ျပည္တင
ြ း္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ သင္တန္း လမ္းညြနခ
္ ်က္ သင္၏ ေတြ႕ရခ
ွိ ်က္မ်ားကွိို အစီရင္ချံ ခင္း
၁. နွိဒါန္း
ဤသင္တန္းတွိို လမ္းညႊန္သည္ အျပည္ျပည္္ွိိုင္ရာ ဒီမွိိုကေရစီ အစီရင္ခစ
ံ ာ အဖြ႕ြဲ မ
ျပဳလိုပ္ေသာ

ျပည္တင
ြ ္းေစာင့္

ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား

အစီရင္ခစ
ံ ာေရးသားျခင္း

သင္တန္းအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ျပည္တင
ြ ္းေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား
အတြက္

၄င္းတွိို႕၏

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲြ အလြန္) ကွိို

(ေရြးေကာက္ပြဲြ

မတွိိုင္မီ၊

ေရြးေကာက္ပြေ
ြဲ န႕

ႏင့္

မည္ကြဲ့သွိို႕ ထွိေရာက္စာြ ေရးသားရမည္ကွိို ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

 ျပည္သူ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ မဟာဗ််ဴဟာ
 အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူသည့္ ပံိုစံ စနစ္မ်ား
 ေရြးေကာက္ပြဲြ ေၾကညာခ်က္မ်ား (အမ်ွိဳးအစားမ်ား /အခ်ွိန္ ႏင့္
ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာ)
 အျပည္ျပည္္ွိိုင္ရာ စံႏံႏႈန္းမ်ားကွိို အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သင
ြ ္း အသံိုးျပဳျခင္း
 ေၾကညာခ်က္မ်ားကွိို ရင္းလင္းတင္ျပျခင္း

၂.

ျပည္သူ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ မဟာဗ််ဴဟာ
ေအာင္ျမင္ေသာ

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကွိို
မံႏႈတည္ပါသည္။

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

အခ်ွိန္ကွိိုက္

လိုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခိုသည္

ေဖာ္ျပႏွိိုင္ျခင္းဟူ

အေရးၾကီးေသာ

ေသာ

မန္ကန္ေသာ

အဓွိကအခ်က္ေပၚတြင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိို

ေဖာ္ျပေပးရံိုျဖင့္

ေရြးေကာက္ပြဲြျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ ဘက္မလွိိုက္ေသာ သံိုးသပ္အကြဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပည္သူမ်ားအား
ေဖာ္ျပႏွိိုင္သည့္ ၄င္းတွိို႕၏ တာ၀န္ ေ္ာင္ရြက္ျပီးသားျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး လိုပ္ငန္းစဥ္ေရး္ြေ
ြဲ သာအခါ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္
ျပည္သူ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ မဟာဗ််ဴဟာ ေရး္ြြဲရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ အျဖစ္
ထည့္သြင္းစဥ္းစား

ႏွိိုင္ပါလွိမ့္မည္။

သင့္အဖြ႕ြဲ အေနျဖင့္

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အား

မည္ကြဲ့သွိို႕္က္သယ
ြ ္ ဖလယ္ၾကမည္နည္း? ျပည္သူ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ မဟာဗ််ဴဟာ
တစ္ရပ္ကွိို ကနဦးမစ၍ ဒီဇွိိုင္းေရး္ြြဲထားျခင္းသည္ စီမံကွိန္း လိုပ္ငန္းမ်ားတစ္ေလ်ာက္ သင္၏
အဖြ႕ြဲ

အစီရင္ခံေပးပွိို႕ရာတြင္

ေရ႕ေနာက္ညီညႊတ္ေစသည့္

နည္းလမ္းေကာင္း

တစ္ခို

ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ အဓွိက အခ်က္မ်ားကွိို ေအာက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 သင္၏ ဦးတည္အပ
ို စ
္ က
ို ွိို သတ္မတ္ပါ - မည္သူမ်ားသည္ သင္၏ အစီရင္ခံစာ၏
ပရွိတ္သတ္မ်ားျဖစ္ပါနည္း?
္က္္ံရသည္ကွိို
အရာရွိမ်ား

ႏင့္

ဦးတည္ပါသလား?

သင့္အေနႏင့္

စွိတ္၀င္စားမံႏႈ

အရွိ္ံိုး

ျဖစ္ပါသလား?

မူ၀ါဒခ်မတ္သူမ်ားအား
သွိို႕မဟိုတ္

ျပည္သူမ်ားႏင့္

္က္သြယ္

သွိို႕မဟိုတ္

အစွိိုးရ

္ြြဲေ္ာင္

စည္းရံိုးရန္အတြက္

ႏစ္ဖြြဲ႕စလံိုးအား

ဦးတည္ပါသလား?

ေၾကညာခ်က္သည္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဦးတည္အိုပ္စို ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္

သင့္အဖြ႕ြဲ မ

လြမ္းမွိိုး

လိုပ္ေ္ာင္လွိိုသည့္

သူမ်ားကွိို

ဦးတည္သင့္သည္။
 ျပည္သ႕ူ ္က္သယ
ြ ္ ္က္္ေ
ံ ရး အရာရွိ (မ်ား) ခန္႕အပ္ပါ - သင့္အဖြ႕ြဲ အစည္းတြင္
မည္သူက အစီရင္ခံစာ ႏင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္အရွိ္ံိုး ပိုဂွိၢဳလ္ ျဖစ္ပါသလဲ။ မီဒီယာ
အပါအ၀င္ အစီရင္ခံျခင္း ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႕ ဆက္သယ
ြ ္ ဆက္ဆံေရး
အရာရွွိမ ားကွိို ခန္႕ထားျခင္းသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

 မီဒယ
ီ ာ

လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ားကွိို

ထိုပျ္ ပန္ျခင္း

-

သင္၏

အဖြ႕ြဲ ေကာက္ယူေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏွိိုင္ငံေရးအရ အကြဲ္တ္လပါသည္ ထွိို႕ေၾကာင့္
ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကွိို ေကာင္းမြန္စြာ ကွိိုင္တြယ္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍
ျပင္ပသွိို႕ေပါက္ၾကားသြားပါက

သင့္အဖြ႕ြဲ အစည္းအေနႏင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ႏွိိုင္ငံေရးအရေသာ္

အပ်က္သေဘာေ္ာင္သည့္

ရလာဒ္မ်ားကွိို

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကွိို

၀န္ထမ္းမ်ားႏင့္

လည္းေကာင္း

ျဖစ္ေပၚေစပါလွိမ့္မည္။

မီဒီယာ

ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား
အကြဲ္တ္ေသာ

အားလံိုးလွိိုက္နာေစရန္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိို

ထိုပ္ျပန္ထားသင့္သည္။
မည္ကြဲ့သွိို႕ကွိိုင္တြယ္သင့္

ျပီး

မီဒီယာမ်ားႏင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူ႕အား တာ၀န္ေပးထားေၾကာင္း ရင္းျပပါ။
 အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားထြကရ
္ မ
ွိ ည့္ ၾကွိမႏ
္ ံႏႈနး္ ႏင့္ အခ်ွိနက
္ ွိို သတ္မတ္ထားပါ - အစီရင္ခံစာ
ထြက္ရွိမည့္ ၾကွိမ္ႏံႏႈန္းႏင့္ အခ်ွိန္သည္ သင့္အဖြ႕ြဲ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မန္းခ်က္မ်ား၊
လိုပ္ေ္ာင္မည့္ လိုပ္ငန္းမ်ား ႏင့္ ႏွိိုင္ငံေရးအေျခအေန ေပၚတြင္ မူတည္သည္။
သင့္အေနႏင့္ ျဖစ္ႏွိိုင္ေျခမ်ားကွိို စဥ္းစားရာတြင္ အခ်ွိန္ႏင့္ မည္ကြဲ့သွိို႕ အစီရင္ခံမ်ား
ထိုပ္ျပန္သြားမည္

စသည္မ်ားကွိိုလည္း

စဥ္းစား

သင့္ပါသည္။

၄င္းတွိို႕သည့္

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသည့္ အခ်ွိန္အတြင္း ျပင္ပ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္
လည္း အေျပာင္းအလြဲ ျဖစ္ႏွိိုင္ပါသည္။
 မူၾကမ္းေရး္ြသ
ြဲ ည့္
အရာရွိသည္

ေကာ္မတီကွိို

ျဖစ္ေပၚေနသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိို
၄င္းသည္

ဖြ႕ြဲ စည္းပါ-

အစီရင္ခံစာ

အစီရင္ခံျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ရန္

အားလံိုးကွိို

ျပည္သူ႕္က္သြယ္္က္္ံေရး
တာ၀န္ရွိပါသည္။

ေရးသားႏွိိုင္မည္

မဟိုတ္ပါ။

အပါအ၀င္
ထွိို႕ေၾကာင့္
အစီရင္ခံစာ

မူၾကမ္းမ်ားအတြက္ သင့္အေနႏင့္ အစီရင္ခံစာ ေရးသားေသာ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကွိို
ဖြ႕ြဲ စည္းရမည္ျဖစ္ျပီး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္စိုေ္ာင္းျခင္း ႏင့္
စွိစစ္သံိုးသပ္ျခင္းတွိို႕အပါအ၀င္

အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ

ေရးသားျခင္း စသည္တွိို႕ကွိို လိုပ္ေ္ာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၃. သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယသ
ူ ည့္ နည္းစနစ္မ်ား

က႑အလွိိုက္

ခြေ
ြဲ ၀

သင္၏

အစီရင္စာ

မန္ကန္မံႏႈႏင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား

သတင္းအခ်က္ေကာက္ယူမံႏႈ

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမံႏႈသည္
တြြဲလ်က္ရွိတတ္သည္။

ေကာင္းမြန္မံႏႈတွိို႕သည့္

ေရြးေကာက္ပြဲြမတွိိုင္မီ

ေပၚတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲြေန႕တြင္

ဤအခ်က္သည္လည္း

အေရးၾကီးလသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္

ေပးပွိို႕ႏွိိုင္ရန္အတြက္

လ်င္ျမန္မံႏႈႏင့္

မန္ကန္မံႏႈ

မူတည္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏင့္

လူအနည္းငယ္သာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏင့္

ႏွိိုင္ငံတ၀မ္း

ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္

အစီရင္ခံျခင္း

ကြဲ့သွိို႕ပင္

ေကာက္ယူရာတြင္

ရံိုးခ်ဳပ္သွိို႕

ရွိသည့္

ရင္းလင္းေသာ

စနစ္တစ္ရပ္

ထူေထာင္ႏွိိုင္ရန္ အေရးၾကီးသည္။
သင္၏

စနစ္

ပံိုစံဒီဇွိိုင္းေရး္ြြဲရာတြင္

ႏွိိုင္ငံအရြယ္အစား၊

အေျခခံ

အေ္ာက္အအံိုမ်ား

ေကာင္းမြန္မံႏႈ ႏင့္ ေစာင့္ၾကည့့္ေလ့လာသူ အေရအတြက္ စသည့္ အခ်က္မ်ားစြာကွိို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရန္လွိိုအပ္ပါသည္။

ဤစနစ္ကွိို

ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္

ထွိန္းသွိမ္းျခင္းသည္

သင္၏

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ အားထိုတ္မႈ၏ အဓွိက စွိန္ေခၚခ က္တစ္ခိုျဖစ္ႏွိိုင္ပါသည္။ ထွိို႕ျပင္
သက္၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စနစ္တစ္ခိုသည္ သင္၏ အဖြ႕ဲ အစည္းအား တွိိုင္းတာေသာ
ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ညႊန္ကွိန္းတစ္ခိုလည္းျဖစ္သည္။
ထွိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး စနစ္တစ္ရပ္၏ အဓွိက
လွိိုအပ္ခ်က္မ်ားမာ အဘယ္နည္း?
 ရင္းရင္းလင္းလင္းရွိျခင္း

ႏင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား

ႏွိိုင္ငံတ၀မ္း

သည္

ျဖန္႕က်က္ႏွိိုင္မံႏႈ

မည္သူ႕ကွိို

သတင္းပွိို႕ရမည္ကွိို

ပံိုစံ

-

သွိရွိရန္

ရင္းလင္းျပတ္သားေသာ စနစ္တစ္ရပ္ မရွိမျဖစ္လွိိုအပ္ပါသည္။ မၾကာခဏ ္ွိိုသလွိို
ျပည္တင
ြ ္း ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ အထက္ေအာက္ သတင္းေပးပွိို႕ျခင္း
စနစ္တရပ္ကွိို ထူေထာင္ၾကသည္။ ထွိို႕ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားသည္
ေဒသ္ွိိုင္ရာ

ညွိႏံႏႈွိင္းေရးမ်ဴး

္က္လက္ေပးပွိို႕သည္။

ထံသွိို႕

အစီရင္ခံသည္

အခ်ွိဳ႕ေသာသူမ်ားက

ထွိိုမတ္င့္

ေရြးေကာက္ပြဲြေန႕တြင္

ရံိုးခ်ဳပ္သွိို႕
ေရႊ႕လ်ား

အဖြ႕ြဲ ကွိို ဖြ႕ြဲ စည္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ားထံမွ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကိုွိ
လွိိုက္လံ ေကာက္ခံၾကသည္။
 ရွိးို ရင္းေသာ

အခ်က္အလက္စေ
ို ္ာင္းျခင္းနည္းလမ္း-

ေစာင့္ၾကည့္ရမည္စာရင္း

ျပဳစိုျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲြေန႕တြင္ ေစာင့္ၾကည့္သူထံမ သတင္းအခ်က္အလက္

စိုေ္ာင္းျခင္း

ျပဳလိုပရ
္ န္

အၾကွိဳေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္လြဲ
လြယ္ကူရင္းလင္းစြာ

အေျခခံအက်္ံိုး

ျဖစ္သည္။

လွိိုအပ္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္စာရင္းသည္

အသံိုးျပဳႏွိိုင္ရန္လွိိုအပ္သည္။

သွိို႕မသာ

တွိက်ေသာ

အခ်က္အလက္ကွိို မတ္တမ္းတင္ႏွိိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ စာရင္း မ်ားကွိို
တွိိုက္ရွိိုက္စိုေ္ာင္းျခင္း

ျပဳလိုပ္ႏွိိုင္သလွိို၊

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိို

ဖိုန္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ

သွိို႕မဟိုတ္

အျခားေသာ

နည္းလမ္းျဖင့္

တက္ၾကြေသာ

ေစာင့္ၾကည့္

ေပးပွိို႕ႏွိိုင္သည္။
 တက္ၾကြေသာ

ေစတနာ့

၀န္ထမ္းမ်ား-

ေလ့လာသူမ်ားသည္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကွိို မည္သည့္ အတားအ္ီးကွိိုမ
အမံႏႈမထားပြဲ

မန္မန္ကန္ကန္

ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၏

ႏင့္

လ်င္လ်င္

စြမ္းေ္ာင္ရည္ကွိို

ျမန္ျမန္ေပးပွိို႕လွိိုၾကသည္။

အသွိအမတ္

ျပဳေသာအားျဖင့္

ေက်းဇူးတိုိုံ႔ျပန္ႏွိိုင္ရန္ တစ္ခိုခို စဥ္းစားပါ။
.
 သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းေပးျခင္း စိုေ္ာင္းျခင္းသည္

ေသခ်ာစြာ

လံိုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္

သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ထားေသာ

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာသူမ်ား ေပၚတြင္ မည္တည္သည္။ ၄င္းတွိို႕သည္ တွိိုက္ရွိိုက္ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာျခင္းမ

မန္ကန္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိို

မည္က့သ
ြဲ ွိို႕

ေကာက္ယူရမည္၊ မည္ကြဲ့သွိို႕ ္န္းစစ္ရမည္၊ မည္က့သ
ြဲ ွိို႕ လ်င္ျမန္စြာေပးပွိို႕ရမည္ကွိို
သွိရွိထားၾကသည္။
 အေရးေပၚအေျခအေန သတင္းေပးပွိ႕ို ျခင္း- အခ်က္အလက္ စိုေ္ာင္းျခင္းစနစ္တြင္
မည္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ကွိို မ္ွိို ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမ အေရးေပၚခ်က္ခ်င္း
သတင္းေပးပွိို႕ႏွိိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚ အေျခအေန သတင္းေပးပွိို႕ျခင္းပံိုစံကွိို
ေထာက္ပံ့ထားရွိရမည္။

ထွိိုမသာ

ခ်က္ခ်င္း

ရံိုးခ်ဳပ္သွိို႕

သတင္းေပးပွိို႕

ႏွိိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူး သီးျခား ဖိုန္းနံပါတ္မ်ားကွိိုလည္း အေရးေပၚအေျခအေန
အတြက္ ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။
 အစီအစဥ္ (၂) - ၾကွိဳတင္စီမံထားေသာ ဒိုတွိယအစီအစဥ္မ်ားကွိို ထားရွိရမည္။
အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စိုေ္ာင္းျခင္း

သွိို႕မဟိုတ္

လံိုျခံဳေရး

အေျခအေန

သွိို႕မဟိုတ္

မွိိုးေလ၀သ

အေျခအေနမ်ားကွိို

ၾကွိဳတင္စဥ္းစားထား၍ ျပင္္င္ထားရမည္။

နည္းပညာကိုွိ သင္လအ
ွိို ပ္ပါသလား?
နည္းပညာသည္
တေနရာသွိို႕

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုွိ

အလြယ္တကူ

ေကာက္ယူသည့္ေနရာတြင္

ေပးပွိို႕ႏွိိုင္ေသာေၾကာင့္

ျပည္တင
ြ ္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္

အသံိုး၀င္ပါသည္။

တေနရာမ

ကမာၻတစ္၀မ္းရွိ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိို

လ်င္ျမန္စြာ

ေပးပွိို႕ႏွိိုင္ရန္ မွိိုဘွိိုင္းလ္ဖန
ို ္း ၊ အေပါ့စား ကြန္ျပ်ဴတာမ်ား၊ ျဂွိဳဟ္တိုဖိုန္း ႏင္ ဖက္စ္တွိို႕ကွိို
က်ယ္ျပန္႕စြာ အသံိုးျပဳေနၾကသည္။
အျခားအခ်က္မ်ားကွိို လြဲ ထည့္သင
ြ ့္စဥ္းစားသင့္သည္။
-- တန္ဖွိိုးဘယ္ေလာက္လြဲ?
-- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လံိုျခံဳစွိတ္ခ်ရမံႏႈရွိသလား?
--နည္းပညာ

ေတြကွိို

ဘယ္ေလာက္အားထားရႏွိိုင္မလြဲ?

ၾကွိဳတင္ကာကြယ္

ထားမံႏႈရွိသလား?
-- ထပ္ေ္ာင္းသင္တန္း လွိိုအပ္မံႏႈရွိသလား?
-- လူေၾကာင့္ျဖစ္ႏွိိုင္ေသာ အမားမ်ားကွိို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏွိိုင္သလား၊ တွိိုးလာႏွိိုင္သလား?

၄.

ေၾကညာခ်က္ပံိုစံ အမ်ွိဳးမ်ွိဳး

ေလ့ေလာေစာင့္ၾကည့္ေသာ အဖြ႕ြဲ မ်ားသည္ ၄င္းတွိို႕ေစာင့္ၾကည့္ႏွိိုင္မံႏႈေပၚ မံႏႈတည္၍ ေၾကညာ
ခ်က္

အမ်ွိဳးမ်ွိဳးကွိို

ထိုတ္ျပန္ေလ့ရွိၾကသည္။

ေယဘိုယ်အားျဖင့္

ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္

ေရြးေကာက္ပြဲြျဖစ္စဥ္၏ ကာလတစ္ခို သွိို႕မဟိုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲြျဖစ္စဥ္တစ္ခိုလံိုး ေပၚတြင္
မူတည္ၾကသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတွိို႕သည္

မ်ားေသာအားျဖင့္

ထိုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည့္

ေၾကညာခ်က္မ်ားႏင့္

အစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္သည္။
 အဖြင့ေ
္ ၾကညာခ်က္ - သင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လိုပ္ငန္းမ်ား
မစတင္မီ ကနဦး ေၾကညာခ်က္ သွိို႕မဟိုတ္ မီဒီယာထိုပ္ျပန္ခ်က္မ်ား ျပဳလိုပ္ျခင္းသည္
ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထွိို႕ေနာက္ သင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
မ်ားကွိို

မီဒီယာႏင့္

ျပည္သူမ်ားကွိို

ရင္းလင္းေျပာ္ွိိုပါ။

၄င္းေၾကညာခ်က္သည္

စာမ်က္ႏာ တစ္မ်က္ႏာစာသာ ျဖစ္သင့္သည္။
 ေရြးေကာက္ပြြဲ မတွိင
ို မ
္ ီ ေၾကညာခ်က္ - အကယ္၍ သင္၏ အဖြ႕ြဲ သည္ ေရြးေကာက္ပြြဲ
မတွိိုင္မီ ျဖစ္စဥ္မ်ားကွိို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်င္ (ဥပမာ- မြဲစာရင္းမ်ား ထိုတ္ျပန္ျခင္း၊
ေရြးေကာက္ပြဲြေကာ္မရင္

ဖြ႕ြဲ စည္းမံႏႈ၊

ေအာင္ႏွိိုင္ေရး

လံႏႈပ္ရားမံႏႈမ်ား

…စသည္

ျဖင့္)..၄င္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကွိို အစီခံစာ ေရးသားသင့္သည္။ အစီရင္ခံစာတစ္ခိုသည္
ေရြးေကာက္ပြဲြျဖစ္စဥ္ မ်ား၏ ကာလတစ္ခိုစီတွိိုင္းကွိို အထူးျပဳ က႑တစ္ခိုစီ အေနႏင့္
ထိုတ္ျပန္သင့္သည္

သွိို႕မဟိုတ္

ကာလအပွိိုင္းအျခား

တစ္ခိုအေနႏင့္လည္း

ထိုတ္ျပန္ေၾကညာသင့္သည္။ ဥပမာ- ႏစ္ပတ္ တစ္ၾကွိမ္။ သင္၏ အဖြ႕ြဲ သည္ မီဒီယာ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ျပဳလိုပ္ပါက

၄င္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား

ကာလ

အပွိိုင္းအျခားေပၚတြင္မူတည္၍ သီးသန္႕ အစီရင္ခံစာ တင္သင
ြ ္းသင့္သည္။
 ကနဦး ထိုတျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္ - ပံိုမန္အားျဖင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြ႕ြဲ မ်ား
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲြေန႕မစ၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ကနဦးထိုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား
တြင္ ထည့္သြင္း၍ ထိုတ္ျပန္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤေၾကညာခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြြဲ
မတွိိုင္မီ

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားပါ

ထိုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္

ပါ၀င္ႏွိိုင္သည္

အဘယ့္ေၾကာင့္္ွိိုေသာ္

မၾကာခဏ္ွိိုသလွိို

မြဲေရတြက္သည့္

ကနဦး
အခ်ွိန္တင
ြ ္

ထိုတ္ျပန္ေလ့ရွိၾကသည္။

သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္

ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကွိို

ထိုတ္ျပန္ေၾကညာခ်င္းသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ ထွိို႕ေနာက္ သင့္အဖြ႕ြဲ အေနႏင့္
ေရြးေကာက္ပြဲြလြန္ ကာလ ျဖစ္ေပၚတွိိုးတက္မံႏႈမ်ားကွိို ္က္လက္ေစာင့္ၾကည့္ႏွိိုင္သည္။
 ေရြးေကာက္ပအ
ြြဲ လြန္ အစီရင္ခစ
ံ ာ - ေရြးေကာက္ပြဲြေန႕ ေနာက္ပွိိုင္း ျဖစ္ေပၚေသာ
ျဖစ္ရပ္မ်ားကွိိုလည္း

အစီခံသင့္သည္။

ဥပမာ

-

မြဲေရတြက္မံႏႈ

ျဖစ္စဥ္၏

ေနာက္္ံိုးသတင္း သွိို႕မဟိုတ္ တွိိုင္တန္းမံႏႈမ်ားႏင့္ အယူခံမံႏႈမ်ားအား ေျဖရင္းသည့္
ေနာက္္ံိုးအေျခအေန
အစီရင္ခံစာမ်ားကွိို

စသည္တွိို႕ေပၚတြင္မူတည္၍

ထိုပ္ျပန္သင့္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲြ

ေရြးေကာက္ပြဲြ
အလြန္

အလြန္

ျဖစ္ရပ္မ်ား၏

သေဘာသဘာ၀ အရ အစီရင္ခံစာတစ္ခိုသည္ ကနဦး သံိုးသပ္အကြဲျဖတ္မံႏႈမ်ားအား
အေျပာင္း အလြဲ ျဖစ္ေစႏွိိုင္ပါသည္။
 အျပီးသတ္

အစီရင္ခစ
ံ ာ

တွိိုင္းတန္းမံႏႈမ်ားအေပၚ

-

တရား၀င္ထိုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ေျဖရင္းေပးမံႏႈမ်ား

အရ

ရလဒ္မ်ားႏင့္

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္

၄င္းတွိို႕ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကွိို အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည့္စံိုစြာ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ အျပီးသတ္
အစီရင္ခံစာတြင္
မည္ကြဲ့သွိို႕

ေရ႕္က္

ေရြးေကာက္ပြဲြ

ေ္ာင္ရြက္သင့္သည္

ျဖစ္စဥ္မ်ား

ဟူေသာ

ပွိိုမွိိုေကာင္းမြနလ
္ ာေစရန္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကွိို

ထည့္သြင္း

သင့္သည္။

၅.

ေၾကညာခ်က္မ်ား၏ အခ်ွိနက
္ ာလ

မည္သည့္အခ်ွိန္တင
ြ ္ ေၾကညာခ်က္ ထိုတ္ျပန္ေၾကညာမလြဲ္ွိို႕သည့္ အခ်ွိန္သည္
အေရးၾကီးေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစာရမည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေယဘိုယ်အားျဖင့္ ခွိိုင္လံိုသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရလ်င္ ရျခင္း ေၾကညာခ်က္ ထိုတ္ျပန္ေၾကညာျပီး
ျပည္သူလူထိုအား အသွိေပးသင့္သည္။ ေနာက္မ သတင္းေဟာင္းမ်ားကွိို ေၾကညာျခင္း
မျပဳသင့္ပါ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတွိို႕သည္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထိုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ အခ်ွိန္ အညႊန္းျဖစ္သည္။
 ေရြးေကာက္ပြဲြ ျဖစ္စဥ္ တစ္ေလ်ာက္ရွိ အ္င့္တွိိုင္းတြင္ ေၾကညာခ်က္ထိုတ္ျပန္ပါ။

 ေရြးေကာက္ပြဲြ အလြန္ ေၾကညာခ်က္ ထိုတ္ျပန္ရာတြင္ ေႏာင့္ေႏးျခင္း မရွိပါေစႏင့္ ျပည္သူလူထိုသည့္ ေစာင့္ေမ်ာ္ေနၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြအ
ြဲ ျပီး တစ္ရက္
ႏစ္ရက္အတြင္း ကနဦး ထိုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကွိို ထိုတ္ျပန္သင့္သည္။
 ႏွိိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား တစ္စံိုတစ္ခိုမေျပာမီသင္၏ ေၾကညာခ်က္ကွိို
ထိုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္ ၾကီးမားေသာ ထွိေရာက္မံႏႈကွိို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
 ကနဦး ေၾကညာခ်က္သည္ တရား၀င္ ရလဒ္ မထြက္မီ ထိုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ျဖစ္သင့္သည္။ ထွိို႕ေနာက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား
္က္လက္လိုပ္ေ္ာင္ေနေၾကာင္းရင္းျပပါ။
 ေရြးေကာက္ပြဲြအလြန္ ႏွိိုင္ငံေရးတွိိုးတက္မံႏႈမ်ားသည္ ေၾကညာခ်က္
ထိုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အခ်ွိန္တင
ြ ္လည္း သက္ေရာက္မံႏႈရွိသည္။
 ေရြးေကာက္ပြဲြအလြန္ အစီရင္ခံစာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲြ အျငင္းပြားမံႏႈ ေျဖရင္းရာတြင္
အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မ ပါ၀င္ေနပါသည္။
 ေရြးေကာက္ပြဲြႏင့္ ပတ္သက္ေသာ သူမ်ား စွိတ္၀င္စားမံႏႈ မေပ်ာက္္ံိုးမီ ေရြးေကာက္ပြဲြ
အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကွိို ေရြးေကာက္ပြဲြ ျပီးသည့္ေနာက္ ၂ လ၊ ၃ လ
ထက္မပွိိုဘြဲ ထိုပ္ျပန္ေၾကညာသင့္သည္။

၆. ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိေသာ အဓွိက အခ်က္မ်ား
ေရြးေကာက္ပြြဲ ေၾကညာခ်က္ပံိုစံ သွိို႕မဟိုတ္ အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲြ
ေစာင့္ၾကည့္သူ၏ အေျခအေနႏင့္ အခ်ွိန္အခါ မူတည္သည္။ တခ်ွိန္ထမ
ြဲ ာပင္ စံႏံႏႈန္းအျဖစ္
ထည့္သြင့္စဥ္းစားႏွိိုင္ေသာ ့ အခ်က္မ်ားလည္းပါရွိေစရမည္။ (အခ်ွိဳ႕ အေျခအေနမ်ားတြင္
ပူးေပါင္းေဖာ္ျပသြားပါမည္)

 အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္

ရင္းလင္းေသာ

ျခံဳငံိုေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏင့္

အႏစ္ခ်ဳပ္

သံိုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။ ဤအပွိိုင္းသည္ သီးျခားရပ္တည္ေဖာ္ျပသင့္သည္။
သင္၏ ဦးတည္အိုပ္စို အပါအ၀င္ အခ်ွိဳ႕ေသာ လူမ်ားသည္ အခ်ွိန္ယူ၍ စာတမ္း
တစ္ခိုလံိုးအား

ဖတ္ရူ႕သင့္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပပါ

ပါ၀င္သင့္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားသည္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရာတြင္

ထင္ရားေသာ

အမတ္အသား ျပဳလိုပ္ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ လြယ္ကူစြာသွိရွိႏွိိုင္ပါသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
သည္ စာမ်က္ႏာ တစ္မ်က္ႏာထက္ မပွိိုသင့္ပါ။
 ေနာက္ခံ

အေျခအေနတင္ျပျခင္း

အပွိိုင္းတြင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏

အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပခ်က္ႏင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ နည္းစနစ္မ်ား
အေၾကာင္း

ပါ၀င္သည့္သည္

(ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ

ဘယ္ႏစ္ဦးပါ၀င္ခြဲ့လ၊ြဲ

တွိိုင္းေဒသ/ျပည္နယ္မည္မ်တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သလြဲ၊ မြဲရံိုေပါင္း မည္မ်ကွိို
သြားေရာက္ေလ့လာခြဲ့သလြဲ)။ ဤေနရာတြင္ စာပွိိုဒ္ ၂ ပွိိုဒ္ သွိို႕မဟိုတ္ ၃ ပွိိုဒ္
သာျဖစ္သင့္သည္။

 နွိဒါန္းသည္

စာဖတ္သူအား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရျခင္းႏင့္

အေၾကာင္းအရာ
၄င္း၏

မွိတ္္က္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သွိသာထင္ရားမံႏႈကွိို

အေျခခံသတင္း

အခ်က္အလက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ နွိဒါန္းကွိို အတွိိုခ်ံဳႏွိိုင္ပါသည္။
 ေတြ႕ရွိခ်က္အပွိိုင္းသည္

ေၾကညာခ်က္၏

ေရြးေကာက္ပြဲြကာလအတြင္း

သင္၏

အဓွိကအစွိတ္အပွိိုင္းပံိုစံျဖစ္သည္။

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမ

ဘာေတြကွိို

ေတြရွိခြဲ့ပါသလြဲ? တတ္ႏွိိုင္သမ် အတွိိုခ်ံဳ႕ပါ သွိို႕ေသာ္ လံိုေလာက္ေသာ အေသးစွိတ္
အခ်က္အလက္မ်ားကွိို

အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ရန္ႏင့္

အ္ံိုးသတ္

မတ္ခ်က္ျပဳႏွိိုင္ရန္

အတြက္ ပံ့ပွိိုးပါ။ ဥပမာ- တွိိုင္းေဒသ/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခြဲ့ေသာ ျပႆနာ
သွိို႕မဟိုတ္

ပံိုမန္မဟိုတ္ေသာ

မတ္သားရမည္။

အေၾကာင္းအရာမ်ား

ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားသည္

ကွိို

ေစာင့္ၾကည့္

ေတြ႕ရွိခ်က္

ေလ့လာ
အပွိိုင္းအား

ေရးသားရာတြင္ အသံိုး၀င္ေစသည္။


ေရြးေကာက္ပြဲြ မတွိိုင္မီ ေတြ႕ရွိခ်က္ (အကယ္၍ ပါ၀င္ခြဲ့ေသာ္)



ၾကွိဳတင္မေ
ြဲ ပးျခင္း (အကယ္၍ ေစာင့္ၾကည့္ခြဲ့ေသာ္)



ေရြးေကာက္ပြဲြေန႕မြဲေပးျခင္း



ေရြးေကာက္ပြဲြေန႕ မြဲေရတြက္ျခင္း



မြဲေရတြက္ျခင္းျဖစ္စဥ္


 ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ျခင္း အပွိိုင္းသည္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၏
အဓွိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ႏင့္ ေရြးေကာက္ပြဲြျဖစ္စဥ္ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚခြဲ့သည့္ ျပႆနာ
မ်ားအား

တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းကွိို

သီးျခား

အပွိိုင္းတစ္ခိုအေနႏင့္လည္း

ခြထ
ြဲ ိုပ္ႏွိိုင္သည္ သွိို႕မဟိုတ္ ေတြ႕ရွိခ်က္ အပွိိုင္းတြင္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား ထွိိုး၍လည္း
ေဖာ္ျပႏွိိုင္သည္။
 နွိဂံိုးခ်ဳပ္မတ္ခ်က္

အပွိိုင္းသည္

ေရြးေကာက္ပြဲြျဖစ္စဥ္၏

ျခံဳငံိုသံိုးသပ္

အကြဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကွိို ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေပၚတြင္ သံိုးသပ္ထားသည့္
အခ်က္မ်ားေပၚတြင္
ေဒသတြင္းႏင့္

မူတည္၍

ႏွိိုင္ငံတကာ

ဒီမွိိုကေရစီနည္းက်က်
သူမ်ားႏင့္

စံႏံႏႈန္းမ်ားကွိို

သင္၏

ေရြးေကာက္ပြမ
ြဲ ်ားသည္

ျပည့္မီခြဲ့ပါသလား?

ယဥ္ျပွိဳင္ႏွိိုင္မံႏႈရွိခြဲ့ပါသလား?

တန္းတူညီမ်စြာ

မြဲေပးခြင့ရ
္ ခြဲ့ပါသလား?

ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားေသာ

ယဥ္ျပွိဳင္ႏွိိုင္ခြဲ့ပါသလား?
အဓွိက

နွိဂံိုးမတ္ခ်က္သည္

စစ္မန္သည့္
သက္္ွိိုင္ေသာ

မြဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား
အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင
ြ ္

ပါ၀င္သင့္သည္။
 အၾကံျပဳခ်က္မ်ား - ေယဘိုယ်အားျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲြ ျဖစ္စဥ္အား
မည္ကြဲ့သွိို႕

ပွိိုမွိိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ေ္ာင္ရြက္ႏွိိုင္မည္္ွိိုသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲြႏင့္

ပက္သက္ေနသူမ်ားအားလံိုးကွိို

နည္းလမ္းမ်ားကွိို

အျပီးသတ္

အစီရင္ခံစာတြင္

အၾကံျပဳထားသည္။ ၄င္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲြအလြန္ ေနာက္္က္တြဲြ
လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

၈.

ေကာင္းမြနေ
္ သာ ေၾကညာခ်က္ ေရးသားျခင္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေ္ာင္ရန္

-

ေၾကညာခ်က္သည္ အဓွိက လွိိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိသည့္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္သင့္သည္ ။

-

အေရးအသားႏင့္ စကားလံိုးအသံိုးအႏံႏႈန္းမ်ားကွိို ဂရိုစွိိုက္ပါ။ သံတမန္္န္ေသာ
ရင္းလင္းတင္ျပမံႏႈျဖစ္ပါေစ။

-

သင္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကွိို ေရတြက္ထားပါ။
မွိမွိတွိို႕ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္ တွိိုင္းေဒသ/ ျပည္နယ္ တွိို႕တြင္
ျဖစ္ပြားခြဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မံႏႈ မ်ားကွိို ေရတြက္ထားပါ။ ျဖစ္ပြားခြဲ့သည္
အၾကမ္းဖက္မံႏႈမ်ားသည္ ျဖစ္ရွိိုးျဖစ္စဥ္လား၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္လား ?
တသီးတသန္႕ျဖစ္ေနေသာ ေနရာေဒသတစ္ခိုမာ ေစာင့္ၾကည့္ခြဲ့တာလား ?
တစ္ႏွိိုင္ငံလံိုး အတွိိုင္းအတာလား?

-

ေရြးေကာက္ပြဲြ ျဖစ္စဥ္မ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏင့္ အျပဳသေဘာ
ေ္ာင္ေသာ အခ်က္မ်ားကွိို အထူးျပဳ မတ္တမ္းတင္ထားပါ။

-

ေၾကညာခ်က္ကွိို ခွိိုင္မာေစရန္ ႏွိိုင္ငံတကာ စံႏံႏႈန္းမ်ားကွိို ကွိိုးကားပါ။

-

ကနဦး ေၾကညာခ်က္တြင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကွိို ထည့္သင
ြ ္းထားျပီး အျပီးသတ္
အစီရင္ခံစာတြင္ ထပ္မံရင္းလင္းပါ။

-

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြ႕ြဲ အေနႏင့္ ္က္လက္္လိုပ္ေ္ာင္မည့္
လိုပ္ငန္းမ်ားကွိို အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သင
ြ ္းေဖၚျပပါ။

ေရာင္ရန္
-

ခ်ြဲ႕ကားေျပာ္ွိိုျခင္း မျပဳပါႏင့္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကွိိုက ေဖာ္ျပသြားပါလွိမ့္မည္။

-

ေဒါသျဖစ္ေစႏွိိုင္မည့္ အသံိုးအႏံႏႈန္းမ်ွိဳးကွိို ေရာင္ရားပါ။ ၄င္းသည္ သင္၏
အသွိအမတ္ျပဳမံႏႈကွိိုထွိခွိိုက္ေစသည့္အျပင္ ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစႏွိိုင္ပါသည္။

-

နွိဂံိုးပွိိုင္းသွိို႕ အေ္ာတလ်င္ မသြားပါႏင့္ - သင္၏ သံိုးသပ္
အကြဲျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ ရရွိသည့္
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာျပဳလိုပ္ပါ ထွိို႕ေနာက္
သင့္ေလ်ာ္သလွိို အေသးစွိတ္ ဥပမာမ်ား ေပး၍ ေဖာ္ျပပါ။

- ကွိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိို စနစ္တက် စီစဥ္ပါ - ကွိန္းဂဏန္းမ်ားကွိို
အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သင
ြ ္းအသံိုးျပဳေသာအခါ စာဖတ္သူမ်ားအား
အေတြးမေခ်ာ္ေစရန္ ရင္းလင္းတွိက်စြာ ေဖာ္ျပပါ။
၉.

ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏင့္ ႏွိိုင္ငံတကာ စံႏံႏႈန္းမ်ား

ကၽြန္ႏို္ပ္တွိို႕အေနႏင့္ ႏွိိုင္ငံတကာစံႏံႏႈန္းမ်ားကွိို ဘာေၾကာင့္လွိိုအပ္သလြဲ?
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္

အဖြ႕ြဲ အစည္းတစ္ခိုသည္

မည္သည့္

တွိိုင္းတာခ်က္မ်ားကွိို

အသံိုးျပဳျပီး ေရြးေကာက္ပြဲြကွိို သံိုးသပ္ အကြဲျဖတ္သလြဲ ္ွိိုသည့္ အခ်က္ကွိို ရင္းလင္းစြာ
ထိုတ္ျပန္ထားသင့္သည္။
အခ်က္အလက္မ်ားကွိို
ျပည္သူလူထိုအေနႏင့္

ထွိိုသွိို႕

ထိုတ္ျပန္ထားျခင္းအားျဖင့္

အသံိုးျပဳ၍

မည္သည့္

သံိုးသပ္အကြဲျဖတ္သည္

ေကာင္းမြန္စြာ

အေျခခံ

ဟူေသာ

အခ်က္ကွိို

နားလည္သေဘာက္ေပါက္ႏွိိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္မ်ားသည္ ႏွိိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲြ တစ္ရပ္ အေနႏင့္ မည္မ်
ကွိိုက္ညီသည္ကွိို ္န္းစစ္ႏွိိုင္သည္။ အကယ္၍ ႏွိိုင္ငံ၏ ဥပဒမ်ားသည္ ျပည့္စံိုမံႏႈမရွိလ်င္
စွိစစ္အကြဲျဖတ္သည့္ အ္င့္တစ္ခိုသာ ျဖစ္ပါလွိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲြ တစ္ခိုအေၾကာင္း
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္နားလည္ေစရန္အတြက္ ႏွိိုင္ငံတကာ စံႏံႏႈန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကွိို
မျဖစ္မေန

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

လွိိုက္နာပါမည္ဟို

လွိိုအပ္ပါသည္။

လက္မတ္ေရးထွိိုးထားေသာ

အထူးသျဖင့္

ႏွိိုင္ငံတစ္ခိုမ

၄င္းတွိို႕

လူ႕အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။

ႏွိိုင္ငံတကာ စံႏံႏႈန္းမ်ားကွိို ကွိိုးကားျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏင့္ အသွိအမတ္ျပဳ
ခံရႏွိိုင္မံႏႈသည္ ပွိိုမွိိုအားေကာင္းေစႏွိိုင္သည္။

ကမာၻလိုးံ ္ွိင
ို ရ
္ ာ ေၾကညာခ်က္
ေရြးေကာက္ပြဲြ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္

ကိုလသမဂၢ

လူ႕အခြင့္အေရး

ေၾကညာခ်က္ေပၚတြင္ ျမစ္ဖ်ား ခံလာပါသည္။ ဤစာတမ္းအရ ျပည္သူမ်ားသည္ ၄င္းတွိို႕အား
အိုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူကွိို

၄င္းတွိို႕ကွိိုယ္တွိိုင္္ံိုးျဖတ္ႏွိို္င္သည္

ဟူေသာအခ်က္အား

အသွိအမတ္ျပဳထားသည္။ ထွိို႕ေၾကာင့္ ပံိုမန္ က်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲြမ်ားတြင္
ျပည္သူလူထိုသည္ ပိုဒ္မ-၂၁ အရ လ်ွိဳ႕၀က္မေ
ြဲ ပးမံႏႈ စနစ္မတ္င့္ ကမာၻလံိုး ္ွိိုင္ရာတန္းတူ
အခြင့္အေရး

ရရွိထားသည္။

ဤစည္းမ်ဥ္းသည္

စစ္မန္၍

ဒီမွိိုကေရစီ

နည္းက်ေသာေရြးေကာက္ပြဲြမ်ားကွိို ္န္းစစ္ရန္ အေျခခံ သတ္မတ္ခ်က္ သွိို႕မဟိုတ္ စံႏံႏႈန္း
တစ္ချို ဖစ္လာသည္။

ကမာၻလံိုး္ိုွိင္ရာ

ကိုလသမဂၢ

ေၾကညာခ်က္ေနာက္တြင္

အဖြ႕ြဲ ၀င္ႏွိိုင္ငံမ်ားအားလံိုး ရွိေနပါသည္။
သက္္င
ွိို ေ
္ သာ အျခား ႏွိိုငင
္ တ
ံ ကာ စံႏန
ံႏႈ း္ မ်ား
ႏွိိုင္ငံကာအဖြြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ေရြးေကာက္ပြအ
ြဲ တြက္

စံႏံႏႈန္းမ်ား

ထိုတ္ျပန္ထားေသာ

အျခားစာခ်ဳပ္ႏင့္ စာတမ္းမ်ားကွိို လည္း အျခားအဖြ႕ြဲ မ်ားနည္းတူ သေဘာတူညီထားရသည္။
သွိို႕ေသာ္

ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ

သတ္မတ္

စံႏံႏႈန္းမ်ားသည္လည္း

ကမာၻလံိုး္ွိိုင္ရာ

ေၾကညာစာတမ္း၏ အေျခခံမံႏႈမ်ားမ ျပဳလိုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
အျပည္ျပည္္ွိိုင္ရာ ႏွိိုင္ငံသားႏင့္ ႏွိိုင္ငံေရး ရပွိိုင္ခြင္ စာခ်ဳပ္သည္ ႏွိိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကွိို
ေဖာ္ျပထား

သည့္

သတ္မတ္ေပးထားသည္။

စာခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီး

ကမာၻလံိုး္ွိိုင္ရာ

ေၾကညာစာတမ္းမလည္း

ျမန္မာႏွိိုင္ငံသည္

အျပည္ျပည္္ွိိုင္ရာ

ႏွိိုင္ငသ
ံ ားႏင့္

ႏွိိုင္ငံေရး

ရပွိိုင္ခြင္ စာခ်ဳပ္ကွိို လတ္မတ္မထွိိုးထားရေသးေသာ္လည္း ႏွိိုင္ငံတကာစံႏံႏႈန္း တစ္ခို အျဖစ္
ကွိိုးကားႏွိိုင္ပါသည္။
ျမန္မာသည္ ကိုလသမဂၢ အမ်ွိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ွိဳးစံိုျဖင့္ ခြျြဲ ခားမံႏႈ တွိိုက္ဖ်က္ေရး စာခ်ဳပ္
ႏင့္

မသန္းစြမ္းသူမ်ား၏

ႏွိိုင္ငံျဖစသည္။

အခြင့္အေရး

ထွိို႕စာခ်ဳပ္မ်ားသည္

စာခ်ဳပ္မ်ားကွိို

လက္မတ္ေရးထွိိုးထားေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲြတြင္

ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေစရန္

သတ္မတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ .

လြတလ
္ ပ္ ျပီး တရားမ်တျခင္း ?
ေရြးေကာက္ပြဲြသည္ လြတ္လပ္ျပီး တရားမ်တမံႏႈ ရွိ/ မရွိ ္ွိိုေသာ စကားသည္ မီဒီယာ၊
အစွိိုးရႏင့္ အျခားသူမ်ားထံမ မၾကာခဏ ၾကားရသည့္ စကားျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ေယဘိုယ်အား ျဖင့္ ထွိိုအသံိုးအႏံႏႈန္းကွိို
သေဘာတူထားၾကျပီး ၄င္းစကားလံိုးႏင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြဲြသည္ ေၾကာက္ရံ႕ြ မံႏႈကင္းျခင္း၊
အၾကမ္းဖက္မံႏႈကင္းျခင္း ႏင့္ မသမာမံႏႈမ်ားမ ကင္းျခင္း္ွိိုသည့္ အခ်က္မ်ားႏင့္ အတူ
္ွိိုလွိိုျခင္းျဖစ္သည္။ သွိို႕ေသာ္ ေခတ္သစ္ေရြးေကာက္ပြမ
ြဲ ်ား၏ ပကတွိ အေျခအေနမန္ကွိို

သရိုပ္ေဖာ္ရန္အတြက္ ထွိိုအခ်က္မ်ားႏင့္မလံိုေလာက္ေတာ့ေပ။ ဒီမွိိုကရက္တစ္ျဖစ္/မျဖစ္
အေသးစွိတ္ တွိက်ေသာ ဥပမာမ်ားကွိို ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲြ တစ္ရပ္သည္
စစ္မန္ေသာ ဒီမွိိုကရက္တစ္ ျဖစ္မျဖစ္ကိုွိ တွိိုင္းတာရန္ ပွိိုမွိိုတွိက်ႏွိိုင္ပါလွိမ့္မည္။ (ဥပမာ ကွိိုယ္စားလယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မညီမ်ေသာ ယဥ္ျပွိဳင္မံႏႈ၊ မီဒီယာ ဘက္လွိိုက္မံႏႈ၊
မြဲေရတြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမံႏႈမရွိမံႏႈ ….စသည္ျဖင့္)။

၁၀. သတင္းစကားေပးပွိို႕ျခင္း
သင္၏ ေၾကညာခ်က္ကွိို ေရးသားထားလ်င္ သင္ဘာ္က္လိုပ္သင့္လ?ြဲ သင္၏
ၾကွိဳးပမ္းခ်က္အကိုန္လံိုးကွိို အစီရင္ခံစာထြဲတင
ြ ္ ထည့္သင
ြ ္းပါလွိမ့္မည္။ သင္၏ အစီရင္ခံစာကွိို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျဖန္႕ေ၀ႏွိိုင္ရန္ႏင့္ ဖတ္ရံႏႈႏွိိုင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ မီဒီယာကွိို
အသံိုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကွိို ထွိေရာက္စြာ ျဖန္႕က်က္ႏွိိုင္ပါလွိမ့္မည္။

မီဒယ
ီ ာ ႏင့္ ထွိေတြ႕္က္္မ
ံ ံႏႈ
ေရြးေကာက္ပြဲြ ေန႕အျပီး ကနဦး ေၾကညာခ်က္ ထိုတ္ျပန္ေသာအခါ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ
တစ္ဦးအေနႏင့္

မီဒီယာႏင့္

ရရွိထားျပီးျဖစ္ပါလွိမ့္မည္။
အခ်ွိန္ထွိမေစာင့္ပါႏင့္။

သွိို႕ေသာ္
သင့္အဖြ႕ြဲ ၏

သင္ကွိိုယ္တွိိုင္စတင္ျပီး

ေျပာ္ွိိုရန္

သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းမ်ား

မီဒီယာမ
ျပည္သူႏင့္

မွိမွိအား

္က္သြယ္လာသည့္

္က္သယ
ြ ္ေရး

သတင္းစာရင္းလင္းပြမ
ြဲ ်ား

ႏင့္

မဟာဗ််ဴဟာ

အရ

အင္တာဗ််ဴးမ်ားျပဳလိုပ္၍

မီဒီယာမ်ားႏင့္ ထွိေတြ႕ပါ။ ဤကြဲ့သွိို႕လိုပ္ေ္ာင္ျခင္းသည္ ရည္ရြယ္ ႏစ္ခိုရွိပါသည္။ (၁)
သင္အဖြ႕ြဲ အေၾကာင္းႏင့္ လိုပ္ေ္ာင္ခ်က္မ်ားကွိို အေၾကာင္းကွိို မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပေစျခင္းျဖင့္
ျပည္သူလူထိုမ သင့္အဖြ႕ြဲ အား ပွိိုမွိို သတွိထားမွိေစပါသည္။ (၂) မီဒီယာမ တ္င့္ သင္တွိို႕၏
လိုပ္ေ္ာင္ခ်က္မ်ားကွိို
တန္ဖွိိုးထားမံႏႈ

ႏင့္

သွိရွိျခင္းအားျဖင့္

ေရြးေကာက္ပြြဲ

အလြန္

အသွိအမတ္ျပဳမံႏႈ၊

သင္၏

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား

အ္င္သင့္ ျဖစ္ေနေစမည္ ျဖစ္သည္။
အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏွိိုငေ
္ ျခရေ
ွိ သာ ဦးတည္အပ
ို စ
္ မ
ို ်ား

အလိုပ္အေပၚ

ေၾကညာရန္အတြက္

 မီဒီယာ (သမားရွိိုးက်ႏင့္ အြန္လွိိုင္း)
 ေရြးေကာက္ပြဲြ ေကာ္မရင္ႏင့္ အစွိိုးရ အရာရွိမ်ား
 အျခား အရပ္ဘက္လူ႕အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား
 ႏွိိုင္ငံတကာအသွိိုင္းအ၀ွိိုင္း (အလ်ဴရင္မ်ားႏင့္ သံတမန္မ်ား)
 ျပည္သူလူထို
ေနာက္္က္တြဲြ လိုပင
္ န္းအစီအစဥ္
ေနာက္္က္တလ
ြြဲ ိုပ္ငန္း အစီအစဥ္သည္ ေနာက္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြမ
ြဲ ်ားတြင္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုွိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေ္ာင္ရြက္မံႏႈ ရွိ/မရွိ
ေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ လိုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သင့္အဖြ႕ြဲ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲြမ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္
ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြမ
ြဲ ်ား၏ စီမံခန္႕ခြမ
ြဲ ံႏႈႏင့္ ဥပေဒမံႏႈေဘာင္မ်ား ေကာင္းမြန္လာေရး
အတြက္ ေရရည္ ္ြေ
ြဲ ္ာင္စည္းရံိုးေရး လိုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခခံအခ်က္ အလက္မ်ား
ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ တခွိ်န္ထြဲမာပင္ သင့္အဖြ႕ြဲ ၏ ကၽြမ္းက်င္မံႏႈမ်ားကွိို ေရြးေကာက္ပြဲြ
စီမံခန္႕ခြြဲသူမ်ားႏင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲေရး လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အကူ
အညီေပးႏွိိုင္ရန္ ကမ္းလမ္းႏွိိုင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြအ
ြဲ ျပီး လအနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္
ေရြးေကာက္ပြဲြအလြန္ စကား၀ွိိုင္းေ္ြးေႏြးပြြဲကွိို ေရြးေကာက္ပြႏ
ြဲ င့္ ပက္သက္ေသာ
သူမ်ားအားလံိုးႏင့္ ေ္ြးေႏြးရန္ စတင္ပါ။ ထွိိုေ္ြးေႏြးပြြဲမ်ားတြင္ သင္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏင့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကွိို ရင္းလင္းေျပာ္ွိိုပါ။

