်းှင့် လူဦးေရကန်သတ်မများ ရှိေနြခင်း။
မဲဆွယ်စည်းံုးရာတွင်အသံုးြပရန် ကိုဗစ်-၁၉ အကာအကွယ် ပစည်းများ ဝယ်ယူရန်
ခက်ခဲြခင်း။

ကိုဗစ်-၁၉ ှင့်ပတ်သတ်ပီး ထုတ်ြပန်ချက်များမှာ ေဝဝါးမ ရှိေနြခင်း၊ ခွငြ့် ပချက်များ
အဆင့်ဆင့ယ
် ူရြခင်း၊
ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများှင့်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ

ေထာက်ခံသူမဲဆရှင်များ ကိယ
ု ်တင
ို ် စည်းကမ်းများကို လိက
ု ်န မအားနည်းြခင်း။
မဲဆရှင်များမှ ကိယ
ု ်စားလှယ်ေလာင်းများကို ေကာက်ရံေနကြခင်း။
မဲဆွယ်စည်းံုးေရးကို Door to Door သာ ေဆာင်ရက်ရြခင်း။
တိုင်းရင်းသားလူမျိးလတေ
် တာ်ေနရာတွင် ဝင်ေရာက် ယှဉ်ပိင်ေသာ ကိယ
ု ်စားလှယ်
ေလာင်းများအတွက် တိုင်းေဒသကီး (သိုမဟုတ်) ြပည်နယ်တခုလံုးကို သွားေရာက်

မဲဆွယ်စည်းံုးေရး လုပ်ရေသာေကာင့် နယ်ေြမြဖတ်ေကျာ်သာွ းလာရာတွင် အတား
အဆီးများ၊ ကွာရန်တင်းဝင်ရြခင်းများ။

လူစုလူေဝးြပလုပရ
် န်ခက်ခဲြခင်းေကာင့် မဲဆရင
ှ ် အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ မေဆာင်
ရက်ိုင်ြခင်း။

လူဦးေရကန်သတ်ချက်ေကာင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းများကို အကိမ်ကမ်ခွဲ၍ ြပလုပ်ရြခင်း။
မိနယ်ေရးေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင် အဖွဲ ခွဲများ

မဲံုများ တိုးချဲစီစဉ်ရြခင်း။
သတင်းအချက်အလက်များ ြဖန်ေဝရန်ခက်ခြဲ ခင်း။
အစီအစဉ်ေရးဆွဲထားေသာ လုပ်ငန်းများ ေရဆိုင်းရြခင်းေကာင့် အခက်အခဲများ။
အထက်မှ န်ကားချက်များ ေှ င့်ေှးြခင်း။
န်ကားချက်များမှာလည်း အမျိးမျိးြဖစ်ေန၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန်
ခက်ခဲြခင်း။
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အခန်း ( ၉ )
အေထွေထွေတွရှိချက်များ

မိနယ်ေရးေကာက်ပဲေ
ွ ကာ်မရှင်အဖွဲခွဲင
ှ ့်

မိနယ်ေစ့စပ်ညိ
 ိင်းေရးေကာ်မတီများ

ဖွဲစည်းရာတွင်

လူငယ်များ၏ ပါဝင်မမှာ အလွန်နည်းပါးေနြခင်းကိုေတွရှိရပါသည်။ ထိုြပင် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုပါဝင်မှင့်
လူငယ်များပါဝင်မကို ေလ့လာိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များကို မိနယ်ေရးေကာက်ပေ
ွဲ ကာ်မရှင်
အဖွဲခွဲမှ အဖွဲဝင်များ၏ အချက်အလက်များကို ြပစုထားရာတွင် လူမျိးှင့် အသက်များ၊ တိုင်းရင်းသားအမည်များ
ပါဝင်မကုိ သီးြခားမြပစုထားြခင်း၊ မိနယ်ေစ့စပ်ညိင
ိ ်းေရးေကာ်မတီတွငလ
် ည်း ေကာ်မတီဝင်များ၏ လူမျိးှင့်
အသက်များကို ြပစုထားရှိြခင်းမရှိြခင်းေကာင့် ြမန်ဖရယ်(MYNFREL) အေနြဖင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားပါဝင်မှင့်
လူငယ်ပါဝင်မက
 ို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရာတွင် အခက်အခဲများစွာ ကံေတွခဲရ
့ ပီး သတင်းအချက်အလက်များရရှိမ
အားနည်းခဲ့ပါသည်။
ကိတင်မဲေပးြခင်းြဖစ်စဉ်သည် စီမံခန်ခွဲမ အလွနအ
် ားနည်းလက်ရှိပီး ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲ
အဆင့်ဆင့်သည် န်ကားချက်များှင့် အမိနေ
် ကညာစာများှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ေသချာစွာ န းလည်မ
မရှိြခင်း။ ကိတင်မဲေပးရာတွင် ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ အခန်း(၉) ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်း၊ ပုဒ်မ ၃၉၁(ဃ)
အရ လိဝှက်ဆမဲေပးိင
ု ်ရန် အခွင့်အလမ်းအားနည်းချက်များကို ကံေတွရပါသည်။
ိုင်ငေ
ံ ရးပါတီများသည် ေရးေကာက်ပွဲ ေစာင့် ကည့ေ
် လ့လာသူများ၏ အခန်းကှင့် အေရးပါမကို
န းလည်သေဘာေပါက်မ

မရှိြခင်းေကာင့်

ပါတီှင့်ကယ
ို ်စားလှယေ
် လာင်းများှင့်

ပတ်သတ်ေသာ

သတင်းအချက်အလက်များ ရယူရာတွင် အခက်အခဲများစွာ ကံေတွခဲ့ရပါသည်။
ြပည်ေထာင်စေ
ု ရးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်ှင့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲအဆင့်ဆင့်များသည် မိမတ
ိ ို ေရးေကာက်ပွဲ
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူများကို

လွတ်လပ်စွာေစာင့်ကည့်ေလ့လာခွင်ရ
့ ရှေ
ိ စရန်

လွတ်လပ်မတေသာေရးေကာက်ပွဲများ

(MYNFREL)

ပံ့ပုးိ ကူညီေရးအဖွဲ

ကူညီေပးမများရှိခဲ့ပါသြဖင့်
မှ

ေကျးဇူးတင်ရှိေကာင်း

မှတ်တမ်းတင်လိုပါသည်။
အချပ်အားြဖင့်

လွတ်လပ်မတေသာေရးေကာက်ပွဲများ

(MYNFREL)

ပံ့ပုးိ ကူညီေရးအဖွဲ

သည်

ေရးေကာက်ပွဲြဖစ်စဉ်များကို စဉ်ဆက်မြပတ် ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာ ပံ့ပိုးကူညီေနေသာ အရပ်ဖက်လူမအ
 ဖွဲအစည်း
ြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ ိုဝင်ဘာ(၈) ရက်ေနတင
ွ ် ကျေရာက်မည့် ၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွေရးေကာက်ပဲက
ွ ိုလည်း
အဆင်ေြပေချာေမွစွာှင့်

ပဋိပက

တစံုတရာမရှိဘဲ

ြဖတ်ေကျာ်င
ို ်ရန်

ေမာ်လင့်လက်ရှိပါသည်။

ေရးေကာက်ပွဲမတိုင်မက
ီ ာလ ကိတင်မေ
ဲ ပးြခင်းြဖစ်စဉ်အတွင်း ေတွရှိခဲ့ရသည့် ေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှငအ
် ဖွဲခွဲ
အဆင့်ဆင့်၏

စီမံခန်ခွဲမ

အားနည်းချက်များ၊

ိုင်ငံေရးပါတီများ၏

ဥပေဒ၊

နည်းဥပေဒများကို

လိုက်န ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ြခင်းများှင့် COVID-19 အကာအကွယစ
် ီမံမများ အားနည်းမများကို သင်ခန်းစာယူ၍
အချိန်မီြပင်ဆင်ိုင်ပီး

၂၀၂၀ခုှစ်

အေထွေထွေရးေကာက်ပွဲကီးကို

ဆြပလိုကရ
် ပါသည်။
24

ေအာင်ြမင်စွာ

ကျင်းပိင
ု ်ပါေစရန်

Myanmar Network Organization
for Free and Fair Elections
MYNFREL

ြမန်ဖရယ် အေကာင်း
က်ုပ်တုိအဖွဲအစည်းသည် ြမန်မာ့ဒမ
ီ ုက
ိ ေရစီ အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကို
စတင်ေဖာ်ေဆာင်သည့် ၂၀၁၀ အေထွေထွ ေရးေကာက်ပဲွတွင် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရန်အတွက် အထူးအေရး
ေပကွန်ယက်အြဖစ် ြမန်ဖရယ် (MYNFREL)ကို ၂၀၁၀ ခုှစ် ဇွန်လ (၁၀)ရက်ေနတွင် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်
ခဲ့ပါသည်။
ြမန်ဖရယ် (MYNFREL) အဖွဲအစည်းသည် အကျိးအြမတ်မယူေသာ အဖွဲအစည်း
တစ်ခုြဖစ်ပီး၊ လွတ်လပ်ပီး တရားမတသည့် ေရးေကာက်ပဲွများ ေသချာေစမကို အားြဖည့်ေပးကာ
ဒီမုက
ိ ေရစီကျကျ ကိုယ်စားြပမြဖစ်ေပလာေစရန် ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် ေရးေကာက်ပဲွဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ
တွင် ပညာဗဟုသုတ ြပည့်ဝေသာ ိုင်ငံသားများ ပါဝင်ေဆာင်ရက်မကို အားေပးြခင်းြဖင့်၊ ြမန်မာ့
လူအဖွဲအစည်းတွင် ဒီမုက
ိ ေရစီ ထွန်းကားေစလိုသည့် ေမာ်မှန်းချက်ြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည့် အဖွဲြဖစ်ပါသည်။

၆ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်

