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ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး

EEOP

နိဒါန်ွေး
“ရ ွေးရကောက်ပွဲပညောရပွေးရ ွေးနှင် ရလလောရ ောင်ကကညရ
် ွေး မိတ်ဖက်မျောွေး” (Election Education and Observation Partners – EEOP) အဖွဲွဲ့ မှ ၂၀၁၅ ခုနှ ် အရ

ရ

ရ ွေးရကောက်ပွဲအောွေး ရ ောင်ကကညရ
် လလောခွဲ ပါသည်။

EEOP အဖွဲွဲ့ မှ ရ ောင်ကကညရ
် လလောပခင်ွေးဆိုင် ော အရ ွေးပါရသော အကကြံပပြုချက်မျောွေးအောွေး ဤ“ကဏ္ဍ ြံုမှပါဝင်
ပတ်သက်သူမျောွေးနှင် ရ ွေးရကောက်ပွဲဆိုင် ောပပန်လည်သြံုွေးသပ်ပခင်ွေး တ ်ပပည်လွေးြံု အဆင် အ ည်ွေးအရဝွေး”သို
ကဏ္ဍအလိုက် အ ီ င်ခြံတင်သင်ွေးအပ်ပါသည်။

(က) ပပည်သူနှင် မွဲဆနဒရှင်မျောွေးအောွေး ပညောရပွေးပခင်ွေး
၁။

မွဲဆနဒရှင်ပညောရပွေးလုပ်ငန်ွေးမျောွေးရဆောင် က် ောတင်

ကင်ွေးဆင်ွေးရဖော်

ည်မန
ှ ွေး် အပ
ု ် မ
ု ျောွေးအောွေး ကကိြုတင်ခွဲပခောွေးသိရှိနိုင် န်

ုတ်ပပီွေး ရဒသခြံမျောွေး၊ မတူညီရသောလူအပ
ု ် ုမျောွေးအတက်

ိရ ောက်ရသော၊ ကျယ်ပပနရ
် သော

ပညောရပွေးလုပ်ငန်ွေးမျောွေး ရဆောင် က်သောွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။ အမျိြုွေးသမီွေးမျောွေး၊ မသန်မ မ်ွေးမျောွေး၊ တိုင်ွေး င်ွေးသောွေး
လူနည်ွေး ုမျောွေး

သည်တို၏ ပူွေးရပါင်ွေးပါဝင်မှုမျောွေး ပိုမိုပမင်တက်လောရ

န် ကကိြုတင် ီ ဥ်

ောွေး န် အကကြံပပြုပါ

သည်။
၂။

မွဲဆနဒရှင်ပညောရပွေးလုပ်ငန်ွေးမျောွေးရဆောင် က်ရနရသော အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေးအောွေးလြံုွေး ညိနှုိင်ွေးရ ွေး၊ ပူွေးရပါင်ွေး

ရဆောင် က်နိုင်ရ ွေးအတက် ရကောင်ွေးမန်ရသောနည်ွေးလမ်ွေးမျောွေးအောွေး ရဆွေးရနွေးအရကောင်အ

ည်ရဖော်ရဆောင် န်

အကကြံပပြုပါသည်။
၃။

အ ပ်ဖက်အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေးအရနပဖင်

ပညောရပွေးလုပ်ငန်ွေးမျောွေးအောွေး

ပူွေးရပါင်ွေးရဆောင် က်နိုင် န်

လိအ
ု ပ်ရသောသတင်ွေးအချက်အလက်မျောွေး (ဥပမော ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်၏

ီမြံချက်အချိန်ဇယောွေးမျောွေး)အောွေး

ကကိြုတင်ရပွေးပိအရကကောင်
ု
ွေးကကောွေးပခင်ွေး၊
သတင်ွေး
၄။

အရပပောင်ွေးအလွဲမျောွေးအတက်

လျင်ပမန် ော

အရကကောင်ွေးကကောွေးပခင်ွေး၊

ုတ်ပပန်ပခင်ွေးမျောွေးအောွေး အကကြံပပြုပါသည်။
မွဲဆနဒရှင်ပညောရပွေးဆိုင် ော ပ စည်ွေးပ စယမျောွေးအောွေး ပဖန်ရဝ ောတင် အမှန်တကယ် ပပည်သူလူ

ရ ောက်ရှိရ

ု

ြံသို

န် ရဆောင် က်ပခင်ွေး၊ ပညောရပွေးလုပ်ငန်ွေးမျောွေး လုပ်ကိုင်ရနရသော အ ပ်ဖက်လူမှုအဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေးသို

ရ ောလျင် ော ပဖန်ရဝရပွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။
၅။

က င်ပပည်နယ်၊

ခိင
ု ပ် ပည်နယ်နင
ှ ် ရှမွေး် ပပည်နယ်မျောွေးတင် မွဲဆနဒရှင်ပညောရပွေးလုပ်ငန်ွေးမျောွေးအောွေး ပိမ
ု ုိ

လုပ်ရဆောင် န် အကကြံပပြုပါသည်။
၆။

တကကသိုလ်ရကျောင်ွေးမျောွေးတင် ပ

မဆြံွေးု မွဲရပွေးမည် မွဲဆနဒရှင်မျောွေးပဖ ရ
် သော ရကျောင်ွေးသောွေးမျောွေးအောွေး

မွဲဆနဒရင
ှ ပ
် ညောရပွေးပခင်ွေး၊ သတင်ွေးအချက်အလက်မျောွေး ပဖန်ရဝရပွေးပခင်ွေး၊ ရကျောင်ွေးသောွေးအချင်ွေးချင်ွေး ပပန်လည်
သင်ကကောွေးပခင်ွေးပဖင် မျှရဝ န်တိုက်တန်ွေးပခင်ွေးတိအောွေး
ု
ရဆောင် က် န် အကကြံပပြုပါသည်။
1

ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး
၇။

ယခင်ရခတ်ကောလ

EEOP

ရကျောင်ွေးသင်ရိုွေးညွှန်ွေးတမ်ွေးမျောွေးတင်ပါဝင်ခွဲရသော

ပပည်သူနီတိ

ောအုပ်မျောွေးမှ

ရ ွေးရကောက်ပွဲဆိုင် ော အရကကောင်ွေးအ ောမျောွေးကွဲသို သင်ရိုွေးညွှန်ွေးတမ်ွေးမျောွေး၊ သင်ကကောွေးရ ွေးမျောွေးအောွေး ပညောရ ွေး
ဝန်ကကီွေးဌောနနှင် ညိနှုိင်ွေး၍ ရကျောင်ွေးမျောွေးတင် သင်ကကောွေးရပွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။
၈။

ရဝွေးလရ
ြံ သောရဒသမျောွေးရှိ ရဒသခြံတင
ို ွေး် င်ွေးသောွေးမျောွေးနှင် မတူညီရသော ည်မှန်ွေးအုပ် ုမျောွေးမှ ကိုယ် ောွေးပပြု

ပါဝင်ရသော ရသချောခိုင်မောသည် မွဲဆနဒရှင်ပညောရပွေး ဆ ောပဖ ်သင်တန်ွေးမျောွေး၊ ဆင်ပောွေးသင်တန်ွေးမျောွေးအောွေး
ိ

ိရ ောက်ရ ောက် ရဖော်ရဆောင်သောွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။

(ခ) မွဲဆနဒရှင် ော င်ွေး
၁။

လက်ရှိမွဲဆနဒရှင် ော င်ွေး (Database) အောွေး ရနောင်အနောဂါတ်ရ ွေးရကောက်ပွဲမျောွေးအတက် အရပခပပြု

မွဲ ော င်ွေးအပဖ ်သတ်မှတ်၍

န ်တကျပပင်ဆင် တည်ရဆောက်ကော ဆက်လက်အသြံုွေးပပြုသောွေး န် အကကြံပပြုပါ

သည်။
၂။

မွဲဆနဒရှင် ော င်ွေး၏ ကျ ်လ ်မှု၊ တိကျခိုင်မောမှု၊ ယြံုကကည်

မှောွေးယင်ွေးမှုမျောွေး၊ ပပန်

ပ်ရနရသော (Duplicate) မွဲဆနဒရှင်မျောွေးအောွေး

ိုက်မှု သညအ
် ချက်မျောွေး
ိ

ရှိရ

န်၊

် န်၊ “မွဲ ော င်ွေး ပပန်လည် ိ

်

ပပင်ဆင်ရ ွေးရကော်မတီတ ် ပ်” ဖွဲွဲ့ ည်ွေး၍ လက်ရှိမွဲဆနဒရှင် ော င်ွေးအောွေး န ်တကျပပန်လည် တည်ရဆောက် န်
အကကြံပပြုတင်ပပအပ်ပါသည်။
၃။

မွဲ ော င်ွေး

ကပ်

ောွေးရကကပငော ောရန ောမျောွေးတင်

နည်ွေးဥပရဒပါပြံု ြံမျောွေးအောွေး လြံုရလောက် ော အ န်သင်
၄။

ပပည်ရ

ောင် ုရ ွေးရကောက်ပွဲ

အလုပ်ရြံုမျောွေး၊ လုပ်ငန်ွေးမျောွေးသို အ

ပပင်ဆင်၊

ပဖည် က်၊

ပယ်ဖျက်ပခင်ွေးမျောွေးအတက်

ောွေးရှရ
ိ ပွေးသင်သည်။

ရကော်မရှင်အရနပဖင်

ရရွှွဲ့ရပပောင်ွေးလုပ်သောွေးမျောွေးအတက်

ွေးူ အဖမ
ွဲွဲ့ ျောွေး (သိ)ု ရ လ
ွဲ့ ျောွေး အဖမ
ွဲွဲ့ ျောွေး ရ လွှတ်ကော ဗဟိုအချက်အလက်ဌောန

(Central Database)နှင် ချိတ်ဆက်ကော မွဲဆနဒရင
ှ ် ော င်ွေး

ရ
် ဆွေးပခင်ွေး မျောွေး ပပြုလုပ်ရပွေးရ သင်သည်။

၄င်ွေးတိုအတက် ပပင်ဆင်၊ ပဖည် က်၊ ပယ်ဖျက်ပခင်ွေးမျောွေး တပါွေးတည်ွေး ရဆောင် က်ရပွေးနိုင် မ်ွေး
၅။

က်ရြံု၊

ောွေးရှိသင်သည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အရနပဖင် ရပမပပင် ော င်ွေးမျောွေးမှ တင်ပပချက်မျောွေး၊ တ ်ဦွေးချင်ွေးတင်ပပချက်

မျောွေးအရပေါ် အရ

ောက်အ

ောွေးမျောွေးအောွေး သက်ဆိုင် ောဌောနမျောွေးနှင် ပူွေးရပါင်ွေး၍

ဦွေးရဆောင်ရှောရဖ ိ

်ကော၊

အတည်ပပြုရပွေးပခင်ွေး၊ ကူညီရဆောင် က်ရပွေးပခင်ွေးမျောွေးအောွေး ပိုမိုလုပ်ရဆောင် န် အကကြံပပြုသည်။
၆။

မွဲ ော င်ွေးမျောွေးကပ်

ရကျွေး ောမျောွေးတင် ကပ်

ောွေးရကကပငော ောတင် ရကျွေး ောအုပ် ၏
ု အဓိကရကျွေး ောတင်သောမက သက်ဆိုင် ော

ောွေးရကကပငောရပွေးပခင်ွေး (သိုမဟုတ်) မွဲ ော င်ွေး ောအုပ်မျောွေး

2

ောွေးရှိရပွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး
၇။

မွဲဆနဒရှင်မျောွေးအတက်

EEOP

ပိုမိုလယ်ကူမည်

မွဲ ော င်ွေး

်ရဆွေးသည်ပြံု ြံမျောွေးအောွေး

အကကြံပပြုပါသည်။ (ဥပမော - ပိုမိုလယ်ကူ ရကောင်ွေးမန်သည် အန်လိုင်ွေးမွဲ ော င်ွေး
တင် မွဲ ော င်ွေး ောအုပ်မျောွေး
၈။

ောွေးရှိ၍ ကကည်ရှု

မွဲဆနဒရှင် ော င်ွေးတင် ဓောတ်ပြံု

ဖန်တီွေးရပွေးနိုင် န်

်ရဆွေးသည် န ်၊ ပမိြု ွဲ့နယ်ရြံုွေးမျောွေး

်ရဆွေးကကညရ
် ှုနိုင်ပခင်ွေး သည်)

ည်သင်ွေး၍၊ အဆိုပါဓောတ်ပြံု၊ ကုတ်နြံပါတ် (Serial Number)၊

မွဲရြံုအမှတ် နှင် သက်ဆိုင် ောမွဲဆနဒရှင်အချက်အလက်မျောွေးပါဝင်ရသော မွဲဆနဒရင
ှ သ
် က်ရသခြံလက်မတ
ှ မ
် ျောွေးအောွေး
မွဲဆနဒရှင်မျောွေး သို
၉။

ုတ်ရပွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။

နိုင်ငြံသောွေးအ ည်အချင်ွေး

မပါဝင်သူမျောွေးအတက်

ပပည် ြံုပါလျက်

အိမ်ရ

ောင် ု ော င်ွေး/မှတ်ပြံုတင်မရှိ၍

လူဝင်မှုကကီွေးကကပ်ရ ွေးနှင်ပပည်သူအင်အောွေးဝန်ကကီွေးဌောနနှင်

သက်ဆိုင် ော ီမြံချက်မျောွေးနှင် ရသော်လည်ွေးရကောင်ွေး ပူွေးရပါင်ွေး၍ မွဲ ော င်ွေးတင်

မွဲ ော င်ွေး

ွဲတင်

ရသော်လည်ွေးရကောင်ွေး၊

ည်သင်ွေးသင်သည်။

(ဂ) ရ ွေးရကောက်ပန
ွဲ ှင် သတင်ွေးအချက်အလက် နည်ွေးပညော
၁။

ရနောင်ရ ွေးရကောက်ပွဲမျောွေးတင်

သတင်ွေးအချက်အလက်နည်ွေးပညောအောွေး

ပိမ
ု အ
ို သြံွေးု ပပြု န်

အကကြံပပြု

ပါသည်။ အနည်ွေးဆြံွေးု အရနပဖင် Stakeholders မျောွေးအကကောွေး လြံုပခြံြုမှုရှိရသော အင်တောနက်၊ အီွေးရမွေးလ်မျောွေး
မှတ ်ဆင် ဆက်သယ်ရဆောင် က်ပခင်ွေးသည် ပိုမိုပမန်ဆန်၊

ိရ ောက်ရသောလုပ်ငန်ွေးမျောွေး လုပ်ရဆောင်နိုင်မည်

ပဖ ်သည်။
၂။

သတင်ွေးအချက်အလက်နည်ွေးပညော

အသြံုွေးပပြုမှုတင်

Website

မျောွေး၊

Email

မျောွေးအပါအဝင်

အချက်အလက် ရပွေးပိုမှုမျောွေးအောွေး လြံပု ခြံြုရ ွေးတွေးို ပမငရ
် ပွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။
၃။

မွဲဆနဒရှင် ော င်ွေး Database၊ ရဆောဖ်ဝွဲလ် နှင် အန်လိုင်ွေးမှ မွဲ ော င်ွေး

ပိုမိုတိကျ၊ မှန်ကန်၊ ရကောင်ွေးမန်လောရ

်ရဆွေးကကည်ရှုမှုမျောွေးအောွေး

န် အဆင်ပမင်တင်ပခင်ွေး၊ ပပင်ဆင်ပခင်ွေးမျောွေးအောွေး

ဥ်ဆက်မပပတ်

ရဆောင် က်သောွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။

(ဃ) ဥပရဒရ ွေး ော မူရ
၁။

ောင်မျောွေး

အရပခခြံအောွေးပဖင် ဒီမိုကရ

ီနည်ွေးလမ်ွေးကျရသော ရ ွေးရကောက်ပွဲမျောွေး ပဖ ်ရပေါ်လောရ

န် ပပင်ဆင်သင်

သည် ဥပရဒရ ွေး ောကိ စ ပ်မျောွေးအောွေး လွှတ်ရတော်တင် ရဆွေးရနွေးပပင်ဆင် န် အကကြံပပြုပါသည်။
၂။

ပိုမိုရကောင်ွေးမန်သည်

ပပင်ဆင်ချက်မျောွေးတင် လူ

ဥပရဒရ ွေး ောမူရ
ုသရ

ော

ောင်မျောွေး

ောွေးမျောွေးအောွေးလည်ွေး

သည်။
3

ရပေါ်ရပါက်လော န်အတက်

ဥပရဒရ ွေး ော

ည်သင်ွေး ဥ်ွေး ောွေး သြံုွေးသပ်ရ ွေးဆွဲ န် အကကြံပပြုပါ

ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး
၃။

EEOP

ဥပရဒ၊ နည်ွေးဥပရဒမျောွေးတင် ဝိဝါဒကွဲပပောွေးရ ရသော၊ မတိကျရသော၊ ရှုပ်ရ

အသြံုွေးအနှုန်ွေးမျောွေးအောွေး ပပင်ဆင်၍ ကောလြံုွေးအဓိပပောယ်ဖငဆ
် ခ
ို ျက်မျောွေးအောွေး ပိုမို
၄။

ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်ဖွဲွဲ့ ည်ွေးပခင်ွေးအောွေး

(ဖွဲွဲ့ ည်ွေးပခင်ွေးအောွေး ပပည်ရ
၅။

ကောွေးလြံုွေး

ည်သင်ွေးသင်သည်။

ပိုမိုရကောင်ွေးမန်လောရ

ောင် ုလွှတရ
် တော်မှ အတည်ပပြုချက် ယူပခင်ွေးအောွေး

ွေးရသော

န်

ပပင်ဆင်သင်သည်။

ည်သင်ွေးသင်သည်။)

နယ် ပ်ပဖတ်ရကျော် တ ောွေးဝင်လုပ်သောွေးမျောွေးအတက် မွဲရပွေးပိုင်ခင်မဆြံုွေးရှုြံွေးရ

န် ဥပရဒမျောွေး ပပဋ္ဌောန်ွေး

ရပွေးသင်သည်။

(င) ရလလောရ ောင်ကကည်ပခင်ွေးဆိုင် ော ကျင်ဝတ်မျောွေးနှင် အသိအမှတ်ပပြုပခင်ွေး
၁။

လက်ရှိ ရ ွေးရကောက်ပွဲလုပ်ငန်ွေး ဥ်မျောွေးအ အသိအမှတ်ပပြုပခင်ွေးလုပ်ငန်ွေး ဥ်တင် ရ ွေးရကောက်ပွဲအကကိြု

ကောလအောွေး ရလလောနိုင်ရ

န် ရ ွေးရကောက်ပမ
ွဲ ရကကပငောမီ အနည်ွေးဆွေးြံု တ လ
် ကကိြုတင်၍ ရလျှောက် ောွေးပခင်ွေးကို

တင်လက်ခြံသင်သည်ဟု အကကြံပပြုပါသည်။
၂။

ပပည်တင်ွေးရ ွေးရကောက်ပွဲရ ောင်ကကည်သူမျောွေး၏ လုပင
် န်ွေး ဥ်မျောွေးတင် ရ ောင်ကကည်ရလလောသူမျောွေးအောွေး

နယ်ရပမသတ်မှတ်ချက်၊

အဆင်သတ်မှတ်ချက်မျောွေးမ

ောွေးပွဲ

ရိုွေးရှင်ွေးလယ်ကူ ောပဖင်

တ န
် င
ို င
် လ
ြံ ွေးြံု တင်

လတ်လပ် ော ရဆောင် က်ခင် ပပြုရ သင်သည်ဟု အကကြံပပြုပါသည်။
၃။
မ

ပပည်တင်ွေးရ ွေးရကောက်ပွဲရ ောင်ကကည်သူမျောွေး၏

လုပ်ငန်ွေး ဥ်မျောွေးတင်

လျှိြုွဲ့ ဝှက်မွဲရပွေး န ်အောွေး

ိခိုကရ
် ပွဲ၊ ဆနဒမွဲရပွေးသူမျောွေး အရနှောက်အယှက်မပဖ ရ
် ပွဲ ရ ောင်ကကည်သူမျောွေးအရနပဖင် ပိမ
ု လ
ို တ်လပ် ော
န တ
် ကျ မှတတ
် မ်ွေးတင်နင
ို ် န်၊

အ
၄။

ရနောက်ဆြံုွေးအ ီ င်ခြံ ောတင် အချက်အလက်နှင် သက်ရသအရ

ောက်

ောွေးမျောွေးကို အရပခခြံနိုင် န်အတက် ရပဖရလျောရပွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။
အသိအမှတ်ပပြုမှုလုပ်ငန်ွေး ဥ်အရသွေး ိတ်အောွေး အ ပ်ဖက်အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေးနှင် ရဆွေးရနွေးညိနှုိင်ွေးမှုမျောွေး

ပပြုလုပ်သတ်မှတ်၍ အရပပောင်ွေးအလွဲမျောွေးရှိပါက ကကိြုတင်အရကကောင်ွေးကကောွေး

ုတ်ပပန်သင်သည်။ လိုအပ်ချက်

အရသွေး ိတ်မျောွေးပဖ ရ
် သော မှတ်ပြံုတင်အသ ်၊ အရဟောင်ွေး၊ အိမ်အမှတ်ရန ပ်လိပ် ော အတိအကျရဖော်ပပ န်
ခက်ခွဲသူ သည်တိုအတက် သတ်မှတ်ချက်မျောွေးအောွေး ကကိြုတင်သတ်မှတ်၍ ရကကပငော

ောွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။

( ) ကကိြုတင်မွဲရပွေးပခင်ွေး (ပပည်ပရ ောက်မအ
ွဲ ပါအဝင်)
၁။

ကကိြုတင်မွဲရကောက်ယူ ောတင်

လျှိြု ွဲ့ ဝှကမ
် ရ
ွဲ ပွေး န ပ် ဖ ရ
်

ညွှန်ကကောွေးပခင်ွေးတိုအောွေး ရဆောင် က်ရပွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။

4

န်

ကကိြုတင်ရှင်ွေးလင်ွေးသင်ကကောွေးပခင်ွေး၊

ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး
၂။

EEOP

ပပည်ပရ ောက် ကကိြုတင်မွဲမျောွေးပပင်ဆင် ောတင် အင်တောနက် (Online) န ်ကို

ိရ ောက် ော အသြံုွေးပပြု

ပခင်ွေး၊ မွဲဆနဒရှင်မျောွေးအောွေး နှုိွေးရဆော်ပခင်ွေးမျောွေးအောွေး ပပြုလုပ် န် အကကြံပပြုပါသည်။
၃။
ရ

ပပည်ပရ ောက် ကကိြုတင်မွဲမျောွေးရကောက်ယူ ောတင် အချိနယ
် ူ ီ ဥ်ပခင်ွေး၊ အမှောွေးအယင်ွေးမျောွေး နည်ွေးပါွေး
န် ပပည် ြံုရသောလမ်ွေးညွှန်မှုမျောွေးပဖင် ရဆောင် က်ပခင်ွေး၊ နိုင်ငြံအလိုက်ရှိရနရသော မွဲဆနဒရှင်ဦွေးရ အလိုက်

အဆင်ရပပ၊ ရချောရမွဲ့ ော မွဲရပွေးနိုင်ရ ွေး ကကိြုတင် ီမြံ
၄။

ောွေးပခင်ွေးတိုအောွေး ပပြုလုပ် န် အကကြံပပြုပါသည်။

ကကိြုတင်မွဲမျောွေးအောွေး မွဲရြံုသို အချိန်မီရ ောက်ရှိရ

မွဲ ော င်ွေးတင် အမှတ်အသောွေးပပြု
ရကကပငောရပွေး

န် ီမြံပခင်ွေး၊ ကကိြုတင်မွဲရပွေးပပီွေးသူမျောွေး ော င်ွေးအောွေး မွဲရြံုရှိ

ောွေးပခင်ွေး၊ ပြံု ြံ (၁၃) ကကိြုတင်မွဲရပွေးသူမျောွေး ော င်ွေးအောွေး မွဲရြံုအောွေးလြံုွေးတင်

ောွေးပခင်ွေးတိုကို ရဆောင် က်နိုင် န် အကကြံပပြုပါသည်။

(ဆ) ရ ွေးရကောက်ပွဲဆိုင် ော နည်ွေး န န
် ှင် မွဲဆနဒနယ် သတ်မတ
ှ ်ပခင်ွေး
၁။

မွဲဆနဒနယ်သတ်မှတ်ပခင်ွေးအောွေး မွဲဆနဒနယ်၊ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရ ွေးဌောန (Boundary Delimitation

Department) တ ်ခုဖွဲွဲ့ ည်ွေး၍ သုရတသနပပြုမှုမျောွေးပဖင် ပပန်လည်သြံုွေးသပ် ီ
သည်။ (အ

် န် အကကြံပပြုတင်ပပအပ်ပါ

ူွေးသပဖင် အမျိြုွေးသောွေးလွှတ်ရတော် မွဲဆနဒနယ်မျောွေးတင် မွဲရပွေးနိုင်သူဦွေးရ ကောဟမှုမျောွေး ရှိရနသည်ကို

ရတွဲ့ ရှိ ပါသည်။)
၂။

မွဲဆနဒနယ်၊ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရ ွေးဌောနအရနပဖင်

ရ ွေးရကောက်ပွဲမျောွေးမတိုင်မီ ပပင်ဆင်ရ ွေးဆွဲ၊

သတ်မှတ် ပခင်ွေးမျောွေးအောွေး ရဆောင် က်သောွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။

(ဇ) ကိုယ် ောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအမည် ော င်ွေး တင်သင်ွေးပခင်ွေး၊
မွဲဆယ် ည်ွေးရြံုွေးပခင်ွေး
၁။

ကိုယ် ောွေးလှယရ
် လောင်ွေးမျောွေး၏ အတည်ပပြု ော င်ွေး ရနောက်ဆွေးြံု လဒ်အောွေး မွဲဆယ် ည်ွေးရြံုွေးပခင်ွေးကောလ

မတိုင်မီ အချိန်မီ
၂။

ုတ်ပပန်ရကကပငောရပွေးနိုင် န် အကကြံပပြုပါသည်။

ကိုယ် ောွေးလှယရ
် လောင်ွေးမျောွေးအောွေးလြံုွေး တန်ွေးတူမဆ
ွဲ ယ် ည်ွေးရြံုွေးနိုင်ခငန
် ှင် တန်ွေးတူအခင်အရ ွေး ရှိရ

န်

ပ်/ရကျွေးအဆင်နှင် လက်ရတွဲ့တင် အဆင်မရပပမှုမျောွေးရှိပါက ညိနှုိင်ွေးရဆောင် က်ရပွေးပခင်ွေးမျောွေး လုပ်ရဆောင် န်
အကကြံပပြုပါသည်။
၃။
ရ

ကိုယ် ောွေးလှယရ
် လောင်ွေးမျောွေးအရနပဖင် ဒီမိုကရ

ီနည်ွေးလမ်ွေးကျရသော ရ ွေးရကောက်ပွဲမျောွေး ပဖ ်ရပေါ်လော

န် ရ ွေးရကောက်ပွဲဥပရဒမျောွေး၊ ကျင်ဝတ်မျောွေးအောွေး ပိုမိုလိုက်နော န် အကကြံပပြုပါသည်။
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ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး
၄။

EEOP

ကိုယ် ောွေးလှယရ
် လောင်ွေးမျောွေးနှင် နိုင်ငြံရ ွေးပါတီမျောွေး၏

ပမင်သောမှုရှိရ

တ
ိ ်

ကိုယ် ောွေးလှယရ
် လောင်ွေးမျောွေး၏ မွဲဆယ် ည်ွေးရြံုွေးရ ွေး ကုန်ကျ

သက်ဆိုင် ော

ိတ်မျောွေးအောွေး ပိမ
ု ပ
ုိ ငလ
် င်ွေး

န် အကကြံပပြုပါသည်။

( ျ) မွဲဆယ် ည်ွေးရြံုွေးရ ွေး ကုနက
် ျ
၁။

ဏ္ဍရ ွေးအသြံုွေး

မွဲဆနဒနယ်မျောွေးမှ

ိတ်

ီ

် ောတင် မှန်ကန်မှုရှိရ

မွဲ ယ် ည်ွေးရြံုွေးမှုသတင်ွေးအချက်အလက်မျောွေးနှင်

တိုက်ဆိုင်

န်

်ရဆွေးကော

ကကီွေးကကပ်နိုင်ပါ န် အကကြံပပြုပါသည်။

(ည) မွဲရပွေးပခင်ွေး၊ မွဲရ တက်ပခင်ွေးဆင
ို ် ော လုပ်

ြံုွေးလုပန
် ည်ွေးမျောွေးနှင်

သမောသမတ်ရှိရ ရ ွေး အ ီအမြံမျောွေးနှင် လဒ်မျောွေးကို ီမြံခန်ခွဲပခင်ွေး
၁။

မွဲဆနဒရှင်မျောွေး မွဲရအ
ြံု တင်ွေးသိုမဝင်မီ ရ ွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရှင် (သို) မွဲရြံုလြံုပခြံြုရ ွေးမှ မွဲရပွေးနည်ွေးမျောွေးအောွေး

ကကည်ရှု ရလလောသောွေး န် တိုက်တန်ွေးရပွေးသင်သည်ဟု အကကြံပပြုပါသည်။
၂။

ခိုင်လြံုမွဲ၊ ပယ်မ၊ွဲ ရပျောက်ဆြံုွေးမွဲမျောွေးရကကောင် ပဖ ်ပောွေးလောမည် အပငင်ွေးပောွေးမှုမျောွေးအောွေး ရလျောနည်ွေးရ

န်

မွဲမရ တက်မီ ရသချော ော ရှင်ွေးလင်ွေးရဆွေးရနွေးပခင်ွေးအောွေး ပပြုလုပ် န်အကကြံပပြုပါသည်။
၃။

မွဲဆနဒရှင်မျောွေး

အသြံုွေးပပြု န်

ည် မည်

မွဲလက်မတ
ှ မ
် ျောွေးအောွေးလွေးြံု ကို

တ က် ကိမတ
် ည်ွေး

တ
ု ရ
် ပွေးသညန
် ည်ွေး န က
် ို

ည်သင်ွေး ဥ်ွေး ောွေးသင်သည်။

၄။

ပပည်ရ

ောင် ုရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်မှ အကကြံပပြုရသောမွဲရအ
ြံု ကျယ်အဝန်ွေးအောွေး ရဖော်ပပသင်သည်။

၅။

မွဲရမ
ြံု ျောွေးတင် ီမြံခနခ
် ွဲမှုလယ်ကူရ

န်နှင် မွဲရ တက်ချိန်ရလျောနည်ွေးရ

န်အတက် မွဲရပွေးနိင
ု သ
် ူ အရ

အတက်အောွေး (၁,၀၀၀) ဦွေးရ အမျောွေးဆွေးြံု သတ်မတ
ှ ် န် အကကြံပပြုပါသည်။
၆။

မွဲဆနဒရှင်မွဲရပွေး ောတင် ပယ်မွဲပဖ ်ရ မည် မှောွေးယင်ွေးမှုပပြုလုပ်မိ၍ မွဲပြံုွေးအတင်ွေးမ

ည်မအ
ီ ချိန်တင်

လွဲလှယ်ရပွေး န် ရတောင်ွေးဆိုပါက ခိုင်လြံုရသော အရကကောင်ွေးပပချက်မျောွေးနှင် မွဲရြံုမွေး၏ဆြံုွေးပဖတ်ချက်ပဖင် အမျောွေးဆြံုွေး
တ ်ကကိမ် လွဲလယ
ှ ခ
် ငပ် ပြုပခင်ွေးအောွေး
၇။

ည်သင်ွေး ဥ်ွေး ောွေးနိုင် န် အကကြံပပြုပါသည်။

မွဲရ တက်ပခင်ွေးလုပ်ငန်ွေး ဥ်၊ လုပ်

ရကောင်ွေးမန်လောရ

ြံုွေးလုပ်နည်ွေးအောွေး ရှင်ွေးလင်ွေးလယ်ကူ၊ တူညီရ

န် ရဆောင် က်သင်သည်ဟု အကကြံပပြုလိပ
ု ါသည်။
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န်၊ ပိုမိုပမန်ဆန်

ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး
၈။

မွဲဆနဒရှင်၏ဆနဒမွဲလက်မှတ်တင်

ရှုပ်ရ
၉။

ွေးမှုမျောွေး မပဖ ်ရပေါ်ရ

EEOP
သိသောရသောရ ွေးချယ်မှုပပြုလုပ်ပါက

ခိုင်လြံုမွဲမျောွေးပဖ ရ
်

န်၊

န် ခိင
ု လ
် မ
ြံု ၊ွဲ ပယ်မွဲ န
ြံ န
ှု ွေး် မျောွေးကို ပပန်လည်သွေးြံု သပ် န် အကကြံပပြုပါသည်။

ပြံု ြံ (၁၆) (မွဲရြံုတ ်ရြံုချင်ွေးမွဲ လဒ်)အောွေး မွဲရြံုပပင်ပတင်လည်ွေးရကောင်ွေး၊ ပြံု ြံ (၁၉) မွဲ လဒ် ော င်ွေးမျောွေးအောွေး

ပမိြု ွဲ့နယ်ရ ွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရှင်ခွဲရြံုွေးတင်လည်ွေးရကောင်ွေး

ကပ်

ောွေးရကကပငောရပွေးပခင်ွေးအောွေး

ရသချော ောပပြုလုပ်

ရပွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။
၁၀။

မွဲ လဒ်မျောွေးအောွေး

ရဝွေးလြံရသောရဒသမျောွေးရှိ

မွဲရြံုမျောွေးမှ

ပမိြု ွဲ့နယ်ရကော်မရှင်အဖွဲွဲ့ ခွဲသို

လျှင်ပမန် ော ရပွေးပိုနိုင် န် ယောဥ်မျောွေး( ဟတ်ယောဥ်၊ ကောွေး သည်တို)ပဖင် ကကိြုတင် ီ ဥ်ရပွေး

လယ်ကူ ော၊

ောွေး န် အကကြံပပြုပါ

သည်။

(ဋ) မီဒီယောနှင် ရ ွေးရကောက်ပွဲဆိုင် ော
၁။

မီဒီယောမျောွေးအရနပဖင် မီဒီယောကျင်ဝတ်မျောွေးအောွေး လိုက်နောပပီွေး လူ

ပပြုလုပ်နိုင်ပါ န်

အကကြံပပြုပါသည်။

ကိုယ် ောွေးလှယ်ရလောင်ွေးမျောွေး၏

ုအောွေး ပညောရပွေးပခင်ွေးမျောွေးအောွေး

ချည်ွေးကပ်မှုမျောွေးနှင်

ကကြံြုရတွဲ့ လျှင်

သမောသမတ်ကျ ော ရ ွေးသောွေးတင်ပပမှုမျောွေးကိုသော ပပြုလုပ် န် အကကြံပပြုပါသည်။
၂။

မီဒီယောမျောွေးအရနပဖင် ရ ွေးရကောက်ပွဲအကကိြုကောလတင် အ ပ်ဖက်အဖွဲွဲ့မျောွေးနှင် နိုင်ငြံရ ွေးပါတီမျောွေး၊

ရဝွေးလြံရသော ရဒသမျောွေးအပါအဝင် ရဒသခြံပပည်သူမျောွေး၏ ကောွေးသြံမျောွေးအောွေး အချိန်နှင်တ ်ရပပွေးညီ တင်ပပရပွေး
နိုင် န် အကကြံပပြုပါသည်။
၃။

မီဒီယောမျောွေးအရနပဖင်

ရ ွေးရကောက်ပွဲရ ောင်ကကညရ
် လလောသူမျောွေး၏

လတ်တရလော

အ ီ င်ခြံ ော

မျောွေးကို ပပည်ပပည် ြံု ြံုပဖင် အပမန်ဆြံုွေးရဖော်ပပရပွေးသင်ပါသည်။

(ဌ) တိင
ု ်ွေး င်ွေးသောွေးလူနည်ွေး ုမျောွေး ပါဝင်မှု
၁။

တိုင်ွေး င်ွေးသောွေးလူနည်ွေး ုမျောွေးပူွေးရပါင်ွေးပါဝင်မှု ပမင်မောွေးလောရ

န် ပပည်နယ်ရ ွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရှင်

မျောွေး၊ ပပည်နယ်မျောွေးရှိ နိုင်ငြံရ ွေးပါတီမျောွေး၊ အ ပ်ဖက်အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေးအောွေး ပိုမိုအောရြံု ိုက်၍ မတူညရ
ီ သော
ောသော ကောွေး၊ ယဥ်ရကျွေးမှု သည်တိုကို ဦွေး ောွေးရပွေးရဆောင် က် န် အကကြံပပြုပါသည်။
၂။

ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အဆငဆ
် င်တင် တိုင်ွေး င်ွေးသောွေးလူနည်ွေး ုမျောွေးအောွေး ပါဝင်ဖွဲွဲ့ ည်ွေးပခင်ွေး၊ အမှန်

တကယ် တိုင်ွေး င်ွေးသောွေးရခါင်ွေးရဆောင်မျောွေးနှင်

ိရတဆ
ွဲ့ က်ဆြံပခင်ွေး၊ မွဲဆနဒရှင် ပညောရပွေးလုပ်ငန်ွေးမျောွေးတင်

ရဒသခြံ တိုင်ွေး င်ွေးသောွေးမျောွေးအောွေး ဦွေး ောွေးရပွေး လုပ်ကိုင်ရ ပခင်ွေးမျောွေးအောွေး အကကြံပပြုပါသည်။
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ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး
၃။

ပပည်နယ်မျောွေးတင်

လမ်ွေးပန်ွေးဆက်သယ်ရ ွေး

ရဆောင်တောမျောွေးအောွေး တိုင်ွေးရဒသကကီွေးမျောွေး
အရကောင်အ

EEOP

ည်ရဖော်ရဆောင်ပခင်ွေးအောွေး

ခက်ခွဲမှုအတောွေးအဆီွေးမျောွေးရှိသညအ
် တက်

က် ရ ောလျှင် ောရဆောင် က်ရ ပခင်ွေး၊ အ
ရဒသခြံတိုင်ွေး င်ွေးသောွေးအဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေးနှင်

လုပ်ငန်ွေး

ူွေး ီမြံချက်မျောွေး ချမှတ်
ညိနှုိင်ွေးရဆောင် က် န်

အကကြံပပြုတင်ပပအပ်ပါသည်။
၄။

တိုင်ွေး င်ွေးသောွေးအမျောွေး ုရှိရသောပပည်နယ်မျောွေးတင် မှတ်ပြံုတင်

ုတ်ရပွေးရ ွေးမျောွေး ဦွေး ောွေးရပွေးရဆောင် က်

န် အကကြံပပြုပါသည်။ မှတ်ပြံုတင်တင် တိုင်ွေး င်ွေးသောွေးလူမျိြုွေး အ
ု မှန်အောွေး

ည်သင်ွေးရဖော်ပပရပွေး န်လည်ွေး

အကကြံပပြုပါသည်။

(ဍ) ပငိမ်ွေးချမ်ွေးရ ွေးလုပ်ငန်ွေး ဥ်နှင် ရ ွေးရကောက်ပွဲဆိုင် ော
၁။

ရ ွေးရကောက်ပွဲမကျင်ွေးပမီ အပ ်ခတ် ပ် ွဲ

အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေး၊

နိုင်ငြံရ ွေးပါတီမျောွေး၊

ောွေးရသော ရန ောမျောွေးတင် တိုင်ွေး င်ွေးသောွေးလက်နက်ကိုင်

ရ ွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရှင်နှင်

အ ပ်ဖက်လူ

ုအဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေး

ကကိြုတင်ရတဆ
ွဲ့ ရ
ြံု ဆွေးရနွေး၍ ပင်လင်ွေးပမင်သော ော ညိနှုိင်ွေးကော၊ ရ ွေးရကောက်ပွဲနှင်ပတ်သက်ပပီွေး သရ
ချက်မျောွေး၊ သရ
၂။

ော

ောတူညီ

ောွေးမှတခ
် ျက်မျောွေးအောွေး ယူ န် အကကြံပပြုပါသည်။

တိုင်ွေး င်ွေးသောွေးလက်နက်ကိုင် အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေး

ြံသို ရ ွေးရကောက်ပွဲဆိုင် ော သတင်ွေးအချက်အလက်

မျောွေး၊ လုပ်ငန်ွေး ဥ်မျောွေးအောွေး ရပွေးပိုပခင်ွေးမျောွေး ပပြုလုပ် န် အကကြံပပြုပါသည်။
၃။

ရ ွေးရကောက်ပွဲလုပ်ငန်ွေး ဥ်မျောွေးတင်

တိုင်ွေး င်ွေးသောွေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေးအောွေး

ဆိုင် ော ကိ စ ပ်မျောွေး၊ မွဲဆနဒရှင်ပညောရပွေးလုပ်ငန်ွေးမျောွေး၊ ပိုရဆောင်ဆက်သယ်ရ ွေးကိ စ ပ်မျောွေး
ပူွေးရပါင်ွေး၊ ပါဝင်ရဆောင် က်နိုင်ရ

လြံုပခြံြုရ ွေး
သည်တိုတင်

န် ဖိတရ
် ခေါ် ပခင်ွေးအောွေး အကကြံပပြုပါသည်။

(ဎ) ရ ွေးရကောက်ပွဲအပငင်ွေးပောွေးမှုရပဖရှင်ွေးပခင်ွေးနှင်
ရ
၁။

ပ်ညိနှုိင်ွေးရ ွေးရကော်မရှင်မျောွေး
အပငင်ွေးပောွေးမှုရပဖရှင်ွေးရ ွေးနှင်

ရ

ပ်ညိနှုိင်ွေးရ ွေးရကော်မရှင်မျောွေးအရနပဖင်

အ ပ်ဖက်လူမှု အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေး၊ သတင်ွေးမီဒီယောမျောွေးမှတ ်ဆင် မွဲဆနဒရှင်ပပည်သူလူ
ကကိြုွေး ောွေးပခင်ွေး၊

အကူအညီမျောွေးရပွေးပခင်ွေး၊

မွဲဆနဒနယ်ရပမတင်

နိုင်ငြံရ ွေးပါတီမျောွေး၊
ုနှင်

ိရတွဲ့ နိုင်ရအောင်

ပဖ ်ရပေါ်ရနရသောရ ွေးရကောက်ပွဲအပငင်ွေးပောွေးမှု

သတင်ွေးမျောွေးအောွေး ယူ၍ ရ ောလျင် ော ရပဖရှင်ွေးရပွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။
၂။

ပမိြု ွဲ့နယ်ရကော်မရှင်ရြံုွေးမျောွေးတင် အပငင်ွေးပောွေးမှုရပဖရှင်ွေးရ ွေးနှင် ရ

ပ်ညိနှုိင်ွေးရ ွေးရန ောတ ်ခု သတ်မှတ်၍

တောဝန်ရှိသူမျောွေး၊ ဆက်သယ် န် (ဖုန်ွေးနြံပါတ်) သည်တိုအောွေး ရကကပငောရပွေး
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ောွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး
၃။

ရ ွေးရကောက်ပွဲအပငင်ွေးပောွေးမှု

EEOP

ရပဖရှင်ွေး ောတင်

ခြံုရြံုွေးအဖွဲွဲ့တင်

ပပည်ရ

ောင် ုတ ောွေးလွှတ်ရတော်

ဥပရဒပညောရှင်မျောွေး၊ တ ောွေးရ ွေး ော ဂျျူ ီလူကကီွေးမျောွေး ပါဝင်ဖွဲွဲ့ ည်ွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။
၄။

ရ ွေးရကောက်ပွဲအပငင်ွေးပောွေးမှုမျောွေး၏

ဆြံုွေးပဖတ်ချက်မျောွေးအရပေါ်

အယူခြံပိုင်ခင်အဆင်ဆင်အောွေး

ောွေးရှိသကွဲသို၊ အပခောွေးအယူခပ
ြံ ိုင်ခင်နည်ွေးလမ်ွေး (Alternative Mechanism) မျောွေး
၅။

ရ ွေးရကောက်ပွဲကန်ကက်လောွှ တင်သင်ွေးမှု

ောွေးရှိ န် အကကြံပပြုပါသည်။

ိတ်အောွေး သင်ရတော်ရသောအတိုင်ွေးအတောအ

ိ ရလျောချ န်

အကကြံပပြုပါသည်။

(ဏ) ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်
၁။

လက်ရှိရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အဖွဲွဲ့ဝင်မျောွေးအရနပဖင် ရနောင်ရ ွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရှင်မျောွေး ပပင်ဆင်

ဖွဲွဲ့ ည်ွေး ောတင်

ရ ွေးရကောက်ပွဲအကယ်ဒမီမှတ ဆ
် င်

နည်ွေးပညော၊

ကျွမ်ွေးကျင်မှု၊

အရတွဲ့အကကြံြုမျောွေးအောွေး

ဆက်လက် ကူညီရပွေးပါ န် တိုက်တန်ွေးအပ်ပါသည်။
၂။

ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်ဖွဲွဲ့ ည်ွေး ောတင်

ရ ွေးရကောက်ပွဲလုပ်ငန်ွေး ဥ်မျောွေးတင်

Stakeholders

အခက်အခွဲမျောွေး ော

မျောွေး၏

သြံသယမျောွေးပပောွေး

ပဖ ်ရပေါ်ရ သည်အတက်

ပခင်ွေးသည်

အမျောွေးလက်ခြံနိုင်မည်

ပင်လင်ွေးပမင်သောရသော ရ ွေးချယ်မှု န န
် ှင်အတူ၊ ဖွဲွဲ့ ည်ွေးမှုပြံု ြံတ ်ခုအောွေး တည်ရဆောက်သင်သည်။ ၄င်ွေးဖွဲွဲ့ ည်ွေးမှု
န ်နှင် ရ ွေးချယ်မှုလုပ်ငန်ွေး ဥ်တင် ပပည်ရ
တ ောွေးလတ
ွှ ရ
် တော်၏ရ
မျောွေးအောွေး

ောင် လ
ု တ
ွှ ရ
် တော်၏ ရ

ောက်ခအ
ြံ တည်ပပြုမ၊ှု ပပည်ရ

ောက်ခမ
ြံ န
ှု င
ှ ် အ ပ်ဖက်အဖအ
ွဲွဲ့
ည်ွေးမျောွေး၊ နိင
ု င
် ရ
ြံ ွေးပါတီမျောွေး၏ အကကြံပပြုရ

ောင် ု

ောက်ခခ
ြံ ျက်

ည်သင်ွေးသင်သည်။ ရ ွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရှင် အဆင်ဆင်တိုအောွေးဖွဲွဲ့ ည်ွေး ောတင် Stakeholders

မျောွေး၏ အကကြံပပြုရ

ောက်ခြံချက်မျောွေးအောွေး အကွဲပဖတ်မှု အညွှန်ွေးကိန်ွေး (The Matrix of Selection Criteria) ပဖင်

န ်တကျတည် ရဆောက်၍ ရ ွေးချယ်ဖွဲွဲ့ ည်ွေးသင် သည်။
၃။

ပပည်ရ

တိုွေးတက်ရ
၄။

ောင် ုရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်သည်

ရ ွေးရကောက်ပွဲလုပ်ငန်ွေး ဥ်မျောအောွေး

န်၊ လယ်ကူရချောရမွဲ့ ော ရဆောင် က်နိုင်ရ

န် အပမွဲတမ်ွေး န်ပရ
ြံု ငတ ် ပ်

ဥ်ဆက်မပပတ်

ောွေးရှိသင်သည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အဆငဆ
် င်တိုအောွေး ဖွဲွဲ့ ည်ွေး ောတင် လူနည်ွေး ုတိုင်ွေး င်ွေးသောွေးမျောွေး၊ ကျောွေး/မ

အချိြုွေးအ ောွေးမျောွေးအောွေး ပိုမိုတိုွေးတက်ပါဝင်ရ သင်သည်။ ရ ွေးရကောက်ပဆ
ွဲ ိုင် ော ပပည်တင်ွေးကျွမ်ွေးကျင်ပညောရှင်
မျောွေးအောွေးလည်ွေး ဖိတ်ရခေါ်သင်သည်။
၅။

ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အဆငဆ
် င်တို၏

ပူွေးရပါင်ွေးရဆောင် က်မှုတိုအောွေး

ပိုမိုကျ ်လ ်၊

လုပ်ငန်ွေးလည်ပတ်မှု၊

ပမန်ဆန်ရ

န်

ရ ွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင်အဆင်ဆင်တိုကကောွေး ကောဟမှုမျောွေးမရှရ
ိ
ရလလောဆန်ွေး

အရကောင်အ

ကကိြုတင် ီမြံ၍

ရ ွေးရကောက်ပွဲကောလတင်

န် ပိုမိုရကောင်ွေးမန်သည် နည်ွေးလမ်ွေးမျောွေးအောွေး

် သင်သည်။ ဆက်သယ်ရ ွေးခက်ခရ
ွဲ သော ရဒသမျောွေးအတက် ကကိြုတင်ပပင်ဆင်
9

ည်ရဖော်ရဆောင်မှု၊

ောွေးသင်သည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး
၆။

EEOP

ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်အဆငဆ
် င်တင် ဆက်ဆရ
ြံ ွေးတောဝန်ခမ
ြံ ျောွေး

ောွေးရှ၍
ိ Stakeholders မျောွေးနှင်

အချိန်နှင်တ ရ
် ပပွေးညီ ပူွေးရပါင်ွေးရဆောင် က်သင်သည်။

(တ) ပပည်တင်ွေးရရွှွဲ့ရပပောင်ွေးခြံ သူမျောွေးနှင် ရရွှွဲ့ရပပောင်ွေးလုပ်သောွေးမျောွေးဆိုင် ော
၁။

ရဝွေးလြံရသောရဒသမျောွေး၊

မွဲဆနဒရှင်မျောွေးနှင်

လမ်ွေးပမ်ွေးဆက်သယ်ရ ွေးအလန်ခက်ခွဲရသောရဒသမျောွေးရှိ

ရရွှွဲ့ရပပောင်ွေးခြံ သူ

အိမ်နီွေးချင်ွေးနိုင်ငြံမျောွေးတင် တ ောွေးဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရနရသော နယ် ပ်ရဒသတ ်ရလျှောက်

ရရွှွဲ့ရပပောင်ွေးလုပ်သောွေး မျောွေး မွဲရပွေးနိုငရ
်

န်

ော င်ွေး ယူ၍ အ

ွေးူ ရရွှရ
ွဲ့ ပပောင်ွေးမရ
ွဲ မ
ြံု ျောွေး ဖင်လှ ်ရပွေးပခင်ွေးအောွေး

အကကြံပပြုအပ်ပါသည်။

(

) အနတ ောယ်ပဖ ်နင
ို ်ရပခမျောွေးကို ီမြံခနခ
် ွဲပခင်ွေးနှင် လြံုပခြံြုရ ွေးဆိုင် ော

အ ီအ ဥ်မျောွေး ရ ွေးဆွဲပခင်ွေး
၁။

ယှဥ်ပပိင်မှုပပင်ွေး

သတ်မတ
ှ ရ
် ဖော်
၂။

န်ရသော နယ်ရပမမျောွေး၊ ပဋိပကခနှင် လြံုပခြံြုရ ွေးပပဿနောမျောွေး ပဖ ်နိုင်ရသော ရန ောမျောွေးကို

တ
ု ပ် ခင်ွေးအောွေး ကကိြုတင်ရဆောင် က် န် အကကြံပပြုသည်။

လြံုပခြံြုရ ွေးပပဿနောမျောွေး

လြံုပခြံြုရ ွေးဆိုင် ော

တ ် ြံုတ ် ောရပေါ်ရပါက်ပခင်ွေး၊

တောဝန်ရှိသူမျောွေးကို

ရပေါ်ရပါက် န်

အလောွေးအလောမျောွေးရှိပါက

ဆက်သယ်အရကကောင်ွေးကကောွေးနိုင် န်

(ဖုန်ွေးနြံပါတ် သည)်

ဆက်သယ်ရ ွေးလမ်ွေးရကကောင်ွေးမျောွေး ပပြုလုပ်ရကကပငောရပွေးပခင်ွေး ရ ွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရှင်မျောွေး၊ မွဲရြံုဝန်

မ်ွေးမျောွေး၊

ရ ောင်ကကည်ရလလောသည် အ ပ်ဖက် အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေး၊ သတင်ွေးမီဒီယောမျောွေးနှင် လြံုပခြံြုရ ွေးတောဝန်ရှိသူမျောွေး
ရတွဲ့ဆြံုပပီွေး လြံုပခြံြုရ ွေးအ ီအမြံမျောွေးအောွေး ကကိြုတင်၍ ချပပ၊ ရှင်ွေးလင်ွေး၊ ရဆွေးရနွေး န် အကကြံပပြုသည်။
၃။

အပ ်အခတ် ပ် ွဲ

ောွေးရသော ရန ောမျောွေး၊ လြံုပခြံြုရ ွေးအ

ရန ောမျောွေး၊ နယ် ပ်ရဒသရှိ မွဲရြံုမျောွေးတင်

အ

ပပဿနောပဖ ်နိုင်ရပခရှိရသော သတ်မှတ်

ူွေးလြံုပခြံြုရ ွေး အ ီအမြံမျောွေး ကကိြုတင် ီ ဥ်

ောွေး န် အကကြံပပြုပါ

သည်။
၄။
အချိန်မီ

ပပဿနောပဖ ်ပောွေးနိုငရ
် သော

အမုန်ွေး ကောွေးမျောွေး၊

ိန်ွေးသိမ်ွေးရပွေးနိုင် န် ပပည်ရ

ောသောရ ွေးအသြံုွေးချ

တိုက်ခိုက်မှုမျောွေးပဖ ်ပောွေးပါက

ောင် ရ
ု ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်နှင် နိုင်ငြံရတော်အ ိုွေး တို ပူွေးရပါင်ွေး၊

ကောကယ်ရဆောင် က် န် အကကြံပပြုပါသည်။
၅။

ရ ွေးရကောက်ပွဲကောလတင်

မွဲဆနဒရှင်ပပည်သူလူ

သီွေးပခောွေးအ ီအ ဥ်မျောွေး ချမှတ်အရကောင်အ

ု၏

ိုွေး ိမ် ိတ်မျောွေးအောွေး

ည်ရဖော်ရပွေး န် အကကြံပပြုပါသည်။

10

ရလျောချရပွေးနိုင်မည်

ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး
၆။

ရ ွေးရကောက်ပွဲကောလနီွေးကပ်ချိန်

အကျဥ်ွေးသောွေးမျောွေးအောွေး
ိန်ရခေါ်မှုမျောွေးကို

EEOP

(သိုမဟုတ်)

အရ အတက်မျောွေးပပောွေး ော

ရ ွေးရကောက်ပွဲကျင်ွေးပမည်နှ ်တင်

လတ်ပငိမ်ွေးချမ်ွေးသောခငရ
် ပွေးပခင်ွေးအောွေး

ောဇဝတ်ကကီွေး

လြံုပခြံြုရ ွေးဆိုင် ော

ည်သင်ွေး ဥ်ွေး ောွေး န် အကကြံပပြုအပ်ပါသည်။

(ဒ) သင်တန်ွေးမျောွေးရပွေးပခင်ွေး၊ ကျွမ်ွေးကျင်မှု မ်ွေး ည်
ပျိြုွေးရ
၁။

ောင်တည်ရဆောက်ပခင်ွေး
ရ ွေးရကောက်ပွဲဆိုင် ော ကျွမ်ွေးကျင်မှုမျောွေး၊ အသိပညောမျောွေး၊ ဥပရဒရ ွေး ောမျောွေး၊ ပပဿနောကိုင်တယ်

ရပဖရှင်ွေးမှုမျောွေး၊ အမျောွေးပပည်သူ အဆင်ရပပရ

န် နည်ွေးလမ်ွေးမျောွေး

သည်တိုအောွေး ပိုမိုအချိနယ
် ူကော ရလကျင်

သင်ကကောွေးရပွေးသင်သည်။ ဆငပ
် ောွေးသင်ကကောွေးမပ
ှု ြံု အ
ြံ ောွေး ကျယ်ပပန် ော ပပြုလုပရ
် ပွေးသင်သည်။
၂။

သင်ရိုွေးညွှန်ွေးတမ်ွေးမျောွေးအောွေး တိုင်ွေး င်ွေးသောွေး

ယဥ်ရကျွေးမှု အရလအ

မျောွေးအောွေး သြံုွေးသပ်၍

ောသော ကောွေးမျောွေးပဖင်

ောသောပပန်ဆပို ခင်ွေး၊ မတူညီရသော

ည်သင်ွေးရ ွေးဆွဲပခင်ွေး၊ ဆင်ပောွေးသင်ကကောွေးမှုပြံု ြံအတက် ဆ ောပဖ ်

သင်ရိုွေးညွှန်ွေးတမ်ွေးမျောအောွေး ရ ွေးဆွဲပခင်ွေး၊ ရ ွေးရကောက်ပဆ
ွဲ ိုင် ော အသိပညောဗဟုသုတအတက် ကမ္ောသတင်ွေး
အချက်အလက်

Database

မျောွေးနှင်အ င်ွေးအပမ ်မျောွေးအောွေး

ချိတဆ
် က်ပဖန်ရဝမှု မျောွေး၊ သင်ရိုွေးညွှန်ွေးတမ်ွေးမျောွေးအောွေး

လမ်ွေးညွှန်မှုမျောွေး၊

ောသင်ရကျောင်ွေးမျောွေးတင် အ န်သင်

ောကကည်တိုက်မျောွေးနှင်
ောွေးရှိရပွေးပခင်ွေးတိုကို

ပပြုလုပ်သင်သည်။
၃။

ရ ွေးရကောက်ပွဲ ီမြံအုပခ
် ျြုပ်မှု အလယ်အလတ်အဆင်မျောွေးပဖ ်ရသော ပပည်နယ်/တိုင်ွေးရဒသကကီွေးအဆင်၊

ခရိုင်အဆင်၊

ပမိြု ွဲ့နယ်အဆင်

ရကော်မရှင်ဝန်

ရပပောင်ွေးလရ
ွဲ နပပီ ပဖ ရ
် သော နိင
ု င
် ရ
ြံ ွေး န မ
် ျောွေးအောွေး
၄။

မ်ွေးမျောွေးအောွေး

ဒီမက
ို ရ

ရ ွေးရကောက်ပပ
ွဲ ြံု န
ြံ င
ှ ်

ည်သင်ွေးသင်ကကောွေးရပွေးသင်သည်။

ပ်/ရကျွေးရ ွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရှင် တောဝန်ရှိသူမျောွေးနှင် မွဲရြံုဝန်

သည် ရအောက်ရပခ ဝန်

န
ီ ည်ွေးကျ

မ်ွေးမျောွေး၊ လြံုပခြံြုရ ွေးဝန်

မ်ွေးမျောွေး

မ်ွေးမျောွေးအောွေးလြံုွေး ရလကျငသ
် င်ကကောွေးရပွေးမှု ရှပိ ခင်ွေးအောွေး အောမခြံနင
ို ် န် အချိန်နှင်

အတိုင်ွေးအတော ပိုမို ယူကော ရလကျင်သင်ကကောွေးရပွေးသင်သည်။ ရ ောင်ကကည် အကွဲပဖတ်သင်သည်။
၅။

ဝန်

မ်ွေးရလကျင်မှုတင် ရဒသဆိုင် ော အ ပ်ဖက်လမ
ူ အ
ှု ဖအ
ွဲွဲ့
ည်ွေးမျောွေးအောွေးဖိတရ
် ခေါ်၍ ရဆွေးရနွေးမှုမျောွေး

တင် ကဏ္ဍတ ်ခုအရနပဖင်
၆။

ည်သင်ွေးသင်သည်။

ရဒသဆိုင် ော ရ ွေးရကောက်ပွဲမျောွေး (ဥပမော -

ပ်/ရကျွေးအုပ်ချြုပ်ရ ွေးမွေး ရ ွေးချယ်ပခင်ွေး၊

ရ ွေးရကောက်ပွဲမျောွေး) နှင် အနောဂါတ်ရကျောင်ွေးတင်ွေးရ ွေးရကောက်ပွဲမျောွေးတင် ရကော်မရှင်ဝန်
မျောွေးအောွေး ရလလော၊ ပူွေးရပါင်ွေး၊ ရဆောင် က်ရ

န် တိုက်တန်ွေးအောွေးရပွေးသင်သည်။
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ည်ပင်

မ်ွေးမျောွေး၊ မွဲရြံုဝန်

မ်ွေး

ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြံပပြုချက်မျောွေး တင်ပပပခင်ွေး

EEOP

နိဂြံုွေး
ရနောင်လောမည်

ရ ွေးရကောက်ပွဲမျောွေးအတက်

ပပင်ဆင်ပဖည် က်

ရ ွေးဆွဲပခင်ွေးမျောွေး

ကင်ွေးဆင်ွေးအရတအ
ွဲ့ ကကြံြုမျောွေး၊

ပပည်ရ

ောင် ုရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်မရှင်၏

ပပြုလုပ် ောတင်

အရ

ရတွဲ့ ရှိချက်မျောွေးအရပေါ်

ောက်အကူပပြုရ

အရပခခြံပပီွေး

မဟောဗျျူဟောမျောွေး၊

န်

ည် ယ်ချက်ပဖင်

တင်ပပပခင်ွေး

ပဖ ်ပါသည်။

ရနောက်ဆက်တွဲ
ရ ွေးရကောက်ပွဲ ပညောရပွေးရ ွေးနင
ှ ် ရလလောရ ောငက် ကညရ
် ွေး မိတဖ
် က်မျောွေး
(Election Education and Observation Partners – EEOP)
EEOP အဖွဲွဲ့သည် ပပည်နယ်နှင် တိုင်ွေးရဒသကကီွေးအောွေးလြံုွေးမှ ပါတီ ွဲကင်ွေးပပီွေး၊ သီွေးပခောွေးလတ်လပ်သည် အဖွဲွဲ့ဝင်
အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးရပါင်ွေး (၂၃) ဖွဲွဲ့ ပဖင် ပါဝင်ဖွဲွဲ့ ည်ွေး
ဖွဲွဲ့ ည်ွေးခွဲသည် (၂၀၁၃) ခုနှ ်မှ

ောွေးရသော ပူွေးရပါင်ွေးအဖွဲွဲ့ ပဖ ်သည်။ EEOP အဖွဲွဲ့သည်

တင်

တင်၍ ပပည်သူနီတိ ပညောရ ွေးနှင် မွဲဆနဒရှင်ပညောရပွေးရ ွေးသင်တန်ွေးမျောွေးအောွေး

နိုင်ငြံအနှြံ ပိုချရပွေးခွဲသည်အပပင် (၂၀၁၅) ခုနှ ်အရ

ရ

ရ ွေးရကောက်ပအ
ွဲ ောွေး ရ ောင်ကကညရ
် လလောခွဲပါသည်။

EEOP အဖွဲွဲ့သည် ရ ောင်ကကည်ရလလောသူ (ကျောွေး) ၆၈% နှင် (မ) ၃၂%၊

ု ုရပါင်ွေး ရ ောင်ကကည်ရလလောသူ

(၁,၅၀၀) ရကျော်အောွေး တ ောွေးဝင်အသိအမှတ်ပပြုမှု ရလျှောက်

ောွေးခွဲပပီွေး၊ ပမိြု ွဲ့နယ် (၁၀၀) ရကျော်မှ မွဲရြံုမျောွေးအောွေး

ရ ောင်ကကည်ရလလောခွဲပါသည်။

ပမန်မောနိုင်ငြံ၏

အရ

ရ

သမိုင်ွေးဝင်

(၂၀၁၅)ခုနှ ်

ရ ွေးရကောက်ပွဲတင် ရ ောင်ကကညရ
် လလောရ ွေးလုပ်ငန်ွေးမျောွေးအောွေး နည်ွေးပညောအရ

ောက်အပြံမှအပ၊

နိုင်ငြံတကောနှင်
ရ

EEOP

အဖွဲွဲ့သည်

မည်သည်အဖွဲွဲ့အ ည်ွေးမျောွေးမှ

ရငရကကွေး၊

န်ပြံုရင ယူမ

ောွေးပွဲ၊

အဖွဲွဲ့ဝင်မျောွေးကိုယ်တိုင်

ောက်ပြံဖွဲွဲ့ ည်ွေးကော ရဆောင် က်ခွဲသည်။ (အဖွဲွဲ့၏ ဖွဲွဲ့ ည်ွေးပြံုကို တိုွေးချွဲွဲ့ ပပင်ဆင်ရပပောင်ွေးလွဲမှုမျောွေးနှင် အနောဂါတ်

လုပ်ငန်ွေး ဥ်မျောွေးအတက် ရငရကကွေး

န်ပြံုရငရှောရဖ ီမခ
ြံ န်ခမ
ွဲ ှုမျောွေးကို ရနောင်ဆက်ခြံမည် အမှုရဆောင်ဒါရိုက်တော

အဖွဲွဲ့ မှ ဆြံုွေးပဖတ်မည်ပဖ ်ပပီွေး ပပည်သူလူ

ုသို ပင်လင်ွေးပမင်သော ော ဆက်လက်အရကကောင်ွေးကကောွေးတင်ပပသောွေးမည်

ပဖ ်သည်။)

ဆက်သယ် န်
ဆက်သယ် န် ပုဂ္ိြုလ်

-

လိပ် ော

ရဒေါ် ပမနနဒောသင်ွေး (Executive Director)
အမှတ် (၂၆၁) - ပ
(အရပေါ်

မ

ပ် (

ယ်)၊ မဟောဗနဓြုလပန်ွေးပခြံလမ်ွေး

ရလောက်)၊ ရကျောက်တတ
ြံ ောွေးပမိြု ွဲ့နယ်၊ န်ကုန်ပမိြု ွဲ့

ဖုန်ွေးနြံပါတ်

-

၀၁-၂၅၆၀၄၀၊ ၀၉-၂၆၅၄၆၈၅၁၁

အီွေးရမွေးလ်

-

contact@eeop.org, eeop.mm@gmail.com

Website

-

http://www.eeop.org
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