




Helena Catt

Andrew Ellis

Michael Maley

Alan Wall

Peter Wolf



ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား

လက္စြဲစာအုပ္အတြဲမ်ား

ႏုိင္ငံတကာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ အေထာက္အပ့ံေပးေရးအဖြ႕ဲအစည္း၏ လက္စြစဲာအုပ္အတြမဲ်ားသည္ 
ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဘာင္အတြင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ယွဥ္တြဲခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ 
ခ်က္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနျဖစ္ရပ္အမွန္တုိ႔ကုိ တင္ျပရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထိုလက္စြဲ 
စာအုပ္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မွတ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ထုိနယ္ပယ္အတြင္း က်င္လည္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ပညာ 
ေရးနယ္ပယ္၊ ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့ျပဳေရးအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာက႑နယ္ပယ္မ်ား၏အက်ိဳး
စီးပြားအတြက္လည္း ပါဝင္သည္။
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အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ IDEA ၏ထုတ္ေဝမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ 
တစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သတ္ျခင္းမ်ားကင္းရွင္းပါသည္။ ထုိထုတ္ေဝမႈမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ 
အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာ IDEA၊ ၎၏ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုကုိယ္စားမျပဳပါ။ 

vထိုထုတ္ေဝမႈမ်ားအတြင္း ပါဝင္ေသာေျမပံု (မ်ား) သည္ အဖြဲ႕အစည္း၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင ္
အသုံးမျပဳ၊ မည္သည္နယ္ေျမမဆုိ ၎တုိ႔၏ တရားဥပေဒဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေဝဖန္သတ္မွတ္ 
ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ထုိနယ္နိမိတ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး မဲဆြယ္ျခင္းလည္းမဟုတ္သလုိ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ ပိုင္ 
နက္မဆုိ တို႔၏ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ အရြယ္အစားတုိ႔သည္လည္း အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္တုိ႔ကုိ ထင္ 
ဟပ္ျခင္းမရွိပါ။ ဤေျမပံုသည္စာကုိ ရွင္းလင္းစြာသိနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္သာ ဤစာအုပ္အတြင္းထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤစာအုပ္ကုိ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝျခင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသသုိ႔မဟုတ္တစ္အုပ္လုံးကုိ ဘာသာျပန္ဆုိရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေတာင္းခံသည့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသုိ႔ သုိ႔ပို႔ပါရန္။
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ကမ႓ာႀကီးသည္ တတိယေထာင္စုႏွစ္ကို ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲစနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း 
၁၄ဝ ႏွင့္တကြ ဝင္ေရာက္လာျပီ ျဖစ္သည္။ သဘာဝတၳေလာကအတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ပတ္သက္မႈတို႔
အတြက္လည္း သမိုင္းဝင္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ေလာကလည္းအစျပဳလာခဲ့သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ 
၏ လြတ္လပ္မႈအတြက္ လူမႈႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရလဒ္အျဖစ္ ျပည္နယ္အသစ္မ်ား 
လည္း ေပၚထြက္လာသည္။ ထုိျပည္နယ္အသစ္မ်ားမွလည္း ၎တို႔၏တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ သင့္ေတာ္ေသာဒီမုိကေရတစ္အစုိးရႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္ပုံစနစ္တုိ႔ကုိတည္ေထာင္ႏုိင္ 
ရန္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ေနရာအႏွံ႔ ဆင္းရဲ  
မြဲေတမႈမ်ားျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေနေသာ အာဏာရွိႏွင့္ အာဏာမဲ့ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးေသာတုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲျဖစ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ 
ပိုမိုခက္ခဲသည္။ တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာေသာ္လည္း အျခားေသာ လူသားဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားတြင္ အားနည္း 
ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း အျခားေသာအမ်ိဳးအမည္မတူသည့္ ျပႆနာတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဒီမိုကေရစီအမ်ားအျပားမွာလူအမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္စားဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာကိုယ္စားလွယ္ဒီမိုကေရစီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေနရာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေသာ စနစ္ကိုယ္တိုင္သည္ပင္လွ်င္ ဖိအားေအာက္ေရာက္ 
ေနၿပီး၊ တိုက္႐ိုက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈထက္ တရားဥပေဒအေရးယူမခံရေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္ေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အားျပင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေနႏွင့္လည္း ကုန္က်စာရိတ္မ်ားၿပီး 
အေလအလြင့္မ်ားသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းမ်ား၊ ပါးနပ္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ဦးစားေပး 
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းကို ခံေနရသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္လည္း အက်ိဳးရွိေသာ၊ 
အဆင္ေျပမွ်တေသာျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတို႔အေပၚ စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္  
သည္။

ထိုေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံသူတို႔အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဆက္လက္လည္ပတ္ေန 
ရန္ႏွင့္ အားလံုးအတြက္ သာတူညီမွ်ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနျပဳလုပ္ရန္၊ ၎တုိ႔၏ ေဒသကိုယ္ပိုင္  
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာ ႀကီးမားလွသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုထက္ႀကီးမားေသာကိစၥမွာ စည္းမ်ဥ္းေလးရပ္ႏွင့္ညီေသာဒီမိုကရက္တစ္စနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကိုေရးဆြဲရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းေလးရပ္မွာ - လူထုကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာညီမွ်မႈ
ရွိျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ လြတ္လပ္မႈရွိ  
ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး ျဖည့္စြက္ထားေသာစာအုပ္သည္ ထိုအခ်က္အလက္တို႔ႏွင့္ 
ကိုက္ညီပါသည္။  တိတိက်က် သတိရွိရွိႏွင့္လိုက္နာၿပီး အခ်က္က်က် အသံုးခ်တတ္ပါကသူ၏ လမ္းညႊန္  
စည္းကမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတိမမူမိေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗ်ဴဟာေတာင့္တင္းေရးႏွင့္ 



II

အမွားအယြင္းမရွိေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ႏွင့္ ၾကပ္မတ္ေသာဌာနဆိုင္ရာတို႔အတြက္ မလိုလားအပ္ 
ေသာဖိအားမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျပဳလုပ္ေသာအေမွာင့္ပေယာဂမ်ား ကင္းေဝးေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤစာအုပ္တြင္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EMBs) မွ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင ္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္၊ ဂုဏ္သိကၡာထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္၊ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ မဲေပးသူမ်ားႏွင့္လည္း အခ်စ္အခင္မပ်က္ စည္း 
မ်ဥ္း၊ လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္တို႔ကိုလည္း ပညာရွင္ဆန္ဆန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အဓိကထား 
ေဖာ္ျပထားသည္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားကို စာရင္းေရးသြင္းျခင္းမွစ၍ မဲေရျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ေၾကျငာျခင္း အထိ 
ေရြးေကာက္ပြစီဲမံခန္႔ခြသူဲတုိ႔၏ လမ္းသည္အခက္အခဲမ်ားလွၿပီး ကြ် မ္းကြ် င္မႈႏွွင့္ အေတြ႕အႀကံဳလုိအပ္သည္။ 
EMBs ႏွင့္သူ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဤစာအုပ္သည္အေရးပါမည္ဟုထင္ၿပီး ထိုစာအုပ္သည္႐ႈပ္ေထြးလွ 
ေသာေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပညာရွင္ဆန္ဆန္ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ 
ေပးႏိုင္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။

            Dr. S.Y. Quraishi

            ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွဴးေဟာင္း၊
            အိႏိၵယႏိုင္ငံ



III

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA ၏အျမင္တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ရအသိပညာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို 
ေထာက္ခံအားေပးမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအားမွ်ေဝရာတြင္ အဓိကက်ေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ 
ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုဗဟုသုတႏွင့့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို 
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရာတြင္ အသင့္ရွိႏိုင္ 
ေစရန္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာညႊန္ၾကားမႈ ဒီဇိုင္းအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမူေဘာင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလဒ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ 
၏ ယံုၾကည္ရမႈအေပၚတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီကို အယံုအၾကည္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ 
သည္။ ပညာရွင္ဆန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲညႊန္ၾကားမႈကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ နည္းပညာႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ဝင္စားေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား 
ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးကစားသမားမ်ားကိုပါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘက္စံု 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ ၎၏အေရးပါပံုမွာ ေျပာမဆံုးေအာင္ 
ပင္ ျဖစ္သည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ အဓိကက်ေသာတစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာဒီဇိုင္း၊ တည္ေထာင္မႈ၊ ဘ႑ာေရး၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေသာက႑ဆိုင္ရာတို႔ကို သံုးသပ္ခ်က္တို႔ကို 
ႏိႈင္းယွဥ္ထားေသာ အသိပညာမ်ားပါဝင္သည္။

ပထမဆံုးထုတ္ေဝမႈကို၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစကာ အေျခခံေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေရး အသံုးခ်ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းအသံုးခ်ကိရိယာမ်ားကို ျပဳလုပ္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္ 
သည္ပင္လွ်င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA ၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုးဗဟုသုတဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္ျဖစ္လာသကဲ့သို႔
အျခားဘာသာစကားေပါင္းမ်ားစြာသို႔ ျပန္ဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုစာအုပ္ပထမအႀကိမ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာင္းလဲလာေသာ အရာမ်ား 
ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အစည္း (EMBs) အသစ္မ်ားေပၚလာသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း 
မ်ားကိုမူ မသမာမႈ၊ ျခစားမႈတို႔ျဖင့္ စြပ္စြဲခံထားရျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္နည္း 
ပညာ၏အခန္းက႑မွာ ပုိမိုသိသာထင္ရွားစြာပါဝင္သည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ပညာရပ္ 
ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္တိုးတက္မႈမွာလည္း ႀကီးထြားလာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာနယ္ပယ္ 
တိုးတက္မႈတို႔လည္း ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ယခုအခ်ိန္သည္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီးေသာ ပံုစံ  
ေနာက္တစ္မ်ိဳးကိုထုတ္ေဝရန္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ အသက္ဆိုင္ဆံုးေသာအပိုင္းကို မြန္းမံကာထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္  
ၿပီးေနာက္ လက္ရွိတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္အသစ္မ်ားက 
တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ နယ္ပယ္၏ကြဲျပားမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
အၾကံဉာဏ္သစ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေပလိမ့္မည္။
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ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ႏွင္ ့
တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္းတို႔အတြက္ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားေသာသူမ်ားအတြက္ အဖိုးတန္ 
ေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

           Yves Leterme

           အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
           International IDEA
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စကားအတိုေကာက္မ်ား

A-WEB ကမ႓ာ႔ေရြးေကာက္ပြဲဌာနအသင္း
ACEEEO ဥေရာပ ေရြးေကာက္ပြဲ တာဝန္ခံမ်ား အသင္း
AEA ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားသူမ်ား အသင္း (ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ)
AEC ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
AEOBiH ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမ်ားအသင္း
ANFREL လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အာရွကြန္ယက္
AU အာဖရိကသမဂၢ
BCEN ေရြးေကာက္ပြဲပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ရံုး (ေဟတီ)
BEC ေရြးေကာက္ပြဲ အသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာဗ်ဴရိုရံုးဌာန (ေဟတီ)
BED ေရြးေကာက္ပြဲ ဌာနဆိုင္ရာ ဗ်ဴရိုရံုးဌာန (ေဟတီ)
BiH ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ဟာဖီဂိုးဗီးနား
BON ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံရုပ္သံလႊင့္ဌာနအစည္းအရံုး
BRIDGE ဒီမိုကေရစီတြင္း၊အစိုးရေအာက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း 

အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
CAA ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မွ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အာဏာပိုင္ (ေဆးရွဲလ္စ္)
CEC  ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ရုရွား 

အာေမးနီးယား၊ယူကရိန္း)
CEMC ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာင္စီ
CENA ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေကာ္မရွင္ (ဆီနီေဂါ)
CEO ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိခ်ဳပ္
CEP Conseil Electoral Provisoire (ေဟတီ)
CNE ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (တီေမာ-လက္စ္တီ)
CNRA တီဗီြႏွင့္ေရဒီယို စည္းမ်ဥ္းႀကီးၾကပ္ေရး ႏိုင္ငံလံံုးဆိုင္ရာ ေကာင္စီ (ဆီနီေဂါ)
CNRV မဲေရတြက္ျခင္း ႏိုု္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (ဆီနီေဂါ)
ConEC မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (အာေမးနီးယား)
CORE ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စာရင္းေရးသြင္းရာတြင္ ကုန္က်ေငြ (လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္)
CPP ကေမ႓ာဒီးယား ျပည္သူ႔ပါတီ
CSO အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအစည္းအရံုး
CTA နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပးမွဴးခ်ဳပ္
CTCEP ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေကာင္စီေျပာင္းလဲျခင္း ေကာလိပ္ (ေဟတီ)
CTV မဲစာရင္းစီစဥ္ေရးဌာန (ေဟတီ)
DEC ခရိုင္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (ယူကရိန္း)
DRE တိုက္ရိုက္ ဖမ္းယူေသာ အီလက္ထေရာနစ္ (စနစ္)
EAC ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မရွင္ (အေမရိကန္)
EBDC ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ ရုပ္သံလႊင့္ ေကာ္မရွင္ (ေတာင္ကိုရီးယား)
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EC ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (ေဘာ့စနီးယား ႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ေတာင္ကိုရီးယား 
ေဆရွဲလ္စ္)

ECC ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မေက်လည္မႈမ်ားတင္သြင္းရာ ေကာ္မရွင္ (အာဖဂန္နစၥတန္)
ECF ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ ေဆြးေႏြးခန္း (SADC ႏိုင္ငံမ်ားမွ) ဖက္ဒေရးရွင္း၏ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား)
ECI အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္
ECK ကင္ညာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္
ECOWAS အေနာက္အာဖရိကျပည္နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္း
EISA အာဖရိက ေတာင္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
ELECT မနက္ျဖန္တို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 

စြမ္းအားတို႔ကိုျမွင့္တင္ေရး (အာဖဂန္နစၥတန္)
EMB ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း
ERC ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဴျပင္ေရး ေကာ္မတီ (ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား)
EVM အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးစက္
FCT ဖက္ဒရယ္ျမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္ (ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား)
FEC ဖက္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (အေမရိကန္)
FPTP မဲမ်ားသူအကုန္ယူစနစ္
FUNCINPEC လြတ္လပ္၊မွ်တ၊ျငိမ္းခ်မ္းကာ ညီညြတ္စည္းလံုးေသာ ကေမ႓ာဒီးယားႏိုင္ငံ တပ္ဦး 

သမဂၢ
FYROM မက္ဆီဒိုးနီးယား ႏိုင္ငံ ယခင္ ယိုဂိုဆလပ္ သမၼတႏိုင္ငံ
GEO တစ္ကမ႓ာလံုး ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအသင္း
HAVA အေမရိက မဲေပးျခင္း ကူညီေရး အက္ဥပေဒ (အေမရိကန္)
ICCPR ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးအတြက္  

ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္
ICT သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ
IDEA အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 

အေထာက္အပံ့ေပးေရးအသင္း
IEBC အမွီအခိုကင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (ကင္ညာ)
IEC အမွီအခိုကင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ) ေကာ္မရွင္ 

(အာဖဂန္နစၥတန္ ၊ တီေမာ-လက္စ္တီ ၊ ေဘာ့စ္တ္ဝါးနား)
IEIS ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပါင္းစုထားေသာ စနစ္
IENDC အင္တာနက္ ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းမ်ား စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေရးေကာ္မရွင္ 

(ေတာင္ကိုရီးယား)
IFE ဖက္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (မကၠဆီကို)
IFES ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း
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IIEC အမွီအခိုကင္းေသာ ယာယီ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (ကင္ညာ)
INE ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အဖြဲ႕အစည္း (မကၠဆီကို)
INEC အမွီအခိုကင္းေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား)
IOM ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း
IREC အမွီအခို ကင္းေသာ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ (ကင္ညာ)
ISAF အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး အေထာက္အပံ့တပ္ (အာဖဂန္နစၥတန္)
ISIE အမွီအခိုကင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အျမင့္ပိုင္း တာဝန္ရွိသူ (တူနီးရွား)
IT သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ
JEMB ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းဌာန (အာဖဂန္နစၥတန္)
LEMNA အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ား 

(ကေမ႓ာဒီးယား)
MINUSTAH ေဟတီရွိ ကုလသမဂၢ အေျခက်ေရး တာဝန္
NCTR တယ္လီဗီြးရွင္း ႏွင့္ ေရဒီယိုအတြက္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (အာေမးနီးယား)
NEB ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ုဘုတ္အဖြဲ႕ (ရစ္က္စ္ဗယ္လ္ဂ္စတီရပ္(တ္)) 

(ေနာ္ေဝး)
NEC ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မတီ (ကေမ႓ာဒီးယား)
NGO အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း
OAS အေမရိကျပည္နယ္မ်ား ဆိုင္ရာ အသင္း
OCV ႏိုင္ငံျပင္ပမွ မဲ
ODIHR ဒီမိုကေရစီ အသင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရံုး (ဥေရာပရွိလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာအသင္း)
OMR အလင္းျဖင့္ အမွတ္ဖတ္စက္
ONI အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္႐ံုး (ေဟတီ)
OSCE ဥေရာပရွိ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အသင္း
OSD အသင္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရး
PEC စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (အာေမးနီးယား)
PEO ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ (အာေမးနီးယား)
PIANZEA ပစိဖိတ္ကြ်န္းစုမ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်၊နယူးဇီလန္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး

ကြန္ယက္     
PPLC ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေရး ေကာ္မတီ (ကင္ညာ)
PR အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားလွယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း စနစ္
REC အေျခက် ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိ (ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား)
RS Republika Srpska
SADC ေတာင္အာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အုပ္စု
SIEC ျပည္နယ္အဆင့္လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား)
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SRP ဆမ္ ရိန္ဆီပါတီ (ကေမ႓ာဒီးယား)
SRSG ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ (အာဖဂန္နစၥတန္)
STAE ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ စီမံညႊန္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန (တီေမာ-လက္စ္တီ)
SVR ျပည္နယ္အတြင္းရွိမဲေပးသူမ်ားအား စာရင္းေရးသြင္းျခင္း(ယူကရိန္း)
TCO ပိုင္ဆိုင္မႈ အတြက္စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြ
TSE ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ အထူးတရားရံုး (ေကာစတာ ရီကာ)
UK ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ
UN ကုလသမဂၢ
UNAMA အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ ကုလသမဂၢမွ ေထာက္ပံ့ေသာ တာဝန္
UNDP ကုလသမဂၢ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား
UNEAD ကုလသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ တိုင္းေဒသ
UNIORE ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အေမရိကန္မ်ားဆိုင္ရာ သမဂၢ
UNOPS လုပ္ငန္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေရး ကုလသမဂၢ႐ံုး
USAID ႏိုင္ငံတကာ တိုးတက္ေရးအတြက္ ယူႏို္က္တက္စတိတ္ ေအဂ်င္စီ
VVPAT မဲေပးသူဘက္မွ စစ္ေဆးထားေသာ စာရြက္စာတမ္း စစ္ေဆးမႈ လမ္းေၾကာင္း
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မိတ္ဆက္က႑

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းရွိမႈသည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ခြဲမရေအာင္ရွိေခ်၏။ တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္မွ ၎တို႔၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအတြင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို 
႐ိုး႐ိုးသားသားျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕လာရႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈငါးမ်ိဳးကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ညီၿပီး တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္အတြက္ တရားဥပေဒကိုတည္ 
ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ လံုးလံုးအမွီအခိုကင္းေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိ ေရြး 
ေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္း (EMB) မ်ား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္း။ ပါတီစံုၿပိဳင္ကြက္မ်ားႏွင့္ 
အာဏာခြဲေဝေရးတို႔အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဓေလ့မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း။ အားလံုးအတြက္ တန္းတူ 
ညီမွ်ျဖစ္ေအာင္ အတားအဆီးမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ တန္းတူအခြင့္ရ ႏိုင္ငံေရးျပိဳင္ပြဲျဖစ္လာေအာင္ 
လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဘ႑ာအသံုးစားရိတ္ကို စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညိႇေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ 
သည္။ ထိုစိန္ေခၚခ်က္္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္၊ ထိေရာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းပံုစံႏွင့္ အက်ိဳးရွိရွိ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုက်င့္သံုးျခင္းတို႔ ေပါင္းစည္းထား 
ေသာ ဘက္ေပါင္းစံုမွတံု႔ျပန္မႈလိုသည္။

ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံညႊန္ၾကားျခင္းတုိ႔သည္ ယခင္ကသတင္း 
အျဖစ္ အေရးအယူလုပ္ေဖာ္ျပျခင္းမခံခဲ့ရေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစ တုိက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီနည္းအရ မဲေပး 
ျခင္းျဖစ္ေစ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ဆႏၵမဲေကာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ထိုလုပ္ရပ္သည္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ 
တြင္တစ္ခုတည္းျပဳလုပ္ေသာ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ ထိုအရာသည္ အင္မတန္ 
မွ စီမံၫႊန္ၾကားထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာအရာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္းတြင္ လုပ္ရေသာ 
အရာျဖစ္သည္။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ေဝဖန္သံမ်ားနည္းႏိုင္ၿပီး စီမံပံုဆိုးဝါးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ထင္သေလာက္ မထိေရာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာပါက ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားမွာ ဆိုးဝါးႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ စီမံညႊန္ၾကားပံုသည္ တိုက္႐ိုက္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရသူမ်ားမွလြဲၿပီး ႐ႈံးနိမ့္ေသာပါတီပင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ သူ၏ရလဒ္ 
မ်ားကို စိန္ေခၚလင့္ကစား မည္သူမွသတိမထားမိဘဲ ေက်ာ္သြားေလ့ရွိၾကသည္။ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ 
အလယ္ေလာက္မွ စေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
က်င့္သံုးပံုတို႔သည္ အာဏာရွင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းသည့္ အဓိကက်ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခု 
အျဖစ္ စတင္ျမင္ေတြ႕၊ အစီရင္ခံစာ တင္လာၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတို႔က ပိုၿပီးဂ႐ုတစိုက္ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လာျပီ ျဖစ္သည္။

၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အလယ္ေလာက္မွစၿပီး ကမ႓ာအႏွံ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ား မေျပာင္းစဖူး ေျပာင္းလဲလာေလသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိုင္းအဝိုင္း 
အတြင္းတြင္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မီဒီယာတို႔၏ အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ 
ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကိုျမႇင့္တင္ေနေသာ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစီမံမႈကို ျပန္စဥ္းစားရန္ လို 
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အပ္ေၾကာင္း သတိထားမိျခင္းမွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ ၁၉၉ဝ အေစာပိုင္းကာလမ်ားမွစၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမရွိျခင္း 
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာသိနားလည္မႈ “ဗဟုသုတကြာျခားခ်က္” ကို ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထဲတြင္ “ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈကြာျခားခ်က္” ကသာလြန္ 
သြားသည္။ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ ၎တို႔၏႐ိုးသားမွန္ကန္မႈႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္အေပၚကုိ ယံုၾကည္မႈ 
ေလွ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူအမ်ားကလည္း ကိုယ္စားျပဳျခင္းကို အဆင့္ျမွင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စနစ္ကုိေျပာင္းလဲေရးအား အာ႐ံုစိုက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံညႊန္ၾကားျခင္းတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ယူရန္မွာ 
လည္း ထပ္တူထပ္မွ် အေရးႀကီးသည္။ ထို ျပဳျပင္ယူေရးဆိုသည္တြင္လည္း အာဏာစက္က်ယ္ျပန္႔ေသာ၊ 
တာဝန္ယူႏိုင္ေသာ ပမာဏမ်ားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမ်ား 
တည္ေထာင္ေရးပါဝင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တိုးတက္ေရးလည္းပါဝင္သည္။ အရည္ 
အေသြးျမင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္လည္းေပး၊ တစ္ခ်ိန္တည္း 
တြင္ လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္အတြက္လည္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို စီမံညႊန္ၾကားျခင္းသည္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္းကို ပိုမိုခံရသည့္အတြက္ ပိုၿပီး 
ပညာရွင္ဆန္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲသူ မန္ေနဂ်ာတို႔မွာ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီးျဖစ္သည္။ 
သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳလည္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
လည္းျဖစ္သည္။ အၾကံဉာဏ္အသစ္မ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကိုမွ်ေဝၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
ကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားလည္းရွိသည္။ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ 
ပြစဲည္းကမ္းတုိ႔အတြက္ အုပ္စုလိုက္ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္လည္း ေရြးေကာက္ 
ပြစဲီမံခန္႔ခြဲသူတိုင္း ႀကံဳေတြ႕ရေသာျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားရိွသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ပညာရွင္အဆင့္ ပိုမိုျမင့္ေသာ အဆင့္မွ တိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ ၎တို႔၏တာဝန္ျဖစ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
EMB မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အျမင့္စားမ်ားတြင္ တာဝန္ယူထားၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေရး ဘ႑ာေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အမွားအယြင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုစာရင္း ေရးသြင္းျခင္း 
ႏွင့္ အမွားအယြင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမ်ားအတြင္း မီဒီယာ၏အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံု၊ ထပ္
တိုးေျပာဆိုရလွ်င္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ မွန္ကန္မႈအား အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္လိုသူတို႔၏ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ား 
ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစီမံညႊန္ၾကားသူတို႔မွာ နားနားေနေနေနရသည္ဟူ၍မရွိေခ်။ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ 
စစ္မွန္မႈကိုထိန္းသိမ္းရျခင္းသည္ EMB ကို အေရွ႕ေရာက္ေနေစရန္အတြက္ ဆက္တိုက္ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲ 
လွမ္းေနရန္ လိုအပ္သည္။ 

ယခုလက္စြဲစာအုပ္သည္ ပညာရွင္ဆန္၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီၿပီး အမွီအခိုကင္းေသာ EMB မ်ား 
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ေန 
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ရေသာ သူတို႔ကိုတုိက္ရိုက္ထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ 
ပါက ေကာ္မရွင္၏ အျခားေသာ စိန္ေခၚမႈေလးရပ္ကိုပါ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနရေသာ သူတို႔ကိုပါအလားတူပင္ 
အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာတြင္ EMB ၏ အခန္း 
က႑ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာကမ႓ာအႏွံ႔မွ 
ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ေလသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ က်င့္ထံုးဥပမာမ်ားႏွင့္ မေအာင္ 
ျမင္ေသာ က်င့္ထံုးဥပမာမ်ားကိုလည္း ျပထားမည္ျဖစ္သည္။ ပံုစံကြဲမ်ားသည္ မတူညီေသာ အေျခအေန 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ သင့္ေတာ္မည္ဟူေသာအခ်က္ကို လက္ခံထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ရွိ 
ေသာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ မွ်တျခင္း၊ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ ႐ိုးေျဖာင့္မႈ၊ မဲေပးစနစ္၏လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈထိေရာက္မႈ၊ တာရွည္ခံမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈကိုဦးစားေပးမႈ၊ အက်ိဳးရွိျခင္း၊ ဘက္မလိုက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္း 
ဟူေသာ အေျခခံဝိေသသ လကၡဏာမ်ားကို ပိုမိုေက်ာ္လြန္ၿပီး သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳး ေယဘူယ်ပံုစံခ်ျခင္းမ်ိဳး 
ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ယခု စာအုပ္ထုတ္ေဝရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူလက္လွမ္းမီႏို္င္ေသာ ပံုျဖင့္ျပသလိုေသာ (ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္အဆံုးစြန္) စာေတြ႕ 
ေလ့လာေနရျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အသံုးအႏႈန္းတို႔မွ လြတ္ 
ေျမာက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုတည္ေထာင္ေနသူ၊ ေလာေလာလတ္လတ္ တည္ေထာင္ 
ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီထြက္ေပၚကာစေနရာတို႔ အတြက္ပါ 
အသံုးဝင္ေလသည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ ေကာင္းစြာတည္ေထာင္ထားေသာ EMB တို႔တြင္ စီမံညႊန္ၾကားမႈ 
တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္သံုးသပ္ျခင္းတို႔ အေပၚတြင္စိတ္ဝင္စားေသာ သူတို႔ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
က်င့္ထံုးမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳက႑ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကို ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ထိုစာအုပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚတြင္ စိတ္ဝင္စားေသာ 
သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာသူတို႔အတြက္ သာမက အစိုးရအတြင္းျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအတြင္း 
ျဖစ္ေစ၊ မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥ 
မ်ားကို စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္သူတို႔အတြက္ အသံုးဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးေလသည္။
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EMB ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ခက္ခဲနက္နဲ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈျပည့္ဝသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
ပံုသဏၭာန္၊ ပမာဏအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ၿပီး ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဌာန၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ ေရြးေကာက္ပြဲယူနစ္ဌာန သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဘုတ္အဖြဲ႕တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ Electoral Management Body (EMB) ဆိုသည့္ 
ေဝါဟာရတစ္ရပ္အျဖစ္ဖန္တီးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္သက္ဆိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳေပးသည့္ အဖြဲ႕ 
အစည္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိရည္ၫႊန္းပါသည္။ ၎အဖြ႕ဲအစည္း၏ ေနရာအဆင့္အတန္း လုပ္ငန္း 
ရပ္ဝန္းက်ယ္ျပန္႔မႈ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါ။ 

EMB ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သူ၏တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မွာ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတြက္ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာအခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အားလံုးကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ေသာ ဒီမို 
ကေရစီေရးရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဆႏၵမဲေကာက္ခံျခင္းမ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ရာထူးျပန္လည္ 
႐ုပ္သိမ္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး မဲမ်ားသည္လည္း တရားဝင္ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ 
သည္။ ထိုမရွိမျဖစ္ (ပင္မ) အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ -

က။ မဲေပးခြင့္ရွိသူကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း
ခ။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္သူမ်ား စာရင္းကို လက္ခံရယူၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 

စာရင္းကိုအတည္ျပဳျခင္း (ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္၊ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား)

ဂ။ မဲဆႏၵေကာက္ခံျခင္း
ဃ။ မဲမ်ားကိုေရတြက္ျခင္းႏွင့္
င။ မဲမ်ားကို စာရင္းစီျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုမရွိမျဖစ္တာဝန္မ်ားသည္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးသို႔ ေပးအပ္ထားျခင္းခံရပါက ထိုတာဝန္မ်ား 
ကို မွ်ေဝယူေသာဌာနမ်ား အားလံုးကုိ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္း) မ်ားဟုေခၚသည္။ 
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EMB သည္ တစ္ခုတည္း သီးသန္႔တည္ရွိေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မသက္ 
ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုေအာက္ရွိ ထင္ရွားေသာစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ယူနစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ 
သည္။

ထိုမရွိမျဖစ္အရာမ်ား ကို ထပ္မံံေပါင္းစည္းရမည္ ဆိုပါလွ်င္ EMB ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ၊ တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီေရးရာမ်ား 
ျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ နယ္နိမိတ္ေဘာင္ကိုကန္႔သတ္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 
အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေျပာၾကားျခင္း၊ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲဆိုင္ရာပဋိပကၡတို႔ကို ေျဖရွင္းျခင္းကဲ့သို႔  အျခားေသာတာဝန္တို႔ကိုလည္း ယူထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ မည္ 
သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဌာနတစ္ခုသည္ ဥပမာအားျဖင့္ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ျခင္း (နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ေရး 
ေကာ္မရွင္ အစရွိသည္ျဖင့္)၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး (ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုး)၊ 
ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရး (ဥပမာအားျဖင့္ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မရွင္) သုိ႔မဟုတ္ 
မဲဆႏၵရွင္တို႔အား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆို္င္ေသာအုပ္စု (ဥပမာ 
အားျဖင့္ ျပည္သူအသိပညာေပးေရးေကာ္မရွင္) တို႔သည္ အထက္ပါမရွိမျဖစ္အခ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
မျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္း) ဟု မေခၚထိုက္ပါ။ ထိုနည္းတူပင္ 
ေယဘုယ်လုပ္ငန္းအားျဖင့္ လူဦးေရစာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စာရင္းထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ လူဦးေရ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းဇယားထုတ္ျပန္ေရး သတင္းဌာနသည္လည္း 
EMB မေခၚထိုက္ပါ။

EMB အမ်ိဳးအမ်ိဳးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
မကၠဆီကိုႏွင့္ ပိုလန္တြင္ EMB မ်ားသည္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေရြးေကာက္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ 
တာဝန္ရွိသည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္သာ 
တာဝန္ယူသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားသည္ ျပည္နယ္အဆင့္ EMB မ်ားအတြက္သာ တာဝန္ 
ျဖစ္သည္။ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ (UK) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စီမံပံုတို႔မွာ 
ကြာျခားေလသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ 
ဌာနတို႔သည္လည္း EMB အျဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သတ္မွတ္ထားခံရျခင္းမ်ိဴးရွိေလသည္။ အေမရိကန္ 
ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (FEC) က သူ႔တာဝန္ကိုသတ္မွတ္ထားသည္မွာ “ဖက္ဒရယ္ စည္း႐ံုး 
လႈံ႕ေဆာ္ေရး ဘ႑ာေရးဥပေဒမ်ားကို ၫႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ အားေကာင္းေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း”ဟု ျဖစ္သည္။ 
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ထုိအဖြဲ႕အစည္မ်ိဳးသည္ အထက္ပါအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္ပါက EMB 
ဟုေခၚဆိုရန္ တရားမဝင္ပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ မတူညီေသာပါဝင္သည့္အရာမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ခြဲေဝျခင္းကို ထပ္ေပါင္းထည့္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္က႑မ်ား 
သည္လည္း အဆင့္မတူေသာ ဌာနမ်ားၾကား ခြဲေဝခံရႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်ိဳ႕အခ်က္တို႔သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ကိုင္ 
တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန) သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ အစုိးရ 
ေအဂ်င္စီမွကုိင္တြယ္ကာ အျခားေသာအရာတုိ႔ကုိ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မရွင္၊ အစုိးရဌာနတို႔၏ ေဒသဆုိင္ရာ 
႐ံုးခြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူတို႔က ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေလသည္။ (စပိန္ကဲ့သို႔)။ EMB 
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ဆိုေသာစကားသည္ ျမိဳ႕နယ္ေဒသတြင္းဆို္င္ရာ အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္  ေရြးေကာက္ပြဲကို အတူတကြ ပူးေပါင္း 
စီမံခန္႔ခြေဲသာ ႏုိင္ငံအဆင့္ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ကုိလည္း သုံးႏႈန္းႏုိင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
မဲစာရြက္မ်ား ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ရာထူးေနရာမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ကို ႏိုင္ငံအဆင့္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ေသာ 
ဆီြဒင္ေရြးေကာက္ပြဲ တာဝန္ရွိသူတို႔ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္းပံုစံ သံုးမ်ိဳး

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုၿပီး 
သံုးသပ္ထားျခင္းမွ ရလာေသာရလဒ္ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျပည္နယ္စီမံၫႊန္ၾကားေရး၏ ရွိၿပီးသားစနစ္တစ္ခု 
အေပၚ ေပါင္းထည့္ထားျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကုိလုိနီေခတ္ေႏွာင္းပုိင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပုံစံမ်ားသည္ ကုိလုိနီ 
ေခတ္ စီမံၫႊန္ၾကားမႈပံုစံမ်ား၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႊမ္းမိုးမႈကိုခံရႏိုင္သည္။ ပံုစံကြဲမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း 
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အမ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ္ ပံုစံႀကီးသံုးမ်ိဳးရွိသည္။ လြတ္လပ္ေသာ၊ အစိုးရဖြဲ႕ 
စည္းေသာႏွင့္ ပံုစံအေရာတို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္နယ္ေပါင္း ၂၁၇ ခုတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲပံုတို႔ 
ႏွင့္ EMB တစ္ခုခ်င္းစီကို ႏိုင္ငံတကာဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြဲ႕ 
အစည္း (International IDEA) ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈအေပၚ 
တြင္ အေျခခံထားေသာ ထပ္တိုးခ်က္ (က) တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (<http://www.idea.
int/data-tools/data/electoral-management-design> )

ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပံုစံႀကီး သံုးမ်ိဳးမွာ -

• လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံ
• အစိုးရဖြဲ႕စည္းေသာ ပံုစံ
• ပံုစံအေရာ

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံတြင္ လြတ္လပ္ေသာပံုစံ

ေရြးေကာက္ပြစီဲမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ လြတ္လပ္ေသာပုံစံသည္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကုိ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုခု 
၏ေလာင္းရိပ္မွလြတ္ၿပီး အစိုးရ၏စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ကင္းလြတ္ကာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ EMB 
တစ္ခုကက်င္းပၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သံုးသည္။ ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၏ 
ျပင္ပမွျဖစ္သည္။ အမွီအခိုကင္းေသာပံုစံ တစ္ခုေအာက္တြင္ EMB သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ ပိုင္ဆိုင္ 
ခြင့္ရၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ကာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာန တစ္ခုခုအေပၚတြင္ တာဝန္သက္ေရာက္ 
ေစျခင္းမရွိပါ။ တရားဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအေပၚတြင္ေတာ့ သက္ေရာက္မႈရွိပါ 
လိမ့္မည္။ ထိုပံုစံေအာက္တြင္ရွိေသာ EMB သည္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ခန္႔ခြဲရျခင္း 
ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူရျခင္းတုိ႔ကုိ ေကာင္းေကာင္းႀကီး စိတ္ႀကိဳက္ျပဳမူႏုိင္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္
ပိုင္းဆိုင္ရာတာဝန္ခံရမႈသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဴးကြဲျပားႏိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီအသစ္စက္စက္ စတင္ထူေထာင္ 
ခါစႏိုင္ငံမ်ားကမူ ထုိပံုစံကိုအသံုးခ်ၾကေလသည္။ အာေမးနီးယား၊ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ဘာ 
ကီနာ ဖာဆို၊ ကေနဒါ၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ အက္စတိုးနီးယား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လိုက္ေဘး 
ရီးယား၊ ေမာ္ရီတီးယပ္စ္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ပိုလန္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးတို႔တြင္သံုးသည္။
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အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ဌာနႏွစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ထား 
ေလသည္။ ထိုဌာနႏွစ္ခုလံုးမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွကင္းလြတ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ EMB မ်ားဟု ဆိုႏိုင္ 
ေလသည္။ ဌာနတစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ထက္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးတြင္ ပိုၿပီးတာဝန္ရွိကာ အျခား 
တစ္ခုမွာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို က်င့္သံုးျခင္း၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ 
အတြက္တာဝန္ရွိေလသည္။ လက္ေတြ႕မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးေရး EMB အား မူဝါဒခ်မွတ္ 
သည့္ EMB က ဝန္ထမ္းေရးရာႏွင့္ လုပ္ငန္းေရးရာတို႔တြင္ ဝင္မပါႏိုင္ေအာင္ တားဆီးေပးေသာစည္းမ်ဥ္းဥ
ပေဒသရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ “ႏွစ္မ်ိဳး အမွီအခိုကင္းေသာ” ေဘာင္ကို လြတ္လပ္ေသာ 
စနစ္ေအာက္တြင္ထားၿပီး အသံုးခ်ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ဥပမာျပရမည္ဆိုပါလွ်င္ ဂ်ာေမကာႏွင့္ ႐ိုေမးနီး 
ယားကိုျပရမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရဖြဲ႕စည္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံ

အစုိးရဖြ႕ဲစည္းေသာ ေရြးေကာက္ပြ ဲ စီမံခန္႔ခြမဲႈပုံစံရိွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားသည္ ဝန္ႀကီး 
ဌာန (ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက့ဲသုိ႔) စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဌာန တစ္ခုႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပုိင္တုိ႔မွ 
တစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုက်င္းပၿပီး စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ထိုပံုစံေအာက္ရွိ EMB သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္တည္ရွိၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ 
ဝန္ႀကီးသို႔ ေျဖရွင္းေျပာၾကားျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ ႁခြင္းခ်က္အနည္းငယ္ေလာက္မွလြဲၿပီး  ၎တို႔တြင္ “အဖြဲ႕ဝင္” 
မရွိပါ။ ၎တို႔၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြသည္ ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္တို႔ ဆီကိုသာ 
က်ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ 

ထိုပံုစံကိုအသံုးခ်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒိန္းမတ္၊ စကၤာပူ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ျဗိတိန္ (ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္သာသံုးၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္မသံုးပါ) ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ 
ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္တို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ 
ဆီြဒင္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ပင္မ EMB သည္ မူဝါဒေပါင္းစည္းေရးတာဝန္ကိုပါ ယူရသည္။

ပံုစံအေရာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံ

ပံုစံအေရာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံတြင္ EMB မွ ႏွစ္ခ်က္ပါဝင္ၿပီးဖြဲ႕စည္းပံုႏွစ္မ်ိဳးလည္း ပါဝင္ 
သည္။ (၁) မူဝါဒတစ္ခု၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခြဲအား လြတ္လပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေသာ EMB 
တစ္ခု (၂) ျပည္နယ္႐ံုးဌာနႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕တြင္း အစိုးရတြင္ရွိေသာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ EMB (အစိုးရပံုစံေအာက္တြင္ရွိေသာ EMB ကဲ့သို႔) ျဖစ္သည္။ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေသာ EMB က ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုထိကို လြတ္ 
လပ္ေသာ EMB က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ ပုံစံအေရာစနစ္ကုိ ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ စပိန္ႏွင့္ ယခင္ ျပင္သစ္ 
ကိုလိုနီေဟာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အေနာက္အာဖရိက၊ ဥပမာအားျဖင့္ မာလီႏွင့္ ဆီနီေဂါတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေသာ EMB ၏ အာဏာ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းတို႔အား အစိုးရဖြဲ႕စည္းသည့္ 
EMB ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ ပံုစံအေရာ ဥပမာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုက္ၿပီး ပံုသဏၭာန္ကြဲႏိုင္ကာ ထိုပံုစံကိုသံုးၿပီး 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားရာတြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရွင္းလင္းမႈ သိပ္မရွိေခ်။ ယခင္က 
လြတ္လပ္သည့္ EMB ပံုစံမွာ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး၊ စြန္႔ပစ္ခံထားရေသာ္လည္း စနစ္တက် ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ 
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သာသာထက္ အနည္းငယ္မွ်ပိုသည္ ဆို႐ံုမွ်သာ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ လြတ္လပ္သည့္ EMB သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္၊ 
စစ္ေဆးကာလက္ေတြ႕အသံုးခ်ျခင္းတို႔ကို အစိုးရဖြဲ႕စည္းထားသည့္ EMB ျဖင့္လုပ္သည္။ ၿပီးေနာကတ္ြင္ 
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ကြန္ဂို(ဘရာဇာဗီးလ္)တြင္ လုပ္သကဲ့သို႔ ရလဒ္မ်ားကိုစီစဥ္ၿပီး ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပး 
ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပင္သစ္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေကာင္စီသည္ ရလဒ္ကို 
စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ယူထားရၿပီး ပံုစံအေရာအတြင္းရွိ လြတ္လပ္ေသာ  EMB တြင္ 
ပါဝင္ေသာအရာတစ္ခုဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ခ်ဒ္တြင္ ထိုစနစ္သည္ ဆႏၵမဲေကာက္ခံျခင္းအတြက္သာ 
အက်ံဳးဝင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အက်ံဳးမဝင္ေခ်။ မာလီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို နယ္ေျမဆိုင္ရာ စီမံ 
ၫႊန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွက်င္းပၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္အေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးတို႔က ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ရလဒ္မ်ားကိုစီစဥ္ျခင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံတြင္ 
ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB သံုးခုရွိသည္ဟု ေျပာရမည္ (အစုိးရဖြဲ႕စည္းထားေသာတစ္ခုႏွင့္ လြတ္လပ္ 
ေသာႏွစ္ခုတို႔ ျဖစ္ၾကသည္)

ပံုစံအေရာအတြင္း EMB တို႔၏ အခ်င္းခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈမွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္သို႔မဟုတ္ က်င့္သံုး 
ပံုတို႔တြင္ ထင္ရွားစြာျပထားျခင္း မရွိေခ်။  ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ကာ အျငင္းပြားရမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ် 
ရွိသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂီနီယာျမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ခဲ့စဥ္က (ထိုစဥ္က ပံုစံအေရာသံုးေသးသည္) 
အာဏာရပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ EMB ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ႀကီးၾကပ္ရာ 
တြင္ႏွင့္ စစ္ေဆးရာတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို သံုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏အလုပ္ 
တြင္မႈသည္ အႀကီးအက်ယ္အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာအေထာက္အပ့ံေပးေရး အဖြ႕ဲအစည္း (IDEA) မွ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္နယ္နိမိတ္ ၂၁၇ခုအတြင္းေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲပံုမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ 
ၾကည့္ရာတြင္ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက လြတ္လပ္ေသာပံုစံကိုသံုးၿပီး ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက အစိုးရဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာပံုစံကုိသံုးကာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ပံုစံအေရာကို သံုးသည္။ (၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႏို္င္ငံအဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ဆိုလိုသည္)

ဇယား ၁ : ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ ပံုစံအက်ယ္သံုးမ်ိဳး၏ 
ဝိေသသလကၡဏာႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ EMB တြင္ပါဝင္ေသာအရာမ်ား

ထိုပံုစံ၏ 
႐ႈေထာင့္ႏွင့္ 
ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာ 

EMB

လြတ္လပ္ေသာ 
ပံုစံ

အစိုးရဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာပံုစံ

ပံုစံအေရာ

လြတ္လပ္ေသာ 

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား

အစိုးရဖြဲ႕စည္းထား 

ေသာပါဝင္ဖြဲ႕စည္း 

မႈမ်ား

လြတ္လပ္ေသာ 
EMB(s)

အစိုးရဖြဲ႕စည္းထား 

ေသာ EMB(s)

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ

လြတ္လပ္ေသာ  EMB

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 

အစိုးရဖြဲ႕စည္း 

ထားသည့္  EMB

အသင္းအဖြဲ႕ 
ဆိုင္ရာျပင္ဆင္ပံု

အစိုးရစီမံကြပ္ကဲမႈ 
ဌာနခြဲေအာက္မွ 
အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခု 
အေနျဖင့္ အမွီအခို 
ကင္းသည္။

ႏိုင္ငံ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ျမိဳ႕နယ္အစိုးရ၏ 
အတြင္း သို႔မဟုတ္ 
ေအာက္တြင္တည္ရွိ 
သည္။

အစိုးရစီမံကြပ္ကဲမႈ 
ဌာနခြဲေအာက္မွအသင္း 
အဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ 
အမွီအခိုကင္းသည္။

ႏိုင္ငံ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ 
ျမိဳ႕နယ္ အစိုးရ၏  
အတြင္း သို႔မဟုတ္ 
ေအာက္တြင္တည္ရွိ 
သည္။
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ထိုပံုစံ၏ 
႐ႈေထာင့္ႏွင့္ 
ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာ 

EMB

လြတ္လပ္ေသာ 
ပံုစံ

အစိုးရဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာပံုစံ

ပံုစံအေရာ

လြတ္လပ္ေသာ 

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား

အစိုးရဖြဲ႕စည္းထား 

ေသာပါဝင္ဖြဲ႕စည္း 

မႈမ်ား

လြတ္လပ္ေသာ 
EMB(s)

အစိုးရဖြဲ႕စည္းထား 

ေသာ EMB(s)

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ

လြတ္လပ္ေသာ  EMB

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 

အစိုးရဖြဲ႕စည္း 

ထားသည့္  EMB

လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း

လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
တာဝန္ကို အျပည့္အဝ 
အသံုးခ်သည္။

လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ 
အစိုးရလမ္းၫႊန္ေသာ 
စီမံႀကီးၾကပ္ ဌာန 
ေအာက္တြင္ရွိ။

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ 
အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပီး အခ်ဳိ႕ 
ကိစၥမ်ားတြင္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ခြင့္ရွိ။

လက္ေတြ႕ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ 
အစိုးရလမ္းၫႊန္ေသာ 
စီမံႀကီးၾကပ္ဌာန 
ေအာက္တြင္ရွိ၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ 
အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပီး 
အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ 
လြတ္လပ္ေသာ 
ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားက မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ခြင့္ရွိ။

နည္းစနစ္က်က် 
တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္း

အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္စီမံ 
ေရးဌာနခြဲအား အစီရင္ 
ခံစာတင္ရန္မလိုပါ၊ 
သို႔ရာတြင္ ခၽြင္းခ်က္ 
အနည္းငယ္ျဖင့္ 
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၊ 
တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ 
တို႔အား တာဝန္ခံမႈ ရွိရ 
သည္။

အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္စီမံ 
ေရးဌာနခြဲအား လံုးလံုး 
တာဝန္ခံရန္ရွိသည္။

အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္ 
စီမံေရး ဌာနခြဲအား 
အစီရင္ခံစာ 
တင္ရန္ မလိုပါ၊ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ 
တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ 
တို႔အား 
စည္းစနစ္အတိုင္း 
တာဝန္ခံမႈရွိရသည္။

အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္စီမံ 
ေရးဌာနခြဲအား လံုးလံုး 
တာဝန္ခံရန္ရွိသည္။

အာဏာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းေဘာင္ 
ကို တိုးျမႇင့္ရန္ 
အာဏာရွိသည္။  
ဥပေဒ ေအာက္တြင္ 
အမွီအခို ကင္းစြာ 
တည္ရွိသည္။

လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ 
အာဏာအကန္႔အသတ္ 
ရွိသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း 
ေဘာင္ကို တိုးျမႇင့္ရန္ 
အာဏာရွိသည္။  
ဥပေဒေအာက္တြင္ 
အမွီအခိုကင္းစြာ 
တည္ရွိသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲကို 
လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေနသူ 
မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ 
သို႔မဟုတ္ 
ႀကီးၾကပ္သည္။

လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
အာဏာအကန္႔အသတ္ 
ရွိသည္။
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ထိုပံုစံ၏ 
႐ႈေထာင့္ႏွင့္ 
ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာ 

EMB

လြတ္လပ္ေသာ 
ပံုစံ

အစိုးရဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာပံုစံ

ပံုစံအေရာ

လြတ္လပ္ေသာ 

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား

အစိုးရဖြဲ႕စည္းထား 

ေသာပါဝင္ဖြဲ႕စည္း 

မႈမ်ား

လြတ္လပ္ေသာ 
EMB(s)

အစိုးရဖြဲ႕စည္းထား 

ေသာ EMB(s)

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ

လြတ္လပ္ေသာ  EMB

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 

အစိုးရဖြဲ႕စည္း 

ထားသည့္  EMB

ဖြဲ႕စည္းပံု EMB ႐ံုးအတြင္းရွိေနစဥ္ 
ႀကီးၾကပ္စီမံေရး ဌာန၏ 
ျပင္ပမွ ျဖစ္ေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ျဖစ္ေစ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦး 
က ျဖစ္ေစ 
ဦးေဆာင္သည္။ 
ခြ်င္းခ်က္ 
အနည္းငယ္ေလာက္မွ 
လြဲၿပီး “အဖြဲ႕ဝင္” 
မရွိပါ။ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး ၏ 
ဌာနသာရွိသည္။

EMB ႐ံုးအတြင္းရွိေနစဥ္
ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဌာန၏ 
ျပင္ပမွ ျဖစ္ေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ျဖစ္ေစ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦး 
က ျဖစ္ေစ 
ဦးေဆာင္သည္။ 
“အဖြဲ႕ဝင္” မရွိပါ။ 
အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး၏ 
ဌာနသာရွိသည္။

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္ဆိုင္ရာ အာမခံ 
စာခ်ဳပ္ကမ္းလွမ္းမႈ 
ရွီေသာ္လည္း ပံုေသ 
သတ္မွတ္ထားေသာ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္ မရွိပါ။

အမ်ားအားျဖင့္ ဝန္ထမ္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ 
မသိႏိုင္ပါ။ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး၏ 
႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္ အာမခံမရွိေသာ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္ဆိုင္ရာ အာမခံ 
စာခ်ဳပ္ ကမ္းလွမ္းမႈ 
ရွိေသာ္လည္း ပံုေသ 
သတ္မွတ္ထားေသာ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္ မရွိပါ။

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္ကို အာမခံ 
ထားျခင္းမရွိပါ။

ဘက္ဂ်က္ေငြ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။ 
အစိုးရ၏ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ေငြသည္ 
အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခု၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ 
ထဲတြင္ ပါသည္ 
သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ 
အာဏာပိုင္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြထဲတြင္ ပါသည္။

သီးသန္႔ခြဲေပးထားေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြ ရွိသည္

ဘတ္ဂ်က္ေငြသည္ 
အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခု၏  ဘတ္ဂ်က္ေငြ 
ထဲတြင္ ပါသည္ 
သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ 
အာဏာပိုင္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြထဲတြင္ပါသည္။

*လြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ကိုသံုးေသာ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္တြင္ စည္းမ်ဥ္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
အာဏာရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ EMB မရွိပါ
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သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၁ : ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ ပံုစံအက်ယ္သံုးမ်ိဳး၏ 
ဝိေသသလကၡဏာႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ EMB တြင္ပါဝင္ေသာအရာမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ပံုစံသံုးမ်ိဳး

လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံ ပံုစံအေရာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေသာပံုစံ

လြတ္လပ္ေသာ  
EMB

လြတ္လပ္ 
ေသာ EMB

အစိုးရဖြဲ႕စည္း 
ေသာ EMB

အစိုးရဖြဲ႕စည္း 
ေသာ EMB

ဥပမာ ဥပမာ ဥပမာ

ေရြးေကာက္ 
ပြဲဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး သ

ို႔မဟ
ုတ

္ ဗဟိုေရြး 
ေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္

သီးသန္႔ 
CEC + 

ဥပေဒေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာန

သ
ို႔မဟ

ုတ
္

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာင္စီ + 

အတြင္းဝန္ႀကီး 
ဌာန

ျမိဳ႕နယ္ 
အာဏာပိုင္ 

မ်ား

သ
ို႔မဟ

ုတ
္

အတြင္းဝန္ 
ႀကီးဌာန

CEC = ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲပံု ေျပာင္းသြားေသာအခါ EMB ထံမွ မည္သည္တို႔ 
ရရွိႏိုင္မည္နည္း

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံသည္ EMB ၏ပံုစံအတြက္ အေရးႀကီး 
ေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခုတည္းအေနႏွင့္ လံုးစည္းသတ္မွတ္မည့္အစား က်င့္ၾကံ 
ျပဳမူပံုသံုးခုအေနႏွင့္ စဥ္းစားျခင္းကပိုမုိ႐ိုးရွင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ EMB အျပဳအမူတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာမူဝါဒေဘာင္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ EMB တစ္ခု လည္ပတ္ေနေသာ ယဥ္ေက်း 
မႈပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚတြင္လည္း အမ်ားႀကီးမွီတည္မႈရွိသည္။ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားက ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကတိ 
ကဝတ္မ်ားကို ပါဝင္ေစၿပီး EMB တစ္ခုကို လြတ္လပ္စြာႏွင့္ ဘက္မလိုက္ဘဲ လႈပ္ရွားမႈျပဴေစႏိုင္သည္၊ 
EMB ကို ေပးထားေသာ အာဏာအတိုင္းအတာပမာဏႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ 
အဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းတို႔၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္၊  အဖြဲ႕ 
ဝင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းတို႔ကို မည္သို႔ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည္ ဆိုသည့္နည္းလမ္း၊ တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈ မူ 
ေဘာင္ႏွင့္ EMB ဘက္မွ တရားစြဲႏိုင္ သို႔မဟုတ္ တရားစြဲခံရႏိုင္ေသာ တရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳခံ
ထားရေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အျပိဳင္အဆိုင္သေဘာရွိေသာ ႏိုင္ငံ 
ေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါရွိေသာ EMB ႏွင့္ ထိုကိစၥႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 
အသင္းအဖြဲ႕မွ မဟုတ္ေသာ သူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB တို႔သည္လည္း အမွီအခိုကင္းေသာ ပံုစံ 
အတိုင္း ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လည္ပတ္ပံုမွာ ကြာျခားႏိုင္သည္။ ထိုနည္းတူပင္ ေဒသဆိုင္ရာ ေရြး 
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ေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ဌာနရွိသည့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ ပံုစံေအာက္ရွိ EMB ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ 
ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို မွီခိုရေသာ EMB ႏွင့္ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကြဲျပားႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေအာက္ပါတြင္ ပံုစံသံုးမ်ိဳးႏွင့္ ၎တို႔၏ EMB တို႔၏ ေယဘုယ် လကၡဏာ 
မ်ား၊ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယား ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ တို႔တြင္ အဓိကက်ေသာ 
အခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံႀကီးသုံးမ်ိဳးေအာက္ရွိ EMB မ်ား၏ ဂုဏ္သတိၱမ်ား

ပံုစံအေရာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ တည္ေဆာက္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဴး၊ အတြင္းပိုင္း ဆက္ 
ဆံေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဂုဏ္သတၱိအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို လႊမ္းျခံဳလ်က္ရွိသည္။ ဇယား ၁ တြင္ ျပထားေသာ ဝိေသသ 
လကၡဏာမ်ားမွလြဲၿပီး ၎၏မရွိမျဖစ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္း 
မရႏိုင္ေခ်။ ပံုစံအေရာ EMB မ်ား၏ ဆက္ဆံေရးသည္ သူ၏ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္မည့္နည္းလမ္းကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထင္ရွားလွသည္။ အက်ိဳးထိေရာက္ေသာ ပံုစံအေရာ EMB 
ရွိ မူေဘာင္မ်ားသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာင္ထားေသာ 
မူဝါဒမ်ားၾကား၊ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရာ EMB မ်ားၾကားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
EMB မ်ားၾကားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားခြဲေဝမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္သည္။ 
ဇယား ၄ တြင္ ပံုစံအေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ EMB ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ၏ ဂုဏ္သတၱိ 
ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို ျပထားေလသည္။

ပံုေသႏွင့္ ယာယီ EMB မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ဥေပေဒျပဳေရးပံုစံႏွင့္ မူၾကမ္း 
ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံကိန္းေရးဆြဲဲျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စာရင္းေရးသြင္းေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား 
စာရင္းေရးမွတ္ျခင္း၊ ပါတီႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ျခင္း၊ မဲေပး 
ျခင္း၊ မဲေရျခင္း၊ ရလဒ္မ်ားကိုစီစဥ္ျခင္း၊ မဲစာရင္းေၾကျငာျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္ ၿပီးေသာအခါ ေနာက္ထပ္တစ္ခုအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ 
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးကို ေရြးေကာက္ပြဲလည္ပတ္ပံုဟုေခၚသည္။ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၂ တြင္ ျပထားသည့္ 
အတိုင္းျဖစ္သည္

ပံုေသကသင့္ေတာ္သေလာ၊ ယာယီ EMB က သင့္ေတာ္သေလာဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လည္ပတ္ပံု အတြင္းရွိ အလုပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္တြက္သင့္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ပံုေသအသင္းဌာနတစ္ခု 
ဖြဲ႕စည္း ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ကုန္က်မည့္ေငြႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္တစ္ခုလုပ္တိုင္း အသင္းဌာနတစ္ခုကို 
တည္ေထာင္ရာတြင္ ကုန္က်မည့္ေငြႏွင့္အခ်ိန္ကို ထည့္တြက္ႏႈိုင္းခ်ိန္ရန္လိုသည္။ ယာယီ EMB မွာ 
သင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသင္းဌာနတို႔၏ မွတ္ 
ႏိုင္စြမ္းရည္မည္မွ်ၾကာရွည္ခံႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္လွသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ပံုမွန္ အျမဲလိုလိုျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းအတြက္ ေရြးေကာက္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ လုပ္ေနရခ်ိန္ 
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ရႈေထာင့္

မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အခ်က္မ်ား

မျဖစ္ႏို္င္ေသာ 
အခ်က္မ်ား

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ

စီစဥ္မႈ

အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္ 
စီမံမႈဌာနေအာက္မွ 
အသင္းအဖြဲ႕ 
တစ္ခုအေနႏွင့္ 
အမွီအခိုကင္းသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ 
အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
မျဖစ္ျခင္း 

လက္ေတြ႕အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ျခင္း

လက္ေတြ႕ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ 
အတြက္ တာဝန္ကို 
အျပည့္အဝ 
အသံုးခ်သည္။

သူ၏ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္အတူ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ 
တရားစြဲႏိုင္ေသာ တရားစြဲခံရႏိုင္ေသာ အရာတစ္ခု 
ျဖစ္ႏိုင္သည္ (ဥပမာအဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ေဘာ့တ္စဝါနာ၊ 
ကြန္ဂိုသမၼတႏိုင္ငံ၊ ကင္ညာႏွင့္ လီသြားနီးယား)
သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒႏွင့္ မဆိုင္ေသာအရာ 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

(ဥပမာ- မိုဇမ္ဘစ္ဂ္)

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
တရားဥပေဒ၏ 
အထက္တြင္မရွိျခင္း

တာဝန္ခံႏိုင္မႈ အစိုးရ၏ အပီအျပင္ 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေအာက္ 
တြင္ တည္ရွိသည္။

သာမန္အားျဖင့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ဥပေဒျပဴေရး 
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တို႔ အေပၚတြင္ 
တာဝန္ရွိသည္။ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္တိုင္ 
စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကြဲျပားသည္။ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဘ႑ာေငြထုတ္ယူျခင္း၊ 
ေျပစာထုတ္ယူျခင္းတို႔ကို အစိုးရႀကီးၾကပ္စီမံမႈဌာန၏ 
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈအနည္းငယ္မွ်သာပါျခင္း 
ျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေလသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္တာဝန္ခံႏိုင္မႈ အဆင့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ေလသည္။ 

အစိုးရႀကီးၾကပ္ 
စီမံေရးဌာန အတြက္ 
တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ 
တာဝန္မရွိပါ။ အစိုးရ 
ေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ 
ေစရန္သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မူဝါဒ၊၊ 
ဘ႑ာ ေရးႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ 
တာဝန္ခံမႈရွိသည္။

အာဏာမ်ား မူဝါဒဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို 
အမွီအခိုကင္းကင္း 
သတ္မွတ္ေဘာင္ 
အတြင္းေရာက္   
ေအာင္လုပ္ႏိုင္ 
စြမ္းရွိသည္။

သာမန္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္း မူဝါဒေဘာင္ကို အမွီအခို ကင္းကင္းႏွင့္ 
ဥပေဒေဘာင္အတြင္း မလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ 
က်င့္သံုးမႈအတြက္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို ျခံဳငံုၾကည့္ပါက က်ယ္ျပန္႔စြာရထားသည္။. 
သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ငွားယူျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ 
ျခင္း၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳး လုပ္ႏိုင္ေကာင္း 
လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က် ပစၥည္းဝယ္ယူ 
ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းဇယားကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ 
ရရွိလိမ့္မည္။

ဇယား ၂  : အမွီအခိုကင္းေသာပံုစံ၏ေအာက္တြင္ EMB တစ္ခု၏ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအခ်က္၊ ျဖစ္ႏို္င္ေခ်ရွိေသာအခ်က္၊ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ား
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ရႈေထာင့္

မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အခ်က္မ်ား

မျဖစ္ႏို္င္ေသာ 
အခ်က္မ်ား

ဖြဲ႕စည္းပံု EMB ႐ံုးထဲတြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ေနစဥ္ စီမံႀကီးၾကပ္ 
ေရးဌာန ၏အျပင္ 
ဘက္မွ ျဖစ္ေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
“ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား” ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္မွသူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ 
သည္။

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္ အာမခံ 
စာခ်ဳပ္ရွိသည္။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ ရွိသည္။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဌာန 
၏ သေဘာတစ္ခု 
တည္းျဖင့္ 
ထုတ္ပယ္ခြင့္မရွိ

ဘတ္ဂ်က္ေငြ အစိုးရ၏ေန႔စဥ္ 
ဝင္ေရာက္ စီမံမႈ 
မပါဘဲ အမွီအခို 
ကင္းစြာ ကိုယ္ပိုင္ 
ဘတ္ဂ်က္ပိုင္ဆိုင္ၿပီး 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္း 
ရွိသည္။

ဥပေဒျပဳေရးလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ခြဲျခားၿပီး ေပးထားေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ ရန္ပံုေငြကို 
ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဌာနခြဲ သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္ 
အသိုင္းအဝိုင္းမွ ရရွိႏို္င္သည္

မည္သည့္အစိုးရဝန္ 
ႀကီးဌာန၏ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြ 
စာရင္း အတြင္းမွ 
မက်ေရာက္ပါ။

ဝန္ထမ္း သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒကို 
ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ရွိသည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္ကို ခန္႔ထား 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
အစိုးရ အမႈထမ္း 
ျဖစ္ရန္မလိုပါ။

တြင္ သို႔မဟုတ္ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနရာတြင္ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရး တို႔ 
ျပဳလုပ္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ 
အားေပးမႈ လိုအပ္ေနလွ်င္ ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသင္းဌာနသည္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ အာေမးနီး 
ယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ အင္ဒိုနီးရွား မကၠဆီကို၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
တို႔တြင္ ပံုေသ EMB ကိုထိန္းသိမ္းအသံုးျပဳသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္းတြင္သာ အလုပ္လုပ္ေသာ ယာယီ 
EMB မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုတိုင္းျပည္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ၊ အစိုးရဖြဲ႕စည္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပံုစံ 
အေရာ မည္သည္ကုိမဆို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေသာ EMB သည္ 
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ယာယီသာျဖစ္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းေသာ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္သူတို႔၏ နိစၥဓူဝတာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိေသးသည့္အျပင္ EMB တြင္ဝင္ေရာက္ရန္ ခန္႔အပ္ 
ထားသည္မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္းသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကိုအစိုးရဖြဲ႕စည္းေသာ စနစ္အတိုင္းက်င့္သံုးေသာ ဆီြဒင္ကဲ့သို႔ေသာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္း 
မ်ား အသစ္ျပန္လည္တိုးခ်ဲ႕ေရးအပါအဝင္ စသည္တို႔ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပံုေသဝန္ထမ္း အနည္းငယ္ကို 
ခန္႔အပ္ထားေလသည္။ ပံုစံအေရာကုိ အသံုးျပဳေသာ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
EMB သည္ အသင္းဌာနဆိုင္ရာ မွတ္စရာတို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ပံုေသခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လြတ္ 
လပ္ေသာ EMB သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြက္သာ ယာယီတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းစနစ္တြင္ အမွီအခိုကင္းေသာပံုစံကိုအသံုးျပဳေသာ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ 
ႏိုက္ဂါႏွင့္႐ိုေမးနီးယားတို႔တြင္ ရာထူးနိမ့္ေသာ ယာယီဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB တို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲလည္ပတ္ 
ေနေသာပံုေသ ဗဟုိျပဳ EMB မ်ားရိွသည္။႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႕အစည္းကမူ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ႏွင့္ 
မဲဆႏၵနယ္ယူနစ္ အဆင့္တို႔အတြက္ပါ ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ EMB မ်ားရွိသည္္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ ဗဟို 
ႏွင့္ ခ႐ိုင္ႏွစ္မ်ိဴးလံုးအတြက္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ EMB မ်ားရွိသည္။ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြက္ ယာယီ EMB မ်ားရွိၾကသည္။ ရာထူးအနိမ့္ EMB ၏တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ 
ေရး လိုအပ္ခ်က္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ကာ ထိုတည္ေဆာက္ပံုတို႔ကို မဲေပးမည့္ေန႔မတိုင္မီ တစ္လမွ 
ေျခာက္လအတြင္း ခန္႔အပ္ခ်ထားေလ့ရွိသည္။ ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ EMB တို႔သည္ ဗဟိုႏွင့္ ဥေရာပ 
အေရွ႕ဘက္ ေရြးေကာက္ပြဲအမႈေဆာင္မ်ားအသင္း (ACEEEO) (ယခုတြင္ေတာ့ ဥေရာပ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အမႈေဆာင္ အသင္းျဖစ္) ၏ အားေပးမႈေၾကာင့္ ဥေရာပတိုက္ အလယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပိုမိုျပဳလုပ္ေလ့ 
ရွိၾကသည္။ ထိုျပင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဥေရာပ႐ံုးရွိ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေကာပို 
ေရးရွင္းအသင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတို႔မွ ၫႊန္းသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တည္ေဆာက္မႈ 
မ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာမွတ္မိႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆက္မျပတ္ေရးတို႔ကိုလည္း အားေပးသည္ဟု 
ဆိုသည္။

ဗဟိုျပဳစနစ္ရွိေသာႏွင့္ ဗဟိုျပဳစနစ္မရွိေသာ EMB မ်ား

EMB ၏ အာဏာ ႀကီးထြားမႈ သို႔မဟုတ္ အာဏာခြဲေဝေပးမႈသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အစိုးရ၏စနစ္
အေပၚတြင္မူတည္သည္။တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တာဝန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ EMB ကို ႏိုင္ငံအဆင့္ တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ္ 
လည္း တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မတူညီေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွလႈပ္ရွားျခင္းမ်ိဳးမ်ား
ရွိႏိုင္ၿပီး မတူညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းမ်ိဳးရွိႏိုင္ေလသည္။

EMB ၏ သေဘာ သဘာဝကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒအတြင္း အမ်ားအားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုထားေလ့ရွိၾကသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သို႔ ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္ တစ္ခုတည္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ထားသည္ 
ျဖစ္ေစ ၊အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံၫႊန္ၾကားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ တိတိပပ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
ဥပေဒတစ္ခုမွယူထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ တရားဥပေဒမူေဘာင္သည္ ဗဟို သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB ကို 
ေပးထားေသာအာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဒသခံ သို႔မဟုတ္ အဆင့္နိမ့္ေသာ EMB မ်ားအား 
ေပးထားေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ခြဲျခားထားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာေဘးတိုက္ အဆင့္တူ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ခြဲေဝေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
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ရႈေထာင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္မ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အခ်က္မ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေသာ

အခ်က္မ်ား

အသင္းဌာန 
ဆိုင္ရာ 
စီစဥ္ထားရွိမႈ

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာဌာန ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ 
အာဏာပိုင္ အစိုးရအတြင္း 
တြင္ တည္ရွိႏိုင္သည္။

ဌာနတစ္ခု၊ကိုယ္စားလွယ္ဌာန 
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႔နယ္ 
အာဏာပိုင္ တစ္ဦးလည္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္စီမံမႈ 
ဌာနေအာက္မွ အမွီ 
အခိုကင္းေသာအသင္း 
ဌာန တစ္ခုမဟုတ္ပါ

လက္ေတြ႕ 
အေကာင္ 
အထည္ေဖၚျခင္း

လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ျခင္းသည္ 
အစိုးရ ႀကီးၾကပ္စီမံဌာန၏  
လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္ 
ရွိသည္။

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္အတြက္ရွိေသာ တာဝန္မ်ား 
ကို ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဌာနမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္ 
မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝႏိုင္သည္။

တာဝန္ခံႏုိင္မႈ အစိုးရ၏ႀကီးၾကပ္စီမံမႈဌာန 
အတြက္ မူဝါဒဘ႑ာေရး၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ပံုတို႔အေပၚ လံုးလံုး 
တာဝန္ခံႏိုင္ရမည္။

အာဏာမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ အာဏာကို 
ကန္႔သတ္ထားသည္။

မၾကာခဏဆိုသလိုေရြးေကာက္ပြဲ 
လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈတာဝန္မ်ားကို အျခားေသာ 
ဌာနမ်ား ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား 
ႏွင့္ မွ်ေဝႏိုင္သည္။

အမွီအခိုကင္းေသာ  
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
ဆိုင္ရာ အာဏာမရွိပါ

ဖြဲ႕စည္း 
တည္ေဆာက္ပံု

ဝန္ႀကီးတစ္ဦး သို႕မဟုတ္  
ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းတ။စ္ဦးက 
ဦးေဆာင္သည္

ခြ်င္းခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕မွလြဲၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ 
မပါရွိပါ။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ဌာနသာ ရွိသည္ (ရွိခဲ့လွ်င္) 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာနကို 
ႀကီးၾကပ္စီမံေရးက သီးသန္႔ 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သက္

အဖြဲ႕ဝင္ မရွိေသာေၾကာင့္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သက္မရွိေခ်

ဘတ္ဂ်က္ေငြ ဘတ္ဂ်က္ေငြသည္လည္း 
အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာန၏ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြထဲတြင္ပင္ 
ပါဝင္သည္။

အလွဴရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ 
ဘ႑ာေငြ ရႏိုင္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ေငြ 
ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ျခင္း မလုပ္ပါ

ဝန္ထမ္း အမ်ားစုသည္ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္သူဝန္ထမ္းဌာနမ်ား၏ 
အျပင္မွလည္းေခၚယူခန္႔ထား 
ႏိုင္သည္။

မိမိကိုယ္ပိုင္ ဝန္ထမ္း 
ခန္႔အပ္ျခင္း၊ 
ထုတ္ပယ္ျခင္း 
တို႔ကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ

ဇယား ၃   :  အစိုးရပံုစံေအာက္တြင္ EMB တစ္ခု၏ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအခ်က္၊ 
ျဖစ္ႏို္င္ေခ်ရွိေသာအခ်က္၊ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ား
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ႏိုင္ငံ ျပင္သစ္ ဂ်ပန္

EMB အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား

အမွီအခိုကင္း သည့္ 
EMB 

အစုိးရဖြဲ႕စည္း 
ထားသည့္ EMB

အမွီအခိုကင္း သည့္ 
EMB 

အစုိးရဖြဲ႕စည္း 
ထားသည့္ EMB

ေခါင္းစဥ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒေကာင္စီ

အတြင္းဝန္ႀကီး 
ဌာန ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္ အလက္ 
ဌာန

ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္စီ

(CEC)

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
အတြင္းေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
မဲဆႏၵနယ္

ဖြဲ႕စည္း  
တည္ 
ေဆာက္ပံု

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒ အရ အဖြဲ႕ဝင္ 
၉ ဦးႏွင့္  ဖြဲ႕စည္း 
ထားၿပီး ၃ ဦး စီကို 
သမၼတ၊ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
အထက္ လႊတ္ေတာ္ 
တို႔မွ ေရြးခ်ယ္ထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။

မသိရပါ လႊတ္ေတာ္မွ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦး

မသိရပါ

တည္ 
ေဆာက္ပံု

ပံုေသ ပံုေသ ယာယီ၊ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာက္သက္ 
၃ ႏွစ္

ပံုေသ

ဖြဲ႕စည္း 
ပါဝင္ေသာ 
EMBမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း 
ဆက္ႏြယ္မႈ

လစ္ဟာမႈႏွင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ     
အျငင္းပြားမႈမ်ားသာ

ေရြးေကာက္ပြဲ၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အဓိက လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကို 
က်င္းပျခင္း 
ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

ဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းရွိ 
အေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမွဴးဌာနက 
CEMC ကို စီစဥ္ 
ၫႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့ေပး 
သည္။ CEMC 
အစည္းအေဝး၏ 
မိနစ္ပိုင္းကာလမ်ား 
ကို ဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးတြင္ 
ရရွိႏိုင္သည္

CEMC ၏ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ၿပီး ၎တို႔၏ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
ခ်က္မ်ားသည္ 
ေဒသအဆင့္ႏွင့္ 
ျမိဳ႕နယ္အဆင့္  
EMB မ်ားသို႔ 
အာဏာခြဲေဝေပးရန္ 
ျပဴလုပ္ျခင္း

ဇယား ၄     ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာပံုစံအေရာ၏ေအာက္တြင္ EMB 
ဂုဏ္သတၱိ ဥပမာမ်ား
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ႏိုင္ငံ ျပင္သစ္ ဂ်ပန္

EMB အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား

အမွီအခိုကင္း သည့္ 
EMB 

အစုိးရဖြဲ႕စည္း 
ထားသည့္ EMB

အမွီအခိုကင္း သည့္ 
EMB 

အစုိးရဖြဲ႕စည္း 
ထားသည့္ EMB

ဖြဲ႕စည္းပါဝင္ 
ထားေသာ 
EMBတို႔၏ 
အာဏာႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားတြင္ဆန္ကာတင္ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို 
လက္ခံၿပီး သမၼတ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၏ 
စည္းကမ္းႏွင့္ညီ/ 
မညီကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ျခင့္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို 
ေၾကျငာျခင္း 
လႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
တြင္ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ 
အားလံုးကို 
က်င္းပျခင္း စီစဥ္ 
ၫႊန္ၾကားျခင္း

ေယဘုယ်လမ္းၫႊန္ 
ခ်က္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို 
စီစဥ္ၫႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ 
ျခင္း

မည္သည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမဆို၏ 
စီစဥ္ၫႊန္ၾကားေရး
ဆိုင္ရာက်င့္သံုးပံုႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္။
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ႏိုင္ငံ ဆီနီေဂါ               စပိန္ 

EMB အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား

အမွီအခိုကင္း သည့္ 
EMB 

အစုိးရဖြဲ႕စည္း 
ထားသည့္ EMB

အမွီအခိုကင္း သည့္ 
EMB 

အစုိးရဖြဲ႕စည္း 
ထားသည့္ EMB

ေခါင္းစဥ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္

အတြင္းဝန္ႀကီး 
ဌာန၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အေထြေထြ ဦးစီးဌာနခြဲ

ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ 
ဘုတ္အဖြဲ႕

အတြင္းဝန္ႀကီး 
ဌာန၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အေထြေထြ ဦးစီးဌာနခြဲ

ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆာက္ပံု

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒေကာင္စီတြင္ 
က်မ္းက်ိန္ထားေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦး 

မသက္ဆုိင္ပါ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ 
တရားသူႀကီး ၈ ဦး + 
ကြ်မ္းက်င္သူ ၅ ဦး 
(ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ဥပေဒ၊ 
လူမႈေဗဒ ပါေမာကၡ 
အစရွိ သည္ျဖင့္)
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳ 
ပါတီမ်ားကလည္း 
ဆက္ႏြယ္ အၾကံေပး 
ၾကသည္။ ဥကၠ႒ႏွင့္ 
ဒုဥကၠ႒တို႔ကို 
ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ 
ဘုတ္အဖြဲ႕က 
ထိုတရားသူႀကီး ၈ ဦး 
ထဲမွ ေရြးခ်ယ္သည္။

မသက္ဆိုင္ပါ

တည္ 
ေဆာက္ပံု

ပံုေသျဖစ္သည္ ပံုေသျဖစ္သည္ ပံုေသျဖစ္ၿပီး 
လႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ          
၄ ႏွစ္ တစ္ခါၿပီးတိုင္း 
အသစ္ျပန္လဲသည္။

ပံုေသျဖစ္သည္

ဖြဲ႕စည္းပါဝင္ 
ထားေသာ 
EMBမ်ား 
အၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈ

လြတ္လပ္ေသာ 
ႀကီးၾကပ္မႈ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အား စစ္ေဆး 
ၾကည့္ရႈ 
အတည္ျပဳျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္လံုးကို က်င္းပ 
စီစဥ္ ၫႊန္ၾကားျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္လံုးကို 
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ 
ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို အကုန္ 
အေကာင္ အထည္ 
ေဖၚက်င့္သံုးျခင္း
အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားခ်မည္ဆိုပါက 
အျခားေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ရမည္။
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ႏိုင္ငံ ဆီနီေဂါ               စပိန္ 

EMB အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား

အမွီအခိုကင္း သည့္ 
EMB 

အစုိးရဖြဲ႕စည္း 
ထားသည့္ EMB

အမွီအခိုကင္း သည့္ 
EMB 

အစုိးရဖြဲ႕စည္း 
ထားသည့္ EMB

ဖြဲ႕စည္း 
ပါဝင္ထား 
ေသာ 
EMB တို႔၏ 
ထင္ရွားေသာ 
အာဏာႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား

လြတ္လပ္ေသာ 
ႀကီးၾကပ္မႈ  
ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အား စစ္ေဆး 
ၾကည့္ရႈ အတည္ 
ျပဳျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္လံုးကို က်င္းပ 
စီစဥ္ ၫႊန္ၾကားျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ႀကည့္ 
ျခင္း ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား 
ကို ဇကာတင္ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ျခင္းရလဒ္ 
ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ရာထူး 
ေပးအပ္ျခင္း

မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
စာရင္းျပဳစုျခင္း 
မဲေပးျခင္း၊ 
မဲေရတြက္ျခင္း 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စာရင္းဇယားမ်ား
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EMB တစ္ခု၏ မတူညီေသာ ဌာနခြဲမ်ားအၾကား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ EMB တို႔အၾကား 
ျဗိတိန္ တြင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ေကာစတာ ရီကာ ၊ဂါနာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲ အားလံုးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာဗဟိုျပဳစနစ္အေျခစိုက္ EMB တစ္ခုရွိၿပီး စီရင္စု ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တို႔တြင္႐ံုးငယ္ ႏွစ္ခုထားထားေလ့ရွိၾကသည္။ ခြဲျခားေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အဆင့္ဆင့္အလိုက္ EMB 
အေပၚတြင္ တာဝန္ယူရေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္၊ စီမံၫႊန္ၾကားခြင့္ရ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ရြာ 
အဆင့္တို႔တြင္ပင္ အဆင့္ဆင့္ အာဏာခြဲေဝေပးရန္ မတူညီေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပးရန္ 
ခန္႔အပ္ထားသည္တို႔ရွိသည္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ လီသြားနီးယားႏွင့္ စလိုဗားကီးယားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံအေျမာက္ 
အျမားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုလုပ္ရန္အတြက္ တာဝန္မ်ားကို ေပးအပ္ေသာ 
ဗဟိုျပဳ EMB မ်ားရွိသည္။
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အစိုးရဖဲြ႕စည္းေသာ သို႔မဟုတ္ အေရာပံုစံကိုသံုးေသာ တိုင္းျပည္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား 
ထံသို႔ မွီခိုေကာင္း မွီခိုရလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသည္ ျမင့္ျမင့္မားမား ဗဟိုျပဳစနစ္မဲ့ေသာ မူဝါဒ 
ေရးရာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB တစ္ခုရွိကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို စီမံရန္ 
အတြက္ ျမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားပါဝင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုကိုသံုးကာ 
ဟန္ေဂရီႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္သည္လည္း ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ EMB မ်ားသို႔ အာဏာအခ်ိဳ႕လႊဲေျပာင္းေပးထားသည္။ 
ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားအား သင့္ေတာ္ေသာ ရာထူးမေပးဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ား 
ခြဲေဝေပးလိုက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၾကာရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရး 
အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို  ထိန္သိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုခက္ခဲ 
ေစေလမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခက္အခဲအတြက္ အေမရိကန္မွာ ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဗဟိုျပဳစနစ္မဲ့ေသာ EMB တည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ EMB ၏အလုပ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ 
ေနေရးကို ေသခ်ာေစသည္။ အထူးသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ထပ္ကာထပ္ကာ ျပန္လုပ္ရမည့္ တာဝန္မ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။  ဗဟိုျပဳစနစ္မဲ့ေသာ EMB သည္ အနိမ့္ 
ပိုင္းအဆင့္တြင္ ယာယီအေနႏွင့္ သံုးဦးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုျပဳစနစ္ ကင္းမဲ့ေသာ EMB သည္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ အစဥ္တစိုက္အရည္အေသြးေကာင္းေစရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္း 
ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္ရေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ က်င့္သံုးေသာ တိုင္းျပည္မွ EMB မ်ား

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ က်င့္သံုးေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ စီရင္စုအဆင့္ EMB 
တို႔တြင္ ကြဲျပားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေသာ တည္ေဆာက္ပံုမ်ား ရွိတတ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ EMB မ်ား၏ ဆက္ 
ႏြယ္မႈသည္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏  အာဏာႏွင့္တာဝန္ခံမႈသည္ တရားဥပေဒမည္သို႔ျပ႒ာန္းထားသည္ ဆိုသည့္ 
အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ထိုဆက္ႏြယ္မႈကိုခ်ဥ္းကပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။

• ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB သည္ ႏိုင္ငံ (ျပည္ေထာင္စု) အဆင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ စီရင္စု EMB မ်ားမွာ ဆိုင္ရာစီရင္စုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္သာ တာဝန္ရွိၾကသည္။

• ဘရာဇီးတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အားလံုးအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ 
အဆင့္ EMB မွာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ႐ံုးမ်ားအတြက္ စာရင္းစီျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ေၾကျငာျခင္းတို႔အတြက္သာ 
ပါဝင္သည္။

• အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB မ်ားသည္ အကုန္လံုးကိုျခံဳငံုႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လမ္းၫႊန္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ေလသည္။ ထို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုျပဳ 
လုပ္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ EMB မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ သက္တမ္းရင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမွဴး၏ တိုက္႐ိုက္တာဝန္ျဖစ္သည္။

• ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ႏွင့္ ႏို္င္ငံအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
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ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံယူထားရေလသည္။ စီရင္စုဆိုင္ရာ EMB မ်ားကမူ ျမိဳ႕နယ္ 
ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္သာ တာဝန္ရွိေလသည္။

• ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ရွိေသာ ဗဟို EMB သည္ ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
အားလံုးအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ EMB မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာေဒသ ၈၉ ခုကို ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ တာဝန္ရွိေလသည္။ ၿပီးေနာက္ 
တြင္ အဆင့္နိမ့္ EMB မ်ားအေနႏွင့့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဗဟို EMB ကို တာဝန္ 
ရွိၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ EMB မ်ားကိုကားသမၼတဆိုင္ရာႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

• ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB သည္ မူဝါဒေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး ျမိဳ႕နယ္ 
အာဏာပိုင္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲကို စီမံခန္႔ခြဲၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုစနစ္တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ စီရင္စုအဆင့္တို႔၌ EMB တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား 
ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ဥပမာမ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမွ တိတိက်က်ေျပာထားသည္မွာ စီရင္စုဆိုင္ရာႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ 
ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းသည္ စီရင္စုမ်ား ကိုယ္ပိုင္ 
စာရင္းေရးသြင္းထိန္းသိမ္းျခင္းထက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB အတြင္း ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ ထိုကဲ့သို႔ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းျခင္းသည္ သိသိသာသာပင္ စရိတ္ သက္သာ 
ေစေသာ အက်ိဳးကိုရရွိႏိုင္ေလသည္။

အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ EMB မ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံပိုင္ EMB မ်ား

အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ EMB မ်ားသည္ အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အသံုး 
ခ်ရန္အတြက္ ယာယီတည္ေဆာက္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ 
အကူအညီျဖင့္ သာမန္အတိုင္း တည္ေထာင္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုလသမဂၢမွတစ္ဆင့္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲဲ႕စည္း သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္ေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ EMB တို႔ တည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာကေမ႓ာဒီးယား(၁၉၉၃) 
၊ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား (၁၉၉၆) ႏွင့္ တီေမာ-လက္စ္တီ(၂ဝဝဝ) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ EMB၏ အားသာခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳ သူတို႔ထက္သာေသာ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြ်မ္း 
က်င္သူတို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ EMB တည္ 
ေဆာက္ပံုသည္ ညိႇႏႈိုင္းျခင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ကာ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ 
ေသာ နက္ရႈိင္းစြာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ဖြယ္ရာ အခင္းမ်ားတြင္ အသံုးဝင္သည္။ EMB တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစႏိုင္ေလ 
သည္။ သာမန္ပို၍ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ဆန္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမွာ အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈထက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားေပးအပ္ေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ” ေဘာင္အတြင္း ကြက္တိမဝင္ဘဲ အာဖဂန္နစၥတန္ (၂ဝဝ၄) ႏွင့္ ေတာင္ 
အာဖရိက (၁၉၉၄) တြင္ လုပ္သြားေသာ EMB တို႔မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ထားေသာ 
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ႏိုင္ငံဆိုင္ရာအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ေတာင္အာဖရိက EMB တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ 
ကြ်မ္းက်င္သူ ၅ ဦး ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၆ မွစ၍ အမွီအခိုကင္းပံုစံ အတိုင္းလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ 
အဆင့္ EMB တစ္ခု ရွိလာသည္။

အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ EMB တြင္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္သာ၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕ထားျခင္းမ်ိဳးရွိတတ္သည္။ ဥပမာ တစ္ခုျပရပါက ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ အဖြဲ႕ဝင္ ၅၃ ဦး ရွိေသာ EMB တစ္ခုရွိသည္။ ထို EMB သည္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ 
အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အသားေပးေသာေၾကာင့္ သာမန္ထက္ အနည္းငယ္မ်ားေနသည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ 
တြင္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ကြ်မ္းက်င္သူအေျခစိုက္ ၁၁ ဦးျဖင့္ EMB ဖြဲ႕စည္း 
ရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ EMB ကို ကိုယ္စားျပဳ 
တင္သြင္းျခင္း

မည္သည့္ EMB ပံုစံ၊ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေစကာမူ၊ အစိုးရ၏ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနခြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ဘတ္ဂ်က္ေငြကိစၥတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္သည္ EMB ေရးရာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္  ဝန္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ဝန္ႀကီးမ်ားဆိုင္
ရာအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း EMB ကိစၥမ်ားကုိကိုင္တြယ္ရန္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၎ကိုယ္စား 
ေျပာဆိုရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥဆိုင္ရာ ပူးတြဲရပ္တည္ေရး ေကာ္မတီကဲ့သို႔ပင္   
ဥပေဒျပဳေရးလႊတ္ေတာ္၏ ပါတီစံုေကာ္မတီအတြက္ ေကာင္းေသာအေလ့အထပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB တစ္ခုအတြက္မွာမူ ထိုကိစၥႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဝန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ EMB တည္ရွိ 
ေသာဌာနမွသာလွ်င္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

အမွီအခိုကင္းေသာ ပံုစံအေရာ EMB အတြင္းရွိ လြတ္လပ္ေသာ EMB တစ္ခုသည္ သူ႔ကိုယ္စား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမည့္သူမရွိပါက ထိုအမႈကို ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
EMB  အမႈကိစၥ တစ္ခုအေနႏွင့္ ဥပေဒျပဳဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွ အာ႐ံုလံုလံုေလာက္ 
ေလာက္ စိုက္ျခင္းခံရႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နာမီဘီးယားရွိ စီစဥ္ပံုတစ္ခုဆိုလွ်င္ 
လႊတ္ေတာ္နာယက က EMB အမႈကိစၥ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ EMB ဘတ္ဂ်က္ေငြကိစၥ အပါ 
အဝင္တို႔ကို အကုန္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေလ့ရွိၿပီး နာယကႀကီးကိုယ္တိုင္က ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ မပါဝင္ဘဲ 
နာမီးဘီးယားရွိ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အတြက္အဆိုသည္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ 
ကို ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက တင္ျပရမည္ဟု ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ယခင္က EMB ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအန
ည္းငယ္တက္ခဲ့ဖူးေလသည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျပင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးကာျပႆနာ 
တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ EMB အား ယာယီ “အိမ္ေစာင့္” ဝန္ႀကီးခန္႔ထားရၿပီး ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျမိဳ႔နယ္ဝန္ႀကီး 
ဌာနတို႔အား လႊတ္ေတာ္ေရးရာတာဝန္မ်ား ခန္႔အပ္ထားရသည္။မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ေယဘုယ် စိတ္ဝင္စားသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ထိုတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အရွိန္ 
ေသမသြားေစေသာ ခံယူခ်က္တစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္ေနေလသည္။ EMB ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ ထိေရာက္ေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ စကားစစ္ထိုးၾကသည္မွာလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။ 



26

အားသာခ်က္မ်ား အားနည္းခ်က္မ်ား

လြတ္လပ္ 
ေသာ

• အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးႏွင့္ မွ်ေဝေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ 
တည္ေထာင္ႏိုင္သည့္ အလာအလာရွိ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္ျခင္း။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ 
မည္သူပါဝင္ခြင့္ရွိသည္ ဟူေသာ 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈနည္းျခင္း၊ ျပင္ပမွ ပညာရွင္ 
မ်ားမွ ေခၚသံုးႏိုင္ျခင္း။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အာ႐ံုစိုက္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းခ်ျခင္းကို 
ပိုမိုေကာင္းေစလာႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ပိုမို စည္း
လံုးေသာအသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုကို 
တည္ေထာင္ႏိုင္လိမ့္မည္။

• ဘ႑ာေငြႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရမည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္း 
သည္ မတူညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ 
ကို အသံုးျပဳေသာ္လည္း စုစည္းထားေသာ 
အထိန္းအကြပ္ တစ္ခုေအာက္မွာပင္ 
ရွိေလ့ရွိသည္။

• EMB သည္ ဘက္မလိုက္ေၾကာင္းကို 
ျမင္ေတြ႕ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရားဥပေဒႏွင့္ 
ညီမႈသည္ ျမင့္တက္လာသည္။

• ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ကြဲထြက္ 
ေနရလိမ့္မည္။

• လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္မွန္ေသာ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ ရွိေနေစရန္ 
အတြက္လည္းလံုလာက္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရုလႊမ္းမိုးမႈ မရွိေခ်။

• အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေျပာင္းလဲေနျခင္းသည္ ေကာ္ပို 
ေရးရွင္းဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕ အေတြ႕ 
အၾကံဳႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္ 
စြမ္းအားကို ေလွ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။

• ဗ်ဴ႐ိုကေရတစ္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးမွ်ေဝ 
ခံစားရေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ 
အေတြ႕အၾကံဳ ရွိခ်င္မွရွိလိမ့္မည္။

• အသင္းအဖြဲ႕ဆုိုင္ရာ အမွီအခိုကင္းျခင္း 
ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ၊ 
အခမဲ့ျဖစ္ေသာ အစိုးရ၏ တည္ေဆာက္ပံု 
မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲလည္ပတ္လုပ္ကိုင္ရန္ 
ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္ႏိုင္ 
သည္။

ဇယား ၅      ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းပံုစံကြဲ သံုးမ်ိဳး၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ား
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အစိုးရ 
ဖြဲ႕စည္းေသာ

• ကိုယ္တိုင္ အသစ္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚ 
ေနေသာ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ 
မွတ္ဉာဏ္ရွိၿပီး ေရရွည္လုပ္ႏိုင္စြမ္းလည္း 
ရွိသည္။

• ဗ်ဴ႐ိုကေရစီနည္းဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္ 
လုပ္ႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း 
အေျမာက္အျမား ရရွိႏိုင္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာ 
တြင္ အျခားေသာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
ေကာင္းစြာသင့္ေတာ္သည္။

• အစိုးရဌာနအတြင္း ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းၾကား 
ရင္းျမစ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းရာမွ ထြက္ေပၚ 
လာေသာ အရာမ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ 
ဆိုင္ရာအားသာခ်က္ ပိုေလသည္။

• အစိုးရအတြင္းတြင္းပင္ အာဏာအေျချပဳ 
စနစ္ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။

• လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈခံရေသာေၾကာင့္ 
ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈမွာ မသကၤာဖြယ္ရွိသည္။

• ဘ႑ာေငြခ်ေပးျခင္းႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမူဝါဒတို႔သည္ အစိုးရ 
ဌာနမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္တို႔၏ 
အတြင္းပိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္ 
မွီတည္သည္။

• သင့္ေတာ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေသာ ဝန္ထမ္းရွိခ်င္မွရွိလိမ့္ 
မည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီပံုစံႏွင့္ 
သင့္ေတာ္ခ်င္မွ သင့္ေတာ္လိမ့္မည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ 
အေၾကာင္းအရာအစီအစဥ္ မတူေသာ 
အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ လက္တံ 
မ်ားၾကား အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာကြဲသြား 
ႏိုင္သည္။
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ပံုစံအေရာ • လြတ္လပ္ေသာ EMB ဘက္မွ ထင္ရွား 
ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
၏ တရားဥပေဒေဘာင္ႏွင့္ ညီျခင္းကိုျမႇင့္
တင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး EMB တြင္ ကိုယ္တိုင္ အသစ္ 
ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အသင္းအဖြဲ႕ 
ဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္ရွိၿပီး ေရရွည္ 
လုပ္ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသည္။

• ျပင္ပမွ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ထပ္မံ 
ေပါင္းစည္းထားေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ 
နည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး 
ဝန္ထမ္းတို႔ကို ရရွိႏိုင္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာ 
တြင္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
EMB သည္ အျခားေသာ အစိုးရဌာန 
မ်ားႏွင့္ ေကာင္းေကာင္း ယွဥ္တြဲ 
လုပ္ႏိုင္ေလသည္။

• လြတ္လပ္ေသာ EMB သည္ သူ၏ 
မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေငြကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ အစိုးရဌာန 
အတြင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ရင္းျမစ္မ်ား 
ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က် 
စရိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားသာခ်က္သည္ 
လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ EMB 
တြင္ရွိသည္။

• တည္ေဆာက္ပံုႏွစ္ခု ေရာစပ္ထားျခင္း 
ေၾကာင့္ ျပင္ပေလ့လာမႈ မပါခင္တြင္ 
ပင္လွ်င္ စစ္ေဆးမႈရွိၿပီးျဖစ္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ 
အစိုးရဌာနမ်ားမွျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မူမမွန္ေဖာက္ျပန္ျခင္း 
မ်ားကို ေထာက္ျပျပင္ဆင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွာ မလံုေလာက္ေသာ 
ေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္မႈမွာ 
သကၤာမကင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။

• လြတ္လပ္ေသာ EMB မ်ားအတြင္း အဖြဲ႕ဝင္ 
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္းသည္ ေကာ္ပို 
ေရးရွင္း အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ 
ဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္စြမ္းရည္ကို ေလ်ာ့က် 
ေစသည္။

• လြတ္လပ္ေသာ EMB မ်ားတြင္ အခ်ိန္မွီ 
လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြရရွိရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈ လံုလံု 
ေလာက္ေလာက္ ရွိခ်င္မွရွိလိမ့္မည္။ 
ဘ႑ာေငြခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ 
လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ EMB 
သည္ အတြင္းဌာန သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ 
အာဏာပိုင္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ 
တြင္သာ မူတည္သည္။

• လြတ္လပ္ေသာ EMB မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ 
ႏိုင္ငံေရးေလာက အေတြ႕အၾကံဳကင္းမဲ့ 
ေကာင္း ကင္းမဲ့ႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ EMB ၏ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ 
စနစ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီခ်င္မွ 
ကိုက္ညီႏိုင္လိမ့္မည္

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ 
အေၾကာင္းအရာ အစီအစဥ္ မတူေသာ 
အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ လက္တံ 
မ်ားၾကား အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာ ကြဲသြား 
ႏိုင္သည္။
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EMB မ်ားအားလံုးအတြက္လမ္းၫႊန္ စည္းကမ္းမ်ား

မည္သည့္ ပံုစံကို သံုးသည္ျဖစ္ေစ EMB တိုင္းသည္ ၎တို႔တာဝန္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ဥပေဒေဘာင္ႏွင့္ညီျခင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ အာမခံႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာႏိုင္ရေပ 
မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသာ ေအာက္ပါလမ္းၫႊန္ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း တည္ေထာင္ပါက 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

EMB မ်ားအားလံုးအတြက္ လမ္းၫႊန္စည္းကမ္းမ်ား

• လြတ္လပ္ျခင္း

• ဘက္မလိုက္ျခင္း

• သိကၡာရွိျခင္း

• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း

• အက်ိဳးရွိျခင္း

• ပညာရွင္ဆန္ျခင္း ႏွင့္

• ဝန္ေဆာင္မႈကို ဦးစားေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ထိုလမ္းၫႊန္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္း၏ အေျခခံမ်ားျဖစ္ၿပီး 
အမွန္တကယ္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၏ သိကၡာရွိမႈကို အာမခံႏိုင္ 
ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။

လြတ္လပ္ျခင္း

“လြတ္လပ္ျခင္း” ဟူေသာ စကားသည္ အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ိဳးထြက္ေနေသာေၾကာင့္ EMB ၏ လြတ္ 
လပ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အဓိပၸာယ္ကုိ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ (၁) အစိုးရ၏ တည္ေဆာက္ပံုမွ 
လြတ္လပ္ျခင္း (လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံ) ႏွင့္ (၂) “အဂတိ အမွီအခိုကင္းေသာ” ဟူ၍ EMB တိုင္းဆီမွ 
ေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ မည္သည့္ပံုစံသံုးသံုး အစိုးရဘက္သို႔ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေစ အျခားေသာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း 
လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ၎တို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္ကာ အဂတိမလိုက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ကိစၥတစ္ခုမွာ 
လုပ္႐ိုးလုပ္ထံုးနည္းႏွင့္ ဆိုင္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ၎တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ 
ေနေသာ ပံုစံမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာအႏွံ႔အျပားတြင္ လြတ္လပ္ပံုစံကို EMB ၏ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ႏွင့္လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ အမွီအခိုကင္းမႈ လံုးဝမရွိေစရန္ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ဆံုးေသာ နည္းလမ္း 
တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အသင္းဌာန သို႔မဟုတ္ “တည္ေဆာက္ပံု” အရ အမွီအခိုကင္းျခင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းတို႔တြင္သာ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ EMB ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ား အမွီအခိုကင္းေရးကို 
ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ အလြယ္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ မကၠဆီကို၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဥ႐ုေဂြးႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔လို ႏိုင္ငံ 
မ်ား၏ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ EMB စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေသာ EMB လြတ္လပ္ 
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ေရးကို အေျချပဳသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ တစ္ခုကိုဖန္တီးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ လြတ္လပ္ေသာ 
ပံုစံႏွင့္ အဆင္ေျပသလို အေရာပံုစံႏွင့္လည္း အဆင္ေျပေသာ္လည္း အစိုးရဖြဲ႕စည္းထားေသာပံုစံအတြက္
မူ အေျချပဳရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္။ EMB မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရမ်ားအသြင္ ေပါင္းစည္း 
လိုက္ေသာအခါ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တင္းၾကပ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈပိုင္း ဘက္မလိုက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားကမူ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာပံုစံႏွင့္ ပံုစံအေရာတို႔အတြက္ လြတ္လြတ္ 
လပ္လပ္ လုပ္တတ္ေသာ ဓေလ့ႏွင့္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အမွီအခို ကင္းကင္းလုပ္ပါ 
မည္ဟူေသာ ခံယူဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သာမန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ “တည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ” အမွီအခိုကင္း 
ျခင္းထက္ ပို၍အေရးႀကီးသည္။ EMB ၏ ေဆာင္ရြက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ 
ေခါင္းေဆာင္စနစ္ေကာင္းမႈသည္လည္း လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ပိုင္းမွ သက္ 
တမ္းရင့္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ပံုစံတစ္ခုခုမွ လြတ္လပ္ေသာ EMB ၏ ဥကၠ႒ရာထူးေနရာကို ယူေကာင္း 
ယူလိမ့္မည္။ ထိုမွ်ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳျခင္းသည္ အစိုးရျဖစ္ေစ အတိုက္ 
အခံပါတီျဖစ္ေစ EMB ၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြင္းတြင္ လိုသည္ထက္ပို၍ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းနည္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ဘက္လိုက္သည္ သို႔မဟုတ္ 
အဂတိလိုက္စားသည္၊ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေနေသာ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမႈမ်ား 
တြင္ ၎တို႔ဘက္မွအက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိ 
ေတာ့ေသာအခါတြင္ မသင့္ေတာ္ေတာ့ေခ်။ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးေဟာင္းမ်ားကို EMB တြင္ 
ဥကၠ႒ရာထူး ေပးအပ္ခန္႔ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီး၊ ေကာ္စတာရီကာႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။

အျခားေသာ တစ္ဖက္မွၾကည့္ပါကလည္း လူထုမွ႐ုိေသေလးစားေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အေထာက္ 
အပံ့မယူေသာ သူမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းသည္လည္း EMB ၏ အမွီအခိုကင္းမႈကို တိုးျမင့္ေစသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ဘာကီႏိုဖာဆိုသည္ ထိုကိစၥကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးကို EMB ဥကၠ႒ရာထူးေပးလိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုက္သည္။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB 
တြင္လည္း အိုင္ယာလန္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သိကၡာရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးဘက္ အလြန္အမင္း ဦးမတည္ေသာ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို ႀကီးၾကပ္စီမံေရးေခါင္းေဆာင္ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ဘက္မလိုက္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လူအမ်ားလက္ခံႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ EMB သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို 
အေၾကာက္တရားကင္းကင္း အမွီအခို ကင္းကင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ရမည္သာမက သူ၏လုပ္ရပ္မ်ားထဲတြင္လည္း 
ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဘက္မလိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အမွီအခိုကင္း 
ေသာလုပ္ရပ္တို႔မရွိပါက ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္း 
စဥ္တို႔၏  ယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အေပၚတြင္လည္း က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းလက္ခံႏိုင္ရန္နားခ်ရာ၌ ခက္ခဲမည္ 
ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မဲရႈံးသူမ်ားအတြက္ ပို၍လက္ခံႏိုင္ရန္ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ EMB မဆို ေရြးေကာက္ပြဲကိုစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းရမည္။ မည္သည့္ 
ပံုစံသံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မူလတာဝန္ခံေသာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေသာ၊ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ေသာ ရင္းျမစ္ မည္သည္တို႔ 
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ျဖစ္ေစ၊ EMB တို႔သည္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူအားလံုးကို ညီညီညြတ္ညြတ္၊ မွ်မွ်တတ၊ သမာသမတ္က်က် 
ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕၊ အက်ိဳးစီးပြားအုပ္စု တစ္ခုကိုမွ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း မရွိ 
ေစရ။

စာေတြ႕သေဘာအရဆိုပါက ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ အေထာက္အပံ့မရယူထားေသာ “ကြ်မ္းက်င္သူ” 
ကိုခန္႔အပ္ထားေသာ အမွီအခိုကင္း EMB သည္ ဘက္လိုက္ျခင္း ကင္းႏိုင္သည္။ အျခားေသာ EMB မ်ား 
ဥပမာအားျဖင့္ ျပိဳင္ဆိုင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ စကာတင္ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားသည္ EMB သို႔ 
ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရပါမူ ၎တို႔ကို ဘက္မလိုက္ေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ရန္ 
ေတာ္ေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားယူရမည္ျဖစ္သည္။ ျခြင္းခ်က္အားျဖင့္ ျပင္ပႏိုင္ငံ အေထာက္အပံ့ မယူ 
ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာန ထားေလ့ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ဖယ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္ႏွင့္ 
ပံုစံအေရာေအာက္ရွိ EMB တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တရားဝင္အစိုးရမွ ေၾကျငာ 
သကဲ့သို႔ပင္ မွတ္ယူၾကမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ပံုစံအေရာကို သံုးသည့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB မ်ားရွိသည့္ 
ႏိုင္ငံ (ဥပမာ-စပိန္) ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ အစိုးရဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပံုစံကိုသံုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ား (ဖင္လန္၊ ဆီြဒင္) တို႔ကို 
လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ေျပာင္းျပန္ပင္ ၊အခ်ိဳ႕ 
ေသာ EMB မ်ားသည္ အမွီအခိုကင္းေသာ ပံုစံကို သံုးသည္ဆိုေသာ္လည္း နာမည္ခံသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ 
သည္။ ဘက္မလိုက္ျခင္းကို  ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား EMB စည္းေဘာင္မ်ားျဖင့္ ျပသ၍ရႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ 
ေတြ႕တြင္မူ EMB ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားဘက္သို႔ထားေသာ စိတ္ထားျပဳမူပံုတို႔ျဖင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး 
ျပသရမည္ျဖစ္သည္။ ဘက္မလိုက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ထက္ 
EMB ၏ျပင္ပပိုင္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ 
မ်ားျဖင့္ လုပ္ခိုင္းႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အမွီအခိုမပါဘဲ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားစြာ 
ပါဝင္ေသာ EMB လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ေသာအရာထက္ စိတ္ထဲတြင္လက္ခံက်င့္သံုးရမည့္ အရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျပည္သူအမ်ားစုက EMB ကို ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းသည္ဟု လက္ခံထားႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
EMB လုပ္ရပ္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရွိျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ဖြင့္ခ်ျပၿပီး ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္လည္း 
ယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။

ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ

EMB သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သန္႔ရွင္းမႈရွိေစရန္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေစရန္ 
အဓိက အာမခံေပးေသာ အရာျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္လည္း EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထိုအတြက္ တိုက္႐ိုက္ 
တာဝန္ရွိေၾကာင္း အာမခံထားရသည္။ ဂုဏ္သိကၡာသည္လည္း EMB ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္မႈပုိင္းဆိုင္ရာတို႔ 
လံုးလံုးအမွီအခိုကင္းၿပီး မရွိမျဖစ္လုပ္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည့္ျပည္ဝဝ ထိန္း 
ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိပါက ထိန္းသိမ္းရလြယ္ကူသည္။ ဘတ္ဂ်က္ေငြႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အျခား 
ေသာဌာနမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေနေသာအခါ EMB ဘက္မွ သူတို႔၏ လုပ္ရပ္ 
မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႀကီးၾကပ္ အနီးကပ္ၾကည့္ရႈၿပီး သူတို႔အေနႏွင့္ အျမင့္မားဆံုးေသာ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္ 
အတန္းႏွင့္ ညီ၊ မညီကို ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ဂုဏ္ 
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သိကၡာကို ျခိမ္းေျခာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္ရန္ ၾကံစည္ေသာ သို႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစား 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ EMB ၏ အာဏာကို  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထည့္ 
သြင္းေပါင္းစပ္ရာမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကိုလ်စ္လ်ဴရႈ ထားလိုက္ျခင္းသည္စည္း
မ်ဥ္းစည္းကမ္း အာဏာကို လူသိရွင္ၾကားအသံုးျပဳျခင္းထက္စာလ်င္ ပိုမို၍လူသိရွင္ၾကား ဂုဏ္သိကၡာ 
ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ 
ထိုကိစၥမွာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားအား သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ပိတ္ဆို႔မႈအျပစ္ဒဏ္ခံရေစရန္အတြက္ EMB ၏ 
အေရးႀကီး စိတ္ဝင္စားေသာ က႑အတြင္းတြင္ ထည့္ထားပါသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔သည္ ျပည္သူ 
လူထုကိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ EMB အား ေၾကာင္းက်ိဳးသံုးသပ္ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ EMB လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးတို႔အတြက္ အေျခခံအေလ့အထေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
ထိုအရာသည္ EMB အားအၾကံဉာဏ္မ်ားကို ယွဥ္ထိုးေစႏိုင္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ လိမ္လည္မႈႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲလိမ္လည္မႈတို႔ကို သိရွိႏိုင္ေစေလသည္။ သို႔မဟုတ္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈနည္းပါးျခင္းေလာ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီတစ္ခုခုကို ဘက္လိုက္မႈရွိေနျခင္းေလာ သိရွိႏိုင္ကာ ယံုၾကည္ႏိုင္ရမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒက ေနာက္ခံျပဳထားေလသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ 
လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုရွိေသာေၾကာင့္ EMB မွ ျပည္သူလူထုအား ၎၏လုပ္ရပ္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ 
လုပ္သကဲ့သို႔ အသိေပးေၾကျငာလိုက္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲ မၾကာခဏလုပ္ျခင္း 
ဖြင့္ဟေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ ျခင္းတို႔ကို လိုက္ေဘး 
ရီးယား EMB က ၂ဝ၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ ေနာက္ခံအေၾကာင္း 
မရွိေသာ္ျငားလည္း  EMB ဘက္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ကို ယာယီအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္ လိမ္လည္မႈမ်ားျဖစ္ေနသည္ 
ဟူေသာ သံသယျဖစ္မႈကို မေရွာင္မလႊဲဲႏိုင္ဘဲ ေရာက္သြားေစႏိုင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေလ့လာေစာင့္ 
ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔အေနျဖင့္ မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား စီစဥ္ျခင္းကို မျမင္ႏိုင္ 
ေသာအခါ၊ ထို႔ေနာက္တြင္ မဲေရတြက္ရာႏွင့္ မဲစာရင္းအတည္ျပဳရာတြင္ သိသိသာသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ျဖစ္ 
ေသာအခါ (၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘီလရပ္စ္ႏွင့္ ယူကရိန္းတြင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အီသီယိုးပီးယားတြင္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ 
တြင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔) ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္မႈတို႔လည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

ထိေရာက္မႈ

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လူထုကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တို႔က ေထာက္ပံ့ေသာ ဘ႑ာေငြ 
မ်ားကိုအက်ိဳးရွိရွိ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
ခ်ဲ႕ထြင္ေနရေသာ အဆတ္မျပတ္ေပၚထြန္းေနေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေပၚေနေသာ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားေသာ က႑မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ေတာင္းဆိုေသာအခါ EMB ဘက္မွလည္း ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ား 
သည္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္၊ ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္ႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးႏိုင္ရန္ သတိထားရမည္။
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ေအာင္ျမင္ေသာ EMB တစ္ခုဆိုသည္မွာ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈကိုေပးစြမ္း 
ႏိုင္ေသာအရာကို ဆိုလိုသည္။ ထိုအရည္အေသြးမ်ားက လူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပိုမိုယံုၾကည္မႈရွိေစႏိုင္သည္။ တရားဥပေဒ မူေဘာင္က ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေပးျခင္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ 
ဆိုေစကာမူ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ပံုမ်ားအား အကြ်မ္းတဝင္မရွိ ျဖစ္တတ္သည္။ အျခားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း သူတို႔သည္ အျပိဳင္ 
အဆိုင္အင္မတန္မ်ားေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေလာကတြင္လည္း လိုအပ္ေသာကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းပစၥယ 
မ်ားအားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔တြင္လည္း အသားမက်ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအသင္း 
အဖြဲ႕တစ္ခုတြင္ အက်ိဳးမရွိ မထိေရာက္ေသာ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာပါက အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ 
လိမ္ညာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု လြယ္လြယ္မွတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ၿပီး ထိုအခ်က္က EMB ၏ယံုၾကည္ရႏုိင္မႈအေပၚကို 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္စိန္ေခၚေနေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းေနခ်ိန္တြင္ EMB သည္လည္း သံသယျဖစ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ပညာရွင္ဆန္မႈ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပညာရွင္ဆန္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မွာ တိက်ေသာ၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈကို ဦးစားေပးေသာ၊ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းဘက္မွေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လိုက္နာျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ EMB ဘက္မွ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရမည္မွာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူအားလံုး ပင္မဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ ယာယီအလုပ္သမားျဖစ္ေစ က်က်နန ေလ့ 
က်င့္သင္ၾကားထားေပးၿပီး ၎တို႔၏ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းတြင္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ျမင့္ျမင့္ 
မားမား ပညာျပႏိုင္ေသာအရည္အခ်င္းရွိရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။  ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ျပဳမူျခင္းသည္ 
လူထု၏ယံုၾကည္မႈအား တခဏအတြင္းရေစၿပီး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးသည္ “ကြ်မ္းက်င္သူလက္ထဲတြင္” ရွိ 
သည္ဟု ယံုၾကည္သြားေစသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္း 
တိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးေသာအစီအစဥ္သည္ ပညာရွင္ဆန္ေသာ EMB တစ္ခုအား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနစဥ္တြင္လည္း ပညာရွင္ဆန္ျခင္းသည္ အဖြဲ႕ဝင္တိုင္းႏွင့္ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန ႐ံုးဝန္ထမ္းတိုင္း၏ စိတ္ဓါတ္ အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ EMB ရွိ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သူတို႔ေပးသမွ်ဝန္ေဆာင္မႈတိုင္းတြင္ မွ်တမႈ၊ တိက်မႈ၊ ေသသပ္မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို တိုး 
တက္ေအာင္ႀကိဳးစားမႈတို႔အတြက္ ကိုယ္တိုင္သႏၵိ႒ာန္ခ်မွတ္ၿပီး ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးတြင္ ပညာရွင္ဆန္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္။  

EMB အတြင္း သိသာထင္ရွားေသာ ပညာရွင္ဆန္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႔ကိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲသူတို႔သည္ ၎တို႔၏ တာဝန္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ိဳးကို 
ေပးစြမ္းေလသည္။ အျခားေသာတစ္ဖက္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ပညာရွင္ဆန္ျခင္း မ်ိဳးမရွိျခင္းသည္ 
ျပည္သူ၏ မတိက်မေသသပ္ျဖစ္မည္ကို သံသယျဖစ္မႈ၊ လိမ္ညာမည္ကို သံသယျဖစ္မႈတို႔ကို ဖန္တီးလိမ့္ 
မည္ျဖစ္ကာ ယံုၾကည္မႈကို ပေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္။ ထိုအခါတြင္ မဲရႈံးသူမ်ားဘက္မွ ေျပာေသာ ျပစ္တင္ဝန္ဖန္ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ေဘာင္ဝင္သည္ျဖစ္ေစ မဝင္သည္ျဖစ္ေစ လူထုေထာက္ခံမႈရရန္ ပိုမိုလြယ္ 
ကူလာလိမ့္မည္။
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ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဦးစားေပးျခင္း

EMB သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူဘက္သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရေသာ တာဝန္တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ရွိ႐ံုရွိ 
သည္ မဟုတ္ဘဲ EMB တည္ရွိေနရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တည္ေထာင္သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို လူထုကိုခ်ျပလ်က္ EMB 
အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ိဳးကို ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
ျပင္ပပိုင္းဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား EMB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မည္မွ်ေကာင္းသည္ 
ကို ျပသလ်က္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈ 
စံႏႈန္းမ်ားပါဝင္ကာ ကေနဒါႏိုင္ငံ ကဲ့သုိ႔ပင္ အခ်ိန္ဗဟိုျပဳ စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ေၾကျငာျခင္း၊ ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာရင္းေရးသြင္းမႈမ်ားကို 
စီစဥ္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ လက္မွတ္(ID) မ်ားကိုျဖန္႔ေဝျခင္း၊ မဲေပးရမည့္ မဲ႐ံုရွိရာေနရာတို႔ကို ေၾကျငာျခင္းတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္မ်ားကိုပါ ေၾကျငာေပးေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းအတြက္ EMB ကိုယ္တိုင္က ေနာက္ထပ္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈ ေပးေသာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို သူ၏လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားထဲတြင္ထည့္ကာ ယာယီအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အခ်ိန္ 
အေျချပဳဝန္ေဆာင္မႈ စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပ်မ္းမွ်၊ အမ်ားဆံုး၊ အနည္းဆံုး မဲစာရြက္ရရန္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ 
တို႔ တန္းစီရေသာအခ်ိန္၊ ျပည္သူဘက္မွ ေမးလာေသာ ေမးခြန္းကိုျပန္ေျဖရန္အတြြက္ ၾကာမည့္အခ်ိန္ 
သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္အတြက္ မဲစာရင္းေရးသြင္းမႈ စာရြက္ကိုစစ္ေဆးလုပ္ေဆာင္ရေသာ ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္တို႔ျဖ
စ္ႏိုင္သကဲ့သို႕အရည္အေသြး အေျချပဳစံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ မဲစာရင္းမွားေသာေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ျငင္းဆိုခံခဲ့ရ 
ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ မဲ႐ံုမ်ားသို႔ ေရာက္မလာေသာ ေပ်ာက္ေနေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ား၏ အခ်ိဳး 
အဆ၊ မဲေပးမည့္ေန႔တြင္ မဲ႐ံုမ်ားကို အခ်ိန္မီမဖြင့္ေပးေသာ မဲ႐ံုမ်ားစာရင္း၊ မဲစာရင္းအႀကိဳေၾကျငာမႈတြင္ 
တိက်မႈႏွင့္အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္၊ မျဖစ္တို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။

အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ EMB ၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပး စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ 
အေနျဖင့္ရႈျမင္ပံုသည္လည္း EMB ၏ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အက်ိဴးရွိမႈတို႔ကို ျပည္သူက အဆံုးအျဖတ္ 
ေပးေသာ ေနရာတြင္ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။ ပံုမွန္ေကာက္ယူေသာ ျပည္သူ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူတို႔အား ေမးျမန္းသည့္ စစ္တမ္း (ဥပမာ- ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္) သည္ EMB အားမိမိ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမ်ားစြာ 
ေပးႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္ကို EMB ကိုယ္တိုင္ကလုပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျပင္ပမွလည္းလုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
EMB ၏တာဝန္ယူႏိုင္မႈ၊ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလႊတ္ေတာ္မွ သံုးသပ္မႈ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အခန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

• ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး အထူးစီမံထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါကာ ၎ကို အထူး ေရြး 
ေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ယူထားေသာ ဌာနတစ္ခုမွထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲေလသည္။

• EMB ဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ မရွိမျဖစ္အရာမ်ားကို အားလံုးျဖစ္ေစ၊ 
တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ျဖစ္ေစ၊ စီမံခန္႔ခြဲရန္ တစ္ခုတည္းေသာ တာဝန္ကိုယူထားရေသာ အသင္းအဖြဲ႕ 
သို႔မဟုတ္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲရသည္

 − မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးရျခင္း
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 − ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ မဲစာရင္းမ်ားကိုလက္ခံၿပီး စကာတင္ ေရြး 
ခ်ယ္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳေပးရျခင္း (ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူအတြက္)

 −   မဲေပးႏိုင္ရန္ စီမံေပးရျခင္း

 −   မဲေရျခင္းႏွင့္

 −  မဲစာရင္းမ်ားကို စီစဥ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

• မရွိမျဖစ္လိုအပ္ၿပီး အျခားေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ဌာနတစ္ခုတည္းမွ လုပ္ကာ 
ဌာနအမ်ားကိုလည္း ခြဲေဝေပးႏိုင္သည္

• ေရြးေကာက္ပြဲကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပံုစံသံုးမ်ိဴးရွိသည္။

 − လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံ

 −  အစိုုးရဖြဲ႕စည္းေသာ ပံုစံ

 −  ပံုစံအေရာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲပံု ပံုစံတစ္မ်ိဳးစီသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါေသာ EMB တစ္ခုႏွင့္ 
အထက္ ပါဝင္ေနႏိုင္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ သံုးသည့္ လြတ္လပ္သည့္ပံုစံတြင္ EMB တစ္ခုပါဝင္(သို႔မဟုတ္ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏွစ္ခုပါဝင္) ၿပီး အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္စီမံေရး ဌာနခြဲေအာက္မွ အသင္းအဖြဲ႕ 
အေနႏွင့္ လြတ္လပ္သည္။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေသာပံုစံတြင္ EMB မ်ားသည္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဌာနခြဲ၏ 
ေအာက္တြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပါဝင္ၿပီး တာဝန္ခံရေလသည္။

• ပံုစံအေရာတြင္ EMB ပံုစံႏွစ္မ်ိဳး ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအာဏာႏွင့္/ သို႔မဟုတ္  
မူဝါဒပါဝင္ေသာ အမွီအခိုကင္း EMB ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းထားသည့္ EMB တို႔ျဖစ္သည္။

• အသင္းအဖြဲ႕အေနႏွင့္ လြတ္လပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလြတ္လပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ EMB တို႔အတြက္ 
အင္မတန္မွအေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လြတ္လပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲပံုကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်လာေစရန္ ျပည္သူ၏ ယံု 
ၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ EMB တစ္ခု၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အျပဳအမူက သူအသင္းအဖြဲ႕ 
မူေဘာင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ပံုထက္ ပိုအေရးႀကီးေလသည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံတစ္ခုတိုင္းစီတြင္ အေျခခံပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ 
ကြဲျပားေသာအခ်က္မ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ EMB တစ္ခု၏ အလုပ္လုပ္ပံုသည္ အသံုးျပဳေသာ 
ပံုစံတစ္ခုတည္းေပၚတြင္သာ မူတည္ျခင္းမဟုတ္ပါ၊ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္၊ 
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားေပၚတြင္လည္းမူတည္သည္။

• ထိုပံုစံႀကီး သုံးခုေအာက္တြင္ EMB အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွိသည္။ ပံုေသလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို 
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ယာယီလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ဗဟိုျပဳစနစ္လည္းျဖစ္ႏိုင္သလို ဗဟိုမျပဳ 
ေသာစနစ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တည္ေဆာက္ပံု တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနေပၚ 
မူတည္ၿပီးေသခ်ာစြာ သံုးသပ္ဖို႔လိုသည့္ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္။

• ပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းရွိေနပါက ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ အထူးယွဥ္တြညိဲႇႏိႈင္းေရးသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားရိွ EMB မ်ားတြင္ အေျပာင္း 
အလဲလုပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား တြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။

• EMB သည္ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕သို႔ ကိုယ္စားျပဳေျပာျပရန္အတြက္ ဝန္ႀကီး 
တစ္ဦးရွိျခင္းကို ပိုမိုလိုလားသကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
လႊတ္ေတာ္မွ ပါတီစံုေကာ္မတီရွိျခင္းကိုလည္း ပိုမိုလိုလားသည္။

• မည္သည့္ပံုစံကို သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ EMB သည္ လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရ 
မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္ရမည္။ ဘက္လိုက္ 
ျခင္းကင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ၊ ထိေရာက္မႈရွိ၊ ပညာရွင္ဆန္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ 
ဦးစားေပးမႈတို႔လည္း ရွိရမည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အျခားေသာ 
ပံုစံမ်ားထက္ အမွီအခိုကင္းပံုစံတြင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
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ေဆရွဲလ္သည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ထိုအခ်ိန္က အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး ႏွစ္ခု 
ေလာေလာလတ္လတ္ ေရြးေကာက္ထားေသာ ၫႊန္႕ေပါင္းအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ လြတ္လပ္ 
ေသာ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ထိုအစုိးရသည္ ေဆရွဲလ္စ္ ညီညြတ္ 
ေသာ ျပည္သူ႔ပါတီ၏ အာဏာသိမ္း ျဖဳတ္ခ်ျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုလည္းဖ်က္သိမ္းၿပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တစ္ပါတီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ 
အစားထိုးလိုက္သည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ပါတီဆိုင္ရာ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို  
၁၉၈၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုတိုင္းျပည္သည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ အေစာပိုင္းမွ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ 
ေကာက္ယူထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီး ၁၉၉၃ ခုနွစ္မွ စတင္ေျပာင္းလဲလာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲသည္ အမွီအခိုကင္းေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ေသာ၊ မဲဆႏၵနယ္နယ္နိမိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးေသာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ မဲဆြယ္ရာ 
တြင္ တာဝန္ယူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို စာရင္းေရးသြင္းရာတြင္ 
တာဝန္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိတစ္ဦး ခန္႔အပ္ရန္လိုလာသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
အသစ္၏ေအာက္တြင္ သမၼတႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အၾကြင္းမဲ့မဲေပးခြင့္ေပၚတြင္ 
အေျခခံထားၿပီး ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၇ ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ကို ေျပာင္းလဲ 
ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ၁၉၉၃ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေျခာက္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့ရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
အရာရွိ၏႐ံုးကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုး (EC) အျဖစ္ ၂ဝ၁၁ တြင္ ေျပာင္းလဲလိုက္ရသည္။ EC ၏ မျဖစ္ 
မေနလုပ္ရမည့္တာဝန္မွာ ဒီမိုကေရစီကို အဆင့္ျမႇင့္ေပးႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို 
ၫႊန္းဆိုေပးရန္ျဖစ္သည္။
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EC ကိုတည္ေထာင္ထားေသာ သမၼတႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ကိုလုပ္ရန္ ေျပာဆုိထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ထပ္ေပါင္းေျပာဆိုရလွ်င္ အျခား 
ေသာ ျပ႒ာန္း ဥပေဒႏွစ္ရပ္ကလည္း ေဆရွဲလ္စ္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေသးစိတ္ဥပေဒမူေဘာင္ကို 
ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းေရးသြင္း 
ျခင္း၊ သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ဆႏၵမဲခံယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား (စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္း) တို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ထားသည္။ 
၁၉၉၁ အက္ဥပေဒသည္ EC အားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားစာရင္းမွတ္ေပးေသာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စာရင္း 
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးေသာ တာဝန္ယူရေသာ၊ ပါတီမ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားခ်ေပးရၿပီး အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းျပန္ရေသာ တာဝန္ကို ခ်မွတ္ထားေလသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး 
အက္ဥပေဒ အပိုင္း ၃ တြင္ လူစုလူေဝးျပဳလုပ္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အမ်ားျပည္သူ 
ဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္  အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လူစု႐ံုးျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒ 
အပါအဝင္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ၂ဝဝ၆ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စည္းမ်ဥ္းတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုမွာ လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မဲေပးရာ 
တြင္ အစိုးရပိုင္ယာဥ္မ်ားအသံုးခ်ျခင္းတို႔အတြက္ပါပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု

EC တြင္အဖြဲ႕ဝင္ငါးဦး ပါဝင္သည္ (အမ်ိဳးသား ၄ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး) လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ 
မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မည္သည့္ႏို္င္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ျခင္းကိုမွ ခံယူထားျခင္းမရွိပါ။ 
သူတို႔ကို ခုနစ္ႏွစ္ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသက္တမ္းကုန္လွ်င္ ၎တို႔အားအသံုးျပဳျခင္းကို ျပန္လည္ 
လဲလွယ္ေကာင္း လဲလွယ္မည္ျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ရာထူးမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခန္႔အပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား (CAA) မွ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ အမွတ္ 115a ႏွင့္အညီ ေၾကျငာခန္႔အပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ CAA (ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာခန္႔အပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား) က အဖြဲ႕ဝင္ငါးဦးႏွင့္ ဥကၠ႒ကိုပါ ေရြးခ်ယ္ေသာ သမၼတထံသို႔ 
ေထာက္ခံစာမ်ားေပးပို႔သည္။ ေနာက္ပိုင္းက်န္သူတို႔မွာ ေကာ္မရွင္၏ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ သူက အျခားေသာ ပံုေသအဖဲြ႕ဝင္ ၄ဦး ပါဝင္ေသာEC အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာနကို 
ဦးေဆာင္သည္။ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ယာယီ 
ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စာရင္းေရးသြင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ တာဝန္ရပ္မ်ိဳးအတြ
က္ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆရွဲလ္စ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ ေသးေသာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ေရးဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ေရးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ 
မည္သည့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ဌာနႏွင့္မွ မဆက္ႏြယ္ဘဲ လြတ္လပ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လည္ပတ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ေငြကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္စာရင္း 
စစ္ခ်ဳပ္တို႔ထံတြင္သာတာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ဘက္မွအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ႏွစ္စဥ္သူတာဝန္ 
က်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ပံု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေပးအပ္ပံုတို႔ကို အစီရင္ 
ခံစာတင္ေလသည္။
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အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအက္ဥပေဒအရ EC 
သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ အားလံုးတို႔အား ၎တို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္ အညီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ 
ရွိေစရန္ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ရေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာစနစ္မ်ားအား -

• ႏိုင္ငံအဆင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္
• မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းအသိေပးျခင္း
• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စာရင္းကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္
• ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စာရင္းေရးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲဆြယ္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္
• မဲဆြယ္ရန္ အတြက္ လူထု မီဒီယာကို အသံုးျပဳျခင္းကို စီမံၫႊန္ၾကားေနရန္
• မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ားကို ျပန္လွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ညိႇယူျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း
• တရားဥပေဒေဘာင္ႏငွ္အ့ည ီသမၼတႏငွ္ ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြဲမ်ားက်င္းပကာဆႏၵ 

မဲခံယူပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္
• အစိုးရထံသို႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 

ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ျပဳေပးေနျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရး

ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ရေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ 
ႏွစ္တိုင္း ဥကၠ႒သည္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အျခားေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ဌာနမ်ားကဲ့သို႔ပင္ 
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ဘတ္ဂ်က္ေငြတင္ရသည္။ အျခားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားမွာမူ သက္သက္ရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမွာမူ သီးသန္႔ 
ခြဲထားေပးေလသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ေပါင္းစည္းအခြန္ဘ႑ာ 
ေငြထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းၿပီးသားျဖစ္ေလသည္။

တာဝန္ခံႏိုင္မႈ 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားသံုးျခင္းအားလံုးအတြက္ EC သည္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အလံုးစံု 
တာဝန္ခံရေလသည္။ သူ၏ စာရင္းမ်ားမွာလည္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေဆးျခင္း ေအာက္တြင္ ရွိေလသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား စာရင္းေရးသြင္းေပးရေသာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အား 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်င္းပျပဳလုပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
အားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္တင္ရေလသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ လူ 
တစ္ဦးဦးကလည္း မမွ်မတ ဆက္ဆံခံရသည္ဟု အထင္ေရာက္ပါကလည္း တရား႐ံုးသို႔ ဆင့္ေခၚျခင္း 
ခံေကာင္းခံရသည္။
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ပညာရွင္ဆန္ေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း 

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာေလ့က်င့္သင္ႀကားေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ သင္ၾကားၾကရသည္။ ထိုအရာ 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈရွိေနေသာ နယ္ပယ္မွ အသင္း 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမွ မၾကာခဏလုပ္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ EC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ေဒသ 
တြင္းႏွင့္ ျပင္ပတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို လုပ္ၾကေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစီမံၫႊန္ၾကားေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအား အခ်ိဳ႕ 
ေသာေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ား အတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ 
ဆိုေစကာမူ EC သည္ သူ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းထားေသာ ပညာရွင္ 
ဆန္ဆန္ တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ကင္းမဲ့ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

မီဒီယာ၊ အျခားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရး 

မဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔မီဒီယာကုိ အသုံးခ်ျခင္းကုိ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ အက္ဥပေဒ 
မွ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေလသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ေကာ္မရွင္ဘက္မွလည္း ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ 
ပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ထုတ္လႊတ္ခံရမႈ ညီတူညီမွ် ျဖစ္ေစရပါမည္ 
ဟု အာမခံထားရေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားက ေရြး 
ေကာက္ပြဲအတြက္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္လိုက္နာေသာ ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို လိုက္ 
နာပါ့မည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း ပုဂၢလိကဆိုင္ရာမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
မဲဆြယ္ခြင့္ အခြင့္အေရးရျခင္းကို မည္သို႔မွထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ EC သည္လည္း မီဒီယာေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး  ထိုအရာသည္ အဖြဲ႕အစည္းအသစ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနကာ ျပည္တြင္းမီဒီယာႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ားကို အေခ်ာသတ္အဆင့္ ေရးဆြဲေနဆဲ ကာလသာရွိေသး 
သည္။ တစ္ပါတီစနစ္ေအာက္တြင္ မီဒီယာသည္ အစိုးရ၏လံုးလံုးထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိၿပီး ထိုလက္ 
က်န္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လည္တြန္းလွန္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

EC ဘက္မွလည္း စာရင္းအင္းဌာန၊ လူထုအေျခအနျပဆိုင္ရာ႐ံုး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဆက္ 
သြယ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန၊ ဌာနဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ အင္မတန္ နီးနီး 
ကပ္ကပ္ ယွဥ္တြဲအလုပ္လုပ္ရေလသည္။ လိုအပ္လာပါကလည္း EC ဘက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးကို ႀကီးၾကပ္စီမံေရးမွဴး၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔အား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ အျခားေသာသူမ်ားထက္ ပိုမိုလြယ္ကူမႈရွိေလသည္။

EC ကိုယ္တိုင္ကလည္း SADC (ေတာင္အာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအုပ္စု) ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ကာ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
တိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကေလ့ရွိသည္။ ယွဥ္တြဲအကူအညီယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ား 
ကို အမ်ားျပည္သူ႔အက်ိဳးဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ ဌာနႏွင့္ ေပါင္းၿပီးထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳၾကရသည္။ 
EC ကိုယ္၌ကလည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ေလ့လာ 
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ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ႀကိဳဆိုသည္။

နည္းပညာသစ္မ်ား

အီလက္ထေရာနစ္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အသစ္ျပန္လည္ ေရးသြင္းၿပီး ထိန္း 
သိမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ EC ဘက္မွလည္း ဇီဝဆိုင္ရာ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ မွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ားအား 
မိတ္ဆက္ေရးႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးအတြက္ ဘားကုတ္စကင္နာမ်ားႏွင့္ 
လက္ရွိရွိေနေသာ GIS အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ေဒတာေဘ့စ္မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္စာရင္း တိက်မႈ တိုးတက္ 
ေစရန္အတြက္ အသံုးခ်ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

EC ဘက္မွလည္း ေရြးေကာကပြဲဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တာဝန္ခ်မွတ္ ထား 
ျခင္း ခံထားရေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ေနသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္ 
မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ အစိုးရကိုလိုအပ္သည္တို႔ ၫႊန္းဆိုေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ 
ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္စခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးတို႔အတြက္ မွတ္ပံုတင္ 
ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးခန္း ဖိုရမ္ 
တစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းညိႇရန္အတြက္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ 
ခ်ထားေသာလမ္းစဥ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေလသည္။ ေဆြးေႏြးခန္းမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ 
အားလံုးလက္ခံမွသာလွ်င္ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ျပည္သူလူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား အစဥ္လိုက္ျပဳလုပ္ရာမွ ရရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္နည္းမွာ EC ႏွင့္ တိုက္ 
႐ိုက္ဆက္သြယ္ျခင္းမွ ရရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးခန္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စကားစစ္ထိုးေဆြးေႏြးၾက 
ေသာ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းဟူသမွ်သည္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီးျဖစ္သည္။ EC ဘက္ 
မွလည္း ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး အက္ဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၃ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၫႊန္းဆိုလိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို 
သမၼတထံသို႔ ၂ဝ၁၂ တြင္ တင္သြင္းလိုက္သည္။ ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၫႊန္းဆိုေထာက္ျပလို 
သည္တို႔ကို အစိုးရထံသို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တင္ပို႔လိုက္သည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဆရွဲလ္စ္ရွိ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားေကာင္းလာေစရန္ 
ျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အဓိက အဆိုတင္သြင္းထားေသာ အခ်က္မ်ားမွာ

• ျပည္သူမ်ားကို ၎တို႔ရပိုင္ခြင့္အတိုင္း အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ လူစု႐ံုးရန္အတြက္ 
ရဲထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရျခင္းမ်ိဳး မလိုအပ္ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုးခြင့္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

• သမၼတကြယ္လြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္ပါက ရက္ ၉ဝ အတြင္း ေရြး 
ေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးျခင္း

• မဲဆႏၵရွင္စာရင္း အျမဲတမ္းမွန္ကန္မႈ ရွိရန္အတြက္ ပံုမွန္မဲေပးေနၾကသူမ်ား၏ လူဦးေရသန္းေခါင္ 
စာရင္းကို အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းျခင္း
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• ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသူမ်ားအား စကာတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ 
မ်ားကို စည္းစနစ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း 

• မဲဆြယ္ရာတြင္ သံုးေသာ ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တရားဥပေဒအရ မျဖစ္မေန ခ်ျပရျခင္း
• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ စည္းစနစ္ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေသာ စနစ္ကိုခ်မွတ္ရန္ႏွင့္
• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဘ႑ာေငြဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ဘ႑ာေရးစနစ္ 

အား ျပည္သူလူထုကိုခ်ျပရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္ 
အသစ္ခန္႔အပ္ထားေသာ EC ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလုပ္ရန္ တာဝန္ေပးခ်မွတ္လိုက္ေသာ 

အခါ အစုိးရအေနႏွင့္လည္း အဆင့္တစ္ဆင့္ထိ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ရန္အတြက္ ကတိကဝတ္ 
ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္လို 
သည္တို႔ကို ၫႊန္းဆိုသည့္ ၫႊန္းဆိုခ်က္မ်ားအား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွေန၍ က်င့္သံုးအသက္ဝင္ေစမွသာ 
လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ အနည္းငယ္အင္အားႀကီးေသာ ေထာက္ခံသူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေနရာတစ္ခုကိုရယူထားေလသည္။

လိင္ခြဲျခားမႈ 

EC သည္လည္း ၎၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
က်ား/မတန္းတူအခြင့္အေရးရရန္အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိ 
မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး အသက္အရြယ္အမ်ိဳးအစား အမ်ိဴးမ်ိဳးအလိုက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား မ်ားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ျမင္ကြင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၊ 
အစုိးရ ရာထူးႀကီးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေနရာမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈတို႔သည္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လွ်င္ေတာ့ အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းေနေသးသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပိုမိုနည္းပါးစြာ ေတြ႕ေနရေသးသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ပါတီပိုင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အေရအတြက္ ပိုမ်ားေလ 
သည္။ ထိုျငင္းခံုမႈမ်ိဳး ျဖစ္ပါကလည္း “အေကာင္းဆံုးယွဥ္ျပိဳင္သူ” ကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းေၾကာင့္ဟူ၍သာလွ်င္ 
ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မခိုင္လံုေသာ ေနာက္ကြယ္ရွိ အယူအဆတစ္ရပ္မွာ ေကာ္မတီ 
အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္သူအမ်ားစုမွာ ေယာက္်ားသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတို႔သာလွ်င္ 
အသင့္ေတာ္ဆံုး ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

EC အတြက္ကမူ ၎၏မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ ေဒသေက်ာ္ကမ္းလွမ္း 
ေထာက္ကူအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးပံုမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေလ့ရွိေနေသာ လိင္အခ်ိဳးအစား မညီမွ်မႈကို 
ထိန္းညိႇရန္ ဆက္လက္က်န္ရွိ ေနသည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား

လူဦးေရ ၈၈ဝဝဝ ေလာက္သာရွိၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိေသာ လူဦးေရ ၆ဝဝဝဝ ေလာက္သာရွိေသာ 
ႏုိင္ငံငယ္ေလးတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအသံုးခ်ျခင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ ၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စား 
လွယ္ၾကား အာဏာစက္ေဝးကြာမႈတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ပိုမိုအခြင့္အလမ္း 
မ်ားသည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ေဆရွဲလ္စ္ကြ်န္းစုႏုိင္ငံ၏ အႀကီးအက်ယ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ 
ဒီမိုကေရစီအစိုးရအသစ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းခံရေသာ 



43

ေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနကို ထူးျခားေစၿပီး EC အသစ္ကို ထူးျခားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
လက္တေလာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲေရးေဆြးေႏြးမႈသည္ ေကာ္မရွင္၏အေနအထားကို လြတ္ 
လပ္ေသာ ပံုစံတစ္ခု အဆင့္သို႔ တိုးတက္အားေကာင္းသြားေစၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို 
ရရွိေစႏိုင္သည္။ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ သူကူညီရမည့္ 
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းလာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သူ႔အားခ်မွတ္ 
ထားေသာတာဝန္ကို ေနာက္ငါးႏွစ္အတြင္းလည္း ပိုမိုအင္အားေကာင္းလာေစရန္ လုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ 
သည္။
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၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ အတိျဖစ္ေနေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား တရားဝင္ 
ေၾကျငာၿပီးေသာအခါ စနစ္တက်ဖန္တီးထားေသာ ယံုၾကည္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ား 
မကၠဆီကန္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြင္းျဖစ္လာေလသည္။ ထိုမတိုင္မီက ႏွစ္ ၆ဝ နီးပါးဆက္တိုက္ အာဏာ 
ႀကီးစိုးထားေသာ အင္အားႀကီးပါတီမွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရမွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

ထိုအၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္မွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အထိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ယူျခင္းမ်ားကို သေဘာတူညီခ်က္ယူၿပီး ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
သည္  တည္ျငိမ္ခိုင္မာမႈ၊ ဘက္မလုိက္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္းတည္းဟူေသာစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ 
အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိသိသာသာပင္ 
ေျပာင္းလဲေပးလိုက္သည္။ ထို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ ပါတီစံုစနစ္ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ 
အာမခံခ်က္မ်ား မဲရရွိေရးအတြက္ အျပိဳင္အဆိုင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကရာတြင္ တူညီေသာအေျခအေန အခြင့္အေရး 
ရရွိရန္ ျမႇင့္တင္ေပးလိုက္ေလသည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (IFE) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း 
သည္ ထိုေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိကက်ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ IFE သည္ 
မကၠဆီကိုတြင္ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ၊ ျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ 
ေသာ၊ ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ၊ အထူးျပဳဌာနတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

မကၠဆီကိုသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ၃၂ ခု 
ပါၿပီး (၃၁ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အာဏာဆိုက္ေသာျမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။) အတြင္း အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ပံု 
ႏွင့္ လည္ပတ္ေသာ စနစ္တစ္ခုပါရွိသည္။ ၁၉၄၆ -၂၉၁၄ အထိ ထိုဖက္ဒရယ္စီစဥ္မႈသည္ ၎ကိုယ္တိုင္ပင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ျပသထားေလသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
၎တြင္ပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္ ၃၂ ျပည္နယ္၏ အရည္အေသြးကို တိတိပပခြဲျခားျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
တူညီေသာ ခံယူခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အစဥ္လိုက္မ်ား တူေနသည့္တိုင္ေအာင္ အစိုးရအမိန္႔အာဏာ 
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ကုိယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ေန 
သည္။
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ထိုဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာစီစဥ္မႈသည္ လည္ပတ္လာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၇ စုရွိျပီျဖစ္သည္။ 
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ေျပာင္းလဲရန္သေဘာတူညီခ်က္ ရယူခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အစတြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္သာ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီမားမားတစ္ရပ္ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္၏ 
အဓိက မပါမျဖစ္ေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ IFE (ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း) ကို 
အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း (INE) ႏွင့္အစားထိုးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ INE (အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း) သည္ IFE (ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း) ႏွင့္ 
လကၡဏာ၊ တည္ေဆာက္ပံုတူေသာ္လည္း အာဏာစက္မွာမူ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔သြားသည္။

INE ကို တည္ေထာင္လိုက္ျခင္းသည္ ၃၂ ျပည္နယ္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 
ဌာနမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏ နာမည္ကပင္ ဥပေဒအဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္းရွိ ပံုစံ ေျပာင္းလဲမႈကို သြယ္ဝိုက္ေဖာ္ျပေနလသည္။ INE သည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ တာဝန္ရွိသည္သာ မဟုတ္ဘဲ ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္း ပါဝင္ကူညီႏိုင္ခြင့္ 
ရွိေလသည္။ (ျမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား) ထိုအခ်က္မ်ား 
အားလံုးကို အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ျခင္းေအာက္တြင္သာ ရွိသည္။

ဤျဖစ္ရပ္ေလ့လာျခင္းသည္ IFE   ၏ မူလဇစ္ျမစ္၊ သေဘာသဘာဝႏွင့္၊ နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္း 
ကို ျပသေလသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ INE  ႏွင့္ ၎အားအစားထိုးလိုက္ေသာအခါ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုပါ ပံုေဖာ္ျပသေလသည္။ IFE သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးစု အတြင္း 
မကၠဆီကန္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အစိုးရအားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္  ေခတ္ႏွင့္အညီျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ ေမလ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဥပေဒအသစ္ေရာ ျပည္နယ္အားလံုးႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ 
လက္ခံအတည္ျပဳထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕ပံုစံမ်ား၏ လကၡဏာႏွင့္  
နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္း အထူးသျဖင့္ INE ၏ အာဏာႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါက  စစ္ေဆး 
ျခင္းကိုခံရမည္ ျဖစ္သည္။

မကၠဆီကန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားေရးပံုစံသည္ ည႔ႊန္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အာဏာ 
(ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ က်င္းပျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း) တို႔ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ရာထူး (ျပႆနာမ်ားကို 
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း) မ်ားကို အစိုးရအဆင့္ 
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ရွိေသာ ကြဲျပားေသာ အထူးျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေပးထားျခင္းသည္လည္း ေထာက္ျပ 
သင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤစာသည္ IFE/INE တို႔ကို EMB တစ္ခုအေနျဖင့္ အထူးျပဳ 
ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ခံ

မကၠဆီကိုသည္လည္း အျခားေသာ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၁၉ ရာစု အစတြင္ 
လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာစ ႏွစ္ ၁ဝဝ အတြင္းသည္ ကာလ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ႏိုင္သူအာဏာသိမ္းေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပင္းျပင္း 
ထန္ထန္ မျငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာမူ ပံုစံဝင္သည္ဆို႐ံု 
ရွိသည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္း ပံုမွန္ေတာ့က်င္းပျဖစ္ခဲ့သည္။
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ဆယ္စုႏွစ္ေလးစု အၾကာတြင္ မကၠဆီကန္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ၿပီး လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းမွာေတာ့ 
ေျပာင္းလဲျခင္း သိပ္မရွိေပ။ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ပါတီစံုစနစ္ရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားလည္း ပံုမွန္လုပ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အမည္ခံ႐ံုသက္သက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အတိုက္အခံပါတီမွာမူ 
အင္မတန္မွ အင္အားခ်ိနဲ႔ေပသည္။

၁၉၇ဝ အလယ္ပိုင္းေလာက္ ေရာက္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ 
ႏိုင္မည့္ ပထမဆံုးေသာ အေရးႀကီးအေျပာင္းအလဲကို လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ လူထုဖိအားႏွင့္ စု႐ံုးလုပ္ေဆာင္မႈတို႔ 
ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့ေရးရာမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းမ်ားလည္းပြင့္လာၿပီး 
မတူကြဲျပားေသာ လူမႈအင္အားစု (အထူးသျဖင့္ လက္ဝဲဝါဒီတို႔၏) ကိုယ္စားလွယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္သည္ 
ထိုမတိုင္ခင္ အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေရးကစားကြင္းထဲမွ စနစ္တက် ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ထိုဆယ္စုႏွစ္ၿပီးေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲသို႔ အင္အားစုသစ္မ်ား ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ 
လာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကလည္း သိသာထင္သာျဖစ္လာသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ 
ကာမူ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဗဟုဝါဒ အားေပးခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ စည္းကမ္းႏွင့္က်င့္ထံုးမ်ားမွာမူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမလုပ္ရေသးေခ်။ ေရြးေကာက္ပြဲယႏၲရား၏ 
လည္ပတ္မႈသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴးေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အတြင္း၌သာ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့မႈမ်ားမ်ားစြာျဖစ္ႏိုင္သည္။ မကၠဆီကန္ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ ၎တို႔၏ ေရြး 
ေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ေၾကျငာျခင္းသည္ မသမာလုပ္ၾကံမႈ၊ အလိမ္အညာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ 
ခြ်တ္စြပ္တူရလဒ္မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်သည္။

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲကုိ ထင္ရွားသြားေစသည္။ ထို 
အၾကပ္အတည္း  ႀကံဳေတြ႕လာရျခင္းမွာ အာဏာရပါတီႏွင့္ သူ၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အႏိုင္ ရရွိေၾကာင္း 
ေၾကျငာလိုက္ေသာအခါ လုပ္ငန္းစဥ္မွ်တမႈႏွင့္ ရလဒ္၏ေသခ်ာမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ 
သံသယမ်ားပတ္လည္ဝိုင္းလာေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား 
ႏွင့္ လႈပ္ရွားသူတို႔အဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပိဳင္ဆိုင္မႈကို လႊမ္းမိုးထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 
ကို ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး ျပင္ဆင္မႈမလုပ္ဘဲ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ထပ္လုပ္ရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ထိုသေဘာတရားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရာ၌ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ဘက္မလိုက္မႈ 
ကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ အင္မတန္ 
အေရးႀကီးေသာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလည္ပတ္မႈတို႔ ၁၉၈၉ ႏွင့္ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ပါတီစံုစနစ္ကို အင္အားေကာင္းေစၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲ ျပိဳင္ဆုိင္မႈအတြင္း မွ်တမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ၂ဝဝ၇ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာ 
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ပါဝင္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ သေဘာ 
တူညီမႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကိုယ္စားျပဳရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး 
အင္အားစုမ်ား ပါဝင္႐ံုသာမက အထူးသတ္မွတ္ထားေသာ စိတ္ဝင္တစားရွိေနေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ဒုတိယအခ်က္မွာ အတိုင္းအတာ နယ္ပယ္ပမာဏ၏ ရွင္းလင္းတိက်မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈ၏ ၿပီးျပည့္စံုမႈ 
ပင္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အတုိင္းအတာတစ္ရပ္အထိ တံု႔ျပန္
လိုက္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ခုမွတ္ထားရန္လုိအပ္သည္မွာ ပထမဆုံးလည္ပတ္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာ 
တူညီခ်က္ရယူခဲ့သည္မွာ ၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၆ အထိၾကာျမင့္ၿပီး အင္အားႀကီး လႊမ္းမိုးေသာပါတီ အာဏာ 
ရွိေနစဥ္ကာလ ျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲေသာ အရာရွိမ်ားအား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ 
လည္း အမ်ားအျပားလႊမ္းမိုးထားေလသည္။

ဖန္တီးေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁၉၈၉-၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ မကၠဆီကိုရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲကို လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားအေပၚ  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ တရာဥပေဒဆိုင္ရာ ျပန္ 
လည္ျပဳျပင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။မကၠဆီကန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု အသစ္ 
အတြက္ အေရးအပါဆံုးေသာ အေျပာင္းအလဲမွာ IFE (ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း)
ကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏သက္တမ္းႏွင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ 
၏ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ပင္ IFE ဘက္မွလည္း 
ပံုေသတည္ျမဲ ျပည္သူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္လည္း ကိုယ္
ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္ရွိၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္လည္း ပညာရွင္ဆန္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ျပည္ 
ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ သေဘာသဘာဝ ေျပာင္းလဲ 
မႈကို ကိုယ္စားျပဳတင္ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဘက္မွ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ IFE  ဘက္မွ ၎၏အာဏာကို က်င့္သံုး 
ေသာအခါ အဓိကအေျခခံ အခ်က္ငါးခ်က္ျဖစ္ေသာ ေသခ်ာမႈ၊ ဥပေဒေဘာင္ဝင္မႈ၊ အမွီအခိုကင္းမႈ၊ ဘက္ 
မလိုက္မႈ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုအေလးထားေရွးရႈမႈတို႔ကို လိုက္နာရမည္ဟု ဆိုသည္။ IFE ၏ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 
၎၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ စည္း႐ံုးက်င္းပပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုတို႔ အတြက္ ၎၏ပံုေသလုပ္ေဆာင္ ခ်က္နည္းမ်ားႏွင့္  
နည္းနိႆယ်အခ်ိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒ 
ဆိုင္ရာတို႔ကို ျပင္ဆင္လာသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ျပီျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုအႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ သို႔မဟုတ္ ျမႇင့္တင္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ IFE ၏ အာဏာကို သိသိသာသာ ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ျခင္းသည္ မဲျပိဳင္ 
ဆိုင္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူအခ်င္းခ်င္းတံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ျဖစ္ရပ္အသစ္မ်ားအေပၚ လူတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ 
မ်ားအား တံု႔ျပန္လိုက္ရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။ ယခုတြင္မူ ကမ႓ာအႏွံ႔တြင္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းကမ္း 
မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားႏွင့္ ညီညီမွ်မွ် ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
ပိုမိုျမင့္မားလာျပီျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစနစ္ကို အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ မကၠဆီကိုရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ 
ဘက္မလိုက္မႈကိုအာ႐ံုစိုက္ၿပီး ယွဥ္ျပိဳင္ၾကရာတြင္ မွ်တမႈရွိျခင္းကို အာ႐ုံစိုက္သည္။ IFE  ၏ တည္ 
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ေဆာက္မႈ ပံုသဏၭာန္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၎၏ အာဏာႏွင့္ ထိုအာဏာကိုၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စု 
အတြင္း ကိုင္စြဲခဲ့ပံုတို႔သည္ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုရွင္းလင္းေသာ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။

EMB တစ္ခု၏ အမွီအခိုကင္းမႈသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ေငြကို စီမံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္ပါသကဲ့သို႔ ရံပံုေငြကို မဆိုင္းမတြ လက္ခံရရွိေရးႏွင့္ သံုးစြဲႏိုင္ 
ေရးလည္း ထိုမွ်ေလာက္ပင္ အေရးႀကီးသည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ IFE ကို စတင္ တည္ေထာင္ဖန္တီးစဥ္ကတည္းက 
ဘတ္ဂ်က္ေငြပိုင္းဆုိင္ရာ အမွီအခိုကင္း လြတ္လပ္မႈရွိေစရန္ အာ႐ံုစိုက္ထားရမည္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကသာ ထိုစည္းမ်ဥ္းကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္) ထို႔ျပင္ ၎၏ 
အခ်ိန္မွန္၊ လံုေလာက္ေသာ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
ကို အခ်ိန္မီထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

IFE စီမံၫႊန္ၾကားခဲ့ေသာ၊ ယခုတြင္ INE ဘက္မွ စီမံၫႊန္ၾကားေနေသာ၊ ရံပံုေငြမ်ားသည္ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အတြင္းမွသာလွ်င္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက သာမန္လုပ္ငန္းစဥ္ 
ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၃.၃ သန္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ စီစဥ္ 
ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၆.၃ သန္း၊ ျပည့္သူဘ႑ာမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ 
သာမန္ႏွင့္ မဲဆြယ္ပြဲဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ ၃၉၂ သန္း၊ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလ်ံ ခ်ထား 
ေပးခဲ့သည္။

၎၏ ရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသရမည္ဆိုပါလွ်င္ INE ဘက္မွ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔အေပၚတာဝန္ခံႏိုင္မႈကို လိုက္နာရမည္ဟု အမိန္႔ေပးခံထားရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ 
တာဝန္ေက်၊ မေက်စစ္ေဆးရန္ အတြက္ အေထြေထြစစ္ေဆးေရးမွဴး႐ံုးမွ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံထားရသည္။ 
ထို ဌာန၏ အရာရွိေခါင္းေဆာင္မွာ လႊတ္ေတာ္မွ အမွီအခိုကင္းကင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

IFE သည္ သူ၏တာဝန္မ်ားကို ပညာရွင္ဆန္ဆန္လုပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၁၉၉ဝ 
ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာန တည္ေထာင္ရန္ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ 
တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဓိကတာဝန္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံကိန္း 
ခ်ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
တာဝန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရေသာ IFE  အရာရွိမ်ားအားလံုးသည္ ထို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
ဌာနတြင္ တစ္ေနရာဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ထိုပံုစံအတိုင္းဆိုလွ်င္ INE  အတြက္ ႀကီးႀကီးမားမား 
ေျပာင္းလဲရန္ မလိုအပ္ပါ။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကဲ့သိ႔ုေသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

စတင္ဖန္တီး တည္ေထာင္လိုက္သည့္ ေန႔မွစကာ  IFE  သည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ က်င္းပျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို တိုက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္းခံရၿပီး အျခားေသာ ဥပေဒ 
ေရးရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္ (ဒီမိုကေရစီ သက္တမ္းရွည္ေစရန္ တိုးျမႇင့္ေပးရျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ား၏ နည္းစနစ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူအားအသိပညာေပးျခင္း တို႔ကို 
ပ်ံ႕ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။)
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ဤပံုစံအတိုင္း ဆိုပါက IFE ရွိေနစဥ္ ကာလအတြင္း အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအနက္ 
အေရးအႀကီးဆံုး ေျပာင္းလဲမႈမွာ အာဏာကို စနစ္တက်ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ ခြဲေဝျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က်င္းပျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း 
(ဥပမာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာသူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ မဲေပး႐ံုအရာရွိမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိရိယာမ်ားအားပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ 
အႀကိဳရလဒ္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ တရားဝင္ မဲေရတြက္ျခင္း) IFE  သည္ ေအာက္တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း 
INE မွ အေမြဆက္ခံထားေသာ တာဝန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းညိႇျခင္း

ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္၏ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈ စနစ္သည္ ဂ်ာမန္တို႔၏ 
အဖြဲ႕ဝင္ ေရာေႏွာအခ်ိဳးက် ကိုယ္စားလွယ္ျပဳစနစ္ (PR) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဖြဲ႕ဝင္ အဦး  ၅ဝဝ 
ထဲမွ ၃ဝဝ သည္ လူဦးေရျဖန္႔ေဝမႈအရ ျပည္ေထာင္စု၏ ၃၂ ျပည္နယ္ထဲမွ အေရအတြက္အားျဖင့္တူညီ 
ေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ မဲႏိုင္ေသာသူအကုန္ယူစနစ္ 
(FPTP) စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ IFE   ဘက္မွ ထိုကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းသာ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဝဝ ကို ညီတူမွ်တူ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈရွိေရးအတြက္ 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်စစ္ေဆးေနရန္ လိုအပ္သည္။ INE သည္ လည္း ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျပည္နယ္အဆင့္ မဲဆႏၵ 
နယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။

မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းအား စုေပါင္းျခင္း ၊ ပံုေသထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း ႏွင့္ မဲလက္မွတ္

ယခင္က IFE ယခု INE  ဟုေခၚေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ တိုင္းျပည္တြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္သံုးေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားအား ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းအတြင္ ေရးသြင္းျခင္းသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ရသည္ ျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။  မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းရာတြင္ 
INE ဘက္မွ ဓာတ္ပံုပါေသာ၊ ဆယ္ႏွစ္တိတိ တရားဝင္ေသာ မဲလက္မွတ္ျပားတစ္ခုကို အခမဲ့ထုတ္ေပး 
သည္။ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုမဲလက္မွတ္သည္ 
ပင္လွ်င္ မကၠဆီကန္တို႔၏ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေခ်သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူေပါင္း ၇၉.၅ သန္းရွိသည္။

ပါတီႏွင့္ မဲဆြယ္ေရးဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စု အတြင္းတြင္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ 
ကမ႓ာ့အရက္ေရာဆံုး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေထာက္ပံ့ေရးစနစ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထား 
သည္မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈသည္ ပုဂၢလဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈထက္သာရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္ 
သည္။ယခင္ IFE (ယခု INE မွ) အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား ျပည့္သူေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္အတြက္ 
တာဝန္ရွိေလသည္(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၄ဝဝ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္)

ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ ပုဂၢလဘ႑ာေထာက္ပံ့ေရးမွာ ၎၏ရင္းျမစ္ႏွင့္ ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး 
အင္မတန္တိက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ရွိသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ 
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ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြက္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ မဲဆြယ္ျခင္း 
အတြက္ အသံုးခ်ေသာေငြမ်ား၏ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရင္းျမစ္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္စီမံပံုတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
တာဝန္ခံရန္ အင္မတန္တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုမဲဆြယ္ပြဲမ်ား၏ ဘ႑ာေငြ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အင္အားအင္မတန္ေကာင္းေကာင္းရထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို 
အသံုးခ်ျခင္းသည္ IFE ရွိစဥ္ကာလကလုပ္ရေသာ တစ္ခုတည္းေသာတာဝန္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ရန္ 
အတြက္လည္း အင္မတန္မွရႈပ္ေထြးၿပီး ေခတ္မီလွေသာ စနစ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ထားသည္။ အေရးႀကီး 
ၿပီးသိမ္ေမြ႕ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ INE မွ လႊဲေျပာင္းယူသြားျပီျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ေတာ့ သိသိ 
သာသာ တိုးခ်ဲ႕လိုက္ျပီျဖစ္သည္။ ၎အေနႏွင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္နယ္ ၃၂ ခုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရေလသည္။ ထိုတာဝန္သည္ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို လက္ခံၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းအတြက္ ဌာနကို တာဝန္ယူရေတာ့မည့္ 
တစ္သီးပုဂၢလ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္လည္း အက်ံဳးဝင္သည္။

မီဒီယာေဖာ္ျပမႈအတြက္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အခ်ိန္မ်ားကို စီမံၫႊန္ၾကားျခင္း

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အထိ မကၠဆီကိုတြင္ ပါတီမ်ားအားလံုး ဝါဒျဖန္႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ေပါင္းစည္းထားေသာ 
မီဒီယာ (ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား) အခမဲ့ထုတ္လႊင့္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာစနစ္ရွိၿပီး ျပည္နယ္မွ ေထာက္ပံ့ 
ရျခင္းျဖစ္ကာ အခ်ိန္ပိုထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ သာတူညီမွ် အေျခအေနတစ္ခုေအာက္တြင္ ထားေသာ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအုပ္စုႏွင့္ အခေၾကးေငြေပးစနစ္ရွိေလသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားက သိသိသာသာထင္ရွားေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမဆို၊ တစ္သီးပုဂၢလ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမဆို 
အခ်ိန္ကိုအခေၾကးေငြျဖင့္ဝယ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံေရးဝါဒျဖန္႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေၾကျငာျခင္းတို႔ 
ကို မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ျပဳလုပ္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ထိုအခ်ိန္မွ၍ အမ်ားပိုင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ မီဒီယာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး-ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဝါဒျဖန္႔မႈတို႔ကို ရယူႏိုင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္တို႔ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
အတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ေပးထားရသည္။ ထိုထုတ္လႊင့္ပိုင္ခြင့္သည္ မကၠဆီကုိတြင္ ထုတ္လႊင့္ေသာ ေရဒီယို 
ဌာန (၁၆ဝဝ ဝန္းက်င္ႏွင့္) တီဗီြခ်န္နယ္ (၇၅ဝ ဝန္းက်င္)တို႔တြင္ ျပည္နယ္မွ (အင္မတန္ ရက္ရက္ေရာေရာ 
ခြင့္ျပဳထားေသာ) အခ်ိန္အတြင္းသာ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ပါဝင္ 
ေသာ ထိုအစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားဆက္သြယ္ 
ေရးအတြက္ အခ်ိန္သီးသန္႔ဖယ္ထားေပးျခင္းသည္ ယခုတြင္ INE (အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ 
အစည္း) ၏ တာဝန္ျဖစ္သြားျပီျဖစ္သည္။ ထိုသု႔ိေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း မဲဆြယ္စဥ္ကာလအတြင္း 
ေန႔စဥ္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ၄၂ မိနစ္ အတြင္းကို ထုတ္လႊင့္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ ႀကီးက်ယ္ၿပီးအင္မတန္မွ 
ေခတ္မီဆန္းသစ္လွေသာ စက္ကိရိယာတစ္မ်ိဳး တပ္ဆင္ၿပီးလည္ပတ္ေနရန္လိုအပ္သည္။ နည္းပညာ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ရႏိုင္မႈႏွင့္ ပါတီတို႔၏ ထုတ္လႊင့္ေသာအရာမ်ားကို ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္း ျဖန္႔ေပး  
ျခင္း၊ ယခင္သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ေသာ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္တြင္ထုတ္ေဝျခင္းကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားျခင္း၊ 
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ထို႔ေနာက္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတို႔ကို ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ 
ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စကားစစ္ထုိးပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးျခင္း

 ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ျပဴျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္အရ IFE (ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း) 
သည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သမၼတေလာင္းမ်ားအၾကားတြင္ စကားစစ္ထိုး 
ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးႏိုင္ေသာ အာဏာရွိသည္။ ေလာေလာလတ္လတ္ ျပဳျပင္လိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက မဲဆႏၵနယ္တိုင္းအတြက္ ကို္ယ္ 
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြင္း မျဖစ္မေန စကားစစ္ထိုးပြဲက်င္းပေပးရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးေသာ 
ဥပေဒအသစ္ လိုအပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကိစၥတြင္ INE (အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ 
အစည္း) ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ အနည္းဆံုးဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ တိုးခ်ဲ႕သြားသည္ဟု ထင္ 
ႏိုင္သည္။

ရႈပ္ေထြးလွေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု

INE (အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း) ဘက္မွလည္း သူအသစ္ရရွိထားေသာ၊ 
တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ထိန္းသိမ္းရန္၊ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ သူ၏သတ္မွတ္ခံထားရေသာ 
တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတိုင္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ လုပ္ႏိုင္ရန္  IFE (ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ 
အစည္းဘက္မွလည္း က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ရႈပ္ေထြးေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ပံုတစ္ခုကို တည္ 
ေထာင္ထားၿပီး ဌာနေလးခုကို အထူးျပဳေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

• ေကာင္စီ : အဖြဲ႕အစည္း၏ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အႏွံ႔တြင္ရွိေသာ လမ္းၫႊန္ေရးႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရး ဌာန

• ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕ : ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မူဝါဒမ်ားအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လမ္းၫႊန္ေရး 
ဌာနမွ သေဘာတူထားေသာ အေျဖမ်ားကို အတည္ျပဳေပးရန္

• နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာဌာန : IFE (ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အျခား 
ေသာနယ္ပယ္မ်ားမွ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး နည္းပညာဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပး 
ေသာ အထူးျပဳ အဖြဲ႕အစည္း အစိတ္အပိုင္းႏွင့္

• ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာန : ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အဓိကအားျဖင့္ သာတူညီမွ် ဖန္တီး 
ေပးထားေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ တာဝန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းမ်ားကို ေပါင္းစည္း 
ေပးျခင္း၊ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္ၾကည့္ရႈေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ ဌာနခ်ဳပ္မွလြဲ၍ ဗဟိုျပဳျခင္းကင္းေသာ စနစ္ျဖင့္ IFE (ျပည္ေထာင္စု ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး INE (အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း) က 
ျပဳလုပ္ေနသည္။ ယခုတြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ပံုေသဌာနေပါင္း ၃၃၂ ခုျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ (လမ္းၫႊန္ေရး 
ႀကီးၾကပ္စီမံခ်က္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာနမ်ားတြင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္။)
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အမွီအခိုကင္းေရးႏွင့္ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းေဝးေရးတို႔အေပၚ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ 
ေသာ ထိန္းေက်ာင္းလမ္းၫႊန္ေရးဌာန

ဌာနတစ္ခု၏ အမွီအခိုကင္းျခင္းႏွင့္ ဘက္မလိုက္ျခင္းတို႔အေပၚ အာမခံႏိုင္ေရးအတြက္ အေရး 
အႀကီးဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ၎၏လမ္းၫႊန္ေရးဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရး နည္းလမ္း 
မ်ားအား ေပါင္းစည္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ INE (အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း) ၏ ဌာန 
တစ္ခုခ်င္းစီက ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုင္ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တင္ေျမႇာက္မႈ ညီတူမွ်တူရထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ 
ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားမွာ အျမင့္ဆံုးေကာင္စီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳထားျခင္းခံရသည္။ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ဘက္လိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာမႈမရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

INE (အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း) ၏ အဓိကလမ္းၫႊန္ေရးဌာနမွာ အေထြ 
ေထြေကာင္စီျဖစ္သည္။ ဧျပီလ ၂ဝ၁၄ တြင္ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ မဲေပးခြင့္ 
ရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦး စကားစစ္ထုိးပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အတိုင္းအတာတစ္ရပ္ထိပါဝင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးမွာ သမၼတ 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေကာင္စီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေကာင္စီဝင္မ်ားမွာ ၁ဝ ဦး ရွိၾကသည္။ 
၎တို႔အားလံုး ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ မဲႏွင့္ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ 
ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ပါဝင္သည့္ ရႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႕ သင့္ေတာ္၏မေတာ္၏သည္ 
အာမခံထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အရင္ဦးဆံုး 
ေျပာရလ်င္ျဖင့္ ၎တို႔၏ အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ 
တာဝန္ကိုေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚတြင္လည္း မွီတည္သည္။ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ 
ကိုးႏွစ္သက္တမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လူစားလဲရာတြင္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကာလတူညီ 
မည္မဟုတ္ေခ်။

မဲေပးခြင့္မရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံအဆင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး စီပါဝင္ၿပီး (လက္ရွိတြင္ ခုနစ္ဦးရွိသည္) လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ပါတီ 
ဆိုင္ရာ ပတ္သက္မႈရွိေသာ လႊတ္ေတာ္အုပ္စုမွ တစ္ဦ စီ (လက္ရွိ တြင္ ခုနစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္) ပါဝင္သည္။ 
ၿပီးေနာက္တြင္ INE (အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း)၏ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး အတြင္းေရးမွဴး 
တစ္ဦး ပါဝင္သည္။ အေထြေထြေကာင္စီသည္ လက္ရွိတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၆ ဦး ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အေထြ 
ေထြေကာင္စီ၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပထားေသာအရာမ်ားျဖစ္ၿပီး အသင္း၏ 
ဝဘ္ဆိုက္တြင္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေနေသာ  မီဒီယာမ်ားလည္း သတင္းရယူႏိုင္ေသာေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ားတြင္ စည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ထားၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ မဲအေရ 
အတြက္မ်ားေသာသူကို အႏိုင္ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားကလည္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ လုပ္ၾက 
ေလသည္။

နည္းပညာသစ္မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳျခင္း

မဲၾကည့္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ ( အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ 
ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၂ တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၁၄၃ဝဝဝ ႐ံု တည္ေဆာက္ထားသည္) မလုပ္မျဖစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လူျဖင့္လုပ္ေလ့ရိွေသာ္လည္း IFE (ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ 
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ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း) က ၎၏ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ 
ရြက္ရန္အတြက္ နည္းပညာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္သံုးခဲ့  (ယခု INE [အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္း] က လည္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိ) သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နည္းပညာကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၎၏ 
ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ပံုေသဆက္သြယ္မႈ တစ္ခုတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳၿပီး လူထုမီဒီယာတစ္ခု 
ကိုလည္း ေပးစြမ္းေလသည္။ အျခားေသာစိတ္ဝင္စားေသာ သူမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား တင္ဆက္ႏိုင္ေလသည္။

ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈတြင္ ေပါင္းစည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေပးႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳေသာ အထင္ 
ႀကီးေလးစားေလာက္ဖြယ္ရာ နည္းပညာဆိုင္ရာဌာနတစ္ခုကို ထပ္ေပါင္းသည့္အေနႏွင့္ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ 
စနစ္သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းမႈႏွင့္ မဲေပးသည့္ ဓာတ္ပံုကတ္ျပားမ်ား 
ထုတ္ေပးရာတြင္သုံးေနျပီျဖစ္သည္။ (ဆင္တူ႐ုိးမွား တုပျပင္ဆင္၍မရေအာင္လည္း မျမင္ႏုိင္ေသာ လုံျခံဳေရး 
စနစ္ မ်ား ထည့္သြင္းေပးထားသည္) ေနာက္ထပ္ နည္းပညာကို အဓိကက်က် အသံုးခ်ေသာေနရာမွာလည္း 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝဘ္ဆိုက္ ၂၅ ခုတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳရလဒ္မ်ားကို ေၾကျငာ 
ျခင္း တစ္ခုတည္းအတြက္ အာ႐ံုစိုက္ထားေသာ အင္ထရာနက္၏ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္မႈႏွင့္ လည္ပတ္မႈတို႔ပင္ 
ျဖစ္သည္။

အဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္

မကၠဆီကန္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ IFE (ယခု INE) ၏ သေဘာ 
သဘာဝအသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔သည္ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား (ႏွင့္ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ 
သည္) စနစ္တက်ကို ယံုၾကည္မႈပ်က္စီးေနသည္ဟု ပံုေဖာ္ခံထားရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အထူးသျဖင့္ 
အဓိက အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မည္မွ် ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၎တို႔၏ ရလဒ္အေပၚတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်ရႏိုင္မႈတို႔ကို အာမခံႏိုင္မည္ဟူသည့္အေပၚတြင္ ထင္ရွားစြာ ျပႏိုင္ 
ေသာ ဥပမာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ဖန္တီးတည္ေဆာက္ၿပီး ႏွစ္ ၂ဝ ၾကာ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ရွစ္ခုလုပ္အၿပီး (အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲေလးခု၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေလးခု) တြင္ IFE ဘက္မွ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္  တာဝန္ 
ခံမႈမ်ား အကုန္လုပ္ခဲ့ရေသာ ဘက္မလိုက္မႈ၊ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ၊ ပညာရွင္ဆန္မႈတို႔အတြက္ လံုးလံုးအာမ 
ခံႏိုင္ေလသည္။ ထိုအတိုင္းဆိုလွ်င္ IFE  ၏ တည္ရွိမႈသည္ ဒီမိုကေရစီ စည္းမ်ဥ္း၊ တန္ဖိုးႏွင့္၊ က်င့္သံုးမႈ 
တို႔အား အားေကာင္းေစေရးႏွင့္ အသိပညာေပးေရးတို႔အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။

ထိုရႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ အင္မတန္ အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ အဓိက 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား သေဘာတူမႈ နယ္ပယ္အက်ယ္ႀကီးထဲမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
တြင္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲသည္ IFE ကို INE  ႏွင့္ 
အစားထိုးလိုက္သည္သာမဟုတ္ အင္မတန္မွ ထင္ရွားလွၿပီး လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အတြင္းတြင္ ပံုသဏၭာန္တည္ေထာင္ၿပီး လႈပ္ရွားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္ ၃၂ ခုအၾကား အာဏာခြဲေဝေသာပံုစံသည္ အင္မတန္မွ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။

ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္သူ အမ်ားစုကမူ ဤအရာသည္ လမ္းေခ်ာ္သြားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုလုပ္ရပ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မူလကရွိေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ 
ရာဆိုေသာ္လည္း ယုတၱိေတာ့တန္ေသးသည္။ ဌာနတစ္ခုတည္းကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအကုန္လံုး က်င္းပ 
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ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ေက်ာ္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ျဖစ္ 
သည္။ ထိုသို႔လုပ္လိုက္ပါက စီမံလမ္းၫႊန္မႈမ်ား ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားပြားမႈကို ေရွာင္လႊဲရန္လုပ္ေပးလိုက္
သလိုျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ဘာသာစကားတူ လူမ်ိဳးတူမ်ား 
စုစည္းမႈႏွင့္ ဘက္မလိုက္မႈတို႔အတြက္ အာမခံလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေပမည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၈၉-၉ဝ တြင္ 
လုပ္ခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ တစ္ကယ္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား 
ကိုလည္း မေျဖရွင္းေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ သိသိသာသာ ေထာက္ျပထားေသာ မေလာက္ငမႈမ်ားကိုလည္း မေျဖ 
ရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ရလာသည္မွာ တင္းၾကပ္စြာေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အဓိကႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအခ်င္းခ်င္း 
အလဲအထပ္လုပ္ၾကသည့္ အရာမ်ားသာ ျဖစ္လာသည္။

ဖယ္ဒရယ္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသာ ေပါင္းစည္းေရာေႏွာ ေရြးေကာက္ပြဲ  
စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံ အသစ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ဖန္တီးအသံုးျပဳ  
လိုက္ၾကသည္။ ထိုပံုစံသည္ INE  ၏ အာဏာစက္ကို အေသးစိတ္က်က်နန ရွင္းျပရန္ႏွင့္ ၃၂ ျပည္နယ္ရွိ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ဥပေဒလိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
စိတ္ကသိကေအာင့္ျဖစ္စရာေကာင္းေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ့အာဏာပိုင္က ႏိုင္ငံတြင္းဌာနရွိ 
အာဏာအျမင့္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္စီရင္ခ်မွတ္ေရးဌာနမွ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ 
မရွိဘဲ ျပည္နယ္အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေနေသာ တာဝန္မ်ားကို တိုက္ 
႐ိုက္ယူရကာ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းရန္ တရားရင္ဆိုင္ရန္လိုေသာ ဥပေဒ 
ေရးရာကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္မဆို IFE   ၏ ျဖစ္တည္မႈသည္ ၎၏အာဏာစက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္သည္။ 
INE  ကို ဖန္တီးလိုက္ေသာအခါ၊ ထို႔ေနာက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖက္ဒရယ္အစိုးရအတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးပံုစံအသစ္ကို ဖန္တီးက်င့္သံုးလိုက္ၾကေလသည္။ ထိုယူဆခ်က္ႀကီးက 
က်န္ေနၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာ/ေထာက္ခံမႈရလာႏိုင္ေခ်ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထိုမကၠဆီကန္ပံုစံသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပိုမိုေခတ္မီေအာင္ 
လုပ္လိုက္ေသာအခါ (အထူးသျဖင့္ မဲရရန္ျပိဳင္ဆိုင္ေနေသာ အရာမ်ားကိုျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ လိုက္ 
ျခင္းအားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူထက္ အဆံုးအျဖတ္လုပ္ေပးရေသာ ဒိုင္လူႀကီးကဲ့သုိ႔ေသာ လူမ်ားပိုမို မ်ားျပားလာ 
မည္) ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အာဏာပိုင္စက္ကိုခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ၿပီး ၎တို႔ကို တာဝန္ယူ 
ခိုင္းေသာအခါ၊ စည္းကမ္းႏွင့္အညီလုပ္ခိုင္းေသာအခါ ျဖစ္လာႏုိင္မည့္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို 
အေျဖထုတ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးဥပမာတစ္ခုပင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ထိုေနရာတြင္ ဝိေရာဓိတစ္ခုျဖစ္ေနသည္မွာ  ယခင္က IFE  (ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္း) ယခု INE (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း) သည္ ႏိုင္ငံအာဏာပိုင္တစ္ခု 
အေနႏွင့္ အျခား EMB မ်ား ထိုနယ္တြင္လုပ္သကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိ ပင္ျဖစ္ 
သည္။ ထိုအခ်က္သည္ က်က်နနစည္းမ်ဥ္းမ်ားသတ္မွတ္ထားေသာ ေခတ္မီေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈပံုစံႏွင့္ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားလွေသာ မကၠဆီကန္စနစ္အတြင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ျမင့္ အထူးျပဳ 
ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပံုေသဌာနမ်ားရွိေသာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာအေတြးအေခၚမ်ား စပ္ဆက္ 
တည္ရွိေနေသာ စနစ္တစ္ခုအဖို႔ မျဖစ္သင့္ေသာအရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
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တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပံု

EMB တစ္ခု၏ တည္ေဆာက္ပံု၊ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္တို႔သည္ ထိုတိုင္းျပည္၏  
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရေသာ ဥပေဒမူေဘာင္အပိုင္းမ်ားက အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အသစ္စက္စက္ စတင္က်င့္သံုးကာစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
လက္တေလာေခတ္စားေနသည့္အေၾကာင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္ 
သိကၡ ရွိမႈကို အာမခံေသာရွင္းလင္းတိက်သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ပံုမွန္စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ထို႔ေနာက္ 
တြင္  ႏိုင္ငံေရးပါတီ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ား( CSO) မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ လုပ္ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပြဲစဥ္က်င္းပမႈမ်ားတြင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းသိနားလည္ၿပီး ျပည့္ 
ျပည့္ဝဝေထာက္ပ့ံႏုိင္ေရးတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ဥပေဒမူေဘာင္အျပည့္အစုံသည္ ေအာက္ပါ 
အပါအဝင္အရင္းအျမစ္မ်ားစြာတို႔တြင္ အေျခခံႏိုင္သည္။

၁ ။ ႏုိင္ငံတကာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဥပမာ - အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (ICCPR) ရွိ အပိုဒ္ခြဲ ၂၅ တြင္ : “မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားမဆို အပိုဒ္ခြဲ ၂ 
တြင္ ေျပာထားသည့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားမပါလ်င္ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို က်ိဳးေၾကာင္းမခိုင္ 
လံုေသာတားျမစ္ခ်က္မ်ား မပါေစရဘဲ ရရွိႏိုင္ေစရမည္။
(က) ျပည့္သူေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္တိုင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ 

ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မွျဖစ္ေစ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
(ခ) အခ်ိန္မွန္မွန္ျပဳလုပ္ေသာ၊ အႀကြင္းမဲ့မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူမဲေပးပိုင္ခြင့္ရရွိေသာ မဲဆႏၵ 

ရွင္၏ဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးမႈစနစ္ျဖင့္ လုပ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ဝင္ေရာက္အေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

(ဂ) ေယဘုယ်အားျဖင့္ တန္းတူညီမွ်အားျဖင့္ သူ၏ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္သူလူထုကိုေပးေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခံစားႏိုင္ရန္
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၂။  ေဒသဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား : ဥပမာအားျဖင့္ အာဖရိက၏ ဒီမိုကေရစီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ “ျပည္နယ္ပါတီမ်ားမွ သမဂၢ၏ အာဖရိကႏိုင္ငံ 
ဒီမိုကရက္တစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လႊမ္းမိုးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ 
၎တို႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မွန္မွန္က်င္းပေပး 
ပါမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္ကို ျပန္လည္အတည္ျပဳရမည္” ဟု ျဖစ္သည္ ( အပိုဒ္ခြဲ ၁၇)

၃ ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
၄။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ အာဂ်င္တီးနား၊ အာေမးနီးယားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ 

ကဲ့သို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေရးသားထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
တစ္ခုတည္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွေရးသားထားေသာ ဥပေဒအစုတစ္ခုတည္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ 
ပြဲက်င္းပျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊  သမၼတေရြးေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ 
ေသာ ဥပေဒ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုး တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ (၎၏ 
တာဝန္မ်ားထဲမွာ တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ျဖစ္သည္)၊ 
ျမိဳ႕နယ္အစုိးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ၊ ထိုဥပေဒတြင္ အစိုးရေဒသဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဌာနခြဲ 
ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာအား 
ျဖင့္ လတ္ဗီယာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဥဇဘကၠစၥတန္ႏွင့္ ဇမ္ဘီယာ) တို႔တြင္ EMB ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ 
အာဏာကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လုပ္သကဲ့သို႔ သီးသန္႔ေရးဆြဲၾကသည္။ ထိုအခါ ထိုဥပေဒသည္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထက္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သြားေလသည္။ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ား ဥပမာ မဲ 
ဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းေရး ဥပေဒ၊ မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ နယ္နိမိတ္ 
ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ဆိုင္ေသာဥပေဒ ဟူေသာ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း 
တြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

၅။ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီရင္စု သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားသည္  စီရင္စု သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲစဥ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ (ၾသစေၾတးလ်ကဲ့သို႔) 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစဥ္မ်ားအထိ ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ (အေမရိကန္တြင္ကဲ့သို႔)

၆။ ႏိုင္ငံအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္အဆင့္နိမ့္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ခ်မွတ္ေသာဥပေဒႏွင့္ စည္း 
မ်ဥ္းမ်ား

၇။  သူ႔ထံတြင္သာ အာဏာရွိပါက EMB မွ ခ်မွတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ 
ခ်က္မ်ား

၈။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒအတြင္းသို႔ ေပါင္းထည့္လာႏိုင္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
မ်ားႏွင့္  သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကြဲကြာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းႏွင့္  အမ်ိဳး 
သား၊ အမ်ိဳးသမီး မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနရသည့္ 
EMB စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ား

၉။ EMBသို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဌာနမ်ားမွ ခ်မွတ္ေသာ စီမံၫႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
၁ဝ။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ သက္ေရာက္ 

ေသာ (မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာနည္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ) က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ား 
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ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္းသည္ ရႈပ္ေထြးလွသည္။ 
ထို႔ျပင္ အင္မတန္အေသးစိတ္လွေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်က္မ်ားကို စာျဖင့္ 
ခ်မေရးေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္းလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံၫႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္႐ံုေလာက္ 
မလုပ္ဘဲ စာျဖင့္ခ်ေရးထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာျဖင့္ ခ်ေရး 
ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေသခ်ာေစျခင္း၊ ထင္သာျမင္သာေစျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစသည္။ တရားစီရင္ေရးအေနႏွင့္လည္း စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္ လြယ္ကူသည္။ 
မိမိစိ္တ္ဝင္စားေသာပါတီႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအပါအဝင္ အလြယ္တကူရယူႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကို ဥပေဒေနာက္ခံထားၿပီး အေသးစိတ္ရွင္းလင္းျပသထားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အာဏာပိုင္က ေထာက္ခံထားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳလုပ္ရာ 
တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ ဘက္ညီမႈတို႔အေပၚ ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပး 
သည္။ ထို႔ေနာက္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္လည္း အခြင့္အလမ္းေပး 
သည္။ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ မတူေသာေၾကာင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ အဆင့္ဆင့္လိုက္ အေသးစိတ္ေျပာျပထား 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းလည္း ကြဲျပားသည္။ ဥပေဒစနစ္ ႏွင့္ EMB ၏ မွ်တကာ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားခ်ေပးမည့္အေပၚ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ ထိုအခ်က္ကို 
ယံုၾကည္မႈအတိုင္းအတာဟုေခၚေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္လည္း မွီတည္ေနသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ား

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားကို ကုလ 
သမဂၢ၏ အဓိကဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး (အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္း 
ထားေသာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသံုးၿပီး) ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၆၆ 
ICCPR (ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္) 
ႏွင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖိႏွိပ္မႈပံုစံမ်ိဳးစံုကို ပယ္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (CEDAW)  
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ EMB  
မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မိမိႏိုင္ငံမွ ကိုယ့္ဆႏၵ 
အေလ်ာက္လိုက္နာရန္ လက္ခံထားေသာ သေဘာတူညီမႈ လိုက္နာခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျမင္တတ္ရန္လိုသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အၾကြင္းမဲ့ႏွင့္ ခြဲျခားမႈကင္းစင္ မဲေပးခြင့္မ်ား၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာမဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူပိုင္႐ံုးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္၊ လူနည္းစု 
ဘာသာစကားကြဲေသာ အုပ္စု၏ ရပိုင္ခြင့္တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား (ဥပမာ -ဥေရာပ သမဂၢ) မွတစ္ဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး တိုင္းျပည္ 
ႏွစ္ျပည္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားျခင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါေကာင္းပါ 
ႏိုင္လိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ိဳးကုိ ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 
ဥပေဒမ်ားလိုသည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္း သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး EMB ၏ 
အခြင့္အေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားသည္ တရားဥပေဒအရ စိန္ေခၚမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ 
ေသးသည္။

ေဒသဆိုင္ရာဌာနမ်ားရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား။ OSCE ကဲ့သို႔ေသာ ဥေရာပရွိလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာအသင္း၊ အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ားအသင္း (OAS) ကဲ့သို႔ေသာ၊ အာဖရိက 
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သမဂၢ (AU) ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ လက္ခံထားေသာ သေဘာတူညီမႈ 
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား က်င့္သံုးရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရး 
ဆိုင္ရာတို႔မွတစ္ဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၎တုိ႔ကိုယ္ကို ကတိကဝတ္ခံလာၾကသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ 
တြင္ OSCE (ဥေရာပရွိလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာအသင္း)သည္ ကိုပန္ေဟဂန္ ကတိ 
ကဝတ္ကို လက္ခံခဲ့သည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွတစ္ဆင့္ “ခိုင္ျမဲေသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပည့္ 
ျပည့္ဝဝ ေဖာ္ျပရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ တရားမွ်တမႈ၏ အရာတို႔ၾကားတြင္ ေလးနက္စြာေၾကျငာအပ္ 
ပါသည္။ လူသားအားလံုး၏ညီမွ်ၿပီး ယူေဆာင္သိမ္းပိုက္၍ မရႏိုင္ေသာ အရာမွာ ႀကိဳးေၾကာင္းသင့္ေတာ္ 
ေသာအခ်ိန္တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မွဲမ်ား သို႔မဟုတ္ညီမွ်ေသာ လြတ္လပ္ေသာ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ျဖင့္ 
တည္ေဆာက္ထားေသာ လြတ္လပ္စြာဆႏၵမဲေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ၎တို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ 
ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အား ၎တို႔၏ အျမင္အား လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ျပသေရြးခ်ယ္ျခင္းကို လံုးဝက်င့္သံု 
းမည္ဟု အာမခံပါသည္။” ဟုေျပာခဲ့သည္။ AU(အာဖရိကသမဂၢ) ၏ ဒီမိုကေရစီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အစိုးရ 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ -

၁။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ အမွီအခိုကင္း၊ ဘက္မလိုက္ေသာ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ အားေကာင္းေစျခင္း

၂။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လုပ္ 
ေဆာင္ပံုတို႔ကို တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ အားေကာင္းေစျခင္း

၃။ အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား 
ျပည္နယ္ အစိုးရပိုင္ မီဒီယာထံသို႔ မွ်တတူညီစြာအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း 
ရရွိႏိုင္ေစရန္ အာမခံသည္။

၄။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ်ား 
အားလံုးကုိ ေရြးေကာက္ပြမဲတိငုမ္ ီသုိ႔မ္ဟတ္ု ေရြးေကာကပ္ြ ဲအၿပီးတြင ္အခ်ညအ္ေႏွာငတ္စခ္ကုသဲို႔ 
တရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳမည့္ ဥပေဒတစ္ခုရွိေစရန္၊ ထိုဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လက္ခံရန္၊ မဟုတ္ပါက ၎တုိ႔အား တရားဥပေဒ 
နည္းလမ္းအရ သီးသန္႔စိန္္ေခၚရန္တို႔ ပါဝင္ေစရန္ အာမခံပါသည္။
AU(အာဖရိက သမဂၢ) ကမူ ၎တို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးၿပီး သက္ေသ 

ျပသည့္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး ယူနစ္တစ္ခုကို ၎၏ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုး 
အတြင္း တည္ေထာင္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ မူေဘာင္မ်ိဳးကို ေဒသခြဲဆိုင္ရာ ဌာနမ်ိဳဳးကလည္း တည္ေထာင္သည္ကို ေတြ႕ရ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္  ေတာင္အာဖရိက တိုးတက္ေရးအသိုင္းအဝိုင္း (SADC ) ႏွင့္ အေနာက္အာဖရိက 
ျပည္နယ္မ်ား စီပြားေရးဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္း (ECOWAS) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ EMB ၏ ဥပေဒမူေဘာင္ကိုသက္ေရာက္ေသာ လိုက္နာေစႏိုင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ရွိ 
သည့္ ဥပမာကိုျပရလွ်င္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ECOWAS (အေနာက္အာဖရိက ျပည္နယ္မ်ား စီပြားေရးဆိုင္ရာ 
အသိုင္းအဝိုင္း) ၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အစိုးရေကာင္းအေပၚ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ တို႔တြင္ေတြ႕ႏိုင္ 
ပါသည္။ ထုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမွီအခိုကင္းေသာ ဘက္မလိုက္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားမႈမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကိုအခ်ိန္မီ 
ေျဖရွင္းရန္တို႔ကို ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
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လက္မွတ္ေရးထိုး ခံဝန္ခ်က္ျပဳထားေသာ၊ ခ်ည္ေႏွာင္မႈရွိေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာဌာနတို႔၏ ခ်ည္းေႏွာင္ျခင္းကင္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
လည္း ရွိေသးသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ 
ၾကည့္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ တစ္ကမ႓ာလံုး ေၾကျငာခ်က္အား 
ကုလသမဂၢႏွင့္ တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ 
ေနာက္တြင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကလည္း လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ SADC နယ္တြင္ ေတာင္ 
အာဖရိက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း (EISA) ႏွင့္ SADC (ေတာင္အာဖရိက တိုးတက္ေရးအသိုင္း 
အဝိုင္း) ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေဆြးေႏြးခန္း(ECF) တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (PEMMO) ကို ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ 
ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ SADC (ေတာင္အာဖရိက တိုးတက္ေရး အသိုင္းအဝိုင္း)၏ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆြး 
ေႏြးခန္းမွ ကိုယ္ပိုင္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က်င္ထံုးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကိုတည္ေထာင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လမ္းၫႊန္မ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ေသာ 
ေဒသတစ္ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၊ မွ်တ၊ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမႈ ရွိ၊မရွိ တို႔အတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ 
တိုင္းတာႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ

အေရအတြက္အားျဖင့္ တိုးတက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမ်ား 
အတြင္း အေျခခံေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲက်င့္သံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ EMB ၏ အမ်ိဳးအစား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တာဝန္တို႔ပါ ပါတတ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ေကာ္ 
စတာရီကာ၊ ဂါနာ၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံတို႔မွာလည္း ၎တို႔၏ဆိုင္ရာ 
EMB မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္လုိက္ၾကသည္။ ထိုသို႔လုပ္လိုက္ 
ေသာအခါ ၎တို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အျခားေသာ အေျခခံဥပေဒ အတြင္း ျပ႒ာန္းထားေသာအရာမ်ားကို 
ပါေျပာင္းလဲရန္ ပိုမိုခက္ခဲသြားသည္။ အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ သာမန္ဥပေဒမ်ား ထက္ 
ပိုမိုေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ ဥပမာအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ 
ေတာ္အတြင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိေထာက္ခံမႈရရန္ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ 
လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ မိမိတို႔အသာစီးရလိုေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ 
လိုေသာ အာဏာရပါတီအဖို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ခိုင္မာျခင္းတည္းဟူေသာ အတားအဆီးကို ျပလိုက္ 
ေသာအခါ အတိုက္အခံပါတီအဖို႔ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ သာမန္အစုိးရစည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္း 
ဥပေဒအတြင္းရွိေနျခင္းထက္ ယခုအေျခအေနက ပိုလံုျခံဳေၾကာင္းကို အကာအကြယ္ႀကီးႀကီးမားမား 
ရလိုက္သကဲ့သို႔ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္ အစုိးရစည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းဥပေဒအတြင္းရွိေနပါက 
လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ လူအမ်ားစုသေဘာႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္လိုက္ႏိုင္ေလသည္။
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ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတြင္းတြင္လည္းပါရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ : 

• EMB လြတ္လပ္မႈ

• EMB ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ခန္႔အပ္မႈစနစ္

• EMB တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္

• EMB အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

• မဲေပးခြင့္ ဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းရန္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား

• ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား

• နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္မ်ား

• သမၼတ ေရြးေကာက္ေသာစနစ္

• အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္

• ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရႏိုင္ရန္ ရပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ေသာ 
အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

• ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရမည့္ကာလႏွင့္ အမ်ားဆံုးကြာျခားႏိုင္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားတို႔ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ သေဘာသဘာဝမ်ားကို တိုင္းျပည္ 
တစ္ျပည္၏ အေျခခံဥပေဒအတြင္းတြင္ ထည့္ေရးဆြဲရန္ သင့္ေတာ္၏၊မေတာ္၏သည္ ႏိုင္ငံတြင္းဆိုင္ရာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

• ၾသစႀတီးယား၏ အေျခခံဥပေဒက EMB အသင္းဝင္မႈ၊ မဲေပးခြင့္ရရွိမႈႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ခံု႐ံုး၏က႑ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္အတြင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

• ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒက EMB ၏ အာဏာ၊ အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို 
မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ေလာင္း၏ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု 
ႏွင့္တစ္ခုၾကား အၾကာဆံုးကာလတို႔ျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္ေလသည္။

• ကင္မရြန္းႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒကမူ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
တို႔၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ ၾကားကာလအခ်ိန္ မည္မွ်ရွိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရမည္ႏွင့္ တရား႐ံုး 
ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡတို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေလသည္။

• ေကာစတာရီကာတြင္ အေျခခံဥပေဒက EMB ၏ အမွီအခိုကင္းမႈ၊ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ 
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ခ်က္မ်ားကို တည္ေထာင္သတ္မွတ္ၿပီး၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အခြင့္အေရး (အစိုးရဘ
႑ာေထာက္ပံ့ျခင္းအပါအဝင္)၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစနစ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔၏ 
အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈတို႔အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေလသည္။

• ဂါနာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ EMB တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ 
ေထာင္ခြင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔အား ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းေလ 
သည္။

• အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒမွ EMB ကိုတည္ေထာင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းၿပီး မဲေပး 
ပိုင္ခြင့္မဲစာရင္းေရးသြင္းမႈတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေျဖရွင္းပံုမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ 
တရား႐ံုး၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို တားဆီးေပးျခင္းႏွင့္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ 
“မ်ိဳးႏြယ္” ႏွင့္ “ဇာတ္” မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ရာထူးေနရာမ်ား ဦးထားၿပီး 
ျဖစ္သည္။

• မဒါဂတ္စ္ကား၏ အေျခခံဥပေဒသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ ရပိုင္ခြင့္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
သမၼတအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ 
တြင္အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး၏က႑ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေလသည္

• နမ္ဘီယမ္း အေျခခံဥပေဒက သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္ 
အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံု အဆင့္ဆင့္တို႔ကို တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားသည္။

• ပီရူးႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုး၏  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ အဖြဲ႕ဝင္ 
ျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း 
ရလဒ္ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကိုလည္း တာဝန္ယူသည္ 
အေျခခံဥပေဒက  အမ်ိဳးသားေရးရာ႐ံုးကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပစၥည္းမ်ား 
စုေဆာင္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအားလံုး အတြက္ 
မဲေရျခင္းတို႔ကို လုပ္ရပ္လုပ္ပို္င္ခြင့္ အာဏာေပးေလသည္။ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးမွဴးရာထူးအတြက္ 
အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းကိုလည္းလုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အမ်ိဳးသား 
မွတ္ပံုတင္႐ံုးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အေျခအေန စစ္ေဆးေရး႐ံုးအား ၎တို႔၏ ျပည္သူ႔စာရင္း ေဒတာ 
ေဘ့စ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းလုပ္ရန္ အာဏာလႊဲေပးသည္။

• ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူတို႔၏ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ကို ျပသ 
ထားေလသည္။ ထိုတည္ေထာင္ထားေသာအခ်က္ကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ရန္ ပံုေသ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ အေျခခံဥပေဒမွ သတ္မွတ္ေသာ ဥပေဒ 
သတစ္ခု လိုသည္။

ထိုနည္းတူပင္ အေျခခံဥပေဒအတြင္း ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ားမွာ အျခားေသာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။ အေျခခံဥပေဒမွ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ “လြတ္လြတ္လပ္လပ္” EMB ဥပမာႏွစ္ခုကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

 “ထို အေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မွ လြဲကာ အျခားေသာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ 
ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎၏တာဝန္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ 
အျခားေသာ အာဏာပိုင္ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လမ္းၫႊန္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ကို 
လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ” (ဂါနာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆)
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 “အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ပံုေသသတ္မွတ္ ၊ အမွီအခိုကင္းေသာ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ စီစဥ္က်င္းပမႈသာလွ်င္ျဖစ္ရမည္” (အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ 
ပုဒ္မ 22E(5))

အေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဓိကဥပေဒမ်ားအား အတည္ျပဳသတ္မွတ္ျခင္း 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြင္း ယုံၾကည္မႈကိုျမင့္တက္ေစသည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ 
သိပ္အေသးစိတ္လြန္းပါကလည္း ဆိုးက်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ ထိုအခါတြင္ ဥပေဒမူေဘာင္ အေနႏွင့္လည္း 
ေျပာင္းလဲသြားေသာ အေျခခံဥပေဒကုိ ေက်နပ္ေစရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ 
ရန္ ၾကာျမင့္ေသာ အခ်ိန္ပမာဏေၾကာင့္ က်င့္သံုးပံုကို ေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲသြားလိမ့္မည္။ 

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားမႈတြင္ မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္
ရာျပ႒ာန္းခ်က္က ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ေနသည္ဟူေသာ အတိုင္းအတာ 
ပမာဏ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ 
လူထု၏ယံုၾကည္မႈကို ျမင့္ျမင့္မားမားရေသာ၊ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ က်က်
နနတည္ေထာင္ၿပီးသားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒက EMB အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း 
မလုပ္ေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း သာမန္အားျဖင့္ အပ်ံသင္ကာစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္မီအေသး 
စိတ္က်နေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မွ အေထာက္အပံ့ျပဳေသာ အမွီအခုိကင္း အင္အားေကာင္းေသာ အေျခခံ 
ဥပေဒရွိ အဓိကက်ေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲလည္ပတ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ 
EMB တစ္ခုရွိသည္မွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ အာဏာပိုင္မႈႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္က ေရြး 
ေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုရရွိ ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ : အက္ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

EMB သည္ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္ 
ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ၾသစေၾတးလ်၊ ဘာကီနာဖိုဆာႏွင့္ ကေနဒါတို႔သည္ ၎တို႔၏ ဆိုင္ရာ EMB မ်ားကို 
ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရဖြဲ႕စည္ထားေသာ EMB ကို ဥပေဒအတြင္းထည့္သြင္း 
သတ္မွတ္ရန္မွာ အင္မတန္မူမမွန္သည့္ ကိစၥတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာဥပေဒတြင္ တာဝန္ 
မ်ားကို အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားကို ပိုမိုလႊဲေပးေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျဗိတိန္တြင္ (ျဖစ္ရပ္ေလ့ 
လာခ်က္ကိုၾကည့္ပါ)  ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ အေျခခံဥပေဒ မရွိပါလ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲေက္ာမရွင္ 
သည္၊ ဆႏၵမဲေကာက္ခံမႈအတြက္ EMB သည္ ျပ႒ာန္းဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

ထိုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားကို အၾကမ္းသတ္မွတ္ေရးသားျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအေလ့ 
အထ တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ ကိစၥတို႔အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို ပြင့္လင္းျမင္ 
သာစြာခ်ျပျခင္း၊ ၿပီးေနာက္တြင္ လစ္ဟာေနေသာ ေနရာမ်ားကိုျဖည့္စြက္ေပးရန္အတြက္ တာဝန္ 
ကို ခြဲေဝေပးျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဒုတိယအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေရး 
သို႔မဟုတ္ EMB စီမံၫႊန္ၾကားေရးအဆင့္မ်ား ကို အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈျခင္း
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• ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB(ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနမ်ား) ႏွင့္ အရံ EMB မ်ား ၊ ၎တို႔၏ 
တာဝန္ခံႏိုင္မႈ၊ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရမႈ၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

• ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနႏွင့္ အဘက္ဘက္မွ ထိေရာက္ၿပီးသိကၡာရွိေသာ ရွင္းလင္းၿပီး လံုလံု 
ေလာက္ေလာက္ အေသးစိတ္ေရးသားထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားမႈမ်ားကို 
ဥပမာအားျဖင့္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊  ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္၊ မဲဆႏၵရွင္ 
စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး မဲ 
ဆြယ္မႈမ်ား ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝေရးကဲ့သို႔ေသာ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ား၊ EMB ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ မဲေပး 
ျခင္းမဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ေၾကျငာျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥမ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ အရာမ်ားအတြက္ အျခား 
ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ား EMB အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျပည္သူပိုင္ 
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေရြးေကာက္ပြ ဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဥပေဒမူေဘာင္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္လည္း ဒုတိယအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးအျဖစ္ ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ EMB ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ အထက္ႀကီးၾကပ္စီမံေရး အရာရွိထံမွ အမိန္႔ျဖင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ စီရင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအဆင့္ ဥပေဒျပဳသည့္ ပံုစံစီရင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားျဖင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ပံုသဏၭာန္ထုတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

စီရင္စုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို 
သီးသန္႔ခြဲထုတ္ထားေသာ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ပါေလ့ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ႏွင့္ စီရင္စုအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္တို႔သည္ ခြဲျခားၿပီးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ရန္လိုအပ္သည္။ 
အာဏာကို ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ စီရင္စုအဆင့္ အေျခခံဥပေဒမွတစ္ဆင့္ ခြဲျခားထားပံုတြင္လည္း မူတည္သည္။ 
ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ထပ္တူက်ေနေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ စီရင္စုအဆင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ား ဥပမာအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မဲေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သို႔အရာမ်ိဳးသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ျပည္ 
ေထာင္စုႏွင့္ စီရင္စုအဆင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားသူမ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံု 
ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ပါက ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ေရာေထြျခင္းျပႆနာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။

ထပ္ေပါင္းေျပာဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဌာနမ်ားပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္အတြင္း 
တြင္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ကို ဥပမာအေနျဖင့္ၾကည့္ပါ။ ဥေရာပအဆင့္ 
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အစိတ္အပိုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ား 
မ်ားက အင္မတန္ေယဘုယ်ဆန္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲပံုတည္ေဆာက္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္ 
တစ္ခုစီအတြက္ ခ်န္ထားခဲ့သည္။
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အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး ၾကားထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ဟန္ခ်က္ 
ညီေနသကဲ့သို႔ ဥေပဒျပဳေရးႏွင့္ အရံစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ေရးၾကားတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္း 
မ်ဥ္းသတ္မွတ္ေရးသည္ ဟန္ခ်က္ညီေနရမည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ 
အကဲျဖတ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ထိေရာက္မႈ 
ရွိရန္ အတြက္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေသးစိတ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ဥပေဒျပဳျပင္ေရးတြင္ 
EMB မ်ားကို သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပံုတြင္ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေတာင္းရေလာက္သည္ အထိလည္း အေသးမစိတ္သင့္ေပ။ သိပ္ၿပီးအေသးစိတ္လြန္းပါက ဥပမာအားျဖင့္ 
EMB တစ္ခုဘက္မွ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ပုံကုိလည္း ေျပာင္းႏုိင္ မည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ စီမံၫႊန္ၾကားေရးပုံစံကုိလည္း 
ေျပာင္းႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ သို႔မဟုတ္ ဌာန၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုလည္း ဥပေဒမေျပာင္းဘဲနဲ႔ 
ေျပာင္းႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ ကုန္ဆံုး 
ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဥပေဒျပဳေရးဘက္မွ EMB ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လိုက္ 
ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ ခြင့္ျပဳဖို႔ လိုအပ္သည္။

ေခတ္သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရး စီမံခ်က္သည္ ဥပေဒတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ား 
ပါတတ္သည္။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္း သည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ တိက်ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္သံုးေသာ ဘာသာစကားကမူ 
အသံုးျပဳရ အတန္ငယ္ခက္ခဲေလသည္။ ဥပေဒျပဳခ်က္ တစ္ခ်က္သည္လည္း အလံုးစံုျပန္လည္ ၾကည့္ရႈ 
ျခင္းမရွိ၊ ခိုင္မာေသာ ဥပေဒထုတ္ထားျခင္းလည္းမရွိပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာ အႀကိမ္ေရမ်ားလာသည့္ 
အခါ နားလည္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးကို စုေပါင္းေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ 
အင္မတန္မ်ားျပားၿပီး ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အကိုးအကားျပဳရန္ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္အတြက္ သင့္ 
ေတာ္သည္။ ကိစၥတစ္ရပ္အတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ခြဲထုတ္ထားျခင္း ဥပမာ အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႔  EMB၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာရင္းေရးသြင္း မွတ္ပံုတင္မႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တည္ရန္အတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမႈမ်ား၊ သမၼတေရြးေကာက္ျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရေရြးေကာက္ျခင္း အစရွိေသာ ပံုစံ 
မ်ိဳးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူႏိုင္ေစေသာ္ 
လည္း အခ်ိန္အင္မတန္ကုန္ၿပီး သူတုိ႔ၾကားတြင္ အေၾကာင္းအရာအခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ ရွိ၊မရွိ 
စစ္ေဆးရန္ခက္ခဲေလသည္။ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် တစ္ခုရွိသည္မွာ (ဟန္ေဂရီကဲ့သို႔)  အေရးႀကီးသည့္ 
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား (မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ တရားဝင္မႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လုပ္မည့္အႀကိိမ္ေရႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္) တို႔သည္ အျခားသီးသန္႔ ဥပေဒတစ္ခုအတြင္းတြင္ ထည့္လိုက္ၾကသည္ (လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ျမိဳ႕နယ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵမဲေကာက္ယူပြဲက်င္းပရာတြင္) ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကလည္း သူ႔စည္းမ်ဥ္းႏွင့္္သူ သာမန္ဥပေဒႏွင့္ လည္ပတ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အမ်ိဳး 
အစားတစ္မ်ိဳးစီ၏ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအပိုင္းမ်ား (ေရြးေကာက္ပြဲ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပါင္းစပ္ထားေသာေၾကာင့္) 
အထူးလကၡဏာပံုစံမ်ားပါေနမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြဲ႕အစည္း IDEA 
မွ ထုတ္ေဝေသာေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား : ဥပေဒမူေဘာင္အတြက္ 
လမ္းၫႊန္စာအုပ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ 
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သို႔မဟုတ္ ပံုေဖာ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ အဓိက ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အရာမ်ားမွာ ဇယားကြက္အတြင္းတြင္ ျပထားသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၇ဝ တြင္ၾကည့္)

EMB ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB ဘက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကိုဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္း 
ျခင္း သို႔မဟုတ္လက္ရွိရွိၿပီးသား အဓိကဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒအာဏာျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီမံမႈသည္ အက်ိဴး 
ထိေရာက္မႈရွိၿပီး ဥပေဒမူေဘာင္ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံ၏ EMB သည္ မည္သည့္အစိုးရဌာနခြဲမ်ားဘက္မွ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခြင့္မရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ခ်ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး လုပ္ရပ္မ်ားကို ခိုင္းပိုင္ခြင့္ရွိေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ထံတြင္ ဥပေဒျပဳေရး 
အာဏာရွိသည္ (ေရြးေကာက္ပြဲကိုအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားထုတ္ျခင္း) တရားစီရင္ေရး အာဏာရွိၿပီး 
(ဥပေဒမ်ားကို စုေပါင္းၿပီး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း) ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ကို က်င့္သံုးႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသည္။

EMB အတြက္ ပိုမို လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္က်ေသာ လုပ္ထံုးတစ္ခုဆိုလွ်င္၊ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ 
EMB ဆိုလွ်င္၊ ဥပေဒရွိ အယူအဆမ်ား၏ အေသးစိတ္ကို ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခုကိုဖန္တီးၿပီး အာဏာတက္ေအာင္ လုပ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ EMB မ်ားအတြက္ ထိုအာဏာသည္ EMB တည္ရွိေသာ ဌာနတြင္းတြင္ ကိုင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ထို
ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ၎တို႔သည္ စီမံခန္႔ခြြဲေရးဌာန အာဏာ 
ေအာက္တြင္ (ဝန္ႀကီးဌာန အာဏာေအာက္တြင္ ရွိေနသေလာ) ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေနသေလာႏွင့္ ၎တို႔ 
သည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီ၊မညီ သိရွိရန္အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ သာမန္တရား႐ံုးမွျဖစ္ေစ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
တရား႐ံုးမွျဖစ္ေစ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
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ဇယား ၁ : ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒေဘာင္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးရမည့္ စာရင္းဇယား

၁။ EMB အား ေပးအပ္ထားေသာဥပေဒမူေဘာင္သည္ လြတ္လပ္ေသာ ဘက္မလိုက္ေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုဟု ယူဆႏိုင္ပါမည္လား

၂။ ဥပေဒမူေဘာင္မွလည္း EMB အား ဘက္္မလိုက္ဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္ပါသေလာ/တိုက္တြန္းႏိုင္ပါမည္ေလာ

၃။ ဥပေဒမူေဘာင္က EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တစ္ဖက္သက္ဆန္ဆန္ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းမခံရ 
ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါမည္ေလာ

၄။ ထိုဥပေဒမူေဘာင္က EMB ၏ အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ ၊ အာဏာ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ 
ဝတၱရားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေပးႏိုင္ပါမည္ေလာ။ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ၏ ဆက္ဆံ 
ေရးကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါမည္ေလာ

၅။ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္က EMB ႏွင့္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကို လံုလံု 
ေလာက္ေလာက္ ရွင္းျပပါသလား

၆။ ဥပေဒမူေဘာင္က EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းေအာင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
ေပးကာ၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္လုပ္ခြင့္ 
ေပးပါသလား

၇။ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္မွ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အာဏာသံုးပိုင္ၿပီး EMB ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စစ္ေဆး 
ခြင့္ရွိပါသလား

၈။ ဥပေဒမူေဘာင္မွ EMB ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ရန္ 
အတြက္ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေပးပါသလား

၉။ ဥပေဒမူေဘာင္မွ EMB ကို ၄င္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ 
ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြကို အခ်ိန္ကိုက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့ပါသလား

ဂမ္ဘီယာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ယီမင္တို႔တြင္ EMB မ်ားမွ ၎တို႔၏အမိန္႔ေပးခ်က္ကို လုပ္ႏိုင္ေစရန္၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အပါအဝင္ စည္းမ်ဥ္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသာ အာဏာရွိသည္။ နမီးဘီးယားတြင္ EMBဘက္မွ 
တရားဥပေဒကိ ုသတင္းစာမ ွတစဆ္င့္ေၾကျငာရမည၊္ ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားအတြက ္လိကုန္ာရမည္က့်င္ထ့ံုးမ်ား၊ 
မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား အလွဴေငြမ်ားေၾကာင္းကို ပါတီမ်ားမွ ထုတ္ျပရမည္ဟူေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာကိစၥ အနည္းငယ္အခ်ိဳ႕အပါအဝင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ဟု  ထုတ္ျပန္ 
ေၾကျငာႏုိင္ေသာ အာဏာရွိသည္။ အင္ဒိုနီရွား EMB သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အာဏာပိုရွိတတ္ကာ 
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္ေရးသြင္းျခင္းကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္္ျခင္း ၊ မဲေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ စည္းမ်ဥ္းပိုင္းဆိုင္ရာ တို႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

EMB ၏စည္းမ်ဥ္း ေရးဆြဲႏိုင္ေသာ အာဏာသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ တို႔ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းအတိုင္းသာလွ်င္ အသံုးခ်ရမည္။
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EMB ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စီမံၫႊန္ၾကားမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ အာဏာႏွင့္ ၎၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး (က်ား/မ လိင္တန္းတူ ဆက္ဆံေရး၊ တိုးတက္ေရးအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတိုးတက္ေရး) ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးႏိုင္ၿပီး ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္ 
သည္။ ျပင္ပမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားဆိုသည္မွာ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဥပေဒ 
ျပဳလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားပါဝင္သည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္မတူဘဲ ဥပေဒႏွင့္ လူသိရွင္ၾကားေျပာရမည္မွာ ေျပာလွ်င္ေကာင္း ေသာ္ 
လည္း အမွန္တစ္ကယ္တြင္မူ EMB အေနႏွင့္ ၎၏ စီမံၫႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို 
မျဖစ္မေနခ်ျပရန္ ဥပေဒႏွင့္လိုက္နာခုိင္းထားျခင္းမရွိေခ်။ EMB ၏ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း EMB မွသာ ျပန္ 
လည္အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအရာကလည္း EMBအစည္းအေဝးပြဲလုပ္ေနစဥ္ မိနစ္ပိုင္း အတြင္း ထုတ္ 
လႊင့္ျပႏိုင္ပါသည္။ EMB အေနႏွင့္လည္း မူဝါဒအသစ္မ်ားမခ်မွတ္မီ သို႔မဟုတ္ အေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ 
စစ္ေဆးမႈလုပ္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အသိေပးေရးႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ EMB အေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူမ်ားႏွင့္ အရင္ဆံုးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။

အခန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကား စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္  
မႈ သာတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမူဝါဒေဘာင္ကို သာမန္အၾကမ္းဖ်ဥ္းနားလည္ရန္ 
အတြက္ ရွင္းလင္း၊ ႐ိုးစင္းၿပီး အနည္းငယ္မွ် ဥပေဒေဝါဟာရ အနက္အရ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထား 
ရန္ လိုအပ္ေသာ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ စံတိုင္းမႈမ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

• EMB အတြင္းပိုင္းတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ စာခ်ဳပ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲတြင္ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုထားၾကေပလိမ့္မည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသ 
တြင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း 
အထူးျပဳေဒသဆိုင္ရာျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား ၊ EMB ႏွင့္ အျခားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္လည္း အပါ 
အဝင္ ျဖစ္သည္။

• ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေရြး 
ကာက္ပြဲဥပေဒဆိုင္ရာစီစဥ္မႈမ်ား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏိုင္ေသာ သံုးသပ္ႏိုင္ေသာ ပံုစံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ 
မူဝါဒ ေဘာင္မ်ားက ေပးၾကသည္

• ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ အဓိက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေနရ 
သည္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္ေနၾကေသာ အမႈကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားကလည္း 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံမႈမ်ားသည္ အာဏာရပါတီမွ မသမာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ အကာ 
အကြယ္ေပးေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ျပ႒ာန္းဥပေဒ၊ ဒုတိယအဆင့္ ဥပေဒ 
ျပဳခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားၾကားထဲတြင္ ထပ္မံဖြင့္ဆိုခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းဥပေဒဆိုသည္မွာ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ထားရန္ လိုေသာ ဥပေဒ 
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ EMB ျဖစ္ေစအစိုးရ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဌာနခြဲမွ အရာရွိျဖစ္ 
ေစ၊ ထိုဥပေဒတြင္ လစ္ဟာေနေသာအခ်က္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ခြင့္ရွိ 
သည္။ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ထိုအရာမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေစ တစ္ေနရာရာျဖစ္ေစ၊ 
စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္ ျပရမည္ျဖစ္သည္။ EMB ဘက္မွလည္း ကုိယ္ပုိင္ စီမံၫႊန္ၾကားမႈဆုိင္ရာမူဝါဒကုိ 
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ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိႏိုင္ေကာင္းရွိႏိုင္လိမ့္မယ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ယံုၾကည္မႈရွိရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္အတြင္းရွိ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၊ 
အေျခခံဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒ၊ ထို႔ေနာက္ အျခားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စီမံၫႊန္ၾကားေရးဆိုင္ရာ 
မူဝါဒႏွင့္ EMB မ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ ျပည္သူကိုခ်ျပႏိုင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္မွ်ေဝရန္ အေရးႀကီးသည္။

• ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနစဥ္ ၾကားတြင္ 
ဟန္ခ်က္ ထိန္းညိႇေပးဖို႔လိုသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း EMB ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
ေျပာင္းလဲသြားေသာအခါ လိုက္ေလ်ာညီေထြ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳထားရမည္ျဖစ္သလို  
အျခားေသာတစ္ဖက္တြင္လည္း အဆင့္ျမင့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပ႒ာန္း 
ဥပေဒတို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေသးစိတ္မ်ားမ်ားပါေသာပမာဏသည္ ႏိုင္ငံေရး 
လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ EMB၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို ယံုၾကည္မႈအဆင့္အနိမ့္အျမင့္ ေပၚတြင္ မူတည္ 
ေနသည္။

• အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ IDEA ၏ထုတ္ေဝေသာစာအုပ္ ေရြးေကာက္ပြႏွဲင့္သက္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား : ဥပေဒမူေဘာင္အတြက္ လမ္းၫႊန္ဥပေဒမူေဘာင္အတြက္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္တြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္အား သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
ခ်ေပးထားသည္။

• EMB ၏စည္းမ်ဥ္း ေရးဆြဲႏိုင္ေသာ အာဏာသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဥပေဒတို႔ႏွင့္ အဆင္ေျပေျပလည္ပတ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းအတိုင္းသာလွ်င္ အသံုးခ်ရမည္။
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

အင္မတန္မႈ ရႈပ္ေထြးေပြလီဆိုးရြားလွေသာ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ေနာက္တြင္ ကေမ႓ာဒီးယားသည္ ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ ပထမအစတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ပါရီျမိဳ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ 
အရ ပထမဦးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ကေမ႓ာဒီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အေမရိကန္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန (UNTAC) မွ ေမလ ၁၉၉၃ တြင္ လုပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ယံုၾကည္ရႏိုင္သည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြးထိခိုက္လ်က္ရွိသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၉၉၃ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲလိုက္ၿပီး ကေမ႓ာဒီးယားဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ကို ပါတီစံုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ 
ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းကို ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္လုပ္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္း 
သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၉၈၈ တြင္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (NEC) ကိုတည္ေထာင္ 
လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာင္လာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ၁၉၉၈၊ ၂ဝဝ၃၊ ၂ဝဝ၈ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ 
ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႏိုင္ငံအဆင့္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုးေသာ ပါတီစံုစနစ္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂ဝဝ၇ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ တြင္ ခ်မွတ္တာဝန္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ ၁၆၂၁ 
ဦးပါဝင္သည့္ ကြန္ျမဴေကာင္စ၁ီ အတြက္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ 
အတြက္ သြယ္ဝိုက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ႏွင့္  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ေလာေလာလတ္လတ္ တည္ေထာင္ထားေသာ ခ႐ိုင္ႏွင့္ စီရင္စုဆိုင္ရာ ေကာင္စီမ်ားအတြက္ က်င္းပခဲ့ 
သည္။ 

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အထိ ဆက္တိုက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ၁၉၇၉ တြင္ ခမာနီအစိုးရကို ဗီယက္နမ္ 
ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး တိုင္းျပည္ကို အုပ္စိုးလာေသာ အာဏာလႊမ္းမိုးမႈျမင့္ျမင့္တက္လာသည့္ ဟြန္ဆန္၏ 
ကေမ႓ာဒီးယား ျပည္သူ႕ပါတီ (CPP) ၏  သတ္မွတ္မႈ အတိုင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ 

*  မူရင္းလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္ကိုေလ့လာႏိုင္သည္။ Peter Bartu, ‘ကေမာၻဒီးယား: အမ်ိဳး 

သားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မတီအတြင္း တင္းမားမႈမ်ား’, ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဒီဇိုင္း: International IDEA လက္စြဲစာအုပ္ 

(Stockholm: International IDEA, 2006), စာမ်က္ႏွာ ၂၈၄-၈၈။
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ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘုရင္စနစ္ကို လိုလားေသာ FUNCINPE (လြတ္လပ္၊မွ်တ၊ျငိမ္းခ်မ္းကာ ညီညြတ္စည္း 
လံုးေသာ ကေမ႓ာဒီးယားႏိုင္ငံအတြက္ တပ္ဦးသမဂၢ)၂ အား ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရလဒ္ျဖင့္ 
ရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္တြင္ CPP (ကေမ႓ာဒီးယား ျပည္သူ႕ပါတီ) မွေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ဟြန္ဆန္ 
ကို ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ခန္႔အပ္ရမည္ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အာဏာေဝမွ်ေရးစာခ်ဳပ္ကို 
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ တြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ ျပဳတ္က်ခဲ့ၿပီး 
ဟြန္ဆန္ တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ အာဏာကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၉၈ တြင္ CPP (ကေမ႓ာဒီးယားျပည္သူ႕ 
ပါတီ) ဘက္မွ မဲရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝေလာက္ ရရွိၿပီး  FUNCINPE (လြတ္လပ္၊မွ်တ၊ျငိမ္းခ်မ္းကာ ညီညြတ္စည္းလံုး 
ေသာ ကေမ႓ာဒီးယားႏိုင္ငံအတြက္ တပ္ဦးသမဂၢ)ႏွင့္ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအသစ္ ထပ္ဖြဲ႕ေလသည္။ ၂ဝဝ၃ 
ခုႏွစ္ တြင္ CPP (ကေမ႓ာဒီးယား ျပည္သူ႕ပါတီ) သည္ မဲ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ အႏိုင္ရရွိေသာ္လည္း ေရြး 
ေကာက္ပြဲသည္ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေနရာသံုးပံုႏွစ္ပံုကိုရရွိရမည္ဟူေသာ 
ဟူေသာ ေရွးကတည္းက သံုးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္အတိုင္းလိုက္နာေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး အတိုက္ 
အခံဘက္မွလည္းေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကိုျငင္းဆန္လိုက္ျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေနာက္ထပ္ CPP/
FUNCINPEC ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရထပ္ဖြဲ႕ျပန္ေလသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ CPP (ကေမ႓ာဒီးယား ျပည္သူ႕ပါတီ) 
ဘက္မွ မဲအေရအတြက္ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုရရွိၿပီးေနာက္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ေနရာသံုးပံု 
ႏွစ္ပံုကို ရရွိၿပီးျဖစ္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ FUNCINPEC (လြတ္လပ္၊ မွ်တ၊ ျငိမ္းခ်မ္းကာ ညီညြတ္စည္း 
လံုးေသာ ကေမ႓ာဒီးယားႏိုင္ငံအတြက္ တပ္ဦးသမဂၢ) မွာလည္း ေထာက္ခံမႈမ်ားမရေတာ့ဘဲ ဆမ္ရိန္းစီပါတီ 
(SRP) သည္ မဲ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အင္အားအႀကီးဆံုးေသာ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

၂ဝ၁၂  ခုႏွစ္တြင္ အင္အားအႀကီးဆံုးေသာ အတိုက္အခံပါတီႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ SRP   (ဆမ္ရိန္းစီ 
ပါတီ) ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ (HRP) တို႔က ေပါင္းစည္းလိုက္ကာ ကေမ႓ာဒီးယား အမ်ိဳးသား ကယ္ဆယ္ 
ေရးပါတီ (CNRP) ကုိ တည္ေထာင္လုိက္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အာဏာရ 
ပါတီ၏ အႀကီးအက်ယ္ရႈံးနိမ့္မႈျဖင့့္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ေလသည္။ တရားဝင္ရလဒ္မ်ားအရ CPP (ကေမ႓ာဒီးယား 
ျပည္သူ႕ပါတီ) သည္ အသစ္ဖြဲ႕ေပါင္းစည္းထားေသာ အတိုက္အခံပါတီ၏ ၄၄.၅% (၅၅ ေနရာ) သို႔ 
၄၈.၈% ( ၆၈ ေနရာ) ေပးလိုက္ရေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏ သိကၡာရွိမႈယံုၾကည္ရမႈတို႔သည္ 
မဲဆႏၵရွင္ နာမည္ေရးသြင္းေရးႏွင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းတို႔အထိ စည္းကမ္းမက်နမႈမ်ား၃ ကို မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ 
ၾကည့္ေနခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရ 
သည္။ အႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္တြင္အတိုက္အခံပါတီက ရလဒ္ကို ျငင္းဆိုၿပီးေနာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ စည္းကမ္းမက်မႈမ်ားကို အမွီအခိုကင္းကင္းပံုစံျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ NEC ကို အသစ္ 
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ လႈံ႕ေဆာ္ကာ အစိုးရဘက္ကို ဘက္လိုက္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္သည္ 
လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကေမ႓ာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ လက္တေလာသမိုင္းအတြက္ အၾကာဆံုး 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၏ ျခံဳငံုစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
အမွ် တိုးတက္မႈရွိလာေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကုလသမဂၢမွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အၾကာတြင္ ကေမ႓ာဒီးယားတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာရန္ 
အတြက္ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ အမွန္တကယ္ 
ဆိုလွ်င္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚရန္ ဟန္႔တားေသာ ျပႆနာ 
မ်ားသည္ ယေန႔ထက္တိုင္ ရွိေနေသးသည္။ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ အမွီအခိုကင္း 
ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားမွတ္ပံုတင္ကာ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ကာ 
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ညီတူမွ်တူယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းရွိ လြယ္ကူေသာ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာမ်ားအတြက္ အလြယ္ 
တကူ သတင္းရယူႏိုင္ေသာ ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ ေယဘုယ် ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကေတာ့ 
ထည့္ေျပာရန္ပင္ လိုအပ္မည္မထင္ေခ်။ ေလာေလာလတ္လတ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကလည္း 
ထိုနယ္ပယ္ ေနရာမ်ားကိုႀကီးႀကီးမားမား တိုးတက္မႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ မရွိျခင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသကာ ၂ဝ၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ စည္းကမ္း 
မက်နမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံႀကီးၾကပ္မႈအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမို 
ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး ယခုခ်ိန္တြင္ အစအဆံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ေနျပီျဖစ္သည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္

အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၄ အတြက္ က်င့္သံုးရမည့္ က်င့္ထံုးဆိုင္ရာ 
အဓိက စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားေသာ္ျငားလည္း EMB တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ၊ တာဝန္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ထိုအခ်က္သည္ ထင္ရွားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္လည္း မဟုတ္ေပ။ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရြးေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (LEMNA) ၏ သက္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အညီ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ခံ 
လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖန္တီးလိုက္ေသာအခါ ထပ္မံၿပီး ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္မ်ားကို 
ထပ္မံလက္ခံ က်င့္သံုးလာၾကသည္။ တိက်ခိုင္မာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒမ်ား မရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ကြန္ျမဴ 
ေကာင္စီႏွင့္ ေလာေလာ လတ္လတ္တည္ေထာင္ထားေသာ ခ႐ိုင္ႏွင့္စီရင္စု ေကာင္စီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ ထင္ရွားေသာအပိုင္းမ်ားလည္း ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံ 
ေရးပါတီဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ စာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေကာင္စီတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
ဥပေဒတို႔မွ အသံုးခ်၍ရႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစ၍ LEMNA (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရြးေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ) 
သည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္မွတ္ရရျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၆ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုအနက္မွ ရရွိ 
ခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ပံုမွန္ျပင္ဆင္ဖာေထးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို 
တိုးတက္မႈရွိလာကာ၊ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းေရး၊ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ NEC  ဖြဲ႕စည္း 
ေရးတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ပံုတို႔၏ ေယဘုယ်ဆိုင္ရာ မူေဘာင္တို႔အတြက္ 
ပါ တိုးတက္မႈျဖစ္လာသည္။ ေျပာင္းလဲရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းမွအစျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မရွိျခင္း၊ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေရးသြင္း ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္း 
ငယ္သာရွိျခင္းတို႔က ပင္မဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အနာအဆာရွိျခင္းတို႔အေပၚ ေခါင္းစဥ္တပ္ႏိုင္၍ 
မရဘဲျဖစ္ေစသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒက NEC  ကို “အမွီအခိုကင္း 
ေသာ ၾကားေနဌာန”၅  တစ္ခုဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာျပ႒ာန္းဥပေဒတို႔က ၎တစ္ကယ္ပင္အစိုးရႏွင့္ မစပ္ဆိုင္အမွီအခို ကင္းပါ၏ေလာ 
ဟူေသာ အခ်က္ကို  စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ႐ုန္းထလာသည္။ ထို႔အျပင္ အေရးႀကီးေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာလည္း အစိုးရ၏ အျခားေသာဌာနခြဲမ်ားကို ခြဲေပးထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။
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ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ အၾကားတြင္လည္း NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္)၏ ဘက္မလိုက္ျခင္းႏွင့္ သမာသမတ္ရွိျခင္းအေပၚတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိၾကေခ်။ ဖြဲ႔စည္းပံုကို 
ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေျပာင္းလဲေနေသာ္ျငားလည္း အားလံုးသေဘာတူလက္ခံႏိုင္မည့္ ေဖာ္ျမဴလာေကာင္း 
ေကာင္းတစ္ခုကို မေတြ႕ႏိုင္ေသးေခ်။ ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲကိုစီမံခန္႔ခြဲရာ 
တြင္ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ၏ ျပည္ျပည့္ဝဝ အစိုးရအမွီအခို ကင္းႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ 
ႏိုင္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။ ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုစကာတင္ ေရြးခ်ယ္မႈ 
ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးမွေရြးခ်ယ္ၿပီး ခန္႔အပ္ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္၏ လူ 
အမ်ားစုမွခန္႔အပ္ျခင္းအစား ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ၏ အထူးအမိန္႔ျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ CPP (ကေမ႓ာဒီးယား ျပည္သူ႕ပါတီ) ၏ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ရွိၿပီး အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေခ်။ ထပ္ေပါင္းေျပာဆိုရလွ်င္ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ား အေနႏွင့္လည္း 
တိတိပပသတ္မွတ္ထားေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ မရွိသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အေၾကာင္းျပ 
ခ်က္မရွိဘဲ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခြင့္မွလည္း ကာကြယ္ေပးထားျခင္းမရွိေပ။

NEC ၏ အေစာပိုင္းဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ပါတီစံုစနစ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။ ပါတီစံု၊ အစိုးရ 
အရာရွိမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ၁၁ ဦး 
ကို ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂ဝဝ၂ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရ 
အမွီအခိုကင္းျခင္းႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမကင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၎ဘက္မွ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံျပိဳင္ဘက္မ်ားကို 
အေရအတြက္ အျပတ္အသတ္ႏွင့္ ႏိုင္ေနစဥ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းပိုင္းရိွ ပဋိပကၡမ်ားမွာလည္း ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေစခဲ့သည္။  ေဝဖန္သူ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပါတီလႊမ္းမိုးမႈကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈကိုလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အျခား 
သူမ်ားကမႈ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းညိႇျခင္းရွိေသာ ပြင့္လင္းသည္ပါတီစံု NEC စနစ္ကို အသားေပး 
ရန္ ျငင္းခံုခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီတြင္ ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြင္းမွ အေရးပါအရာ 
ေရာက္ေရာက္ေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအနက္မွ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး နာမည္ပ်က္မရွိေသာ အဖြဲ႕ 
ဝင္ငါးဦးကို ေရြးခ်ယ္ကာ ယခုထက္ေသးငယ္ေသာ မွ်တဘက္မလိုက္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ကိုေရြးခ်ယ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။၆ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားတြင္ ေအာက္တစ္ဆင့္နိမ့္ေသာ စီရင္စုမ်ားမွ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ 
ကြန္ျမဴနယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အသင္းဝင္မ်ားခန္႔ထားေရး ပါဝင္သည္။ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိၿပီး အာ 
ဏာပိုင္မ်ားအား ႐ိုက်ိဳးေနရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အတိုက္အခံပါတီႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားထံမွ ယိုးစြပ္ေသာ အစိုးရဘက္ကို ဘက္လိုက္ပါသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို 
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္  ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ EMB တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒကို အသစ္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ NEC  အသင္းဝင္အေရ 
အတြက္မွာ ငါးဦးမွ ကိုးဦး ျဖစ္သြားေလသည္။ FUNCINPEC ႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီ SRP (ဆမ္ ရိန္ဆီပါတီ) 
တို႔၏ ပါတီစံုစနစ္ကို ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးစီ ထပ္တိုးလာႏိုင္ေအာင္ သြယ္ဝုိက္ ျပင္ဆင္ေပးလိုက္သလို 
ျဖစ္ေနၿပီး ပါတီငါးခုအနက္မွ အျခားပါတီမ်ားမွာ အာဏာရပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ FUNCINPEC သည္ အာဏာရပါတီ CPP (ကေမ႓ာဒီးယား ျပည္သူ႕ပါတီ) ၏ 
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ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရလက္တြဲဖက္ တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုတြင္ မဲအေရအတြက္ ဟန္ 
ခ်က္မွာ ခုနစ္မဲ ႏွစ္မဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေနတတ္ေလ့ ရွိသည္။ NEC ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မဲအေရအတြက္မ်ားေသာ 
ဘက္ကိုၾကည့္ကာ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အတြင္းပိုင္းလည္ပတ္ပံုအေနႏွင့္လည္း မည္သည့္အဆိုကိုမဆို 
တင္သြင္းရန္ အနည္းဆံုးအဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူႏိုင္ျခင္းမွ အပ 
အတိုက္အခံပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းသည္ ႀကီးႀကီးမားမားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း ခံရ 
ေလသည္။ ေအာက္လက္ေဝခံစီရင္စုႏွင့္ ကြန္ျမဴနယ္ ေကာ္မရွင္တို႔သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ 
ၾကည့္ေလ့လာသူတို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္အရ အမ်ားအားျဖင့္ CPP (ကေမ႓ာဒီးယား ျပည္သူ႕ပါတီ) 
အရာရွိတို႔၏ လႊမ္းမုိးထားျခင္းကို ခံထားရေလသည္။၇ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ CPP (ကေမ႓ာဒီးယား ျပည္သူ႕ပါတီ) 
မွလြဲ၍ အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ 
အဆင့္အားလံုးအတြက္ ပါတီစံုကိုယ္စားလွယ္စနစ္ကို ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေလသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ထည့္သြင္းအေရးတယူစဥ္းစားျခင္း မခံခဲ့ရေခ်။၈ ၂ဝ၁၃ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ၿပီးေနာက္တြင္ အတိုက္အခံပါတီမွ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ၏ အစအဆံုး 
ေျပာင္းလဲမႈကို မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခခ်မႈမ်ိဳးအတြက္အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားေလ 
သည္။

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း 

ကေမ႓ာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အဆင့္ေလးဆင့္ႏွင့္ စီမံၫႊန္ၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဗဟိုဌာနတြင္ NEC (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ား)  
ကို ပံုေသအဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦး ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီမွေန၍ ဦးေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥကၠ႒တစ္ေနရာ ဒုဥကၠ႒ 
တစ္ေနရာႏွင့္ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ခုနစ္ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေလကာ လုပ္ေဆာင္ေရး၊ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး၊ 
ဘ႑ာေရး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ ျပည္သူ႔သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ 
တည္းဟူေသာ ဌာနငါးခု၏ လုပ္ေဆာင္ပံုကိုႀကီးၾကပ္ေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ ေထာက္ပံ့ထား 
ျခင္းကို ခံရေလသည္။ ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဘက္မွလည္း သိသိသာသာ 
ပင္ နည္းပညာပိုင္းဆ္ုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈတိုးတက္မႈတြင္ နည္းပညာအသစ္မ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီ အထူးသျဖင့္ 
မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းသြင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔တြင္ နည္းပညာသစ္မ်ား အသံုးျပဳ 
ေရးကို ေခတ္ႏွင့္အညီရွာေဖြ ေတြ႕ရွိေနသည့္ၾကားမွပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသၿပီးျဖစ္ေလ 
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းလႈပ္ရွားေစေသာ အနိမ့္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈတို႔တြင္လည္း စီရင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ ၂၄ ခုႏွင့္ ေကာ္ျမဴေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၆၃၃ ခု တို႔ ပါဝင္ေလသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားတြင္ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)ဘက္မွ ဆက္တိုက္
လည္ပတ္အသားက်မႈရွိရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရးတို႔အတြက္ 
စီရင္စုအဆင့္တြင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာန အငယ္စားေလးမ်ားကိုထားေပးထားေလသည္။

အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

LEMNA (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ား)
သည္ NEC (အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ အင္မတန္  
တာက်ယ္ေသာ အာဏာကိုေပးထားေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ေရြး 
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ေကာက္ပြဲ အခ်ိန္ဇယားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေအာက္အဆင့္ပိုင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း 
ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စီမံျခင္းမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း။ NEC 
ဘက္မွလည္း “စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္အညီက်င့္သံုးေရး”အတြက္ ဥပေဒ 
ေဘာင္ဘက္မွ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိသည္။ ေကာ္မတီဘက္မွလည္း ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရွိၿပီးသားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ေသာ၊ ျပည့္ဝရွည္လ်ားၿပီး အပိုင္းမ်ားခြဲထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ 
ခ်က္မ်ား၊ လိုက္နာရန္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္အတူ ရွင္းလင္းၿပီး အားေကာင္းေစႏိုင္ရန္အတြက္၊ ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းပင္ အသံုးခ်လ်က္ရွိသည္။

NEC ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအရျပိဳင္ဆိုင္သူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
လႈပ္ရွားသူမ်ား အေပၚပါ အင္မတန္ အင္အားေကာင္းေသာအာဏာျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ NEC ဘက္မွ 
လည္း မွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မီဒီယာေဖာ္ျပခံရမႈ ညီတူမွ်တူျဖစ္ေရး၊ မဲဆြယ္စဥ္သံုးသည့္ေငြေၾကးပမာဏမ်ားအား 
စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ 
တရားဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ LEMNA (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ 
ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ား) မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ႏငွ္ ့လပုထ္ံုးလပုန္ည္းမ်ားအတုိင္း လိကုန္ာေစရနလ္ိအုပသ္ည။္ သို႔ေသာလ္ည္း ေရြးေကာကပ္ြကဲာလအတြင္း 
NEC အေနႏွင့္ မီဒီယာကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာ ဥပေဒေရးရာ မေရရာမႈမ်ားေၾကာင့္ ခ်ိနဲ႔လ်က္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြ 
အတြက္လည္းထုိက့ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားႏွင့္ ကုန္က်ေငြမ်ားစာရင္းတြင္ အကန္႔ 
အသတ္မရွိျခင္းတို႔တြင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အေရးႀကီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔မွာအာဏာရပါတီ၏ အမ်ား 
ဆံုးလႊမ္းမိုးခံထားရေသာ  ေဒသခံအာဏာပိုင္တို႔ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထားျခင္း ခံထားရေလသည္။ ထို 
အခ်က္က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အစိုးရအမွီအခိုကင္းမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ 
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီတြင္ ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲမဲေပးခြင့္ရွိသူစာရင္း ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္အတူ 
LEMNA  ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားက NEC သည္ ၎၏ အာဏာကို ႏွစ္စဥ္မဲေပးခြင့္ရွိသူစာရင္း 
ေရးသြင္းျပဳစုျခင္းကို ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကြန္ျမဴေကာင္စီသို႔ ၎၏ မည္သည့္အာဏာကိုမဆို 
လႊဲေျပာင္းခ်မွတ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ဖြင့္ဆိုထားေလသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ 
ေသာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါက “မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း” တို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အထူး 
တာဝန္ကို NEC မွ ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္လည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ လႊတ္ 
ေတာ္အမတ္မည္မွ်ရွိရမည္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအတြင္း ျဖန္႔က်က္တည္ရွိမႈပမာဏကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးရာတြင္ 
လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကိုယ္စားျပဳထားေသာ ပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ၊ 
အတြင္းဝန္႐ံုးဌာနမွ အရာရွိႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းဌာနဆိုင္ရာ ၫႊန္မွဴးတစ္ဦးျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီမွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အထူးေကာ္မတီထံတြင္ အာဏာရွိသည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တန္းတူညီမွ်ရွိေစေရးအတြက္ တာဝန္မ်ား

NEC  သည္  လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိက တာဝန္မ်ားအျပင္ “တရား႐ံုးမွစီရင္ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥမွ 
အပ က်န္ေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသနားခံခ်က္ အားလံုးတို႔အား အဆံုးအျဖတ္ 
ေပးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။” ႏိုင္ငံအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ အုပ္စိုးေသာ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးေရွ႕ေမွာက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 
ကေမ႓ာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ မတူထူးျခား ကြဲျပားေသာစနစ္တစ္ခုမွာ NEC  ကို ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႐ံုးတင္စစ္ေဆးျခင္း 
အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ တရားစီရင္ 
ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အခ်ိဳ႕အဝက္ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
တရားစီရင္ေရးကို အယံုအၾကည္မရွိပါက ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။ တရားဥပေဒ 
အား အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္အေနႏွင့္ NEC  ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ပဋိပကၡမ်ား၉ ကို အနိမ့္စား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ 
တရားစီရင္မႈကို တည္ေထာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ဘက္မွ တရား႐ံုးေရွ႕ေမွာက္တြင္ၾကားနားစစ္ေဆး
မႈမျပဳလုပ္မီ သက္ဆုိင္ရာပါတီမ်ားႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ထိတက္ၿပီး တရားဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈပိတ္ဆို႔ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေသာအေရးႀကီးေသာ 
စစ္ထုတ္သူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေလသည္။ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္ေသာ 
NEC ႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တာဝန္ရွိ 
ေသာ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးအထိ အသနားခံ၍ ရႏိုင္ေလသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ္ျငား ၎တို႔၏ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ အသနားခံမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ရႈေထာင့္တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိ 
ေနေလသည္။ လတ္တေလာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ 
မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္မ်ားအရ ကေမ႓ာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးသည္ 
အထင္ရွားဆံုးေသာ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ 
ေခ်။ ၎တို႔ လည္ပတ္ေနရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားအရ အဆင့္အနိမ့္စား ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တရားစီရင္ၾကားနာမႈမ်ားကို လုပ္လိုစိတ္နည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ကန္႔ကြက္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အတိုခ်ံဳးေျပာရလွ်င္ လာေရာက္တိုင္ၾကား တင္သြင္းစဥ္မွာပင္ 
“အေထာက္အထားမရွိေသာေၾကာင့္” ပယ္ဖ်က္ျခင္း ခံလိုက္ရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္လည္း ကန္႔ကြက္ခ်က္ 
မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းေျပလည္ေအာင္ညိႇႏိႈင္းသည့္ အဆင့္မွာတင္ ေျဖရွင္းရန္အႀကီးစားျပစ္မႈမ်ား အဆင့္ 
တြင္ပင္ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဖိအားေပးျခင္းခံရသည္။ အျမဲမျပတ္ ဆက္တိုက္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ 
ၾကားမွပင္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒတြင္ မလိုအပ္ဘဲ အင္မတန္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
NEC  အတြက္စာရင္းစစ္ထုတ္ ျပသထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပစ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ပါး အျခားေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
အတြက္ တင္သြင္းရန္ႏွင့္ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ အခ်ိန္ကာလ ပမာဏအင္မတန္တိုေတာင္းျခင္း၊ ေယဘုယ် 
တရားစီရင္ေရးမရွိျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားမ်ား ရွိေနသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎၏ 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္လွေသာ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိလင့္ကစား NEC သည္ ဘက္လိုက္ 
ျခင္းကင္းေသာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ေကာ္မရွင္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရေခ်။ အထူးသျဖင့္ ၎အေန 
ႏွင့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားထားေသာ အေရးႀကီးအမႈကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အာဏာရပါတီ 
အေပၚတြင္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္းပါဝင္သည္။
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မီဒီယာ ဆက္ဆံေရး 

အမ်ားျပည္သူ၏ ယုံၾကည္ခ်က္ ေလ်ာ့နည္းေနမႈအေပၚကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ NEC သည္ 
၎၏ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာတိုးတက္ရန္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း မ်ားစြာႀကိဳးစားခဲ့သလို နည္း 
စနစ္ႏွင့္ကိရိယာမ်ိဳးစံုကိုလည္း ပိုမိုအသံုးျပဳလာခဲ့ၾကေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎၏ျပည္သူ႔သတင္းအခ်က္ 
အလက္ဆိုင္ရာဌာနတြင္ ျဖစ္သည္။ NEC သည္ ၎၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္ေသာ အခ်ိန္မွန္သတင္းေပးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းကို ခန္႔အပ္ 
ထားေသာကိုယ္စားလွယ္မွ တစ္ဆင့္ေျပာၾကားေစျခင္း၊ ပံုမွန္စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာနယ္ဇင္း 
ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ၎၏ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပျခင္းတို႔ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ 
အတြင္းတြင္လည္း LMENA (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ဥပေဒ 
မ်ား) သည္ မီဒီယာမ်ားအား ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို NEC  အား မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးတို႔အတြက္ အခမဲ့အသံုးျပဳရႏိုင္ေစရန္ ေတာင္းဆိုေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး 
တြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေဝဖန္သူမ်ား၏ တင္သြင္းေသာအစီရင္ခံစာမ်ားအား နည္းစနစ္က်က်အေျဖေပးရန္ အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္းႏွင့္ 
ရွင္းျပေျဖရွင္းျခင္းတို႔ ရွိလာၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မထီမဲ့ျမင္အမူအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚသြားျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ 
ဆက္တြဲ သိပ္မေကာင္းေသာျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း မၾကာခဏျဖစ္ေပၚသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NEC  ၏ သက္ဆိုင္ေသာ 
တာဝန္မွာ “မီဒီယာတြင္ တန္းတူညီမွ်ေဖာ္ျပခံရမႈ ကိုေသခ်ာေစရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း” ပါဝင္သည္။ NEC ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထဲတြင္ ျပည္နယ္တီဗီြအစီအစဥ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံေရး ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ လူသိမ်ားေစရန္အတြက္ညီမွ်ေသာ၊ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ 
မ်ားကို အထူးစီစဥ္ေပးရျခင္းပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ NEC အေနႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရာတြင္ စံုစံုလင္လင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည့္အျပင္ ထိခိုက္ေစ 
ႏိုင္ေသာ၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာစကားမ်ား မသံုးရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ 
မီဒီယာမ်ားကိုလည္း ညီညြတ္မွ်တျခင္းဟူေသာစည္းမ်ဥ္းကို က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ သတင္းထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္ အတြင္းတြင္လည္း အစိုးရႏွင့္ ပါတီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ခြဲျခားေဖာ္ျပရန္တာဝန္ကို ေပးအပ္ထား 
ျခင္းခံရေလသည္။ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာတြင္ CPP (ကေမ႓ာဒီးယားျပည္သူ႕ပါတီ)က ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ 
မီဒီယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေၾကာင့္ မီဒီယာထုတ္လႊင့္မႈ အေျမာက္အျမားကို ရရွိျမဲရရွိေနေလသည္။ 
အထက္ပါ NEC ၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ မရွင္းမလင္းျဖစ္လ်က္ 
ရွိသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ NEC သည္ ႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာကို ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္သည့္အတြက္ သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဆက္လက္ 
ေဖာက္ဖ်က္ေနေသာ္လည္း မည္သို႔မွ အေရးယူျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေခ်။ 

ဘ႑ာေရးႏွင့္ ၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ

NEC သည္ အစိုးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွဘ႑ာေငြမ်ား ရယူေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ျခြင္းခ်က္တစ္ခု 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေထာက္ပံ့မႈကိုရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ေငြဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာတိုက္ရွိ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ ယံုၾကည္ရေသာ ဘ႑ာေငြစာရင္းထဲသို႔ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ NEC မွစၿပီး 
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ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ စီမံၫႊန္ၾကားလာေသာေၾကာင့္  ကေမ႓ာဒီးယားအေနႏွင့္လည္း ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေငြပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ၾကာရွည္လည္ပတ္ႏိုင္မႈ သိသိ 
သာသာ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အလွဴရွင္တို႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားမွာ မ်ားမ်ား 
စားစား ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၈ မွ ၂ဝ၁၃ အၾကား က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
အၾကား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးနီး ဘတ္ဂ်က္ေငြ အားလံုး 
ပမာဏအေနျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းလာကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏေလာက္သာ 
ရွိေတာ့သည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဘက္မွ စိုက္ထုတ္မႈ တိုးျမင့္လာ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ မွ ၂ဝဝ၃ ၾကားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္ေငြမွာ 
ထက္ဝက္တိတိ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလ်ာ့နည္းလာရျခင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္း 
ေရးသြင္းမႈ ပံုစံစနစ္ ေျပာင္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုမက်င္းပမီ အသစ္စက္စက္ 
စာရင္းေရးသြင္းမႈဇယားကို ကိုင္တြယ္ရေသာ စနစ္မွ ကြန္ျမဴဌာနတာဝန္ရွိမ်ားက ႏွစ္စဥ္အသစ္ထပ္မံ 
ျဖည့္စြက္ထားေသာ ပံုေသစာရင္းတစ္ခုကို ေျပာင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
ထပ္မံ တုိးျမႇင့္လိုက္ေသာ္လည္း ထိုလုပ္ရပ္သည္ အေရးႀကီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
အာဏာရပါတီလႊမ္းမိုးထားေသာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းသြားျခင္းမျဖစ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ထိုအခ်ိန္မ်ားမွ စတင္၍ တိုးျမင့္လာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္း ေတာင္းၿပီး ၂ဝ၁၃ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္း 
ေတာင္းေလသည္။ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္း ေရးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စာရင္းတိုးခ်ဲ႕ေရးမွတ္ရေသာ 
ကာလေၾကာင့္ က်သင့္ေငြ ပိုမိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ 
ေလ်ာ့နည္းလာေလသည္။ အလွဴရွင္မ်ားဒဏ္ပိျခင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္းႏွင့္ 
ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ သိသိသာသာတိုးတက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုခန္႔ ႏုိင္ငံတကာအေထာက္အပ့ံ အေတာ္အတန္ရယူၿပီးေနာက္တြင္ ကေမ႓ာဒီးယား 
ႏိုင္ငံရွိ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ေသာ အဓိကက်သည့္ ဒီမိုကေရစီ 
ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမ်ား လိုအပ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ျခံဳငံုသံုးသပ္ပါက အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေတာက္ေလွ်ာက္တိုးတက္မႈရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို ၁၉၉၈ ကတည္းက စတင္ၿပီး အေႏွာင့္အေႏွးျဖစ္ေစေသာ အဓိကက်သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာမူ 
မေျပာင္းလဲပဲ ရွိေနေသးသည္။ NEC ၏ အမွီအခိုကင္းမႈ၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေရးသြင္းမႈႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈမ်ား 
သာတူညီမွ်ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုကို ေရာက္ေအာင္ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး 
အခင္း အက်င္းကိစၥကုိမူ ထည့္ေျပာရန္ပင္ မလုိအပ္ေတာ့ေခ်။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတုိ႔၏ 
မွတ္တမ္းတင္ခ်က္မ်ားအရ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္သြားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း ထိုေနရာမ်ားတြင္ 
ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပသြားေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ မဲဆြယ္မႈတြင္ အာဏာရပါတီအေပၚတြင္ မီဒီယာဘက္လိုက္မႈကို အလံုးအရင္းလိုက္ ျမင္ခဲ့ရၿပီး 
ျပည္နယ္တြင္းရွိ ရင္းျမစ္မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ လူေပါင္းသိန္းဂဏန္းခန္႔ မဲေပးခြင့္မရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ပဋိပကၡ 
ေျဖရွင္းေပးေသာ စနစ္သည္လည္း အထင္ရွားဆံုးေသာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း 
မရွိခဲ့ေခ်။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ၂ဝ၁၁တြင္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းကို လႊမ္းမိုးထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အနည္းငယ္မွ်ျပဳျပင္မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုျပဳျပင္မႈမ်ားမွာမ်ားစြာေနာက္က်သြားၿပီး အတိုင္း 
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အတာ ပမာဏမွာလည္း ကန္႔သတ္ခံရေသာေၾကာင့္ က်က်နန မွွတ္တမ္းတင္ရန္၊ အဓိကက်ေသာ အနာ 
အဆာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ေခ်။ ထိုရလဒ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း ယခင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတိုင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းတို႔တြင္ 
ယခင္ကျဖစ္ခဲ့သည့္ အမွားအယြင္းအႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပမာဏ 
အားျဖင့္ ယခင္ကမရခဲ့စဖူးေသာ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးကိုေရာက္ရွိလာေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား၏ 
ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈအေပၚ ၎တို႔၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ 
ေရး မဟာမိတ္ (ERA)၁ဝ တြင္ ေပါင္းစုေနေသာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ 
အေထာက္အကူျပဳ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ေလသည္။

ကေမ႓ာဒီးယား အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ မရွိေသာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ 
ျဖစ္ေနခဲ့ရၿပီး NEC ဘက္မွလည္း ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့ 
လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား စီမံကိန္းႏွင့္ တိုးတက္ထူေထာင္ေရး လက္တြဲေဖၚမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသထားေသာ 
ၫႊန္းဆိုခ်က္မ်ားကို က်က်နန ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားမွာ 
လည္း ၂ဝ၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အစိုးရဘက္မွ ထုတ္ေဝေသာ စာရြက္ျဖဴစာတမ္း၁၁ ထဲတြင္ ဥပမာ 
ျပထားသကဲ့သို႔ ရင့္ရင့္သီးသီး စနစ္တက် တံံု႔ျပန္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မလိုျဖစ္ခဲ့ရေသးသည္။ NEC 
ဘက္မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဴခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မယ့္ မည္သည့္ စကားျငင္းခံု 
အႏိုင္လုမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္မည့္ ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ကန္႔သတ္မႈမ်ားေသာ ံုစံျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ 
ဆိုထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈပိုင္းတြင္ အစားထိုး၍မရႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဥပေဒ 
ျပဳေရးတို႔လစ္လပ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း ျပည္သူအေနႏွင့္ အသင္း 
အဖြဲ႕တို႔အား မယံုၾကည္ျခင္းအေပၚတြင္ပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့ၿပီး ယခုတြင္ အစအဆံုးျပန္လည္ ျပဳျပင္ရေတာ့မည့္ 
စာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္သြားျပီ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္မ်ား

1. ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴေကာင္စီ ၁၆၃၃ ခုရွိသည္။

2. အတိုေကာက္ (ျပင္သစ္စကားလံုး FUNCINPE) လြတ္လပ္၊မွ်တ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းကာ ညီညြတ္စည္းလံုးေသာ 
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံအတြက္ တပ္ဦးသမဂၢ။ 

3. ေရြးေကာက္ပြဲ ျပည္လည္ျပဳျပင္ေရး မဟာမိတ္ (ERA)၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ကေမာၻဒီးယားေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င့္ဝတ္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာ၊ ႏိုဝင္ဘာလ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။

4. ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ကို အာမခံေပးသည္၊ (သို႔) လြတ္လပ္၊ ပြင့္လင္း၊ တရား 
မွ်တေသာ တိုက္ရိုက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးနိုင္မႈကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေပးသည္ 
(အပိုဒ္ ၃၄၊ ၇၆)၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြက္ (၅) ႏွစ္သက္တမ္းသတ္မွတ္ေပးသည္ (အပိုဒ္ ၇၈)၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြါးမႈမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို အေျခခံဥပေဒေကာင္စီ 
သို႔ အပ္ႏွင္းသည္ (အပိုဒ္ ၁၃၆) 

5. အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ား၊ အပိုဒ္ ၁၂၊ ၂ဝဝ၂ 
ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ။ 



81

6. အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ား၊ အပိုဒ္ (၁၂)၊ (၁၃)။

7. COMFREL ႏွင့္ NICFEC တို႔၏ ၂ဝဝ၃၊ ၂ဝဝ၇၊ ၂ဝဝ၈ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဥေရာပ သမဂၢ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးသတ္အစီ 
ရင္ခံစာ ၂ဝဝ၈၊

8. NRP၊ SRP၊ HRP ႏွင့္ FUNCINPEC အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ 
ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၁ ေမလ။

9. ကြန္ျမဴေကာင္စီတြင္ ယာယီသတ္မွတ္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသူမ်ား မပါ 
ဝင္ပါ။ 

10. ေရြးေကာက္ပြဲ ျပည္လည္ျပဳျပင္ေရး မဟာမိတ္ (ERA)၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ကေမာၻဒီးယားေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င့္ဝတ္ပူးတြဲအစီရင္ခံစာ၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား Cambodian 
Human Rights and Development Association (ADHOC)၊ Coalition for Integrity and Social 
Accountability (CISA)၊ Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)၊ 
Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)၊ 
National Democratic Institute (NDI)၊ Neutral and Impartial Committee for Free and Fair 
Elections in Cambodia (NICFEC)၊ People Center for Development and Peace (PDP-
Center Phnom Penh)၊ Transparency International Cambodia (TIC)။

11. ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ သတင္းႏွင့္ လွ်င္ျမန္ေသာျပန္ၾကားေရးယူနစ္၏ ေကာင္စီရံုး၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ျပဌာန္းခ်က္အတြက္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၏ 
အျဖဴေရာင္စာတမ္း၊ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ။ 
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၂ဝဝ၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တာလီဘန္အစိုးရကို ယူအက္စ္ဦးေဆာင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရက 
အာဖဂန္နစၥတန္၏ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနျခင္းမွ ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ဘြန္းစာခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ တည္ေထာင္ 
ထားေသာ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္ အာဖဂန္နစၥတန္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အစၥလာမ္မစ္သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ 
အာဖဂန္နစၥတန ဟူ၍ ေျပာင္းလဲသြားေလသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္ေရး 
အတြက္ ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္မႈ စစ္ဆင္ေရးသည္ အေစာပိုင္းတြင္ ကဘူးလ္ျမိဳ႕ သို႔ဝင္ရန္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရေသာ NATO 
ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ လံုျခံဳေရး အေထာက္အပံ့ အင္အားစု (ISAF) ကိုလည္း လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 
အဓိကအားျဖင့္ မတည္ျငိမ္မႈကို အဓိကျဖစ္ေစေသာ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္သူမ်ားသည္လည္း လက္နက္ 
ခ်ၿပီး လႈပ္ရွားမႈ ရပ္တန္႔လိုက္ျပီျဖစ္ကာ စစ္ဘုရင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈကို စြန္႔ပယ္ 
လိုက္ျပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို အမွီသဟဲျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ိဴးအျမတ္မ်ား 
ရလာႏိုင္သကဲ့သို႔ ရရွိထားေသာသင္ခန္းစာမ်ားကိုအေျခခံကာ ေနာင္လုပ္ေဆာင္စရာရွိသည္တို႔ကို ဆက္ 
လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေထာက္ျပထားေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္သြား 
မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ တာလီဘန္မ်ားကို ေခ်မႈန္းႏိုင္လိမ့္ၿပီး က်န္ရွိေနေသာ စစ္ဘုရင္မ်ား အေနႏွင့္ 
လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရရွိေသာေပးဆပ္မႈျဖင့္ေက်နပ္ၿပီး အတိတ္ကိုသင္ပုန္းေခ်မည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္ 
ရပါသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနကမူ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ႏွင့္ ကြာေဝးလြန္း 
လွပါသည္။

၂ဝ၁၂ တြင္ အာဖဂန္နစၥတန္၌ တာလီဘန္ (အုပ္စုေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌) ႏွင့္ အျခားေသာ 
အမ်ားအားျဖင့္ အာဖဂန္ျပည္သူမ်ားအေပၚ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ေသာနည္းျဖင့္ အာဏာျပန္လည္ 
ရယူလိုေသာ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္။ ISAF (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လံုျခံဳေရးအေထာက္အပံ့တပ္) တိုက္ခုိက္ေရးတပ္မ်ားမွာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ၿပီး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံစစ္ဘုရင္မ်ားမွာလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ လက္နက္မဲ့သြားျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း 

* မူရင္း လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္ကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ Reginald Austin, ‘အာဖဂန္နစၥတန္: 

ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၏ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚျခင္း’, ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒီဇိုင္း: International IDEA လက္စြဲစာအုပ္ 

(Stockholm: International IDEA, 2006), စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃-၁၇။
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စီရင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ထားေသာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္ 
ခံအရာရွိမ်ား အသြင္ျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ ပူးေပါင္းေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ 
အစည္း (JEMB) ကို ပိတ္သိမ္းၿပီး လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (IEC) က ဆက္လက္တာဝန္
လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ႐ံုးဌာန၏ အလြန္အမင္းဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကို ခံစား 
ခဲ့ရၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ အရွက္ 
တကြဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ လုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ခ်ီေသာ လိမ္လည္မႈ၊ EMB  ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မသမာမႈႏွင့္ ဘ႑ာ 
ေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ အၾကံေပးမ်ားခန္႔အပ္ေပးထားေသာ ကုလသမဂၢ 
တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ (UNDP) တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန မေကာင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ခန္႔အၾကားတြင္ ယံုၾကည္ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာရန္အတြက္ EMB ဘက္ 
မွ ဘယ္သို႔ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ လက္တေလာသမိုင္းေၾကာင္း

၂ဝဝ၄ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွစၿပီး အာဖဂန္တြင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အစဥ္လိုက္လုပ္လာခဲ့ 
သည္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ (၂ဝဝ၄)၊ Wolesi Jirga (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ 
စီရင္စု ေကာင္စီ (စီရင္စု ၃၄ခု အတြက္) ၂ဝဝ၅ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ သမၼတႏွင့္ စီရင္စုေကာင္စီ (၂ဝဝ၉) 
ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ Wolesi Jigra (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ေအာက္လႊတ္ေတာ္) အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပခဲ့သည္။ စီရင္စုေကာင္စီ ျဖစ္သြားေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ (Meshrano Jirga) သံုးပံုႏွစ္ပံုကို စီရင္စုေကာင္စီ ၃၄ ခုမွ တစ္ဦးစီကို 
ေရြးေကာက္ၿပီး၊ သံုးပံုတစ္ပံုကို သမၼတမွေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဖဂန္ႏိုင္ငံမွ 
ျပည္ပခိုလႈံသူမ်ားအတြက္ ျပည္ပမဲေကာက္ခံျခင္းကို ပါကစၥတန္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား အသင္း (IOM) မွ ဦးေဆာင္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ကာ မည္သည့္ေနာက္ 
ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမဆိုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထပ္မံက်င္းပေပးျခင္း မရွိခဲ့ေတာ့ပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အခ်ိန္မူေဘာင္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ EMB ကို လက္ေတြ႕မက်ေသာ မျဖစ္ႏိုင္ 
ေလာက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္နီးပါးလိုလို က်င္းပရန္  ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိန္ကို သတ္မွတ္ထား 
သည့္ အာဖဂန္အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေန 
ေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာအခ်က္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ လိုက္ေသာအခါ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ျပကၡဒိန္သည္ အာဖဂန္ EMB ကို လံုးလံုးရင့္က်က္မႈ မျဖစ္ေပၚေအာင္ တားဆီးေနဘိသကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ေန၏။

အာဖဂန္ EMB ၏ တိုးတက္မႈသည္လည္း သူတည္ရွိေနသည့္ ကာလအမ်ားစုတြင္ ျပင္ပမွ 
လႊမ္းမိုးမႈမ်ား၏ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစရန္ ျပဳမႈမ်ားခံရေလသည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ 
ကုလသမဂၢအတြင္းရွိ အရာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္းရွိ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈတို႔ 
ျဖစ္သည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ အာဖဂန္ EMB ၏ ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲပံုမွာ စီစဥ္တက် ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ 
မဟုတ္ဘဲ တရားမဝင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘုရင္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ 
ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံသမၼတရရွိေရးသည္ EMB ၾကာရွည္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး 
ထက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အာဖဂန္အာဏာပိုင္မ်ားပို၍ တန္ဖိုးထားေသာအရာျဖစ္သည္။ ထို 
ရလဒ္အေနျဖင့္ EMB ၏ အေျခခံတည္ေဆာက္မႈမွာ ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။
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EMB ၏ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈသည္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝဝ၃ 
မွ ၂ဝဝ၆ အထိ ကာလငါးပိုင္းရွိေလသည္။ ပထမဆံုးအရာ (၂ဝဝ၂) သည္ ကုလသမဂၢမွ တည္ေဆာက္ထား 
ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္အတြင္း ကုလသမဂၢေထာက္ပံ့ထားေသာ တာဝန္လုပ္ငန္းစဥ္ (UNAMA) တြင္ 
တည္ရွိၿပီး ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ အာဖဂန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးတြဲေပါင္းစပ္ထားေသာ ယာယီအဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာJEMB ကို အိမ္ေစာင့္အစိုးရ သမၼတ၏ ခ်မွတ္ထားေသာအမိန္႔ျဖင့္ လက္ရွိရွိေနေသာ 
UNAMA  ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ  ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားလုိက္သည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ အေစာ 
ပိုင္းတြင္ UNAMA ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္  အာဖဂန္ဦးေဆာင္ေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန 
တစ္ခုသို႔ေရာက္သြားၿပီး ထိုဌာနက JEMB သို႔ အစီရင္ခံစာျပန္တင္ရသည္။ ထို ဌာနမွပင္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၏ 
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ဦးစီးက်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အယူခံဝင္ေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာဥပေဒကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေခ်။ 
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္႐ံုးဌာန (SRSG) ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ျပဳေရးဌာနခြဲ (UNEAD) တို႔က အီရန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ရွိ 
IOM (ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း) ဦးေဆာင္လည္ပတ္ေစေသာ OCV (ႏိုင္ငံ 
ျပင္ပမွ မဲ) အစီအစဥ္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားကို ဆြဲယူကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ 
အဂတိလိုက္မႈကင္းေသာ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ထိုသို႔လုပ္လိုက္ရျခင္းသည္ ဝင္ေရာက္ 
စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖ်က္မရေသာ မင္သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာျပႆနာမ်ား 
အေပၚ ျပန္လည္တံု႔ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ မူလ JEMB ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ား အမ်ားစုမွာ အစားထိုးျခင္း 
ခံလိုက္ရၿပီး ဦးေဆာင္ေနေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕မွာလည္း 
စီမံကိန္းဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာUN ႐ံုးဌာန(UNOPS) သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း ခံလိုက္ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ အမ်ား 
ႀကီးဦးေဆာင္ၿပီး ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္အတြက္ က်င္းပစရာရွိသည္တို႔ကို က်င္းပသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ားစု 
မွာ ယာယီလအနည္းငယ္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိုင္းထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အရာရွိ 
ေပါင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ကို ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ တာဝန္ခန္႔အပ္ထားေလသည္။ ေမလ 
၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဘက္မွ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ငါးဦးပါဝင္ေသာ (သံုးဦးမွာ SRSG မွ ခန္႔အပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာမွျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးမွာ အာဖဂန္မွျဖစ္ကာ၊ တစ္ဦးမွ တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးမွ အမွီအခိုကင္းေသာ 
အာဖဂန္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ျဖစ္သည္) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မေက်နပ္မႈမ်ားတိုင္ၾကားရာ 
ေကာ္မရွင္ (ECC) ကိုဖြဲ႕စည္းရန္ ခ်မွတ္ေသာ အမိန္႔ျဖင့္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒကို 
အစားထိုးလိုက္ေလသည္။ အသစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ပုဒ္မ ၅၁ (၂ဝ၁ဝတြင္ ပုဒ္မ ၆ဝ ျဖစ္သြား) 
အရ မီဒီယာေကာ္မရွင္မွ JEMB ကို အစီရင္ခံစာတင္ရေလသည္။

၂ဝဝ၅ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေသာအခါ JEMB 
ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး အာဖဂန္ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကို စနစ္တက် တည္ 
ေထာင္လိုက္သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ UNDP က မနက္ျဖန္တို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒ 
ဆိုင္ရာ စြမ္းအားတုိ႔ကိုျမႇင့္တင္ေရး (ELECT) အစီအစဥ္ကို IEC သို႔ အၾကံေပးမ်ား တင္သြင္းရန္အတြက္ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ELECT အစီအစဥ္ကို စတင္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ IEC အသစ္ 
အား ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႔ ရွိျခင္းေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းရွိဝန္ထမ္းမ်ား ထုႏွင့္ေဒး 
ထြက္ကုန္သည္တို႔ ျဖစ္လာသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ သြားရျခင္းမွာလည္း ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္ကို ျမႇင့္တင္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ သန္းခန္႔လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္ 
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သြားကာ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ UNDP သည္ UNOPS (လုပ္ငန္း တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေရး ကုလသမဂၢ႐ံုး) အား ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ပြဲ စီစဥ္ေပးသည့္အတြက္ ေငြအေၾကြးတင္သြားေလသည္။ 

IEC သည္ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၉ အတြက္ စိတ္ပါလက္ပါ မဟုတ္ေသာ ဗ်ဴဟာခ် စီမံကိန္းတစ္ခုေရးဆြဲ 
ထားေသာ္လည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု အသံုးမခ်ရေသးေပ။ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ 
ေသာ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စီးပြားေရးအရေရာ ႏိုင္ငံေရးအရပါ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလြန္းလွသည္ဟု 
သတ္မွတ္လိုက္ၾကျပန္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နယ္နိမိတ္ 
ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖစ္ေစလာႏိုင္ၿပီး မက်င္းပရေသးသည့္ ခ႐ိုင္ေကာင္စီေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
အဓိကက်ေသာ တာဝန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာကိစၥမ်ားအေၾကာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးသည္ ျဖစ္ေပၚမလာခဲ့ေခ်။ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ခ်မွတ္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း အခ်ိန္ဇယားအရ ေငြႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေခ်။ ေနာက္ထပ္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေရးသြင္းမွတ္
ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည္။ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ၿပီး 
ေသာအခါ UNDP-ELECT မွ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ျပန္လည္ရရွိလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 
UNDP ၏ ႀကီးမားလွေသာ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရးစနစ္က အမ်ားစုမွာ UNEAD (ကုလသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ တိုင္းေဒသ) မွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ႏိုင္ငံတကာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ဆက္လည္တည္ရွိလ်က္ 
ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပြဲမွာ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲ ေလးမဲအနက္ တစ္မဲနီးပါးမွာ 
ပယ္မဲျဖစ္ၿပီး အဓိကေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ (PEO) ငါးဦး  တာဝန္မွ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းခံျခင္း အစရွိေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္လာေလသည္။၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္  ေရြးေကာ္ပြဲဥပေဒအသစ္၊ ဥကၠ႒အသစ္ 
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိခ်ဳပ္(CEO)အသစ္ ေျပာင္းလဲရာမွ ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ စတင္ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္

IEC တည္ေထာင္ရာတြင္ ဥပေဒေရးရာ အဓိက အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မွာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၃၃ တြင္ ေျပာထားသည္မွာ “ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ မဲေပးခြင့္၊ 
ဝင္ေရာက္ ေရြးေကာက္ခံခြင့္ ရွိရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ပုဒ္မ ၁၅၆က ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “အမွီ 
အခိုကင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲကိုမဆို စီစဥ္ၫႊန္ၾကားရန္ႏွင့္ ႀကီး 
ၾကပ္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားရမည္” ဟု ျဖစ္သည္။ သမၼတဘက္မွ ခ်မွတ္ထားေသာေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒသံုးခ်က္ ရွိသည္။ ၂ဝဝ၄၊၂ဝဝ၅ (ECC ျပ႒ာန္းဥပေဒအတြင္း ပါၿပီးျဖစ္ၿပီး) ၂ဝ၁ဝ တို႔ျဖစ္ 
သည္။၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ IEC ကိုသက္ေရာက္ေသာ အျခား ျပ႒ာန္းဥပေဒ 
ႏွင့္ ထပ္တိုးဥပေဒမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒအမွတ္ ၂၃ သည္ IEC သည္ တည္ေ
ဆာက္ပံုႏွင့္လုပ္ကိုင္ပံုတို႔ကို တည္ေထာင္ေပးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တည္ေထာင္ (ပုဒ္မ ၁ဝ) ၿပီး 
သည့္ အခ်ိန္အထိ JEMB ၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားေသးေလသည္။ ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္က 
သမၼတထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔သည္ ယာယီ IEC ကို တည္ေထာင္ေစခဲ့ေလသည္။ မူလ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၁ (အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း) တြင္  ယခု 
အေျခအေနကို “အကူးအေျပာင္းကာလအၿပီး” ဟု ရည္ၫႊန္းထားေလသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ IEC ကို ေပါင္းစည္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ ပုဒ္မ ၆၆ တြင္ ခြင့္ေပးထားၿပီး ယေန႔ 
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အခ်ိန္ထိ ေခါင္းစဥ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတို႔ကို စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ေပးၿပီးျပီျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ 
၅ဝက IEC  သည္ ေအးဂ်င့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လိုက္နာ 
ရန္မ်ားဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ရွင္းလင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း IEC ကိုအစီရင္ 
ခံစာတင္ရေသာ မီဒီယာေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ 
၅၁၊ ၂ဝ၁ဝ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၆ဝ) အတိုင္း ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ECC (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မေက်လည္မႈ 
မ်ားတင္သြင္းရာ ေကာ္မရွင္) မွ သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင္မ်ားကို ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ပုဒ္မ ၆၁ မွ ရျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ECC ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စီစဥ္ပံုတို႔မွာ ကို႔ယို႔ကားယားႏိုင္လွၿပီး ၂ဝဝ၉ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ 
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္အတိုင္း အလြန္အက်ဴး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား၏ ေအာက္တြင္ရွိေနသည္။ ECC သည္ 
ယာယီဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဌာနတစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆ 
နာမ်ားရွိေနသည္။

IEC သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္မရွိေခ်။ ထိုကိစၥမွာ တရား 
စီရင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုင္တြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္လည္း ပတ္သက္ၿပီး 
တာဝန္မရွိေခ်။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာတို႔ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ေရးသည္ အာဖဂန္တြင္ အျမဲတမ္းလိုလို ေဆြး 
ေႏြးေနၾကေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ အေျပာမ်ားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ  
အင္မတန္မွနည္းသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ အာဖဂန္နစၥတန္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဥပေဒတို႔  
အေဖာ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအခ်က္တို႔တြင္ အေျခခံၿပီး တည္ေထာင္ထား 
သည္ မဟုတ္ဘဲ သမၼတ၏ ဆက္တိုက္စဥ္ဆက္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး တည္ေထာင္ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒကို သမၼတက္ ပုဒ္မ ၇၉တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ 
“႐ုတ္ခ်ည္း လိုအပ္လာေသာ” အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိသည္။ 
ထိုအခ်က္က ပုဒ္မ ၁ဝ၉ “လႊတ္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးသက္တမ္းႏွစ္တြင္” ဥပေဒေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ 
ထားခ်က္အား ေက်ာ္လြန္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Wolesi Jirga သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို “ပယ္မဲမ်ား ပင္လယ္ေဝ” ေနေအာင္ ကန္႔ကြက္ၿပီး ပယ္ခ်လိုက္ေသာ္လည္း မဲခြဲရန္ 
ၾကန္႔ၾကာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး Meshrno Jirga ဘက္မွလည္း ထိုကိစၥကို စီမံၫႊန္ၾကားေရး နယ္ေပၚတြင္ 
အေျချပဳၿပီး စကားစစ္ထိုးရန္ မလိုလားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁ဝ တြင္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒအသစ္က သမၼတကို ECC ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလံုးကိုခန္႔
အပ္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ “စီမံၫႊန္ၾကားမႈ ေျပာင္းသည္ဆို႐ံု ေျပာင္းလဲမႈ” မ်ားလုပ္ႏိုင္ခြင့္ကို ပံ့ပိုးေပးထားေလသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္  ၂ဝ၁ဝ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၉ (ဘက္မလိုက္မႈႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေစာင့္စည္းမႈ ဆိုင္ရာ ကတိျပဳမႈ 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ) ကဘူးလ္၊ အာဖဂန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေဝဖန္သူမ်ား၏ နားမလည္ႏိုင္ေသာအပိုဒ္ကို ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားအတြက္ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ခု အေျပာင္းအလဲမွာ“ငါးဆယ္ရာ
ခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ျဖစ္ေသာ မဲအမ်ားစု” ကိုသာလွ်င္ “မဲအမ်ားစု” ဟုသတ္မွတ္ျခင္းကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထို “စီမံၫႊန္ၾကားမႈ ေျပာင္းသည္ဆို႐ံု ေျပာင္းလဲမႈ” မ်ားသည္ သိမ္ေမြ႕ေသာ္လည္းက်ယ္ျပန္႔ 
လြန္းလွၿပီး EMB ၏ အဓိက အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သလို တရားဥပေဒ 
အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္သည္။
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၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာ၌ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးဌာန ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္သကဲ့သို႔ ၂ဝ၁ဝ ထုတ္ျပန္မိန္႔ အပါအဝင္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
လည္ပတ္မႈမ်ားကိုလည္း IEC ဝန္ထမ္းမ်ားကအေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည္။ ထပ္ေပါင္းေျပာဆိုရလွ်င္ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ IEC ဘက္မွ ကိုယ္ပိုင္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒ ျပန္လွန္သံုးသပ္ခ်က္ကို တရားစီရင္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၾကည့္ရႈရန္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ဘက္မွ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားမွာ နည္းပါးေသာ္ 
လည္း IEC ဘက္မွ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တာဝန္မ်ိဳးကို လုပ္ႏိုင္သည္မွာ ပထမဆံုးပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ 
အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လွန္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စကား 
စစ္ထိုးပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ကိုယ္ ပဲ့ကိုင္ရန္ ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
အတြင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ “လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ” အုပ္စုတစ္စုက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ယူအက္စ္အေထာက္အပံ့ ရယူလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းဌာနမ်ားကလည္း အာဖဂန္လူမ်ိဳးမ်ားထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေနရာတစ္ခုကို 
ဖန္တီးရန္အတြက္ ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ ပါတီစံုညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ အႀကီးစားတစ္ခုကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အနည္းဆံုးသံတမန္ေရးရာ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 
လ်ကရ္ွိသည္။ ထိအုပု္စုမ်ား အားလံုးသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ ေရြးေကာကပ္ြဲဆိငု္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ 
အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားကမူ ထိုကိစၥတြင္ ပါဝင္ 
ျခင္း မရွိေသးခ်။

အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ရွိ JEMB  ကဲ့သို႔ပင္ IEC တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန ရွိေလသည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
ထိုဌာနကို အာဖဂန္လူမ်ိဳးက ဦးစီးေလသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ SRSG (ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမွဴး၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္)က ႏိုင္ငံတကာမွ CEO တစ္ဦးကိုခန္႔အပ္ကာ အာဖဂန္လူမ်ိဳး ရာထူးတူ 
တစ္ဦးကိုပါ ပူးတြဲခန္႔အပ္ၿပီး ထိုအရာရွိမွပင္ ၂ဝဝ၆ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးေသာ အာဖဂန္ CEO တစ္ဦးျဖစ္လာ 
ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ၂ဝဝ၄-ဝ၅ တြင္ PEO 
မ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရေသာ အာဖဂန္ လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးနီးပါးသည္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း IEC အတြင္း 
ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ဆက္တိုက္ရေစရမည္ဟု အာမခံကာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ တြင္လည္း PEO မ်ားအျဖစ္ 
ဆက္လက္ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။ ဆန္႔က်င္ဖီလာစြာပင္ UNDP-ELECT သည္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ 
ရွိေသာ ၂ဝဝ၄-ဝ၅ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္းမ်ားကို အႀကံေပးအျဖစ္ျပန္လည္ မခန္႔အပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ 
သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ CEO ကို ယခင္က JEMP/IEC အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းလည္ပတ္ပံု 
ကေမာက္ကမျဖစ္ေနေသာ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) တစ္ခုကို လက္ခံရရွိလိုက္သူ 
ႏွင့္ အစားထိုးလိုက္ေလသည္။ ဥကၠ႒ကုိလည္း အစားထိုးလိုက္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္အရာရွိ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားမွာမူ ဆက္လက္က်န္ရွိေနေလသည္။ CEO ကလည္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ၂ဝ၁၂ 
ႏွစ္လည္ေလာက္တြင္ တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြား 
ေလသည္။

EMB ကို ထိခိုက္သက္ေရာက္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာ အဓိက 
သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း (လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္၍)၊ မဲလိမ္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ 
က်ဆင္းလာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ မဲလိမ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာ 
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မ်ားမွာမူ EMB စတင္ တည္ေထာင္ကတည္းက တည္ရွိပ်ံ႕ပြား ျပႆနာေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ အမွီအခိုကင္း 
ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမွာ ညီညီမွ်မွ်တည္ေထာင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အေလးေပးခံရျခင္းမရွိ 
သကဲ့သို႔ ထိုျပႆနာကလည္း IEC ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစသည္။ ၂ဝဝ၄-ဝ၅ 
ခုႏွစ္ႏွင့္ UNDP-ELECT မွ ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးရေသာ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲသူကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရဖူးေသာ္လည္း မနည္းမေနာကမူ အမွီအခိုကင္းျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ သို႔မဟုတ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ေပးစြမ္းႏုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္မႈ မရွိ 
ၾကေခ်။

ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈအား ဥပမာေပးစရာ ကံမေကာင္းအေၾကာင္း 
မလွစြာပင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ရွိေလသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ JEMB ဝန္ထမ္းမ်ားအား Wolesi Jirga ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ စီရင္စုေကာင္စီမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ဖိအားျပင္းျပင္းထန္ထန္ သက္ 
ေရာက္ေလသည္။ ဖိအားမွာ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ SRSG (ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၏ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္)မွာလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္လည္း သမၼတ႐ံုးမွ IEC ထံသို႔ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ “ဆက္သြယ္မႈမ်ား” မၾကာခဏရွိခဲ့ၿပီး ေဒသ 
ဆိုင္ရာ ၾသဇာအာဏာေညာင္းသူတို႔၏ တိုက္႐ိုက္က်ၿပီး ယခင္ကမၾကံဳခဲ့ဖူးေသာ ဖိအားမ်ိဳးကိုႀကံဳေတြ႕လာ
ရေသာေၾကာင့္ ၎တို႔စီရင္စုရွိ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေသာ PEO မ်ားလည္းရွိလာခဲ့ 
သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ (ပိုတိုေသာ) IEC ၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ 
စာရင္းႏွင့္ ေျပာင္ေျပာင္ႀကီးဆန္႔က်င္ကာ ၎ကိုယ္တိုင္ကာကြယ္မည့္ မဲ႐ံုမ်ားစာရင္းကို ေၾကျငာခ်က္ 
ထုတ္ျပန္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခ်က္မွာ ထိုထပ္တိုးမဲ႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ မဲလိမ္ျခင္းကို ႀကံဳေတြ႕ရမည္ဟု 
သြယ္ဝိုက္ ေျပာလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေလ့က်င္သင္ၾကားထားေသာ ကြ်မ္းက်င္သူ 
တစ္ဦး၏ အဆိုအရမူ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈအား တံု႔ျပန္ရန္မွာ “မလိမ့္တပတ္လုပ္ရန္၊ 
ေဖာက္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပးရန္” သာရွိေတာ့သည္ဟု ဆိုသည္။

UNDP-ELECT ကလည္း CEO ကိုအေထာက္အပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ELECT (မနက္ျဖန္တို႔အတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာစြမ္းအားတို႔ကိုျမႇင့္တင္ေရး) ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ 
ရာ အႀကံေပးဦးစီးမွဴး (CTA) ခန္႔အပ္ထားၿပီး ယခုေလာေလာဆယ္အထိတြင္ CTA ငါးဦး အထိရွိသည္။ 
အေနအထား တစ္ခါမကေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပထမဦးဆံုးႏွင့္အေစာဆံုး 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသလို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ (SRSG) ကိုလည္း 
ျပန္လည္ၿပီး အစီရင္ခံစာတင္ေပးရသည္။ ထိုအခ်က္က ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ စတင္ျဖစ္ေပၚရာတြင္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ CEO ႏွင့္ CTA (နည္းပညာဆိုင္ရာ အႀကံေပးဦးစီးမွဴး) တို႔၏ ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားသြား 
ရသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို တစ္ပိုင္းတစ္စ သိျမင္ႏိုင္သည္။

EMB ကို တတိယအေနႏွင့္ ထိခိုက္ေသာ ျပႆနာျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ က်ဆင္း 
လာျခင္း(မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေရးသြင္းေသာပမာဏမွာမူ တက္လာေလသည္) သည္ ႀကီးထြားလာေသာ 
စိုးရိမ္ဖြယ္ ကိစၥျဖစ္သည္။ မဲေပးသည့္ေန႔တြင္ရွိေသာ ခိုင္လံုလွ်ိဳ႕ဝွက္မဲ ပမာဏမွ ေဖာ္ျပေသာ မဲဆႏၵရွင္ 
အေရအတြက္မွာ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ၈သန္းမွ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆.၄သန္းသို႔ က်ဆင္းသြားကာ ၂ဝဝ၉ တြင္ 
၄.၂ သန္းႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၄ သန္း ျဖစ္သြားေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ အေျခခံစနစ္မွစၿပီး မွားယြင္း 
ေနေသာ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စနစ္ကို အားထားရေသာေၾကာင့္ စာရင္းေရးသြင္းထားေသာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ 
စာရင္းမွာ ၂ဝဝ၄ တြင္ ၁၂.၄ သန္းမွ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၁၇.၅ သန္းသို႔ တုိးတက္မ်ားျပားသြားေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
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ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ၂ဝဝ၈ မွ ၂ဝ၁ဝ ၾကားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ားအား အစ 
အဆံုးျပန္လည္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းမျပဳဘဲ “ျဖည့္စြက္ထပ္ေပါင္း” လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ နည္း 
စနစ္က်က်ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စနစ္တက်သိမ္းဆည္းပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵ 
ရွင္အေရအတြက္ က်ဆင္းရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခဏ ေျပာၾကေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မွာကား 
လံုျခံဳမႈေပးႏိုင္ေသာ အေျခအေနပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ကလည္း 
အေျခအေန၏ တစ္ပိုင္းတစ္စကိုသာ နားလည္ေစႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းျပ 
ခ်က္တစ္ခုကလည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၎တို႔၏ဘဝကို တိုးတက္ေျပာင္း 
လဲ ေပးႏိုင္မည့္အရာဟု မထင္ျမင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ EMB ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ 
သည္ႀကီးထြားလ်က္ရွိေသာ မယံုသကၤာျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ သံသယမ်ားျဖင့္ ရႈျမင္ျခင္းခံေနရသည္။

နည္းပညာသစ္မ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ႕ျခင္း

အာဖဂန္နစၥတန္သည္ အင္မတန္မွဆတ္ဆတ္ထိမခံေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္း 
မီဒီယာႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ကာ မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားလည္း က်ယ္ပ်ံ႕လာၿပီး အင္တာနက္ 
အသံုးျပဳမႈလည္း ျမင့္တက္လာျပီျဖစ္သည္။ အာဖရိက၏ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္တစ္ 
ဆင့္သို႔ တက္ရန္အတြက္ႀကိဳးဖုန္းစနစ္ကို အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ေခ်။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္း မလွစြာပင္ 
ထိုစနစ္ကို ကုန္က်စရိတ္ ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ ကနဦးေရာ ေနာင္ျပန္အေက်ာ့မ်ား၌ပါ  IEC ၏ 
လက္ခံမႈကို မခံခဲ့ရေခ်။ ရာသီဥတုပိုင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း IEC ၏ နည္းပညာ အသစ္ 
အဆန္း အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။

အႀကီးမားဆံုးေသာ နည္းပညာအသစ္အဆန္းဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္သည္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေဒတာ 
ေဘ့စ္ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မဲဆႏၵရွင္းစာရင္းေရးသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္တြင္ 
အမွားအယြင္းမ်ား ပါေနသည္။ စာရြက္ေပၚတြင္ လူတစ္ဦးကို သူေနထိုင္ရာ ခ႐ိုင္ သို႔မဟုတ္ စီရင္စုႏွင့္ 
တြဲေရးမွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး (သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ လိပ္စာမပါပါ) ဓါတ္ပံုတြဲလ်က္ ပါခ်င္မွလည္းပါသည္။ 
(အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အား ဓါတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းကို ျငင္းဆိုခြင့္ရွိသည္)

၂ဝဝ၆ တြင္ IEC ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးတြဲလ်က္ အစီအစဥ္ခ်ခဲ့သည္မွာ ရွင္းလင္း 
တိက်ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဒတာ့ေဘ့စ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတစ္စနစ္ ထုတ္ေပးရန္ 
အတြက္ အရပ္သား မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း (CVR) ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုပေရာဂ်က္၏ ဦး 
ေဆာင္မည့္ က႑တြင္ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ နည္းပညာႏွစ္မ်ိဳးပါဝင္သည္။ မ်က္ႏွာဖတ္ျခင္းႏွင့္ မ်က္ၾကည္ 
လႊာဖတ္စနစ္တို႔အား ေဒတာေဘ့စ္အတြင္းရွိ စာရင္းေပါင္းစံုအတြင္း စစ္ေဆးရာႏွင့္ အတည္ျပဳရာတြင္ 
ရွာေဖြေရးကိရိယာအေနႏွင့္ သံုးရန္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ၏ ခိုလႈံဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ အထက္ေကာ္မရွင္ 
အရာရွိသည္ ခိုလႈံဒုကၡသည္မ်ားကို ဇာတိသို႔ျပန္လႊတ္ရာတြင္ မ်က္ၾကည္လႊာဖတ္စနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ IEC  အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာမ်ိဳးကို အသံုးခ်ရန္အတြက္ ရာထူးအဆင့္အတန္း 
မျမင့္မားေခ်။ မ်က္ႏွာဖတ္စနစ္သည္လည္း ဦးေဆာင္ထိန္းေက်ာင္းမည့္ က႑အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
လြန္းေသာ ေၾကာင့္ ျဖဳတ္ထားခဲ့ရသည္။ ၂ဝဝ၇ မွစ၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္းဆိုေျပာၾကားသည္ 
မွာ ၎အေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းမွ အရပ္သားျပည္သူ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းသို႔  
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာျဖင့္ ရယူရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ထက္တိုင္ ထိုနည္းစနစ္လည္း ထိေရာက္ 
ေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စနစ္သည္ 
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ျပန္လည္စဥ္းစားလာရသည္။ UNDP-ELECT ၏ ဖိအားေအာက္တြင္မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားကို 
လက္မွတ္ပြားျခင္း၊ လူစားထိုးျခင္း တို႔အား ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္သည့္ နည္းစနစ္မရွိဘဲ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

IEC တြင္ ဘက္လိုက္ျခင္းၿပီး အမီွအခိုကင္း ေသာ EMB ၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ား အခ်ိဳ႕တစ္ဝက္သာ 
ရွိၿပီး အကုန္ မရွိေခ်။ ၎အေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း
တို႔အျပင္ ရလဒ္မ်ားအား စကာတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေကာက္ယူျခင္း၊ ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ေၾကျငာျခင္းတို႔ 
အတြက္ပါ တာဝန္ရွိေလသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းအတြက္ IEC တြင္ 
တာဝန္မရွိပါ၊ ထိုကိစၥသည္တရားစီရင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေန 
ေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္ ခ႐ိုင္ေကာင္စီေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ 
EMB တြင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေခ်။

IEC သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေနာက္ေၾကာင္း ရွိ 
မရွိ စစ္ေဆးရာတြင္လည္း အဓိကေနရာတြင္ ပါဝင္ေလသည္။သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
တြင္ ECC (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မေက်လည္မႈမ်ားတင္သြင္းရာ ေကာ္မရွင္)ကို အာဏာေပးအပ္ထား 
သည္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေနာက္ဆံုးေသာဆံုးျဖတ္သူ ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ စနစ္၏ ထိုအပိုင္းသည္မ်ားစြာေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး၏ စြက္ဖက္မႈတုိ႔ကို 
ခံရၿပီး ျဖစ္သည္။ ECC (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မေက်လည္မႈမ်ားတင္သြင္းရာ ေကာ္မရွင္)သည္ ၂ဝဝ၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒျပ႒ာန္းထားသည္မွာ မၾကာေသးေသာ္လည္း ၎ဥပေဒမွ ၫႊန္ၾကား 
သည့္အတိုင္း ၎၏တာဝန္မ်ားကို အတန္အသင့္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္  အလုပ္လုပ္ေသးသည္။ ၂ဝဝ၉ 
ခုႏွစ္တြင္ EMB ၏ တည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ သံုးဦးႏွင့္ 
အာဖဂန္မွ ႏွစ္ဦးတို႔ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ၎မွာ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္မရွိေသာ 
ယာယီအဖြဲ႕အစည္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ၎သည္ မသမာမႈက်ဴးလြန္ခံထားရေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
မဲလက္မွတ္မ်ားအား ဖယ္ရွားရာတြင္ နမူနာယူသည့္နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ္လည္း IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) စီမံႀကီးၾကပ္ 
ေရး၏ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္စရာ အင္မတန္ေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၎အားအမွီအခိုကင္းျခင္း တစ္သီး 
ပုဂၢလဆန္ျခင္း၏ ေနာက္ဆံုးခံတပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအေနႏွင့္ထိုနည္းစနစ္ကို လူ 
နည္းစုက အႀကံေပးေသာေၾကာင့္ သံုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ရလာေသာရလဒ္မွာ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္)အေနႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ေရတြက္ေပးရန္ ျငင္းဆိုျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။ 
ကံတရားက ေျပာင္းျပန္ေဇာက္ထိုး ျဖစ္လုနီးပါးျဖစ္သြားသကဲ့သို႔ပင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ရွိ IEC (လြတ္လပ္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)မွာ ပိုမိုအမွီအခိုကင္း တစ္သီးပုဂၢလဆန္လာၿပီး ECC (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
မေက်လည္မႈမ်ား တင္သြင္းရာေကာ္မရွင္) မွာ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနရသကဲ့သို႔ ပံုစံ 
ျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ  မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေနာက္ 
ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ကို မေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းပယ္ေသာ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္စရာ 
လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ IEC အေနႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္တန္းမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္မေျဖရွင္းႏိုင္သ၍ 
ECC ၏ အခန္းက႑သည္ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ အားနည္းခ်က္ ႀကီးႀကီး 
မားမားတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
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ဘ႑ာေရး က႑

IEC သည္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏ေန႔စဥ္လုပ္ေသာဝတၱရား 
မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ တိုင္းျပည္၏ဘတ္ဂ်က္ေငြထဲမွပင္ လာျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ား 
မွာ အာဖဂန္လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၏အကူအညီျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ IEC သည္ 
၎၏ ႏွစ္စဥ္ဘက္ဂ်က္ေငြကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ျပင္ဆင္႐ံုသာမက ေရြးေကာက္ပြဲဘတ္ဂ်က္ကိုပါ ႀကိဳတင္ 
သတ္မွတ္ရၿပီး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္တင္သြင္းကာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးရ 
ေလသည္။ ထိုအခါမွသာလွ်င္ အလွဴရွင္မ်ားကလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တို႔လွဴႏိုင္မည့္အေၾကာင္းကို သေဘာ 
တူလက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းတြင္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္တြင္ 
ပင္ ျပႆနာတက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

EMB အား ပံုမွန္မေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ၎၏တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကာ 
ရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈကို တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ေလသည္။ ယခုလက္ရွိ အေနအထားတြင္ USDP-ELECT II 
(၂ဝ၁၂ တြင္စေသာUNDP အစီအစဥ္သစ္) သည္ UN မွ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) 
ကိုေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ၎၏ေန႔စဥ္ကုန္က်ေသာ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ပိုမိုမ်က္စိက်ေသာ 
ေနရာျဖစ္လာသည္။ အာဖဂန္အေနႏွင့္ IEC ကို ဆက္တိုက္တည္ရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
ေငြေၾကးအင္အားမရွိသကဲ့သို႔ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းတို႔ 
အတြက္လည္း မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ ေပးအပ္ရာတို႔တြင္ 
ပံုမွန္မရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာမွအလွဴရွင္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ကိုသာလွ်င္ ႀကီးႀကီးမားမားအားကိုးေနရေလ 
သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေလးႀကိမ္တိတိ လည္ပတ္ရာတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ပမာဏကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း 
တြက္ခ်က္၍ မရေသာ္လည္း ၎၏အႀကိမ္ေရေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒကိုပါျပင္ဆင္ရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျပကၡဒိန္ကို ျပန္လည္ညိႇယူရန္ ျဖစ္လာေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေလးႏွစ္စာအတြက္ ခန္႔မွန္းထားေသာ 
က်သင့္ကုန္က်ေငြမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၈ သန္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁ဝ၅ သန္း (မူလ ဘတ္ဂ်က္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ဝ သန္း ျဖစ္သည္) ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၈ သန္း ျဖစ္ၿပီး (မူလဘတ္ဂ်က္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၉ သန္း 
ျဖစ္သည္)  ၂ဝဝ၉ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်သင့္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၅ သန္းေက်ာ္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုပမာဏမ်ားသည္ ထိရွလြယ္ေသာပစၥည္းမ်ားအားျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရျခင္းႏွင့္ အင္အား 
စုႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ ISAF (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးအေထာက္အပံ့တပ္) မွ 
ေထာက္ပံ့ေသာ ေလာက္ေလာက္လားလားေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳး မပါေသးေခ်။ ၎ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္တြင္ 
ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အာဖဂန္အစိုးရကသာလွ်င္ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ မ်ားစြာျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲေနသကဲ့သို႔ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း 
ဆက္လက္ၿပီး တည္ေဆာက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သမၼတမွေန၍ ဥကၠ႒၊ ျမိဳ႕အုပ္ႏွင့္ CEO အပါအဝင္ 
အျခားေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုခန္႔အပ္ခြင့္ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရွိသည္။ ယခင္က ထိုခန္႔အပ္မႈမ်ားသည္ 
စီမံႀကီးၾကပ္ေရး၏ သေဘာအတိုင္းသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ထိုေနရာမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္ေၾကာင္းမဲဆႏၵထုတ္ျပန္ခြင့္ႏွင့္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳတံဆိပ္တံုးထု ထုတ္ 
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ျပန္ရန္အတြက္ ေနရာတစ္ေနရာ ေတာင္းထားေသာ္လည္း ယေန႔ထက္ထိ ျဖစ္မလာေသးေခ်။ EMB သည္ 
အစိုးရယႏၲရားအတြင္းတြင္ ေရွ႕မေရာက္ ေနာက္မက် ကိုးလို႔ကန္႔လန္႔  ဥပေဒပံုစံျဖင့္ တည္ရွိေနသည္။ 
၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတထုတ္ျပန္ထားေသာ IEC ၏ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္ပံုဆိုင္ရာ 
အမိန္႔ဥပေဒ ၂၃ သည္ ယေန႔ထက္တိုင္ အသက္ဝင္လ်က္ရွိေသးသည္။ ၂ဝဝ၅ တြင္ပင္ထုတ္ထားေသာ 
သမၼတထုတ္ျပန္မိန္႔ အမွတ္ ၂၁သည္ ပထမဆံုး IECIEC   ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို နာမည္ႏွင့္တကြ တပ္ၿပီး 
ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ခန္႔အပ္မႈကိုၾကာရွည္ခံေစေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိုမူ ထည့္မထားေခ်။ 
ထိုအခ်ိန္မွ စ၍သမၼတလည္း ေရွးကတည္းက ခန္႔အပ္ထားေသာ၊ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ 
ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ CEO ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မည္သူ႔သေဘာတူညီခ်က္မွ မပါဘဲ 
တစ္ဦးတည္းသေဘာျဖင့္ လိုက္နာရသည္။ CEO လူေဟာင္းတစ္ဦးသည္ သူ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ 
ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းကုိ သမၼတ႐ံုးကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္အတြက္  တင္ျပထားၿပီး သံုးရက္ေနမွ ခန္႔အပ္ျခင္း 
ခံခဲ့ရေလသည္။

ထုတ္ျပန္စီရင္မိန္႔ ၂၁ သည္ အေျခခံဥပေဒအတြင္းရွိ ပုဒ္မ ၁၅၆ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး IECIEC 
ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပ ထားေသာ္လည္း IEC အစီရင္ခံစာတင္ရသူ 
အေၾကာင္းကိမုူ ေဖာ္ျပမထားေခ်။ ထိထုတု္ျပန္စီရင္မိန္႔ရွိ အပိုဒ္ ၂တြင္  IEC သည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်နိ္တြင္ 
အမွီအခိုကင္း တစ္သီးပုဂၢလအေနႏွင့္ တည္ရွိရမည္။ သူ၏အထက္တြင္ မည္သူထိန္းခ်ဳပ္ေနသည္ကို 
မေျပာရ။ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ရာတြင္၊ အစိုးရဌာနမ်ား အားလံုးသည္ အမွီအခုိကင္းေသာတစ္သီးပုဂၢလဌာန 
ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ သူတို႔လုပ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခံရမည္။ IEC ၏ အစီ 
ရင္ခံစာတင္ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္မွာ မတ္လတြင္း ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ရေသာ ရက္သတၱပတ္တြင္ 
ျဖစ္သည္။ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း အျခားေသာကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားက ၎တို႔၏ေရာက္ရွိထားေသာ အေျခ 
အေနကို မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားေလသည္။

တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္းကိစၥသည္ အထက္စီမံႀကီးၾကပ္သူမ်ားထံပါ တိုးခ်ဲ႕ေရာက္ရွိသြားၿပီး “ႏွစ္သက္ 
ဖြယ္ရလဒ္” ဟု ထင္ျမင္ရေသာ အရာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအား ဆုခ်ျခင္း 
မ်ားပါ ရွိလာသည္။ ထုတ္ျပန္စီရင္မိန္႔ ၂၁ ၏ ပုဒ္မ ၆ က IEC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား “ထိပ္တန္းအရာရွိရာထူးမ်ား 
ဆက္ခံ(ရန္) အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္” ဟူ၍ ျပတ္ျပတ္သားသား ပိတ္ပင္ထားေလသည္။ ထိုပိတ္ပင္ 
ထားမႈသည္လည္း အေျခအေနအမ်ိဴးမ်ိဳးေအာက္တြင္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။ ယခုလက္ရွိေရွ႕ 
တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ CEO (၂ဝဝ၆-၂ဝ၁ဝ) သည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး နားစဥ္ ၁၂ လကာလအတြင္း 
သမၼတ၏ ဆင့္ေခၚမႈျဖင့္၂ဝ၁ဝ တြင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရေလသည္။ IEC ဥကၠ႒တစ္ဦး 
(၂ဝဝ၆-၂ဝ၁ဝ) ဆိုလွ်င္လည္းရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ လာဘ္စားမႈတိုက္ 
ဖ်က္ေရး အထက္႐ံုး၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂ဝ၁ဝတြင္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး မူလ JEMB  အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (၂ဝဝ၄) သည္လည္း ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္လည္း ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ 
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ပညာရွင္ဆန္မႈ

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ EMB ပံုစံမ်ိဳးစံုေနေအာင္ရွိေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္စြမ္း 
သည္ အင္မတန္မွပင္ အဆီအေငၚမတည့္လွစြာျဖစ္ေပၚေနေလသည္။ ၂ဝဝ၃-ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ စံုတြဲသဏၭာန္ 
ခန္႔အပ္ရာတြင္ ရာထူးတန္းတူေပးျခင္းပံုစံမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာအရာတိုင္းအတြက္ကို အာဖဂန္အရာရွိတစ္ဦး  ရာထူးတန္းတူ ခန္႔အပ္ထားေပးၿပီး စြမ္းေဆာင္ 
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ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးသည္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ ထိုစနစ္မွာ ညီတူမွ်တူက်င့္သံုးျခင္း 
မခံခဲ့ရေပ။ ကံမေကာင္းစြာပင္ ထိုအခ်က္သည္ အာဖဂန္နစၥတန္အတြက္ေတာ့ ထူးျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခု မျဖစ္ 
ခဲ့ပါေခ်။ JEMB ႏွင့္ IEC တို႔သည္ တည္ေဆာက္ပံုအတြင္းမွ ရင္းျမစ္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ (BRIDGE) မွနည္းစနစ္မွရယူၿပီး ရလဒ္မ်ားလည္းေကာင္းခဲ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ BRIDGE 
ေလ့က်င့္ေရးသည္ မၾကာခဏဆိုသလို အတြင္းပိုင္းတြင္သာ လုပ္ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္ပရင္း 
ျမစ္မ်ားမွ အနည္းငယ္ ကူးလူးမွ်ေဝျခင္းသည္လည္း မရသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ 
အမွ် ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားအား ပညာရွင္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ေပးေသာ အဆင့္တစ္ခ်ိဳ႕ 
ရွိလာသည္။ ယေန႔တြင္ IEC မွ ျမိဳ႕အုပ္ CEO တည္ေထာင္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိဆိုင္ရာ 
အာဖဂန္ အဖြဲ႕အစည္းဟူ၍ ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ IEC ဝန္ထမ္းမဟုတ္သူမ်ား အတြက္လည္း တံခါးဖြင့္ထား 
ေပးေလသည္။  ဥေရာပ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိုင္ရာ အရာရွိမ်ား အဖြဲ႕တြင္လည္း အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ 
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ထားေလသည္။ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားအား မၾကာခဏ ေလ့လာေရးထြက္ေစကာ 
အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စီမံခန္႔ခြဲသည္ကို ေလ့လာေစသည္။

ေလ့က်င့္ေရးမ်ား အုပ္စုကြန္ယက္ဖြဲ႕၍ လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားသည္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈက ေနရာ 
တကာ ပါဝင္ေနပါက အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိသာ ခရီးေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အာဖဂန္ႏိုင္ငံ အတြက္ 
အင္မတန္မွ ဆိုးဝါးလွေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုတြင္ အင္မတန္မွ ကြ်မ္းက်င္လွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေအာက္ကို က်ရႈံး 
သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေကာ္မရွင္) ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ 
CEO တို႔လည္း ျဖဳတ္ခ်ျခင္းခံရကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအေတြ႕ အႀကံဳရွိေသာ PEO ငါးဦး 
သညလ္ည္း ၂ဝဝ၉ ခုႏစွ ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင ္ရာထူးမရွပဆ္ိငု္းျခင္း ခလုိံကရ္ၿပီးေနာကဆ္ကတ္ြဲအေနျဖင္ ့
ခ႐ိုင္နယ္ေျမစည္း႐ံုးေရးမွဴး ရာဂဏန္းမ်ားစြာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္း 
၆,ဝဝဝ ကုိပါ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ IEC ၌ထပ္မံ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္း 
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။  မဲလိမ္မႈသည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း အနည္း 
အက်ဥ္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ေအာင္ျမင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟူေသာ 
ႏိုင္ငံေရးဖိအားေၾကာင့္ ထိုကိစၥကို က်က်နနမစစ္ေဆးလိုက္ရေခ်။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲက အေျခအေန 
ပိုေကာင္းၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ  IEC ဘက္မွ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲ ၁.၃ သန္းကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ပင္ ပယ္မဲအျဖစ္ 
သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ECC (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မေက်လည္မႈမ်ား တင္ 
သြင္းရာေကာ္မရွင္) ဘက္မွလည္း ကိစၥဝိစၥမ်ားကို ကမူးရႈးထိုးမလုပ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း

EMB အေနႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး 
ရွိေလသည္။သံတမန္ေရးရာ အသိုင္းအဝိုင္းကမူ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ၂ဝ၁ဝ 
ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ CEO အစားထိုးလိုက္ေသာ IEC  ၏ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အႀကီးတန္းအရာရွိႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ထိန္းသိမ္း ထားေလသည္။ ထိုအရာသည္ EMB  လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ 
ေတြ႕ေနၾက ဝိေသသလကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာလည္း  ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ 
တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ထက္ ဘာမွမထူးျခားေတာ့ပါေခ်။

IEC ၏ UNDP အား ၎၏ ELECT (မနက္ျဖန္တို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒ ဆိုင္ 
ရာ စြမ္းအားတို႔ကိုျမႇင့္တင္ေရး) အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ အဓိကဆက္သြယ္ရာတြင္ သိသိသာသာ ေထာက္ပံ့ 
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မႈတစ္ခ်ိဳ႕ကို အျခားေသာ ဌာနမ်ား ျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (IFES) 
မွ ၎၏အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ  အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရး 
(STEP) ရာထူး (ယခုအခ်ိန္တြင္ ရပ္တံ့သြားျပီ ျဖစ္ေသာ) မွ တစ္ဆင့္လာေလ့ရွိသည္။ UNDP-ELECT ႏွင့္ 
IEC တို႔၏ဆက္ဆံေရး ထိုအခ်ိန္က အင္မတန္မွခါးသီးရျခင္းသည္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါလာျခင္းေၾကာင့္တစ္ပိုင္း
တစ္စျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ အစီအစဥ္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း 
ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။  ထိုႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ၏ အနိမ့္ပါးဆံုးအခ်ိန္မွာ  ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကဘူးလ္ျမိဳ႕တြင္ UNDP-ELECT ဝန္ထမ္းမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ 
ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း IEC အတြက္ CEO အသစ္ႏွင့္ UNDP-ELECT အတြက္ CTA (နည္းပညာဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးမွဴးခ်ဳပ္) အသစ္မ်ားကို၂ဝ၁ဝခုႏွစ္တြင္ ခန္႔အပ္ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ CEO မွ IFES 
(ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း) ကို ၎တို႔အေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္အၾကံေပးအရာရွိ 
ထပ္မလိုေတာ့ပါ ဟု ေျပာလိုက္ေလသည္။

အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ IEC ကို ဆက္ 
လက္ေထာက္ပံ့လ်က္ ရွိသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (သူ၏ တာဝန္မွာ BRIDGE သင္႐ိုးကို လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ၿပီး)၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ IEC ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ဆက္ဆံသူ 
ဧည့္သည္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေရးေပးေနေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ 
သူမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အလွဴရွင္အဓိက ေရွ႕ေရးေပးပံုရၿပီး ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို ရပ္တန္႔လိုက္ေသာ 
အခါ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ သိသာျပင္းထန္လွသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း 
တြင္မူ IEC  ႏွင့္ အဓိကေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ 
ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခန္း (FEFA) ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျပားလွ 
ေသာဆက္ဆံေရးရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ IEC ႏွင့္ အရင္ မတိုင္ပင္ဘဲ ျပႆနာမ်ားကို အစီရင္ခံစာ 
တင္ေလ့ရွိသည္။ ထုိကဲ့သို႔ပင္ IEC ဘက္ကလည္း ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို 
ခြင့္ႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာရွိျခင္းတည္းဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးႏွင့္ 
ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေလ့ရွိသည္။ 

ၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ 

IEC ၏သက္တမ္း ၾကာရွည္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း စကားႏိုင္လု ျငင္းခုံေဆြး 
ေႏြးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားသူအမ်ားအျပားကလည္း မၾကာခဏဆိုသလို တြန္႔ဆုတ္ဖူးသည္။ ၂ဝဝ၆ မွာျမင္ခဲ့သကဲသို႔ပင္ 
ထိုအရာသည္လည္း တန္ျပန္ဆိုးက်ိဳးရိွေလသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ IEC သည္ ပံုေသဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၎အေနႏွင့္ အသံုးခ်လည္ပတ္ေနေသာ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေပၚမူတည္ၿပီး စီမံကိန္းခ်ျခင္းမ်ားကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ၿပီးျပီျဖစ္ၿပီး ထိုအရာမ်ားက 
လည္း အတြင္းပိုင္း စီမံၫႊန္ၾကားမႈဆုိင္ရာတို႔တြင္ ရင့္က်က္မႈရွိေစျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ျပသခဲ့ 
သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ IEC  ဘက္မွေနာက္ဆံုးေသာ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

EMB ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ပံုစံကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့မႈမ်ားရွိသည္။ IEC သည္ ကဘူးလ္ 
အပါအဝင္အျခားေသာ စီရင္စုမ်ားတြင္ပါရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ႐ံုးရွစ္ခုတြင္လည္း ရွိေနရမည္ 
ျဖစ္သည္။ JEMB ကာလအဆင့္အတြင္းတြင္ IEC သည္ ကုလသမဂၢ႐ံုးမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ လႈပ္ရွား 
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လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း တည္ေဆာက္ထားေသာ ႐ံုးခ်ဳပ္သည္ 
ကဘူးလ္တြင္ တည္ေထာင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ စီရင္စု ၃၄ စုရွိ ႐ံုးမ်ားမွာ မိမိဘာသာရပ္တည္ႏိုင္ေသာဌာနမ်ား
အျဖစ္ မရွိေသးဘဲ အခ်ိဳ႕မွာမူ ကဘူးလ္ျမိဳ႕ရွိ အစိုးရအားမွီခိုေနရေသးသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရွိေသာကာလ 
တြင္ အေရအတြက္အားျဖင့္ တိုးတက္သြားေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမရွိေသာႏွစ္တြင္ IEC (လြတ္လပ္ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ အာဖဂန္လူမ်ိဳး ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မွာ ၄ဝ၅ ဦး ျဖစ္သည္။ ယာယီ 
ဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာ မဲ႐ံုေစာင့္ဝန္ထမ္းမ်ားမွာမူ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၂ဝ,ဝဝဝ ဦးမွ ၈၆,ဝဝဝ ဦး 
သုိ႔ေလွ်ာ့က်သြားေလသည္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွတ္ပုံတင္ ေရးသြင္းျခင္းမပါေသာ လက္ရိွဘက္ဂ်က္ (၂ဝ၁၂-
၂ဝ၁၄) မွာ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ဝ သန္းျဖစ္ၿပီး UNDP-ELECT ႏွင့္ IEC  ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ပါ ပါဝင္ 
သည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား

ရပ္တည္လည္ပတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အမွီအခိုကင္းေသာ EMB တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ႀကံဳ 
ေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အတိတ္တြင္ မည္သည့္အရာမ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည္ဟူေသာ 
အေၾကာင္းေနာက္ခံထားၿပီး စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  
ျဖစ္ေပၚေရးသည္ အေျဖပင္ျဖစ္သည္။ တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ EMB ႏွင့္ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ျဖင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး စံျပဳေရးဆြဲထားေသာဥပေဒတစ္ခု ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွခ်ေပးရန္ျဖစ္ 
သည္။ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာစနစ္သည္ သိပ္အေရးးမပါလွေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္အသိုင္းအဝုိင္း 
ဘက္မွ EMB အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု 
မတိုင္မီစပ္ၾကားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္ျပဳခ်က္သည္ စဥ္ဆက္ မျပတ္လည္ပတ္ 
ေရးကို အာမခံေပးလိမ့္မည္။ EMB ၏ အကူအညီႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ 
စာရင္းေရးသြင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ လည္ပတ္ရပ္ 
တည္ႏိုင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း ေဒတာေဘ့စ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ 
ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထင္ရွားၿပီး ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးသည္ အေရးႀကီးသည္။ ကံမေကာင္းစြာပင္ 
ထိုေရြးစရာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ တစ္ခါထက္ပို၍ စမ္းသပ္ၿပီးျပီ ျဖစ္ၿပီး ထိုၾကားမွပင္ မဲဆႏၵရွင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
အေရအတြက္ က်ဆင္းလာျခင္းသည္ အမွန္တစ္ကယ္ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဝါရင့္ဝန္ထမ္း 
မ်ားကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးၿပီး ဘက္မလိုက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ နည္း 
လမ္းျဖင့္ ခန္႔အပ္ရမည္။ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ဒီမိုကရက္တစ္အသင္းအဖြဲ႕အတြင္း ျပန္လည္ဆန္း 
သစ္ရမည္မွာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းရွင္း 
ရမည္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အုပ္စုတစ္ဘက္ဘက္ကို ဘက္လိုက္ေနေသာ EMB တစ္ခုသည္ အလုပ္ျဖစ္ 
မည္မဟုတ္ေခ်။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္မွာ ထိုအဓိကက်ေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း 
မၿပီးမခ်င္း က်ား/မ ဦးေရး ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေရး၊ အင္အားနည္းလူနည္းစုပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါဝင္ 
ႏိုင္ေရးတို႔သည္ ေနာက္ေရာက္ေနဦးမည္ပင္ျဖစ္သည္။
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မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္သာမက က်င့္သံုးပံုတို႔တြင္ပါ EMB  ၏ 
အာဏာႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔မွာ မကြဲျပားေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ဥပေဒ 
က သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ေပးထားေသာ EMB  ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟူသမွ်ကို အာဏာမ်ားဟုေခၚသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အာဏာႏွင့္  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ထဲတြင္ 
ပါ ထည့္ထားကာ EMB  အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ ျပ႒ာန္းဥပေဒဆိုင္ရာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစ 
သည္။ ၾသစေၾတးလ်၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ ထို “အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္” မ်ားမွာ 
ပူးတြဲရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားတို႔တြင္မူ ဥပေဒသည္ EMB 
ဘက္မွလုပ္ “လိမ့္”မည့္ အလုပ္မ်ားကုိစာရင္းခ်ေရး ျပဳစုထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေပၚ 
သည္မွာ ဥပေဒအရေပးအပ္ထားေသာ အာဏာသည္ EMB ကို တစ္စံုတစ္ခုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ၿပီး ဥပေဒ 
အရျပ႒ာန္းထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ EMB  အေနႏွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ လႈပ္ရွားမႈ 
ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။ က်ား၊ မ အခြင့္အေရးတန္းတူဆိုင္ရာ ညီမွ်ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ တာဝန္ 
မ်ားသည္ အစိုးရဘ႑ာေငြျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ဌာနမ်ား၏ အလုပ္ကိုအုပ္စိုးေသာ ကြဲျပားသည့္ 
ျပည္တြင္းျပည္ပ ဥပေဒမ်ားမွ လာေလ့ရွိၿပီး သို႔မဟုတ ္၎တုိ႔သည္ ဒီမိုကရကတ္စ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္လက္ခံက်င့္သံုးၾကသည္။

EMB  ၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးေသာ အခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရး 
အင္အားစုမ်ားအၾကား ေစ့စပ္ညိႇႏႈိုင္းရာမွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္လည္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပ 
တြင္ျဖစ္ေစ EMB  ၏ တည္ေထာင္မႈကို လမ္းခင္းေပးထားေသာ အရာသည္အမ်ားအားျဖင့္ အင္အားေကာင္း 
ေကာင္း ႏွင့္ လႊမ္းမိုးထားလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေလာေလာလတ္လတ္ ေပၚထြက္ကာစ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား 
သည္လည္း တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ပံု (ဥပမာ- တစ္ျပည္ေထာင္ဝါဒ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုဝါဒ၊ သမၼတ 
သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္စနစ္) လူဦးေရျပဇယား၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ (ဥပမာ- တစ္ဦးတည္း သို႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားပါေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခ႐ိုင္) ႏွင့္ အျခားေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ 
မ်ား၏ တည္ရွိမႈတုိ႔အေပၚတြင္ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ထိုအခ်က္အလက္မ်ား 
၏ သမိုင္းဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ EMB  အာဏာ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္တို႔အတြက္ ပံုစံေပါင္း 
မ်ားစြာ ဖန္တီးၿပီးသားျဖစ္သည္။
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EMB ၏ လူမ်ားစုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားႏွင့္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိျခင္းမွာ ၎တို႔သည္ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအာဏာမ်ားသည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အပိုင္းမ်ားအား ဥပေဒအရကန္႔သတ္မႈတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ 
ဥပေဒမွ EMB  အား ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ အာဏာေပး အပ္ႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ EMB  မ်ားတြင္ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားရွိၾက 
သည္။  ဥပမာအားျဖင့္ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားေသာ EMB  တစ္ခုတည္ေထာင္လိုက္ျခင္းသည္ လက္တင္ 
အေမရိက၏ လူနည္းစုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရေအာက္ရွိ အစိုးရဌာနခြဲမ်ားအေပၚ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ 
လႊမ္းမိုးမႈအား ကန္႔သတ္ေပးႏိုင္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ေကာ့စတာရီကာႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ 
မ်ားတြင္ EMB  ကို အစိုးရ၏ စတုတၳေျမာက္ဌာနခြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထို EMB မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ား လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အစိုးရဌာနခြဲကမွ 
စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္း မလုပ္ႏိုင္ေပ။ ၎တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခြင့္ႏွင့္က်င္းပရန္ ေၾကျငာခြင့္၊ ေရြး 
ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအား အတည္ျပဳႏိုင္ခြင့္ ပယ္ခ်ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားအားေျဖရွင္း 
ႏိုင္ခြင့္တုိ႔ရွိသည္။

ကမ႓ာ့အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ EMB အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္၊ ဥပေဒထုတ္ျပန္ခြင့္တို႔ ရွိေလသည္။ ဘူတန္ EMB တြင္ တရား 
႐ံုးကဲ့သို႔ေသာ အာဏာမ်ိဳးရွိကာ ထိုင္း EMB  တြင္ တရားဥပေဒကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ဌာန၏ 
ဥပေဒေရးရာအာဏာမ်ိဳးရွိေလသည္။ ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုးဗီးနားႏွင့္ လိုက္ဘီးရီးယားတြင္ EMB  ဘက ္
မွ မည္သူကိုမဆို၎တို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ အတြက္ေရွ႕ေမွာက္သို႔ေခၚေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ 
႐ုရွားတြင္ EMB  သည္ တရားဥပေဒေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းမႈ  
မ်ားကို စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ EMB အေနႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ရဲလက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ 
လိုက္သည္က မ်ားသည္။

လိုက္ဘီးရီးယန္း၊ မကၠဆီကန္ႏွင့္ ေပၚတူဂီ EMB မ်ားသည္ ဒဏ္ေၾကးတပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံတြင္ EMB  သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား တရားဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ 
သည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားတြင္ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈအတြက္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ 
မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကနဦးအေနႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ကေနဒါ 
ႏိုင္ငံ၏ EMB သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ေတာ့ 
မည့္ဆဲဆဲကာလတြင္ မည္သူႏွင့္မဆို စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ကေမ႓ာ 
ဒီးယားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ EMB  တို႔မွ စီမံၫႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို စံုးစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ 
ေျဖရွင္းခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ တရား႐ံုး၏ တရားစီရင္ခြင့္မပိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ ေျဖရွင္းခြင့္ရွိ 
သည္။ အျခားတိုင္းျပည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား (ၾသစေၾတးလ်၊ ဘူတန္၊ တြန္ဂါႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔တြင္) EMB  မွ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယူဆရသမွ်ကို ရဲလက္သို႔လႊဲေပးလိုက္သည္။
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EMB  အမ်ားစုသည္ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အဓိကဆိုင္ေသာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အာဏာကိုရၾကေလသည္။ ဘူတန္၊ ကေမ႓ာဒီးယား၊ 
ဂါနာ၊ လိုက္ေဘးရီးယား၊ ႐ုရွား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ထိုင္း၊ တြန္ဂါႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔ရွိ EMB မ်ားတြင္ စည္း 
ကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူတို႔အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
သည္။ EMB မွ ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တရား႐ံုးမွစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ 
သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စစ္ 
ေဆးမႈမ်ိဳးကိုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမွ ျပဳလုပ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB သည္ ေရြးေကာက္ခံဌာနတစ္ခု၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ 
ကုန္ဆံုးခ်ိန္ႏွင့္ ညိႇထားေသာ ကာလအခ်ိန္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ 
အထိ EMB ၏ အာဏာကက်ယ္ျပန္႔ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမ်ားကိုတာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သက္အတိအက် သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ကို 
တရားဝင္သတ္မွတ္ရန္ EMB  တြင္ တာဝန္ရွိသည္။အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ EMB အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္ 
ဇယားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ 
ခြင့္ရွိသည္။ ႐ုရွား EMB သည္ လႊတ္ေတာ္မွ မလုပ္ႏိုင္ပါက ၎ကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ 
ေၾကျငာခြင့္ရွိသည္။ EMB ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေနရာေဒသတစ္ခုရွိ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုက ဥပေဒကို 
ေဖာက္ဖ်က္ပါက မဲျပန္ေကာက္ရန္ မဲျပန္ေရရန္ အမိန္႔အာဏာ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္ 
အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုက သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း မွန္ကန္စြာ 
လပု္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိပါက မဲျပန္ေကာက္ျခင္း သို႔မဟုတ ္မဲျပန္ေရေစရန္အတြက ္အမိန္႔ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
နမ္ဘီယန္း EMB သည္ အၾကမ္းဖက္မႈသို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ မဲျပန္ေကာက္ရန္ အမိန္႔ 
အာဏာခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဘူတန္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဥ႐ုေဂြးႏွင့္ ဇမ္ဘီးယားတို႔တြင္ ျဖစ္သြားေသာ 
ကိစၥမ်ားတြင္ EMB သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း မွ်တ႐ိုးသားစြာ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ျခင္းမရွိပါက ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္လည္မဲေပးရန္ အမိန္႔အာဏာခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီးေသာအခါ EMB ေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေတာ့ေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ မကၠဆီကိုႏွင့္ အေမရိကကဲ့သို႔ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သမၼတႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းထဲတြင္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး 
အာဏာကို ခြဲျခားထားၿပီးေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ရက္သည္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဝက္စ္မင္စတာ ပံုစံကိုလိုက္နာသည့္ ပါလီမန္စနစ္ကုိ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အစိုးရတစ္ခု၏ သက္တမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အမတ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို မည္မွ်ထိန္းသိမ္း 
ထားႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေၾကျငာခြင့္သည္ နည္း 
စနစ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေပၚတြင္ မူတည္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ထိုအခ်က္ကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အားသာခ်က္အျဖစ္ 
အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ အစိုးရကို ဦးေဆာင္သူ၏ က်င့္သံုးပံု အေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ကို ေၾကျငာႏိုင္ေသာ အာဏာရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ပင္ နီေပါလ္တြင္ 
၂ဝဝ၇ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂တြင္ ျဖစ္သြားသကဲ့သို႔ အစိုးရကေၾကျငာထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ကို EMB  က 
ေအာင္ျမင္စြာ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေသာ  ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးရွိေနႏိုင္ေသးသည္။

အာဏာ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္တို႔၏ အတိုင္းအတာ

အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စတင္က်င့္သုံးကာစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တၿပီး ယံုၾကည္ 
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စိတ္ခ်ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို သက္ေရာက္ ကာမိေစႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုိ ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ 
ထိုနည္းသည္ EMB  သည္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးအား ထိန္းခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပကာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ အားသာခ်က္တစ္ခု ရႏိုင္ေလသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားတြင္ EMB  သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္ပံုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအ 
ေပၚ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကိုရရွိထားေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကလုပ္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္တို႔မွာ-

၁။ မည္သူက မဲေပးခြင့္ရွိသည္ကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း : အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား ျပည္သူတစ္ဦး  မဲေပးပိုင္ခြင့္ 
ရွိျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားသာ မဲေပးခြင့္ရျခင္း 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ စစ္မွန္မႈ ေပးအပ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၂။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သူမ်ား (ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား) ကို စာရင္းလက္ခံရယူၿပီး စကာတင္ အတည္ျပဳျခင္း : ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိျခင္းသည္ အေျခခံႏိုင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား 
အားလံုး စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာႏုိင္မႈရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအား 
စစ္မွန္မႈ ရရွိေစရန္ ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၃။ ဆႏၵမဲ ေကာက္ယူျခင္း : ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အဓိကအႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အႏၲရာယ္ကင္းကင္းႏွင့္ 
မဲေပးပိုင္ခြင့္

၄။ မဲေရတြက္ျခင္းမွာလည္းအေရးႀကီးၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
၏ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၅။  မဲလက္မွတ္မ်ားကိုစီစဥ္ရာတြင္  ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္စီစဥ္ရၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ 
မဲႏိုင္သူကို ထုတ္ေဖာ္သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၆။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္မွသာလွ်င္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ၏ စစ္မွန္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေသာ သူတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ က်ယ္ပ်ံ႕သြားကာ EMB  ကို အျခားေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေပးေလသည္။

• မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေသာသူကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
- မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း
 - ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေနထိုင္ၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသးေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရး  

သြင္းျခင္း
 - ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး  

 ထိန္းသိမ္းျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား (ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ားပါတီမ်ားႏွင့္/

သို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ) စာရင္းကို လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ စကာတင္ အတည္ျပဳေပးျခင္း
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဘ႑ာေရးေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္း
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 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အႀကိဳပမာဏ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အေစာပိုင္းကနဦးေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားကို  
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

• ဆႏၵမဲ ေကာက္ယူျခင္း
 - ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
 -   ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
 -  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏မဲမ်ားကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ သူမ်ားအား  

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
 -  ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရဲ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာလံုျခံဳေရး 

ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ၫႊန္ၾကားျခင္း
 -  ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ၏လုပ္ရပ္အား ေထာက္ခံအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္  

စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ေပးျခင္း
 -    ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း
 -    ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ ျပင္ပမဲ ေပးႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

• မဲေရတြက္ျခင္း
• မဲမ်ားကို စီစဥ္ျခင္း

 -   ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း
• ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပျခင္း

 - ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲစည္းကမ္းမူဝါဒမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္း
 -   ေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲေပးျခင္း
 -   ေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း
 -  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္၏ အစြမ္းအစကို ၾကည့္ရႈအကဲျဖတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ  

ၿပီးခ်ိန္ေနာက္တြင္ EMB  ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုပါ ၾကည့္ရႈအကဲျဖတ္ျခင္း

အျခားလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္မ်ားမွာ :

• ေရြးေကာက္ပြဲ ခ႐ိုင္နယ္နိမိတ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စဥ္ကာလအတြင္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္း
• ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္း 

အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စဥ္ကာလတြင္ သတ္မွတ္ျခင္း
• တတိယအုပ္စုမ်ားအား မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားအား 

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မီဒီယာ၏ လုပ္ေဆာင္ပံုကို စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္း
• ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအတြက္ ဆႏၵမဲမ်ား ေကာက္ခံျခင္း
• မဲခိုးျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တတ္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ တားဆီးျခင္း
• မိမိအိမ္တြင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ပါ ဒီမိုကေရစီကို အားေပးေထာက္ခံႏိုင္ရန္ အတြက္ 

တာဝန္ကိုသိတတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းအား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပံုသြင္းျခင္း
 - မဲဆႏၵရွင္တို႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္/ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အသိ 

ပညာ ေပးျခင္း



102

 -  အားလံုးကို ေထာက္ပံ့ျခင္း
 -  ညီတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သုံးပုံမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ 

ျခင္း
 -  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳဌာနမ်ား လုပ္ေပးျခင္း
 -  ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အား  

အၾကံေပးျခင္း
 -   ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ကူညီျခင္း

• ပုဂၢလိက အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားရန္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (ကုန္ 
သြယ္ေရး သမဂၢ ၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း)

တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား

တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဆႏၵေကာက္ခံလႊာ 
မ်ား ျပည္သူမ်ား၏ အၾကံဉာဏ္သစ္မ်ားႏွင့္ ရာထူးမွျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခြင့္မဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲကိုင္တြယ္က်င္းပရျခင္းႏွင့္ အမ်ားစုတူေသာ ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာေလသည္။ ထပ္တိုး ကိစၥ 
မ်ားမွာ တိုက္႐ိုက္ ဒီမိုကေရစီ မဲေပးျခင္းစနစ္ကို ေၾကျငာရာတြင္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္တိုက္ 
ျဖစ္သြားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ ျပန္လည္ 
ျဖဳတ္ခ်ေရး မဲေပးမႈကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို အတည္ျပဳေထာက္ခံေပးရျခင္းမ်ား ပါဝင္ကာ မဲဆြယ္ 
စည္း႐ံုးျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝရာတို႔တြင္စည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ အေမရိကရွိ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္တြင္ EMB  မွ ဆႏၵခံယူမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
တင္သြင္းထားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ခ်င္းစီအား ျပည္သူတို႔မွေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုစုစည္းထားၿပီး အိမ္ 
တိုင္းကို လိုက္လံေဝငွျခင္း လုပ္ေပးရသည္။ 

EMB  အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းမ်ားကိုင္တြယ္ေပးရျခင္းသည္ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျဗိတိန္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ကေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ EMB  ၏ အခန္းက႑ကို မထမ္းေဆာင္ဘဲ (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းက သံုးၿပီး ) ၎က ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာတြင္ EMB  ၏ တာဝန္ကို 
ထမ္းေဆာင္ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း  ဘ႑ာေငြ မွ်ေဝမႈ

EMB  ၏ အဓိကက်ေလမ့ရွိေသာ လပု္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားသည္ ေရြးေကာကပ္ြဲဆိငု္ရာဥပေဒမူေဘာင္  
အတြင္းခန္႔အပ္ျခင္း ခံထားရၿပီးေနာက္ အျခားေသာဌာန ေနာက္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားခံရျခင္းမ်ိဳး 
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိပါသည္။ EMB ဘက္မွ ထိုအဓိကမက်ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွ ထုတ္ 
ပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွ အေထာက္အပံ့ယူ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္ လူမႈဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ယူျခင္းသည္ ပို၍ပင္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကိစၥက  ဥပေဒ 
မူေဘာင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာကိစၥထက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ EMB  ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
အသင္းအဖြဲ႕၏ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းသို႔ လာေရာက္ေပးအပ္ေလ့ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မၾကာခဏ 
ေပးအပ္ေလ့ရွိေသာ တာဝန္တို႔မွာ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္း 
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ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေၾကျငာထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာ 
ေပးျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားေျပာၾကား ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား 
ကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထက္ ပိုမိုခ်ေပးမည္ဆိုပါက ထိုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာ 
တာဝန္မ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အဆင့္ဆင့္ အထက္ေအာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံံုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု 
ၾကား ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ပံုတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္တို႔ကို လံုးဝရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားသင့္သည္

ဇယား ၆ : ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို EMB  ကိုမအပ္ဘဲ 
အျခားေသာ ဌာနမ်ားကို အပ္ေသာအခါ ရလာႏိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိုးမ်ားကို 
ေဖာ္ျပပါ

ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ဆုိးက်ဳိးမ်ား

• EMB  အားႏိုင္ငံေရးအရ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း) မွ 
အကာအကြယ္ေပးသည္။

• EMB  အား အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တြင္ အာ႐ံုစူးစိုက္ေစသည္။

• အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ EMB  တြင္ရွိေသာ 
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို 
ရွာေတြ႕ႏိုင္သည္။

• EMB  အေနႏွင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရ 
ခက္ခဲေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေငြ 
ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ေလလံမ်ားႏိုင္ႏိုင္သည္။

• EMB  မွ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ 
စစ္ေဆး ထိန္းညိႇျခင္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

• အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္မ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အတြက္ EMB ေလာက္ ယံုၾကည္ရႏိုင္ဖြယ္ 
ရွိခ်င္မွ ရွိလိမ့္မည္။

• အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာကိစၥရပ္မ်ား 
ၾကားတြင္ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 
မွ်ေဝမႈ ကင္းမဲ့ႏိုင္သည္။

• အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထိပ္တန္းဦးစားေပး 
မဟုတ္သည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အေတြ႕အႀကံဳနည္းျခင္းႏွင့္ အႀကိမ္ေရ 
နည္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ ရႏိုင္ေခ်ရွိသည္။

• ေငြကုန္သေလာက္ မထိေရာက္ႏိုင္ေခ်တို႔ 
ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
က်ယ္ျပန္႔လာေသာအခါ ဘ႑ာေငြရွာရွန္ 
ခက္ခဲလာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးခ်ရန္ လ်ာထားေသာ 
ဘ႑ာေငြမ်ား အျခားဘက္သို႔ 
ေရာက္မသြားေစရန္ တားဆီးဖို႔လိုအပ္သည္။

• အစိုးရထံမွၾသဇာခံရန္ ျငင္းပယ္ေသာ EMB 
(ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဌာန) ၏ 
အမွီအခိုကင္းကင္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို 
တားဆီးရန္အတြက္ အသံုးခ်ခံတစ္ခုအျဖစ္ 
သံုး၍ရႏိုင္သည္။ 
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နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဓနသဟာယ ဓေလ့ထံုးစံအတိုင္းက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ က်င့္သံုးေသာ ၾသစေၾတးလ်၊  ေဘာ့စတာနာဝါ၊  ကေနဒါႏွင့္ အိႏိၵယတို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ  
ဥပေဒ မူေဘာင္အေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ ဌာနခြဲတစ္ခုကို နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ရန္ ခန္႔အပ္ထားသည္မွာ ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ EMB က နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ 
တာဝန္ယူေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ယူဂန္ဒါတို႔ပါဝင္သည္။ ဘာေဘးဒိုးစ္ႏွင့္ 
ဘီလိုက္ဇ္တြင္ EMB ကို ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နယ္ေျမဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ဟု ေခၚသည္။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ဆိုလ်င္ 
ၾသစေၾတးလ်တြင္ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေသာ အာဏာပိုင္သည္ EMB ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ တည္ 
ရွိကာ EMB ၏အထက္ အေထြေထြအတြင္းေရမွဴးဌာနလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး EMB မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေမရိကကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒက 
လႊတ္ေတာ္အား နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရးကို တာဝန္ခန္႔အပ္ထားျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္သည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ လူအမ်ားစုက အားသာေသာ 
ပါတီ၏ မ်က္ႏွာသာေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲခ႐ိုင္နယ္ေျမအေပၚတြင္ ဥပေဒအသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း 
တို႔ရွိလာကာ ၎တို႔အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားမႈကို အသင္းအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ျခင္းတို႔ 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

EMB   ဘက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းကို တာဝန္ယူလိုက္ေသာ 
အခါ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္တန္ေသာထိေရာက္မႈရသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ 
နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ျခင္းဟူသည္ ႏိုင္ငံေရးအရေျပာရလွ်င္ ေဝစုခြဲေပးရေသာ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 
ရလဒ္သည္ ၎တို႔အတြက္ အက်ိဳးမရွိဟုထင္ပါက တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို EMB အေနႏွင့္ ခံရႏိုင္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးခြဲျခမး္စိတ္ျဖာ သုေတသသနျပဳသူတို႔က ေျပာသည့္မွာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေၾကာင့္ EMB   ၏ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္အတြက္ နယ္နိမိတ္ ကန္႔ 
သတ္သတ္မွတ္ျခင္းကို EMB အစား အျခားဌာနတစ္ခုက ကိုင္တြယ္သည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ 
သည္ဟု ဆိုသည္။

မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာဥပေဒမူေဘာင္သည္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ စာရင္း 
ေရးသြင္းျခင္းကုိ EMB မဟုတ္ေသာ အျခားအာဏာပုိင္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ဌာန သုိ႔မဟုတ္ 
အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုနည္းစနစ္ကို 
သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုလံဘီယာ၊ ဟန္ေဂရီ၊ နယ္သာလန္၊ ႐ိုေမးနီးယားႏွင့္ ဆီြဒင္တို႔ ပါဝင္သည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းသည္ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး၏လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္လံုးလံုးသာျဖစ္သည္။ မေက်လည္စာရာ ကိစၥတစ္ခုခုရွိခဲ့ပါလွ်င္ (ဥပမာ- မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိသူက စာရင္း 
ေရးသြင္းခံထားရသည္ဟုစြပ္စြဲခံရလွ်င္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိပါလ်က္ မွားယြင္းစြာေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ 
ခံရလွ်င္) EMB ဘက္မွ မဲဆႏၵရွင္၏ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိ၊မရွိကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အရပ္ဖက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ 
ရာ အာဏာပုိင္တို႔က လုပ္ရမည္မဟုတ္ေခ်။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB မဟုတ္ေသာ အျခားေသာ 
ဌာနမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ စာရင္းမ်ား စု
စည္းျခင္းတို႔အတြက္တာဝန္ရွိသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဆိုင္ရာအသင္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲ 
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ဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္း႐ံုးက ထိုအတြက္ တာဝန္ရွိေသာပံုျဖစ္ၿပီး ေမာ္လ္ဒိုဗာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကဲ့သို႔ 
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက လြတ္လပ္ေသာ EMB အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စာရင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးၾကေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းကို မည္သို႔ပင္ စုစည္းထားေစကာမူ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မွာ ထိုအထဲ 
တြင္ပါေသာ အခ်က္မ်ားမွာ တိက်မွန္ကန္မႈရွိေရးပင္ျဖစ္သည္။ အမွီအခိုကင္းေသာ EMB ျပဳလုပ္ေပးေသာ 
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည္ အစိုးရဌာနမွ စုစည္းထားေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းထက္ပို၍ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ 
မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာရင္းေရးသြင္းမႈကို အသင္းကမည္သည့္အရာတို႔ ႀကိဳတင္ 
ျပငဆ္ငထ္ားသည္ျဖစ္ေစ၊ မဲ႐ံမု်ားတြငသ္ံုးေသာ ေရြးေကာကပ္ြဲဆိငုရ္ာ စာရင္းတို႔ကိ ုမနွက္နတ္ကိ်ပါေၾကာင္း 
EMB ဘက္မွအတည္ျပဳ ေျပာၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ့စတာရီကာႏွင့္ ဒိုမီနီကန္ သမၼတႏိုင္ငံရွိ EMB   မ်ားသည္ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုျပဳစုရန္အတြက္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေလသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဂုယာနာတြင္ EMB မွ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္စာရြက္ 
စာတမ္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ကတ္ထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ထိုအရာမ်ားက ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ေကာင္းစြာအလုပ္ျဖစ္ၿပီး EMB အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားစုစည္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို 
မ်ားစြာ သိသိသာသာပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္း 
ေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာတာဝန္ႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို 
ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္းဟူေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအတြင္းတြင္ ရွိေနတတ္ေလသည္။ 
ေတာင္အာဖရိကတြင္လည္း အျခားေသာ (အီလက္ထေရာနစ္) လူဦးေရ စာရင္းရွိေသာ ဖြံၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား 
ကဲ့သို႔ပင္ EMB   မွ မဲေပးရန္ “အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ” သို႔မဟုတ္ “သက္ရွိထင္ရွား မရွိေတာ့ေသာ”  
သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္  EMB မွ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ပံုမွန္ခ်ိန္ထိုးၿပီး စစ္ေဆး 
လ်က္ရွိသည္။

ထိေရာက္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရန္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ထင္ 
ျမင္ယူဆခ်က္ရႈေထာင့္မွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး၊ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမမ်ား မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ရရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ 
မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တူညီေသာသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ 
ပံုတို႔ကို ရပိုင္ခြင့္ေပးေသာ  မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္း ေရးသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုကို စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံႀကီးၾကပ္ျခင္းသည္ ၎တို႔၏ တန္းတူအားလံုး အၾကြင္းမဲ့ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကိုရရွိေစရန္ အာမ 
ခံရာတြင္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးေလသည္။ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္သည္လည္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေရးသြင္းမႈ 
လႈပ္ရွားႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သို႔ EMB က မဲဆႏၵရွင္မ်ား ထံသို႔သြားၿပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္စနစ္ျဖင့္ မဲေပး 
ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ လူဦးအမ်ားစုကိုစစ္တမ္းေကာက္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားထဲတြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားၿပီးေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း 
ေရးသြင္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားအေျခစိုက္ မဲဆႏၵရွင္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ရွား 
မႈလည္း ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမ်ားကို 
ပိတ္ပင္ထားေသာလိင္ခြဲျခားသည့္ အတားအဆီးမ်ားရွိေသာ ေက်းရြာႏွင့္ ႐ိုးရာစြဲအရ ဖိႏွိပ္ထားေသာ 
စနစ္၊ အုပ္စု၊ အသိုင္းအဝိုင္းတို႔ရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အား အုတ္ျမစ္ခ်ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ စည္းမ်ဥ္းဝိေသသမ်ားအား ရွင္းျပရန္ျဖစ္သည္။
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ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းသည္ လိုအပ္ပါက EMB သို႔ ေရြးေကာက္ 
ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမူေဘာင္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ျပင္ပသို႔ ေရာက္သြားတတ္သည္။ 
အိႏိၵယ၊ မကၠဆီကုိ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ EMB တို႔ဘက္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံု 
တင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလပါတီမ်ား၏ ပါတီသေကၤတ၊ ကိုယ္စားျပဳ 
သေကၤတမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္မႈ 
ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေပးရသည္။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ စာရင္း 
ေရးသြင္းျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္ပတ္မႈမွျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လေပါင္း 
မ်ားစြာအလိုတြင္လည္း ႀကိဳတင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါတီ၏ တာဝန္ျဖစ္ေသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ေရြးခ်ယ္ေပးေရးသည္ ျပဳ႐ိုးျပဳစဥ္မဟုတ္၊ အင္မတန္မွ ထူးျခားေသာ္လည္း ပါတီတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီကူး 
ေျပာင္းေရးေၾကာင့္ဖိအားျမင့္တက္လာေသာအခါ ေရြးေကာက္ပြဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ 
EMB   ၏ ထိုအခန္းက႑ကို ေထာက္ပံ့အားေပးရန္ ျဖစ္လာေလသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ EMB   
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာဌာနတစ္ခုအတြက္  ဝင္ေရာက္ယွဥ္ 
ျပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးေသာ အဓိကေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပ 
ေပးရေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ပါဝင္ေပးရေလသည္။ ကြင္းစ္လန္းဒ္ရွိ ၾသစေၾတးလ်န္းျပည္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ အေစာဆံုး ကနဦးကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ပဏာမေရြးေကာက္ျခင္းတို႔အတြက္ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးခြင့္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခြင့္ အာဏာရွိေလသည္။ အိႏိၵယ EMB မွတ္ပံုတင္ထားေသာပါတီမ်ားအေနႏွင့္ 
အခ်ိန္မွန္က်င္းပေသာ ပါတီတြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ပါရန္ တိုက္တြန္းထားေလ့ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေပးဆပ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသံုးစရိတ္မ်ား အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ 
ပါတီႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ေထာက္ပံ့ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပးျခင္း 
တို႔အား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မွ EMB သို႔ ခ်မွတ္ေပးထား 
ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တာဝန္မ်ား၏ အျပင္ဘက္သို႔ က်ေရာက္သြားေလ့ရိွသည္။ စပိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ ပါတီဘ႑ာႏွင့္ အသံုးစရိတ္သည္ EMB အစား အျခားေသာဌာနတစ္ခုမွ ကိုင္တြယ္ 
ေလ့ရွိသည္။ ကေနဒါ၊ ကန္ညာ၊ လီသူဝါးနီးယားႏွင့္ ႐ုရွားတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၎တို႔ရရွိလက္ခံထားေသာ ေထာက္ပံ့ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စဥ္ကာလတြင္ 
၎တို႔ သံုးစြဲထားေသာ ဘ႑ာေငြစာရင္းကုိ EMB ထံသို႔တင္ပို႔ရေလသည္။ (အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ 
ႏွစ္စဥ္စာရင္းတင္ရသည္တို႔ ရွိေလသည္)။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုအစီရင္ခံံခ်က္မ်ားကို EMB ကလက္ခံ 
ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ျပည္သူကုိခ်ျပေလသည္။ ကေမ႓ာဒီးယား၊ လိုင္ဘီးရီးယား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ 
႐ုရွားတို႔တြင္ EMB သည္ ထိုစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးမွ ျပည္သူကိုခ်ျပေလသည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ အိႏိၵယ 
တို႔တြင္ EMB မွ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏအတိုင္း လိုက္နာျခင္း 
ရွိမရွိကို လိုက္လံစစ္ေဆးသည္။ မကၠဆီကိုႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔တြင္ EMB မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ 
ျပည္နယ္ဘ႑ာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ခ် ေပးလ်က္္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ားတြင္ ပါတီမဲဆြယ္ေရး အတြက္ 
မီဒီယာခြဲတမ္းကုိ သတ္မွတ္ေပးရသည္မ်ိဳးရွိေလသည္။ ကေနဒါ၊အိႏိၵယ၊ မကၠဆီကုိႏွင့္ ႐ုရွားတို႔တြင္ EMB 
မ်ားသည္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ေပး 
ခ်ိန္ကို ေဝစုခြဲ သတ္မွတ္ေပးရျခင္းကို EMB   က လုပ္ေပးရသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ EMB   မွ ႐ုပ္သံထုတ္ 
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လႊင့္ေရးဆိုင္ရာ ခြဲေဝေရး အရာရွိကို အီလက္ထေရာနစ္ ႐ုပ္သံလႊင့္ေရးကြန္ယက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အခမဲ့ႏွင့္ အခေပးရေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ခြဲေဝေပးရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ေရး 
အရာရွိတစ္ဦး ခန္႔အပ္ထားသည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားတြင္ EMB မွ ျပည္သူလူထုအား ထုတ္ 
လႊင့္ျပသမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္း တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္အတြက္ တူညီေသာအခြင့္ 
အေရးရရွိ ဆက္ဆံခံရရန္အတြက္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေပးရေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္မႈမ်ား

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အန္ဂိုလာ၊ လီဆိုသို၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ နီေပါ 
တြင္ကဲ့သို႔ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း ပါေကာင္းပါၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ EMB မွ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ 
ေပးေသာ ကေမ႓ာဒီးယား၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကင္ညာ၊ လိုက္ဘီးရီးယား၊ မာလာဝီႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားကဲ့သို႔ 
ပါတီအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ယူကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ 
မ်ားကို ပါတီမ်ားဘက္မွ လိုလိုလားလားလက္ခံထားပါက ပို၍ထိေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း EMB ႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးဌာနမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတိုင္းအတြက္ ပိတ္ 
ပင္ႏိုင္ေသာ အာဏာကုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ရရွိထားေလသည္။

လြတ္လပ္မွ်တၿပီး ယံုၾကည္ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအတြက္ မီဒီယာကို ညီတူမွ်တူ 
အသံုးခ်ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ထိန္းညိႇေပးျခင္းသည္ 
အလိုအေလ်ာက္ တြဲလ်က္ပါေနရမည္ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ တြန္ဂါတြင္ရွိေသာ EMB ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္အာဏာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းတြင္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ EMB ဘက္မွ မဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း ရွိေလ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပံုေသေဘာင္ 
ပံုစံတစ္ခုအတြင္း သတ္မွတ္ေသာ၊ ပုတ္ခတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေစာ္ကားအရွက္ခြဲေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ပံုေဖာ္ထားသည့္ မဲဆြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာ က်င့္ထံုး 
က်င့္ဝတ္က က်ား/မ လိင္တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အားလံုးပါဝင္ 
ပတ္သက္ႏိုင္မႈတို႔ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈကို လႈံ႕ေဆာ္ေစႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္သည္ မီဒီယာစည္းကမ္း 
ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရမည့္ က်င့္ဝတ္ သို႔မဟုတ္ တန္းတူညီမွ် 
ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒျပဳခ်က္အတြင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ “သတင္း” ႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ မီဒီယာဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ တရားစီရင္ အေရးပိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္စီရင္ေရး 
သို႔မဟုတ္ မီဒီယာေကာင္စီထံသို႔ က်ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္ ဇမ္ဘီယာတြင္ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ မီဓီယာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ပံုက်င့္ထံုးအား သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းသည္ 
လိုင္ဘီးရီးယားႏွင့္ နီေပါတြင္ အသံုးခ်ေလ့ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ EMB   မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စဥ္ကာလအတြင္း ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား 
ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမရွိေစရန္ ပါတီ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အာဏာႏွင့္ထိန္းေလသည္။ ပါတီဘက္မလိုက္ 
ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူအားလံုးအတြက္ တန္းတူယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္ 
အလမ္းဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းသည္ EMB အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
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ဆိုင္ရာအက်င့္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မ႑ိဳင္ေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာသာတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၊ ဥပမာ- အစိုးရပါတီဘက္သို႔ ဘက္လိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပတ္ဝန္းက်င္ 
တစ္ခုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ EMB ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈတို႔ကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားႏွင့္အမူအက်င့္မ်ားသည္ EMB ၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၏ တင္းၾကပ္ေသာ ေဘာင္ျပင္ပတြင္ ရွိ 
ေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း EMB ဘက္မွ ညီမွ်ေရးႏွင့္ တန္းတူညီတူျဖစ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ဥပေဒ 
ဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို အသံုးခ်ရန္ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးခါစ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တန္းတူယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ 
အယူႏွင့္ သိပ္မရင္းႏွီးၾကေပ။ ဝက္စ္မင္စတာ အစိုးရပံုစံ၏ လႊမ္းမိုးျခင္းကိုခံရေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္မီဒီယာတို႔က အာဏာရပါတီအေပၚ သစၥာေစာင့္သိရေသာ ေနရာမ်ိဳး 
တြင္ အစုိးရဘက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အားသာခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ ထိုအားသာခ်က္မ်ား 
အထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မည္သည့္ေန႔တြင္က်င္းပမည္ဆိုသည္ကို တို္င္ပင္စရာမလိုဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ မဲဆြယ္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ရင္းျမစ္တို႔ကို အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သက္အဆင္ေျပရာ မီဒီယာကို 
အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အကူးအေျပာင္းကာလဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံမည့္သူမ်ား၏ မီဒီယာမွ 
တစ္ဆင့္ ေၾကျငာျခင္းကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ကာ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္နယ္ပယ္ကို ညိႇယူရန္ 
ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေလသည္။ EMB ကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအၾကား မြဲဆြယ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားကို ညီတူညီမွ်ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္ျခင္းအတြက္ ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို တားျမစ္ 
ေစျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ေစေလသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း 
သည္ ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ EMB ၏ စိန္ေခၚမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအပိုင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒက အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခဲ့ေလသည္။ အိႏိၵယ EMB သည္ အာဏာရပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း သူ႔တရားဝင္ရထားေသာ 
ရာထူးကို အသံုးခ်ထားေသာေၾကာင့္(ဇယားကြက္ ၂) မည္သည့္ ျဖစ္ပြားလာေသာ မေက်မနပ္ခ်က္မ်ားမွ 
မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းရင္းမွ ထပ္မျဖစ္ေစရန္ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား၏ ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား ေရြးေကာက္
ပြဲအတြက္သံုးစြဲျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ က်င့္ထံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းထားေလသည္။
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ဇယားကြက္ ၂ : ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တရားဝင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ရာတြင္ သတ္မွတ္
ထားေသာအိႏိၵယႏိုင္ငံ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ လုပ္ထံုလုပ္နည္း ဥပေဒသည္ ပါတီမ်ားအား ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္အထိ 
အာဏာသက္ေရာက္ၿပီး ျပည္သူပိုင္အသံုးခ်စရာအရာမ်ားအား အတိုက္အခံပါတီတို႔အတြက္မဲဆြယ္ 
ရန္ ညီတူမွ်တူ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုေလသည္။ ထိုဥပေဒမွ တားျမစ္ထားသည္မွာ : 

•  အစုိးရ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မဲဆြယ္ရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးမ်ားမွ အသံုးခ်ျခင္း။
•  မဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္ တရားဝင္အရ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ သြားေရာက္စစ္ေဆးရျခင္းကို ေပါင္းျခင္း။
•  မဲဆြယ္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို သံုးျခင္း။
•  မဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ မီဒီယာေၾကျငာမႈအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို သံုးျခင္း။
•  အစိုးရမီဒီယာကို ႏိုင္ငံေရးသတင္းအတြက္ ဘက္လိုက္ေသာ ေဖာ္ျပမႈမ်ားလုပ္ရန္အတြက္ 

အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း။
•  ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ ေၾကျငာၿပီးေသာအခါ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြထဲမွဆုလာဘ္ 

ေပးျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္းမလုပ္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ ေၾကျငာၿပီးေသာအခါ ျပည္သူ႔ 
အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ျခင္း ေၾကျငာျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္းအခ်က္ျပဳျခင္း 
သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား လႊမ္းမိုးမႈျပဳႏိုင္မည့္ ကတိကဝတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း

က်မ္းကိုး :အိႏိၵယေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ‘Model Code of Conduct for the Guidance of 
the Political Parties and Candidates’ မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားပါသည္ (<http://www.thehin-
ducentre.com/multimedia/archive/01828/Model_Code_of_Cond_1828248a.pdf>, 
အဆိုပါ စာမ်က္ႏွာကို ၃ဝ ဇြန္ ၂ဝ၁၄ တြင္ ၾကည္႐ႈခဲ့သည္။).

ႏိုင္ငံေရးပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ EMB အခ်ိဳ႕၏ တရားစီရင္ေရးေအာက္တြင္ပင္ရွိေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုးဗီးနားႏွင့္ ႐ုရွားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔သည္ ႏို္င္ငံေရးထင္ျမင္ခ်က္ဆိုင္ရာ 
ဆႏၵမဲေကာက္ခံျခင္းတို႔ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းအား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။  အယ္လ္ေဘး 
နီးယား၊ ပီရူးႏွင့္ စင္ကာပူတို႔တြင္ EMB   တို႔သည္ မဲေပးမည့္ေန႔မတိုင္ မီ သတ္မွတ္ထားေသာေန႔တို႔တြင္ 
ထင္ျမင္ခ်က္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵေကာက္ခံယူမႈစာရင္းမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းကို ပိတ္ေပးရန္ အာဏာ 
ေပးအပ္ထားေလသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆို္ေစကာမူ ကေနဒါႏွင့္ အိႏိၵယရွိ တရား႐ံုးမ်ားကမူ ထိုအပိုင္းရွိ EMB   
အာဏာတို႔အား ပိ္တ္ပင္ကန္႔သတ္ထားေလသည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေဝမွ်ျခင္း

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ေသာဒီမိုကေရစီ သို႔မဟုတ္ 
ျပည္သူအသိပညာေပးေရးသည္ EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ အေရအတြက္ျမင့္မားစြာ ထည့္သြင္း 
ထားရေသာ အခန္းက႑တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EMB   ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္တို႔တြင္ 
ဘူတန္၊ ကေမ႓ာဒီးယား၊ ကင္ညာ လာတ္ဗီးယား၊ လီသူဝါးနီးယား၊ စကၤာပူ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ 
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တြန္ဂါတုိ႔ကဲ့သို႔ မဲဆႏၵရွင္သတင္းအခ်က္အလက္ေဝမွ်ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပ႒ာန္း 
ထားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာဆီြဒင္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားကမူ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ားကမူ 
ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားျမႇင့္တင္ျခင္း (ေကာ့စတာရီကာ)၊ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း (လီဆိုသို)၊ ေရြးေကာက္ပြဲရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (ဂါနာ)ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ လႈပ္ရွားျခင္း (ေကာ့ 
စတာရီကာ) တိုးျမႇင့္ႏိုင္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းသည့္ အာဏာအဝန္းအဝိုင္းရွိသည္။ ပညာေပးျခင္းမ်ားသည္ 
မဲေပးရန္အခြင့္အလမ္း သိပ္မရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ မဲေပးရန္ အခက္အခဲရွိေသာ အုပ္စု 
မ်ားသို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိသည္။ နီေပါ EMB သည္ ၾသစေၾတးလ်န္း EMB ၏ အသိပညာ 
ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဌာနအေပၚ မူတည္ၿပီး ပညာေပးဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္ထားေလသည္။  ေကာ့စတာရီကန္ 
EMB ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးႏွင့္  ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အဖြဲ႕တြင္သက္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတ 
သနျပဳႏိုင္သည့္၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ပညာေရးစနစ္ကို ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
နည္းပညာအသစ္ မ်ား ထပ္မံေပါင္းထည့္ႏိုင္ေသာ အာဏာရွိသည္။

EMB ၏ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္အတြင္းတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေဝမွ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းေရး ႏွင့္ 
ပူးတြဲေနေသာေၾကာင့္အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စတင္ေပၚထြက္ကာစတြင္ ပိုျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ 
ပါဝင္ပါကပိုေကာင္းပါသည္။ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္အေနႏွင့္လည္း ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းေစရန္ 
EMB ကို မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ အသိပညာမွ်ေဝေရးအတြက္ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ 
၎၏ တရားဝင္ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ေပးထားသင့္သည္။မဟုတ္ပါက အစိုးရအေနႏွင့္လည္း 
အျခားေသာ ကိစၥမ်ားကို ဘ႑ာေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ EMB သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ မည္သည့္ဌာနမဆို မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 
အသိပညာေပးကာ သတင္းအခ်က္အလက္ေျပာၾကားမည့္သူကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ရန္ သီးသန္႔ခြဲျခားၿပီး  
မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာရပိုင္ခြင့္တို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း 
တို႔ကိုလုပ္ပါက ၎တို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိေလသည္။ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မွ်ေဝေရး တို႔သည္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးၿပီး၊ အသံုးခ်ပံုမွာလည္း အင္မတန္မွရႈပ္ေထြးကာ EMB 
ကို ဒီအတုိင္းခ်န္ခဲ့ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ 
ပညာေရးစနစ္ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား သိနားလည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ 
မႈျပဳႏိုင္ရန္ ၎တို႔လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အေထာက္ 
အကူက႑မွ အားလံုးဝင္ေရာက္ ကူညီေကာင္းကူညီႏိုင္လိမ့္မည္။ EMB တစ္ခု၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိ 
ပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဝမွ်ျခင္းဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ CSO (အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အ
စည္းဆိုင္ရာအစည္းအ႐ံုး) မ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာဌာနမ်ားသုိ႔တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ လံုးလံုးလ်ား 
လ်ားျဖစ္ေစ၊ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂါနာတြင္ EMB သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား သတင္း 
အခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး ၎၏ ပူးတြဲေကာ္မရွင္မွာမူ ျပည္သူအား အသိပညာေပးေရး 
တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္သည္။ ထိုင္း EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာဌာန) သည္ ပုဂၢလိက 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးအတြက္ ျပင္ပ 
ရင္းျမစ္မ်ားမွ အသံုးခ်ႏိုင္ခြင့္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားေလသည္။ လိုင္ဘီရီးယန္း EMB တြင္ ျပည္သူအသိ 
ပညာေပးေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOမ်ားအတြက္) လိုက္နာ 
ရမည့္ လမ္းၫႊန္မ်ားရွိသည္။
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EMB အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူတို႔အတြက္ 
အျမဲတမ္း အက်ိဳးရိွေနရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ၎တို႔၏ခြဲမရေသာ တာဝန္သာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။ ထို 
တာဝန္တြင္ သာမန္အေတြ႕အႀကံဳရွိေနၾကျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ အေျခခံ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားျဖစ္ေသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္အစရွိသည္တို႔အား မသိနားမလည္ေသာ 
သိရွိနားလည္ရန္ အခ်ိဳးအစားမညီ ခက္ခဲမႈရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝေရးတည္း 
ဟူေသာအခ်က္က တြဲလ်က္ပါလာတတ္သည္။ အသိုင္းအဝိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ အပစ္ပယ္သီးသန္႔ဖယ္ထားခံရမႈမ်ိဳးကို ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရျမဲ 
ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရး လႈပ္ရွားမႈသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏိုင္ငံ 
ေရးက႑တြင္ပါဝင္မႈႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံျခင္းတို႔မွတားဆီးထားေသာ အကာ 
အရံမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ အင္မတန္မွ အထူးအေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ဆီနီေဂါတြင္ 
၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ၌ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခ်က္တြင္ အေရးႀကီးေသာ က်ား/မ လိင္တန္းတူျဖစ္ေရး 
ဥပေဒကို က်င့္သံုးမႈ ႏိုးထလာေသာအခါ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အမ်ိဳးသမီး အမတ္ေလာင္း 
မ်ားအတြက္သာမက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္  စကာတင္စာရင္း ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ 
စာရင္းေရးသြင္းျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္ 
ကို သတိထားမိေစရန္ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ လက္တြဲေဖာ္မ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ လႈပ္
ရွားမႈမ်ားအဆင့္အစီအစဥ္လိုက္ကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား အတည္ျပဳျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္အေနႏွင့္ EMB အား ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကိုအတည္ျပဳ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ေၾကျငာျခင္း  ထို႔ေနာက္ ရလဒ္မ်ားေၾကျငာမည့္ အခ်ိန္ကာလကို ႀကိဳတင္ေၾကျငာျခင္းတို႔ 
အတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းမွာ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပမာေပးရလွ်င္  အာေမးနီး 
ယား၊ ကေမ႓ာဒီးယား၊ ဟြန္ဒူရာစ္၊ ပိုလန္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ဂ်ာႏိုင္ငံတြင္ ထိုလုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားမွာ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးသို႔ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကင္မရြန္းႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔တြင္ အေျခခံဥပေဒ 
ေကာင္စီကို ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ 
ပြဲမ်ားအတြက္ ရလဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးရာတြင္တာဝန္ရွိသည္။

ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံရွိ တရားသူႀကီးမွဴးခ်ဳပ္သည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေနာက္ဆံုးတာဝန္ခံ  
ရေသာအရာရွိျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ရလဒ္ေၾကျငာေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။ ထို႔ေနာက္ဆက္ 
တြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားနည္းပညာေကာ္မတီမွ ေထာက္ခံခ်က္ပါ ပါလာရသည္။ ဧျပီလ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ အေျခခံဥပေဒအား ျပန္လည္စစ္ေဆးထားေသာ မူၾကမ္းအရ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သည္ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးတာဝန္ရွိသူ ျဖစ္ေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

အမွီအခိုကင္းေသာ တစ္သီးပုဂၢလ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ EMB ထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈ အျပင္ဘက္တြင္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္က မၾကာခဏဆိုသလို EMB   
မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္မ်ားကို ေပးေလ့ရွိေလသည္။ 
EMB အေနွႏွင့္လည္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား ေထာက္ခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေလ့လာေစာင့္ 
ၾကည့္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ကို အာမခံေပးျခင္း၊ ၎တို႔အား အေသးစိတ္အက်ယ္တဝင့္ 
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာအား ရွင္းျပထားေသာပစၥည္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ၏ တာဝန္ 
အား ဖြင့္ဆိုေပးျခင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ ထုိအရာသည္ ဥပေဒႏွင့္ ခိုင္းေစၫႊန္ၾကား၍ ရႏိုင္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ 

အမွီအခိုကင္းေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြန္းကာစႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အား ျပည္သူယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးသည္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီး 
ေသာ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ျဖစ္ 
ေစ၊ အမွီအခိုကင္းေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈတစ္ခုလုပ္ပါက သူ၏သေဘာသဘာဝအရ ေလ့လာေစာင့္ 
ၾကည့္သူ အမွန္တစ္ကယ္စစ္မစစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ၊ ဘက္လိုက္မလိုက္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္မည္ စိုးေသာေၾကာင့္မွ တစ္ပါး EMB မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားအာဏာပိုင္တို႔မွလုပ္ေသာခ်ဳပ္ထိန္းမႈႏွင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မ်ား ကင္းစင္ရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ 
တစ္ခုကဲ့သို႔ သေဘာထားသလိုပင္ EMB ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အာဏာႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ကုလသမဂၢမွ ထပ္ဆင့္လက္မွတ္ေရးထိုးေထာက္ခံထားေသာ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ 
တစ္ကမ႓ာလံုး ေၾကျငာစာတမ္းကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္ 
ေကာင္းကဲ့သို႔ သေဘာထားရမည္။ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအား အတားအဆီးျဖစ္ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ား 
ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဥပမာ - ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ေၾကး ျမင့္မားစြာေကာက္ခံျခင္း 
သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အလြန္အမင္း ၾကပ္မတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဖီလာေကာင္းဖီလာႏိုင္သည္။ EMB ဘက္မွလည္း ကေမ႓ာဒီးယားႏွင့္ လိုင္ဘီးရီးယား 
တြင္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ မဲေပးသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳမီ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းႏွင့္အညီလုပ္ထားေသာ ေထာက္ခံခ်က္ရယူၿပီးွမွ ဝင္ရန္တိုက္တြန္း ေလသည္။

ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

EMB အား ႏိုင္ငံတကာဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြလဲႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ဘက္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခ်ေပးရန္ အေရးႀကီးေလသည္။ မည္သည့္ EMB မွ 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမွ ထီးတည္းပစ္ထားခံရျခင္းမရွိပါ။ EMB ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အျခားေသာ EMB 
မ်ားကို ကူညီရန္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအေနႏွင့္ ျဖစ္ေစ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ EMB မ်ားမွ အိမ္ရွင္မွ ျပန္၍စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ေသာ တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရန္ 
တာဝန္ခ်မွတ္ထားျခင္း မၾကာခဏဆိုသလိုရွိသည္။

EMB   ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္  
အေထာက္အကူျပဳတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု မပါဝင္ေသာ္ျငားလည္း EMB မ်ားအေနႏွင့္ ထိုတာဝန္မ်ား 
ကို ႀကီးႀကီးတစ္မ်ိဳး၊ ေသးေသးတစ္ဖံု ထမ္းေဆာင္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း 
မႈမ်ားတြင္ ပံုမွန္ပါဝင္ေနေသာ EMB မ်ားရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္၊ ဂါနာ၊ 
အိႏိၵယ၊ မကၠဆီကိုႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ပါဝင္သလို ႏိုင္ငံအမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
အျခားေသာ EMB   ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
ေရး တာဝန္မ်ားသို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ 
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ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျပန္အလွန္ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ျပဳမူေဆာင္ 
ရြက္ေပးေရးတို႔တြင္ ပံုမွန္ပါဝင္ေပးေလ့ရွိသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ EMB မွ ခ်မွတ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတြင္ 
EMB ၏ ကုလသမဂၢႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား ေရြးေကာက္ကြဲမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ခ်မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္တို႔အား ေလ့က်င့္သင္ 
ၾကားေပးေရးတို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးေရးပါဝင္သည္။ 
ဘူတန္ႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒတြင္ EMB အား ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျပဳရန္ ခိုင္း 
ေစထားေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

EMB ၏ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူႏိုင္ေသာ အာဏာ 
အေၾကာင္း ေျပာထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ဤအခန္း၏အစတြင္ ပါၿပီးျဖစ္ေလသည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားပါက အျခားေသာဌာနမ်ားပါ ပါဝင္ပတ္သက္လာရေလ့ 
ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္မ်ားမွာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ 
ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ တီေမာ္လက္စ္တီ၊ လီဆိုသို၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ 
ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔တြင္ EMB ထံသို႔ အရင္လာေလ့ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ေဘာ့စ္တနာဝါ၊ ဂူယာနာ၊ အိုင္ယာ 
လန္ႏွင့္ ဆယ္ရာလီယံုး တို႔တြင္ေတာ့ ထိုမေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားသည္ သာမန္ တရား႐ံုးမ်ားသို႔ 
သာ ေရာက္သြားေလ့ရွိၿပီး ဘာကီနာဖာဆို၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔တြင္မူ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးမ်ားသို႔ 
ေရာက္သြားေလ့ရွိသည္။ ဘိုလီးဗီးယား၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ ဆီြဒင္ႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးတို႔တြင္ EMB ဘက္မွ 
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အျခားေသာေရြးေကာက္ပြဲ တို႔အတြက္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား 
အေပၚတြင္ျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအားေနာက္ဆံုးစီရင္ ခ်က္ခ်ခြင့္ရွိၿပီး ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ 
ေဘာ့စ္တနာဝါ၊ တီေမာလက္စ္တီ၊ အိုင္ယာလန္၊ လီဆိုသိုႏွင့္  ႐ုရွားတို႔တြင္ေနာက္ဆံုးစီရင္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္
သည္ သာမန္တရား႐ံုးမ်ားသို႔သာက်ေရာက္ေလ့ရွိကာ ကေမ႓ာဒီးယားႏွင့္ မိုဇမ္ဘိဂ္တို႔တြင္ အေျခခံဥပေဒ 
ခံု႐ံုးႏွင့္ မကၠဆီကိုႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ အထူးျပဳထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးမ်ားအေပၚသို႔ 
က်ေရာက္ေလ့ရွိသည္။

ျပည္သူလူထုဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ EMB  ၏ တာဝန္မ်ား 

ျပည္နယ္မွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ EMB သည္ တုိင္းျပည္ 
၏ ျပည္သူလူထုမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အပိုင္းလိုက္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအား လိုက္နာကာ သိကၡာ 
ရွိရွိျပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ 
တို႔ပါ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို စံသတ္မွတ္ထားေသာ ႏွစ္စဥ္ 
ျပင္ပဌာနမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးထံသို႔ (ေဘာ့စ္တနာဝါ တြင္ကဲ့သို႔) 
ျပည္သူ႔အပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံႏိုင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လႊတ္ေတာ္သို႔တိုက္႐ိုက္တင္ျခင္း (ဥပမာ- ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ လိုင္ေဘးရီးယား ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက 
ကဲ့သို႔) တာဝန္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၾကာရွည္စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ေထာင္ေရးအတြက္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈကဲ့သို႔ 
အေရးႀကီးေသာ တာဝန္မ်ားအား ဤစာအုပ္၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္အေသးစိတ္ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းေကာင္းမ်ားကို လိုက္နာႏိုင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခန္း ၇ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

EMB မ်ားသည္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို က်င့္သံုးရန္အတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးေသာ 
လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားရွိၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ ထိုမွသာလွ်င္ ၎တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ 
အတန္းက လြတ္လပ္တရားမွ်တကာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပး 
ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား အလဟႆျဖစ္မသြားေစရန္ႏွင့္ 
၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း  ျပည္သူလက္ခံႏိုင္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ 
ရွိသည္။ အကယ္၍သာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ က်င့္ထံုးပံုစံကို 
ေျပာျပႏိုင္ပါက ၎သည္ပင္လွ်င္ EMB အေနႏွင့္ ေရာက္ရွိေအာင္ မရမေနႀကိဳးစားမည့္ ပန္းတိုင္ျဖစ္လိမ့္ 
မည္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တကာ ယုံၾကည္ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေနစဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္မွ်ပင္ကြဲျပားေနပါေစ အသံုးခ်၍ရႏိုင္ေသာ အေလ့အထ က်င့္သံုးပံုမ်ားအား 
က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျခင္းက ပိုၿပီးလက္ေတြ႕ဆန္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

EMB ၏ တာဝန္မ်ားထဲတြင္ ၎ကမည္သို႔ျပဳမူရမည္ဟူေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆန္သည့္ အရာ 
မ်ိဳးမ်ားလည္း ပါေကာင္းပါႏို္င္ၿပီး ၎၏က်င့္သံုးပံု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထဲတြင္ပင္ အက်ယ္တိုးခ်ဲ႕လာ 
ႏိုင္သည္။ EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲထား ေသာက်င့္သံုးပံု 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထဲတြင္ ဥပေဒ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းတြင္ ပညာရွင္ဆန္ေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပံု တိက်မႈတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာဝန္ခံႏိုင္ေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ားပါဝင္ႏိုင္သည္။  ေအာက္အဆင့္မ်ားရွိ တာဝန္ရပ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားေသာ ယာယီဝန္ထမ္း 
မ်ားအတြက္ ပိုမို႐ိုးရွင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိပါက ပိုေကာင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
မဲ႐ံုတြင္တာဝန္က်ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔အား ရွိရွိသမွ်ေသာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္း 
မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ အဂတိလိုက္မႈကင္းကာ မဲလွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကိုထိန္းသိမ္းထား
ရန္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း တစ္ခြန္းေလာက္ေျပာထားပါက လံုေလာက္ပါသည္။

ေတာင္အာဖရိကတြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ထံုးရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ  
ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ားအတြက္မူ ေနာက္တစ္မ်ိဳးရွိေလသည္။ ကေမ႓ာဒီးယားႏွင့္ လိုင္ေဘးရီးယားတြင္လည္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းရွိသည္။ EMB ဝန္ထမ္းႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမွဴး႐ံုးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတြင္း အရပ္ဖက္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွလာေသာအခါ ၎တို႔သည္ အရပ္ဖက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ႏွင့္စံခ်ိန္စံၫႊန္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ 
ေရြးေကာကပ္ြဆုိဲငရ္ာ  ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်ကတ္ြင ္EMB   သည ္ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ပါဝငလ္ႈပရ္ွားသမူ်ားအားလံုးကိ ု
ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေပးရန္ႏွင့္ မွ်မွ်တတဆက္ဆံရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳမည့္ 
ပစၥည္မ်ား၏ အရည္အေသြးစံခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရန္ ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူထံသို႔ ျပည့္ 
ျပည့္ဝဝ အစီရင္ခံစာတင္ရန္၊ ၎၏ ဘ႑ာေငြမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုစီ၏ 
လုပ္ေဆာင္ပံုတို႔ကို သမၼတအား ပံုမွန္အစီရင္ခံစာတင္ရန္တို႔ ပါဝင္သည္။ 

EMB   အားလံုးအတြက္ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
က်င့္သံုးပံုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုအပ္ၿပီး မည္သည့္ပံုစံ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္ေစ အေရးမႀကီးေခ်။ EMB   
အားလံုး၏အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ သိကၡာရွိမႈကိုထိန္းသိမ္းထား 
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ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏က႑ျဖစ္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ားတည္း 
ဟူေသာ ရာထူးႏွင့္ဖီလာဆန္႔က်င္သည့္ အျပဳအမူမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အက်ိဳးစီးပြား ဝိေရာဓိကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း

EMB   ဘက္မွ ဘတ္ဂ်က္ေငြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန ္
ကုန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ေလ့ရွိသည္။ မဲပံုးမ်ား၊ မဲစာရြက္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကိရိယာမ်ားကဲ့သို႔ 
ေသာ တန္ဖိုးႀကီးတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ပစၥည္းမွာယူမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပစၥည္းတင္သြင္း 
ေရာင္းခ်သူအေနႏွင့္ အျမတ္မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ေလသည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ပစၥည္းတင္သြင္း ေရာင္းခ်သူမ်ား အျခားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားကဲ့သို႔ EMB   ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ တစ္ဆင့္ အက်ိဳးစီးပြားရရွိႏိုင္ေသာ သူမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြား ဝိေရာဓိ 
ျပႆနာျဖစ္ပြားကာ EMB ၏ ျပည္သူလူထုမွ ယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ ၎၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစ 
ႏိုင္ေသာ တစ္ကယ့္အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ေယဘုယ် ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
ဥပေဒက ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား EMB တြင္ အမႈထမ္းျခင္းႏွင့္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ျခံဳငံုေကာင္း ျခံဳငံုႏိုင္ပါ 
လိမ့္မည္။

အက်ိဳးစီးပြား ဝိေရာဓိဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ EMB စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားထဲတြင္ ပါေကာင္းပါႏိုင္ၿပီး EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေစခိုင္း၍ရႏိုင္ေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔ဘက္မွ ေျပာေလ့ေျပာထ ရွိသည္မွာ 
လည္း စဥ္းစားသတ္မွတ္ရာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ EMB ထက္ပို၍ ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ေသာ အက်ိဳး 
စီးပြား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အရာမ်ားရွိေသာ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
သည္ EMB အား အခ်ိန္မီအေၾကာင္းၾကား ေျပာျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကိစၥစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ေဖာက္ 
ဖ်က္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးခ်၍ရႏိုင္ေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားလည္း လိုအပ္ 
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ EMB မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ 
အေရးယူမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ (EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ) ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ဥပမာမ်ားသည္ 
ၾသစေၾတးလ်န္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ အတြင္းတြင္ ပါၿပီးျဖစ္သည္။

EMB ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ႏွင့္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ရန္ လင့္ခ္မ်ားသည္လည္း ထိုကဲ ့
သို႔ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ လင့္ခ္မ်ားသည္လည္း အခ်ိန္မီထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားျခင္းျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ထိုကိစၥႏွင့္ သက္ေရာက္ျငိစြန္းေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
လည္း သက္ဆိုင္ရာ ပါတီ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီမွ်မႈရေစရန္အတြက္ EMB ၏ တာဝန္မ်ား 

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ EMB  ၏ အာဏာႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္႐ံုသာမက ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကိုပါ 
သတ္မွတ္ေလသည္။ အျခားေသာျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
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ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား 
တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ EMB အား ျပည္သူပိုင္ဌာနတစ္ခု 
သဖြယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေလသည္။

ဒီမိုကေရစီ၏ တန္ဖိုးအားထိန္းသိမ္းေထာက္ခံသူမ်ား အေနႏွင့္ EMB မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အတြင္းတြင္ ထိုအခ်က္မ်ား မျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ၎တို႔ အမႈထမ္းရေသာ 
အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရယူအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ တာဝန္ယူရမည့္အရာ 
မ်ားရွိေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ ပြင့္လင္ျမင္သာမႈ၊ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း႐ိုးရာ
မ်ားအားသိရွိမႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံပံု၊ ႏွိမ္ခ်ခြဲျခား ဆက္ဆံထားခံရေသာ အုပ္စုမ်ား 
အေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ မွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေျခအေန 
မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာတာဝန္ယူမႈမ်ားျဖစ္ေလသည္။ ေတာင္အာ 
ဖရိက EMB  ကမူ လူမႈေရးရာ တာဝန္ယူမႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ 
အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီကို တည္ေထာင္ဖန္တီးထားေလသည္။

က်ား၊မ အခ်ိဳးညီမႈ

EMB မ်ားတြင္လည္း ၎တုိ႔၏ အတြင္းအျပင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ က်ား၊မ 
အေရအတြက္အား ထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္ ထိုတာဝန္ရွိသည္။ ထိုတာဝန္ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား၊မ အခြင့္အေရး တန္းတူရရွိေရး ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္း 
ဖြင့္ဆိုၿပီးျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားမွာလည္း EMB ဘက္မွ လိုလိုလားလား က်င့္သံုးေကာင္း 
က်င့္သံုးၿပီး ျဖစ္မည္။ ကမ႓ာ႔ က်ား၊မ အခြင့္အေရး တန္းတူရရွိမႈဆိုင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
အပိုင္းမ်ား၌ ၎တုိ႔ဘက္မွ ကမ႓ာ႔လူဦးေရ တစ္ဝက္ေလာက္ရွိေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ 
မႈမွာ တစ္ဝက္ထက္ နည္းေနေလသည္။ အာရွတစ္ခြင္တြင္မူ က်ား၊မ လိင္တန္းတူ ဟန္ခ်က္ထိန္းညိႇရာ၌ 
တတိယလိင္ကိုပါ ထည့္တြက္ေလသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြင္းတြင္
လည္း က်ား၊မ အခ်ိဳးညီမႈ ကိစၥသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ 
ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ EMB တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း အနည္းဆံုး တရားဥပေဒအရလိုအပ္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ျပည့္ေအာင္ ေရြးေကာက္ရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မညီေသာ  
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္ ျဖစ္ေသာ (အာဂ်င္တီးနား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ေကာ့စတာရီကာ၊  
ဂူယာနာ၊ အီရတ္၊ မကၠဆီကို၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ပါလက္စတိုင္း၊ ပါရာေဂြးႏွင့္ ပိုလန္တုိ႔တြင္ ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္) 
တာဝန္ အခန္းက႑ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္မည္။ အယ္လ္ေဘးနီးယားကမူ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ား အပါ 
အဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လိုအပ္ေသာ အေရအတြက္ မျပည့္မီျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေငြ 
ေကာက္ခံခဲ့ေလသည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒုိနီးရွား EMB သည္ ၎တို႔ အႀကံေပးထားေသာ (သို႔ေသာ္ 
မလုပ္မေနရမဟုတ္ေသာ) အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အေရအတြက္မရွိေသာ ေနရာမ်ား 
တြင္ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္အတြက္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႔ 
ခဲ့သည္။ EMB   အတြက္မွာမူ က်ား၊မ လိင္တန္းတူအခ်ိဳးညီေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ 
၎တို႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အတြင္းတြင္ပါ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းေရးအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းျဖင့္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမွာ 
ေကာင္းေသာ အေလ့အထပင္ ျဖစ္သည္။
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ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ အေရးယူပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လိင္တန္းတူ အခ်ိဳးညီျခင္းကို  
ထိေရာက္ရန္အတြက္ အာမခံေပးႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒမွ သတ္ 
မွတ္ထားေသာ အေရအတြက္ အခ်ိဳးအတိုင္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္မီမီႏွင့္ အခ်ိဳးက်က်လုပ္ႏိုင္ေသာ 
ပိတဆုိ္႔ အေရးယမူႈမ်ားအား ထားရွိျခင္းႏငွ့္ ျပဳလုပ္ေစျခင္းသည္ ပါတမီ်ားကုိမ်ားစြာ စည္းကမ္းလုိကန္ာႏိငု္ေစ 
သည္။ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား အတြင္းတြင္  
ျပ႒ာန္းထားေလ့ရွိၿပီး EMB မ်ားသည္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္  
အတြက္လည္း တာဝန္ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း  
အေရအတြက္ သတ္မွတ္သည့္စနစ္ကို ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စည္းကမ္းမလိုက္နာပါက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား 
လည္း ရွိသည္။ EMB ဘက္မွလည္း စည္းကမ္းႏွင့္ မညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း (သို႔မဟုတ္ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကဲ့သို႔) ကို ပယ္ဖ်က္ေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ  
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ EMB ဘက္မွ အမ်ားအား ျဖင့္  
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မကိုက္ညီမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေလ့ရွိၿပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္အေရး 
ယူေလ့ရွိသည္။ EMB ၏ သႏၵိ႒ာန္မွာလည္း ထိုနယ္ပယ္ထဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာေရးႏွင့္ 
ဥပေဒဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အေရးပါေသာ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို က်က်နန 
ေသေသခ်ာခ်ာ ႀကီးၾကပ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ထို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒအတြင္း ျပ႒ာန္းထားေသာ က်ား၊မ လိင္အခ်ိဳးဆိုင္ရာ စည္းကမ္း 
သည္ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာထြက္ေနၿပီး မ်ိဳးစံုဘာသာျပန္ႏိုင္ကာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားဘက္မွ လိုသလို 
အလြဲသံုးေနၾကေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ခံု႐ံုးမ်ားသည္ ထို 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုမွတစ္ဆင့္ အင္အားေကာင္းေအာင္လုပ္ရာတြင္ ထိေရာက္ေၾကာင္း 
သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သည္။ ေကာ့စတာရီကာတြင္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိဳးအစားဆိုင္ရာ 
စည္းကမ္းမွာလည္း ၁၉၈၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားဘက္မွ ထိုအခ်ိဳးအစားဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ စာရင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ 
ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ထိုကိစၥကို တံု႔ျပန္သည့္ အေနႏွင့္ ထိုကိစၥကို တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ခံု႐ံုးခ်ဳပ္က ေနာင္တစ္ႏွစ္တြင္ ထို အခ်ိဳးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုသည့္ 
နည္းလမ္းကို ရွင္းျပကာ ထိုစာရင္းတြင္ အနည္းဆံုး လိင္တစ္မ်ိဳးက ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေနရာမ်ားမွ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုရာထူးေနရာ 
မ်ားဟု ဆိုရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ထိုပါတီခ႐ိုင္တစ္ခုတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ရာထူးေနရာ 
အေရအတြက္ကိုဆိုလိုေၾကာင္း ဘာသာျပန္ဆိုျပ ရွင္းလင္းေျပာျပထားေလသည္။ မကၠဆီကိုတြင္ ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက လိင္အခ်ိဳးညီမွ်မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အရ အဓိက 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပါတီမ်ား၏ 
ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္စာရင္းတြင္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရးကို မလိုက္နာဘဲေသြဖည္ေသာ အမႈကို 
ခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသနားခံလႊာကို လက္ခံခဲ့သည္။

တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္မွာ ပါတီမ်ားအားလံုးသည္ ထိုအေရအတြက္ အခ်ိဳးအဆလိုအပ္ 
ခ်က္ကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသမီးလူစားထိုးျဖင့္သာ အစားထိုး 
လဲလွယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဝန္ထမ္း 
တို႔အၾကား အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ က်ား၊မ လိင္တန္းတူ အခ်ိဳးညီေရးသည္ အာ႐ံုစိုက္ခံရမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာ 
ျပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္မူ အယ္လ္ေဘးနီးယားေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ဂြာတီမာလာ၊ လီဆိုသို၊ နာမီ 



118

ဘီယာ၊ စိန္႔လူဆီယာ၊ ဆယ္ရာလီ႐ုန္း၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
EMB ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ အာေမးနီးယား၊ ဂါနာ၊ ဂူအမ္၊ လိုင္ဘီးရီးယားႏွင့္ ေကာ့စတာရီကာတို႔ 
အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ EMB ၏အဖြဲ႕ဝင္ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ 
တြင္ အမ်ားစုမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဥကၠ႒ရာထူးရလာေလသည္။ 

EMB   ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ အဆင့္အားလံုးႏွင့္ ၎၏ မဲ႐ံုးဝန္ထမ္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးမွဴးကဲ့သို႔ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ား ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ႏိုင္ေရး 
ကို ေသခ်ာျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ တန္းတူညီတူပင္ အေရးႀကီးေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔တြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ဖြဲ႕စည္းေရးတြင္ က်ား၊မ 
လိင္ အခ်ိဳးအဆသတ္မွတ္ခ်က္ရွိေလသည္( တီေမာ္-လက္စ္တီ တြင္ကဲ့သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ 
လည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။ (ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သို႔) နီေပါလ္ႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္လမ္းၫႊန္မႈ၏ 
လိုအပ္ခ်က္အရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲအလုပ္လုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တစ္ဝက္ 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ပါဝင္ၿပီး မဲဆႏၵ႐ံုတိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို 
မင္တို႔ ရာတြင္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းစီရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ရန္ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ခန္႕အပ္ထားရမည္ 
ဟူ၍ပါဝင္သည္။ ဂီနီယာႏို္င္ငံတြင္ EMB   အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ လိင္အမ်ိဳးအစားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္း 
စားရမည္ဟူ၍ပါဝင္သည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားတြင္ ျမဴနီစီပယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
မဲ႐ံုေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ တြင္ရွင္းျပထားသည္မွာ က်ား၊မ တစ္ဖက္ဖက္ေသာ 
လိင္မွ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝ အနည္းဆံုးပါဝင္ရမည္ဟုဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား EMB ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္တြင္ 
အဆင့္တိုင္း၌  က်ား၊မ လိင္အခ်ိဳးညီေရး တိုးတက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ကတိကဝတ္ခံရာတြင္ ယံုၾကည္မႈ 
ရွိရွိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိလုပ္ေဆာင္ အားထုတ္မႈမ်ား 
သည္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာစနစ္ 
အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္  
ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စီရင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ 
ဝန္ထမ္း ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ေလၿပီး ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (CEC) တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦး 
ရွိရာ၌ ေလးဦး (၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) သာလွ်င္ရွိေလေတာ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာလႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုကို ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ၿပီး 
ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တစ္ဝက္ခန္႔ကို ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ကာ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) 
အဆင့္တြင္မူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသာ ပါဝင္ႏို္င္ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အစုိးရေပၚလစီအရ သတ္မွတ္ေတာင္းဆုိထားျခင္းမရိွဘဲ ၎၏ 
ကိုယ္ပိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ား၊မ လိင္တန္းတူ အခ်ိုးညီ 
ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ EMB ၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈကိုျမင့္တက္ေစၿပီး ၎၏ အသင္းဝင္ျခင္း၊ ပညာရပ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာႏွင့္အေထာက္အကူျပဳဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ ပံုေသႏွင့္ ယာယီ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာရင္းျမစ္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသံုးခ်ႏိုင္ေစလိမ့္မည္။

အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ က်ား၊မ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္း၊ လိင္အမ်ိဳးအစားကို 
စာရင္းစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လိင္အမ်ိဳးအစားဆိုင္ရာမူဝါဒကို 
လူအမ်ားလက္ခံလာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ က်ား၊မလိင္မေရြး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးေသာ ဝါရင့္ 



119

ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်ား၊မ လိင္မေရြး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးေပးေသာ သူသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ EMB မွ 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ EMB ဘက္မွ ၎၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ က်ား၊မ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အခ်ိဳးညီမႈတြင္ ဥပမာေကာင္းေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

ပံုေသျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ယာယီဝန္ထမ္းကိုျဖစ္ေစ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကို မူတည္ၿပီးခြဲျခား ဆက္ဆံ 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ မည္သည့္အဖြဲ႕ဝင္ကိုမဆို အရွက္ရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အေပၚ 
လက္ခံႏိုင္စြမ္းလံုးဝ မထားေသာ၊ EMB ၏ အဆင့္မ်ား အားလံုးအတြင္း ပညာရွင္ဆန္ေသာ အလုပ္လုပ္ 
ကိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းသည္ EMB အတြင္း က်ား၊မ လိင္အခြင့္အေရးတန္းတူရေစရန္ 
အတြက္ ပန္းတိုင္ကိုျမႇင့္တင္ရာတြင္မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးသည္။ လိင္ခြဲျခား၍ အရွက္ရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း 
ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အထက္မွ မန္ေနဂ်ာမ်ားက အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားကို တိုင္တန္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ 
ျခင္းမ်ား အႀကိမ္ေရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္ကြက္လာပါက ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ရာႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ေရးတို႔အား တားဆီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေခ်မည္။ထိုအေနအထားတြင္ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ၎ 
တို႔၏အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရး 
တို႔ကို အပူတျပင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီျဖစ္သည္။  ခြဲျခားမႈကင္းစင္ေရးႏွင့္ အရွက္ခြဲေစာ္ကားမႈမ်ားအား 
ဆန္႔က်င္ေသာ မူဝါဒမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းျခင္း ႏွင့္ တိုင္တန္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အားေပးျခင္းႏွင့္  ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအား က်က်နန စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ထိေရာက္ေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈလုပ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း 
လုပ္သင့္ျပီျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ မဲေပးရာေနရာမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ မဲေပးႏိုင္စြမ္းကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ႏိုင္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
မဲသည္ ၎၏ ဖခင္ သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းသည္မွ ေပးေသာအခါတြင္ ၎တို႔အဖို႔ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆံုးရႈံးရေလ 
သည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ေလျ့ဖစ္ထရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ EMB အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၎တို႔ 
ကိုယ္တိုင္မဲေပးႏိုင္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တိတ္တဆိတ္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ယခင္က မက္ဆီဒိုးနီးယား 
ယူဂိုဆလပ္သမၼတႏိုင္ငံ (FYROM) တြင္ EMB မွ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေနျခင္းကို ရပ္ပစ္ရန္အတြက္ ဗ်ဴဟာအသစ္ 
တစ္ရပ္ကိုက်င့္သံုးၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို အမိန္႔ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်မွတ္ထားသည္။ ထပ္ေပါင္းေျပာ
ဆိုရလွ်င္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ သားသည္မိခင္မ်ားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကင္မရြန္း၊ နီေပါ၊ 
တန္ဇနီးယားယူဂန္ဒါႏွင့္ ဥဇဘက္စတန္တို႔တြင္  ပံုမွန္လူတန္း၏ ေရွ႕သို႔သြားေရာက္ တန္းစီခြင့္ရၾကေလ 
သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပုဝါျခံဳေသာေဒသတြင္ မဲ႐ံုမ်ား အေနႏွင့္ မဲစာရင္း ေရးသြင္းေနစဥ္တြင္ ဓာတ္ပံု 
ႏွင့္ တိုက္စစ္ရန္လိုပါက အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔အပ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ 
မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ မဲ႐ံုမ်ားကိုအသံုးျပဳရေလသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ 
အာဖဂန္နစၥတန္ လက္ဘႏြန္၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း တို႔တြင္ျဖစ္သည္) ေတာင္အေမရိက 
တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား သီးသန္႔ခြဲထားေသာ မဲ႐ံုးမ်ားမွာ ေတြ႕႐ိုးေတြ႕စဥ္ျဖစ္သည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရး ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ျဖန္႔ေဝေရး တို႔တြင္ က်ား/မ လိင္မေရြး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာ တာဝန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျမင္ကြင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး မဲ႐ံုအလုပ္သမားမ်ား၊ 
လံုျခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားသာျဖစ္ေနပါက အမ်ိဳး 
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သမီးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ ပါဝင္ပက္သက္မႈကို အလိုမရွိဟုထင္သြားေစႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ပံုစံအား 
ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ ပတ္သက္ႏိုင္မႈရွိေစရန္ စဥ္းစားေတြးေတာေပးပါက EMB ကို 
အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ရာတြင္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ 
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဂါနာ၊ ကင္ညာႏွင့္ ကိုဆိုဗိုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မဲ႐ံုဝန္ထမ္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္
မ်ားပံုသဏၭာန္ျဖင့္အသြင္ေဖာ္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရး ပိုစတာမ်ားအား အသံုးခ်လ်က္ 
ရွိသည္။

အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၏ တစ္ဝက္ေအာက္ေလွ်ာ့က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မဲမေပးႏိုင္ေခ် မ်ားေနပါက တိတိက်က်ရည္ရြယ္ ပစ္မွတ္ထားၿပီး မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးျခင္း ျပဳလုပ္ 
ျခင္းသည္ ထိေရာက္ႏိုင္သည္။ ထိုအခါ ထိုသက္ဆိုင္ရာ CSO (အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အစည္း 
အ႐ံုး) မ်ားကို EMB မ်ားကလည္း ကူညီမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဝင္ေရာက္ကိုယ္စားျပဳ အေရြးခ်ယ္ခံရန္အတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္။ 
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ တန္ဇနီးယားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ 
အေရြးခ်ယ္ခံရန္ ၊ မဲေပးရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ၎တို႔ႏွစ္သက္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကို မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း 
အားေပးတိုက္တြန္းထားေသာ စာအုပ္ငယ္မ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈသည္ ပါတီစံု ဒီမိုကရက္တစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပ 
ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္လာေလၿပီး အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးကာစႏိုင္ငံမ်ား 
ျဖစ္ေသာေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ က်ား၊မ အခ်ိဳးညီမႈကဲ့သို႔ပင္ 
တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳးညီမႈသည္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္၊ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပဳလုပ္ခိုင္းရန္ စပ္ဆိုင္ေလကာ အတြင္းပိုင္းရွိ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးေရးတို႔ႏွင့္ပါ သက္ဆိုင္ေလသည္။

တန္ဇနီးယားတြင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒တုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ဖက္ျဖစ္ေသာ ျပည္မႏွင့္ 
ဇန္ဇီဘာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေလသည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားရွိ EMB ၏ 
ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ခ႐ိုေအးရွားဘက္မွ ႏွစ္ဦး ၊ေဘာ့စနီးယားဘက္မွႏွစ္ဦး ႏွင့္ “အျခား” တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ၂၁ 
လ တစ္ႀကိမ္လွည့္လည္မႈႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုလႊဲေျပာင္းခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ပါတီတို႔မွ တစ္ဦးစီ ပါဝင္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေရာေႏွာပါဝင္ေရးကို ေဘာ့စနီးယား 
ႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းရွင္းျပထားေလသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ 
EMB ၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ တန္းတူရည္တူဆက္ဆံမႈအတြက္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ 
ေထာက္ခံမႈကို ပိုမိုရရွိႏိုင္ေစေလၿပီး ထိုအရာကပင္ ေနာက္ဆံုးထြက္လာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို 
လက္ခံရာတြင္ေကာင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိေစႏိုင္လာလိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းတို႔တြင္ EMB  ဝဘ္ 
ဆိုဒ္အပါအဝင္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔သံုးေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား 
မ်ိဳးစံုကြဲျပားမႈႏွင့္ အားလံုး၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
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ႏိုင္ငံျခား အေျခစိုက္ ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဘက္မွ ဖိအားသည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားဘက္မွ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိေတြ႕ခြင့္ရရွိမႈ ေသခ်ာေအာင္ က်ိန္းေသေပါက္ ရရွိႏိုင္ရန္ 
EMB ဘက္မွ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္အတြက္ ပိုမို၍ လိုအပ္လာျပီျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး အဆိုျပဳလႊာသည္ မသန္ 
စြမ္းသူမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်ျဖင့္ ထိေတြ႕ ခြင့္ရႏိုင္ 
ေရးကုိျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ထိုထိေတြ႕ခြင့္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးမ်ား ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ား 
လြန္းလွသျဖင့္ EMB (ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားဘက္မွ) ဘတ္ဂ်က္ေငြဆုိင္ရာ ၾကပ္မတ္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
အခ်က္မ်ားတြင္ စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေလသည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အထူထိေတြ႕ရပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ မိုဘိုင္းစနစ္ျဖင့္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ေဆး
႐ံုေရာက္ေနေသာအိမ္မွမထြက္ခြာႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းက်ေနေသာ၊ ႏိုင္ငံျပင္ပမွ မဲေပးရေသာ 
သူတို႔အတြက္ပါမဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဒသတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမွီခိုေနရသူမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံ 
ျပင္ပတြင္ေနရေသာ မ်ားျပားသိသာလွသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား (အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္ႏွင့္ ဆယ္ရာလီ႐ုန္း 
တြင္ကဲ့သို႔)မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ 
ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈကို ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္လည္းေပးကာ မွတ္ပံုတင္စာရင္း 
ေရးသြင္းျခင္း၊ မဲ႐ံုႏွင့္လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအား မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနႏွင့္ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ 
ေပးျခင္း၊ အျမင္အာ႐ံုႏွင့္ အၾကားအာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာသူမ်ားအား  မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း 
သို႔မဟုတ္ မဲေပးျခင္းတြင္ အေထာက္အကူေပးျခင္းႏွင့္ အျမင္အာ႐ံုအားနည္းသူမ်ားအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
မဲစာရြက္အလြတ္ကဲ့သို႔ေသာ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 
EMB  လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ သားသည္မိခင္မ်ား၊ မသန္စြမ္းေသာ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား အထူးသျဖင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းေသာ ေန႔မ်ားႏွင့္ မဲေပးေသာေန႔မ်ားတြင္ 
ဦးစားေပးဆက္ဆံသြားမည္ျဖစ္သည္။

အယ္လ္ေဘးနီးယားတြင္  EMB ဘက္မွ မဲဌာန႐ံုအျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ေနရာအေဆာက္အဦးမ်ား 
တြင္ဘီးတပ္ဝွီးခ်ဲ ကုလားထိုင္မ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္းေလွ်ာမ်ား ေဆာက္လုပ္တပ္ဆင္ေရးတို႔ 
အတြက္EMB မွ က်သင့္ေငြကို ေပးေလသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေဆာက္အဦးမ်ားကို ေရြးေကာက္ပဲြဲကာလ 
ျပင္ပတြင္ ကာလၾကာရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ ရရွိသြားေလသည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားတြင္ မွတ္ပံု 
တင္မပါေသာ သူမ်ားကိုလည္း မဲေပးခြင့္ျပဳၿပီး လိုင္ဘီးရီးယားတြင္ အိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားအား အျခား 
တပါးေသာ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေနထုိင္ေနစဥ္အတြင္း ၎တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မဲေပးရန္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း 
ေရးသြင္းခြင့္ ျပဳသည္။
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CSO (အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအစည္းအ႐ံုး) မ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန 
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ EMB အားခြဲျခား ဆက္ဆံခံေနရေသာ အုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ကာ 
၎တို႔ကို ထိေတြ႕ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးေသာေၾကာင့္ က်သင့္ေသာ ကုန္က်ေငြမ်ားအား ျပန္လည္ေပး 
ေဆာင္ရာတြင္ပင္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒမူေဘာင္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ EMB မူဝါဒ 
သည္ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ 
တားဆီးကန္႔သတ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ မည့္သည့္ဌာနအတြက္ မည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ မဲေပးရာတြင္တန္းစီျခင္းကို သို႔မဟုတ္ 
ေနရာကို ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမသက္သက္ခြဲျခားထားရန္ လိုအပ္/မလိုအပ္ တို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေနႏိုင္သည္။ ထိေတြ႕အသံုးျပဳျခင္း (ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ) ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားဓာတ္
ပံု႐ိုက္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အမွတ္အသားျပဳရန္ ျမင္သာေသာဖ်က္မရ 
ေသာမင္ကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားနက္နက္ရႈိင္းရိႈင္း အသံုးခ်ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ EMB အေနႏွင့္ ထို ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ EMB ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္သမွ်၊ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ပံုအား ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ပါဝင္ျခင္းကိုမတားဆီးသမွ် ကာလပတ္လံုး ၎၏ တည္ 
ေဆာက္ပံု မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပုံ အဆင့္ဆင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလးစားမႈျပႏိုင္ပါက ထိုအသိုင္းအဝိုင္း 
အတြင္း ၎အားလက္ခံလာေစမႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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အခန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

• EMB တစ္ခု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၎၏ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းတြင္ 
ကြဲကြဲျပားျပား ထုတ္ေဖာ္ျပသထားခ်င္မွ ထားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ EMB ၏ မရွိမျဖစ္ေသာ အစိတ္ 
အပိုင္းမ်ားမွလြဲ၍ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ေရြး 
ေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အမ်ိဳး 
အစားႏွင့္ အေရအတြက္ ေပၚမူတည္ၿပီး တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိုလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ သာမန္ထက္ ေလ်ာ့ 
နည္း၍ လုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္.

• EMB  ၏ မရွိမျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အဓိကက်ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ -
 – မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သူကိုဆံုးျဖတ္ေပးရျခင္း
 – ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သူတုိ႔အေပၚ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအား လက္ခံရယူျခင္း 

ႏွင့္ အတည္ျပဳေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရသည္ (ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား 
အတြက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္) 

 –  ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးျခင္း
 –  မဲမ်ားကို ေရတြက္ျခင္းႏွင့္
 –  မဲစာရင္းစုစုေပါင္းကို တြက္ခ်က္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

• EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာဌာန)အေနႏွင့္ တာဝန္ယူေကာင္းယူရႏိုင္ေသာ အဓိက 
မက်သည့္ တာဝန္မ်ားမွာ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ နယ္ေျမပိုင္းျခားကန္႔သတ္ 
ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖ 
ရွင္းေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

• EMB ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ “စီမံႀကီးၾကပ္” 
ႏိုင္ေသာအာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိၾကၿပီး 
ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည္တို႔မွာေတာ့ အင္မတန္မွ နည္းၾကေလသည္။။ EMB  အမ်ားစု၏ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာတရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဌာနမ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကို 
ခံရေလသည္။

•  အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို ေသခ်ာအထူးျပဴေသာသ ဌာနထက္ EMB ကို 
ခန္႔အပ္ေသာအခါ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ေသာ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္း 
ခ်က္မ်ားရွိေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံု 
တင္ စာရင္းေရးသြင္းရန္ အခ်က္အလက္မ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ ျခင္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ္ပြဲမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိ 
ပညာေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားမွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအား 
အတည္ျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

• EMB တို႔အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မွျပ႒ာန္းထားေသာ အနည္းဆံုးလိုအပ္ 
ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ၎တို႔အမႈထမ္းေသာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ထိေတြ႕အသံုးျပဳရ 
ေရးႏွင့္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္  EMB  အတြင္း၌ က်ား၊မ 
လိင္အခ်ိဳးညီေရး ပါဝင္ၿပီးအက်ယ္တဝင့္ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈပံုစံထိ ပါဝင္ကာ၊ တိုင္း 
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ရင္းသားလူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို အနည္းငယ္ေျဖရွင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအတြင္း 
ညီမွ်ျခင္းႏွင့္ တန္းတူရည္တူရွိျခင္းတို႔ကိုျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
လံုးကို အထူးသျဖင့္ အပယ္ခံဖိႏွိပ္ခံျဖစ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းတို႔မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို သာတူညီမွ် 
ထိေတြ႕ အသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္တို႔ကို ေပးထားျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသဟဇာတျဖစ္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာဆိုင္ရာက်င့္ထံုးတို႔ကို အသိ 
အမွတ္ျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ EMB  မူဝါဒတို႔သည္ EMB  ဘက္မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ ဝိေရာဓိတုိ႔ကိုေရွာင္ရွားေစျခင္းျဖင့္ မသင့္ေတာ္ေသာ အျပဳ 
အမူတို႔ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ကူညီႏိုင္လိမ့္မည္။

• က်င့္သံုးခိုင္း၍ ရႏိုင္ေသာ က်င့္သံုးမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္ၿပီး EMB အား သိကၡာ၊ က်င့္ဝတ္၊ အဂတိ 
ကင္းစင္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပညာရွင္ဆန္ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္ ကူညီ 
ေပးေလသည္။
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ (TSE) သည္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးရာ အေျခခံဥပေဒ 
တြင္ အသစ္ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့ထားေသာ အဓိကအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အတိတ္တစ္ခ်ိန္တုန္းက 
ေရြးေကာက္ပြဲကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳ႐ံုမွ်ျဖင့္ စစ္ခင္းခဲ့ေသာအခ်ိန္တြင္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ၎၏အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ 
ပညာရွင္ဆန္မႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းဌာနတစ္ခုကုိဖန္တီးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ 
သည္။ ေကာ့စတာရီကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ပံုစံသည္ လက္တင္အေမရိက ျပည္သူ႔ဥပေဒ 
တြင္ TSE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္) ကို ဥပေဒျပဳေရး၊ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔ႏွင့္ 
တန္းတူျဖစ္ေသာ တုိင္းျပည္၏ စတုတၳေျမာက္ဌာနခြဲေနရာကုိ  နည္းစနစ္တက်ပင္ေပးလုိက္ေသာမွတ္တုိင္ 
တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလသည္။

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒမူေဘာင္

TSE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာခံု႐ံုးခ်ဳပ္) ၏ အလုပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ဆိုင္ 
ေသာ  ႏိုင္ငံေရးအေျခခံဥပေဒ၊ လက္ရွိႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ခံု႐ံုးမ်ားမွထုတ္ျပန္စာမ်ား  မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားမွ ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပါတီျပ႒ာန္း ဥပေဒမ်ား၏ေအာက္တြင္ရွိေသာ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ တိုင္းျပည္၏ လတ္တေလာဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
အတြင္းတြင္ ရွိေနသည္( ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၊ ပုဒ္မ ၃ တြင္ ရႈ)

စာျဖင့္ေရးမထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒ၏ 
အဓိက အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဓေလ့့ထံုးတမ္းမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ 
ညီေသာ လက္ေတြ႕အသံုးခ် တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး 

*  မူရင္းလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေကာ့စတာရီကာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္ကို ေလ့လာႏို္င္သည္။ Rubén Hernández Valle, 
‘ကိုစတာရီကာ: လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စာကိုယ္’ , ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒီဇိုင္း: International IDEA လက္စြဲ 
စာအုပ္ (Stockholm: International IDEA, 2006), စာမ်က္ႏွာ ၇၆-၉။
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၎တို႔သည္ ခံု႐ံုးမွအပ အျခားေသာသူမ်ား အားလံုးကိုပါ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုတရားစီရင္ 
ေရးတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ကိုင္တြင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားအားလံုးသက္ဆိုင္ေသာ ပါတီမ်ားကိုလည္း နည္းစနစ္ 
က်က် အေၾကာင္းၾကားျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။

တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သူ၏စာေတြ႕သေဘာႏွင့္ အရာ TSE ၏ တာဝန္သည္ ဒီမိုကေရစီဆန္ဆန္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ 
ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေကာ့စတာရီတာျပည္သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ  
ေပးႏုိင္ေသာပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွကာ မီွခုိအားထားရႏုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြလုဲပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ 
ကာ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုတာဝန္ကို ေအာင္ျမင္ရန္ TSE ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေလးရပ္ကို ျပဳမူရမည္

၁။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိစီမံခန္႔ခြဲျခင္း: မဲေပးခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို က်င္းပ၊ ၫႊန္ၾကားၿပီး ထိန္း 
ခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂။ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း: သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေမြးျခင္း၊ ေမြးစားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ 
ကြာရွင္းျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေကာ့စတာရီကာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္ ခံယူျခင္းကိစၥ 
မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္စာရင္းသြင္းထားၿပီး အတည္ျပဳေပးျခင္း

၃။  တရားစီရင္ေရး : တရားစီရင္ေရးဌာန၏ ေအာက္တြင္ရွိေသာ တရားစီရင္ေရး၏ အဆင့္ေပါင္း 
မ်ားစြာျဖတ္သန္းလည္ပတ္ရေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေဘာင္ကို ျဖတ္ထြက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၉ 
ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒက TSE ကိုေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ 
အသနားခံခြင့္မရွိေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္မိန္႔အာဏာခ်မွတ္ခြင့္ကို ေပးထားေလသည္။

၄။  ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ျခင္း :  ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေက်ာင္းသား 
မ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ရည္ရြယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ  
ေခါင္းစဥ္မ်ားသုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီ၏တန္ဖိုးႏွင့္ ျပည္သူ 
တို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္  
စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ TSE သည့္အျမင့္ဆံုး အာဏာရရွိထားသူျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံ 
လံုးအႏွံ႔တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ႐ံုး ၃၂ ခုရွိၿပီး အျခားေသာအတိုင္းအတာပမာဏ တစ္ခုထိရွိသည့္ 
ဌာနမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေလသည္။ ၎တြင္ သက္တမ္းအပိုင္းအျခားႏွင့္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေသာ တရားသူႀကီးသံုးဦးႏွင့္ အစားထိုးတရားသူႀကီး သံုးဦးရွိၿပီး ထိုအစားထိုးတရား 
သူႀကီးသံုးဦးမွာ တရာ႐ံုးခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးတစ္ဦးတြင္ ရွိရမည့္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုရမည့္ 
သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တရား႐ံုးမွ ခံု႐ံုးအတြက္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ေျခာက္ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္ႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္ၿပီး ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ညီလာခံတို႔၏အကူအညီကုိမရယူဘဲ လူသိရွင္ၾကားပင္ 
ယွဥ္ျပိဳင္ေစၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းတြင္ ခံု႐ံုးကို တရား 
သူႀကီးငါဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေလသည္။
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ဘ႑ာေရး

TSE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္)  သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္သာ လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး အားလံုးတို႔အတြက္ အသင္းအဖြဲ႕၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို 
လိုအပ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွအတည္ 
ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။

တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္း

TSE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္) ကို စာေတြ႕သေဘာအရလႊမ္းမိုးေသာ မူေဘာင္သည္ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈအား တရားမွ်တေရးအဂတိကင္းစင္ေရး၊ မွန္ကန္ေရး၊ လုပ္ငန္းကိုပဓာနျပဳျခင္း၊ ပြင့္လင္းျခင္း 
ႏွင့္ တာဝန္ခံျခင္းတို႔အတြက္အျမဲမျပတ္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ေရွးရႈထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘက္ဂ်တ္ေငြ 
ဆိုင္ရာဥပေဒသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို TSE ထံသို႔ ႏွစ္စဥ္ခ်ေပးေလသည္။ ၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအားလံုးသည္ အမ်ိဳးသားဘ႑ာေရးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္ ညီလာခံ၏အကူအေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ 
အေထြေထြဘ႑ာေရးထိန္းသိမ္းမႈဌာန၏ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ပင္ ရွိေလသည္။

TSE သည္လည္း အသင္းအဖြဲ႕ေပါင္းစံုဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကြန္ယက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေလ 
သည္။ ထိုကြန္ယက္သည္ ၎၏ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ထုတ္ေဝခ်က္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ေစေရးအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပး 
ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေလသည္။

၎၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ကာလအတြင္းတြင္ TSE ဘက္မွလည္း ၎၏ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ 
အခ်ိန္ျပည့္ကို ေရးသားထုတ္ေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေလသည္။ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဘက္ဂ်တ္မ်ား 
ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အသစ္ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ထပ္ေပါင္းဝယ္ယူျခင္းမ်ား၏ 
အေသးစိတ္မ်ား ႏွစ္စဥ္အလုပ္စီမံကိန္းအျပင္ လုပ္ခေငြေပးေခ်မႈစာရင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ေနာက္ပိုင္းရွိ 
အရာမ်ားသည္ ႏွစ္တိုင္းေဒသခံအာဏာပိုင္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူသိရွင္ၾကား ခ်ျပေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိတို႔၏ ပညာရွင္ဆန္မႈ 

စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ TSE သည္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏  အျမင့္ဆံုးေစာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ရရွိေသာထိေရာက္သည့္ ေရြး 
ေကာက္ပြတဲစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္ လူစုေဆာင္းၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ 
ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္သားမ်ား 
အတြက္လည္း အျမဲမျပတ္ေလ့က်င့္ေနရေလသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက TSE သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္အုပ္စု 
တစ္စုဖြဲ႕စည္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပညာရွင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝန္ထမ္းအရည္အခ်င္း သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ေလသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္မႈသည္ ေကာ့စတာရီကာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံ 
ခန္႔ခြဲေရး၏ ခြန္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
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ပံုမွန္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ TSE ဘက္မွ ယာယီေရြးေကာက္ပြဲဝန္ထမ္း
မ်ားအားေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကူညီသူႏွင့္ တာဝန္ခ်မွတ္ေစခိုင္းျခင္း
ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသား ဘုတ္အဖြဲ႕) ၏ တာဝန္အခ်ိဳ႕ကုိ ထမ္းေဆာင္ခိုင္းေလသည္။ ထိုတာဝန္မ်ားကို ေအာင္ 
ေအာင္ျမင္ျမင္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္လည္း TSE ဘက္မွ ၎တို႔အား ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အရာမ်ားအားလံုး 
ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထား ေလသည္။

မီဒီယာ ဆက္ဆံေရး

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒက ဆႏၵမဲေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝါဒျဖန္႔မႈကို 
လူထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားေလသည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းက TSE အား 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားကိုအခ်ိဳ႕ေသာ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား ေပးအပ္ေလသည္။

•  TSE ႏွင့္ ႀကိဳတင္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေပးေရးသြင္းထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူထုမီဒီယာမ်ား 
သာလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝါဒျဖန္႔ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကိုလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ 
အေနႏွင့္လည္းေရြးေကာက္ပြတဲြင္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးကုိ တန္းတူညီတူဆက္ဆံ 
ပါ့မည္ဟု အာမခံထားရမည္ျဖစ္သည္။ မဲေကာက္ခံေသာ၊ စစ္တမ္းေကာက္ခံေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသည္ TSE  ထံ စာရင္းေပးထားၿပီးျဖစ္ရမည္။

• ခရစၥမတ္ကာလ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ႏွင့္ - ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ 
သံုးရက္တြင္ ေၾကျငာမ်ားကို လံုးဝပိတ္ထားေလသည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မဲေပးျခင္းႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား 
ထုတ္ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႕ေဝျခင္းကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ သံုးရက္အလိုတြင္ မလုပ္ 
ရန္ ပိတ္ပင္ထားေလသည္။ ထိုစည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ မည္သည့္လူထုမီဒီယာ၏ ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴးမဆို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေရးယူပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဆႏၵခံယူပြလုဲပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္၍ စည္းကမ္းတစ္ခုကခ်မွတ္ထားသည္မွာ လူထုမီဒီယာ 
အေနႏွင့္ TSE အား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းထားေသာ ဝါဒျဖန္႔ေဝမည့္ ေနရာ 
အကြက္ႏွင့္ ထိုထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈအတြက္ တာဝန္ရွိေသာသူမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း အပတ္စဥ္အေၾကာင္း 
ၾကားရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လူထုမီဒီယာဘက္မွ လက္ရွိက်သင့္ေငြအဖိုးအခမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား သက္ 
ေရာက္ေသာ မည့္သည့္မြမ္းမံမႈကိုမဆို အစီရင္ခံစာတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

TSE အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝါဒျဖန္႔ေဝမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ 
ခြင့္မရွိဟူေသာ အခ်က္အားေထာက္ျပရန္အေရးႀကီးေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ အမ်က္ထြက္ပါလွ်င္ သူသည္ သက္ဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးဌာနႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒပုဒ္မအမွတ္ ၁၇၅၈ တြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ “ေရဒီယို ဥပေဒ” အရ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ေၾကျငာၿပီးေနာက္တြင္ TSE အေနႏွင့္ ေရဒီယိုေၾကျငာအစီအစဥ္ႏွင့္ TV ဌာန 
တို႔တြင္အပတ္စဥ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အခမဲ့ မိနစ္ ၃ဝ ထုတ္လႊင့္ 
ခြင့္ရေၾကာင္း မွတ္ထားရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။
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အျခားေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

၁၉၄၉ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒက TSE အား ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ 
တြင္အစိုးရ၏ ဌာနခြဲမ႑ိဳင္သံုးရပ္မွ အမွီအခိုကင္းေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ အဆင့္ 
အတန္း သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၎ႏွင့္ အျခားေသာျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ဆက္ဆံေရးသည္ အစိုးရ၏ စတုတၳဌာနခြဲမ႑ိဳင္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

TSE သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ သက္ဆိုင္ေန 
ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ႏိုင္သည္။ ၎၏ အခ်ိဳ႕ေသာျပည္တြင္းမွ 
ပူးေပါင္းသူမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူပိုင္တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ 
သမၼတႏိုင္ငံ၏  အေထြထြဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ 
၎အေနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA ၊ UNDP ၊ OAS ၊ ကြန္ရဒ္ အဒ္ဒီေနာ္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္အေမရိကန္ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး အသင္း ( IIDH) ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထား
သည္။

TSE သည္ အေမရိက အလယ္ပိုင္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအသင္းႏွင့္ ကရစ္ဘီယန္ 
(Tikal လုပ္ေဆာင္စဥ္) ႏွင့္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာသမဂၢ (UNIORE) ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအသင္းအဖြဲ႕ ႏွစ္ရပ္လုံးက ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
ဌာနမ်ားအၾကားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးကို တည္ေထာင္ 
အားေပးေလသည္။

နည္းပညာအသစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

TSE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အသင္း 
အဖြဲ႕မွေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ 
ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ 
ရန္ နည္းပညာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရး ဌာနရွိသည္။ လက္ရွိလုပ္လက္စျဖစ္ေသာ အဓိက 
စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္ဌာနဆိုင္ရာ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးဌာနမွ စက္ႏွင့္ 
အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေနျခင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီးေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပထဝီဝင္ အခ်က္အလက္စနစ္မ်ားႏွင့္ 
မွတ္ပံုတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝေရးစနစ္အား အင္အားေကာင္းေစရန္ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း 
အပါအဝင္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ TSE သည္ ညီလာခံမွအတည္ျပဳလိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥ 
မ်ားကိုဥပေဒျပဳေရးလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
ညီလာခံ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ TSE ၏ဆႏၵႏွင့္ဖီလာေနပါက သို႔မဟုတ္ TSE ဘက္မွတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 
အလုပ္မခံရပါက ညီလာခံမွ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားကို ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးပံု 
ႏွစ္ပုံ၏ ေထာက္ခံခ်က္ရ႐ုံႏွင့္ပင္ အတည္ျပဳႏုိင္ေလသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ပင္ အေျခခံဥပေဒကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ တစ္ခုမလုပ္မီ ေျခာက္လအလိုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေလးလအၾကာအတြင္း ညီလာခံ 
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ဘက္မွေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာမည္သည့္ဥပေဒကိုမွ TSE ၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ အတည္ 
ျပဳႏိုင္ခြင့္မရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားေလသည္။

လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ TSE မွ ညီလာခံသို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုေၾကာင့္ 
ရလာေသာ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအဆိုတင္သြင္းခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းႏွစ္ခုၾကာေအာင္ 
မ်ားစြာေသာေႏွာင့္ေႏွးမႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ 
တြင္ ဥပေဒအသစ္ကိုအတည္ျပဳရန္ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎သည္လည္း ေကာ့ 
စတာရီကာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈကို ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈတြင္ အခန္းႀကီးမ်ား ပါဝင္မႈရလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း ဒီမို 
ကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ က်ား၊ မ အခြင့္အေရး တန္းတူရေရးအတြက္ 
ညီတူညီမွ်ရွိျခင္းႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းႏိုင္ျခင္း၊ ပါတီဘ႑ာေငြ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး တိုးတက္လာျခင္း၊ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းမႈဌာနကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ TSE အတြင္းတြင္ ဒီမို 
ကေရစီေလ့လာေရးႏွင့္ တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (IFED) ကိုတည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ခဲ့သလို ပ်က္ကြက္မဲမ်ားကို တာဝန္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္

က်မ္းကိုး

Código Electoral 2009, Decreto LegislativoNo. 8765, República de Costa Rica

International IDEA, Experiencias de reforma política y electoral en Colombia, Costa Rica y 
México desde la perspectiva comparada latinoamericana [A Comparative Latin 
American Perspective of Political and Electoral Reform Experiences in Colombia, 
Costa Rica and Mexico] (Stockholm: International IDEA, 2009)

Tribunal Supremo de Elecciones, Informe de Labores 2011 [Activity Report 2011]  (San 
José: TSE, 2012)
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား

အာေမးနီးယားသည္ လူဦးေရသံုးသန္းမွ်သာရွိေသာ တိုင္းျပည္ငယ္ေလးျဖစ္ၿပီး ေကာ့ေကးဆပ္ 
ေတာင္ပိုုင္းေဒသတြင္ တည္ရွိကာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ အက္ဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ အီရန္ႏွင့္ 
တူရကီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ႐ုရွားသည္ တိုက္႐ိုက္ထိစပ္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မဟုတ္ေသာ္လည္း 
ထုိႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြအဲပါအဝင္အေပၚတြင္ အဓိကအားျဖင့္ လႊမ္းမုိးမႈ 
ရွိသည္။ အာေမးနီးယားသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲၿပီးေနာက္တြင္ လြတ္လပ္ 
သည့္တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ျဖစ္လာသည္။ ၎၏ ပါတီစံုႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ ၁၉၁၈-၂ဝ ေလာက္မွ စတင္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမဦးဆံုးေသာ အာေမးနီးယားသမၼတႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၂ဝ-၉ဝ မွ စ၍ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
သည္သာလွ်င္ တုိင္းျပည္၏ တစ္ခုတည္းေသာ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္လာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲသည္   
အေပၚယံ ဝတ္ေက်တန္းေက်မွ်သာလွ်င္ လုပ္ျခင္းျဖစ္လာသည္။ USSR ၏ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ကိစၥတစ္ခုကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အာေမးနီးယား၏ ပထမဆံုးေသာ EMB ကို ၁၉၉၅ ခုနွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒတို႔ကို က်င့္သံုးမႈျပဳလာခဲ့ၾကၿပီး ထို 
ဥပေဒမွပင္ EMB၊ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (CEC) တည္ေထာင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေလသည္။ EMB သည္ အမွီအခိုကင္းေသာ ပံုစံေအာက္သို႔က်ေရာက္သြားေသာအခါ 
အမွန္တစ္ကယ္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ အမွီကင္းပါ၏ေလာဟူေသာ ကိစၥသည္အႀကီး 
အက်ယ္ေမးခြန္း ထုတ္ခ်င္စရာျဖစ္လာသည္။ EMB သည္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားေသာ အစိုးရအထက္ 
လူႀကီးပိုင္းမ်ားကို ေမြးထုတ္ရာ ေနရာတစ္ေနရာ အျဖစ္လူသိမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ EMB ၏ 
ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ မၾကာခဏေျပာင္းလဲကာ ပါတီ၏ပံုစံမွာပညာရွင္ဆန္ေသာ ပံုစံျဖင့္အေျပာင္းအလဲအစား 
ထိုးခဲ့ကာ ထိုအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ယံုၾကည္မႈျမင့္တက္ 
လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပပူးေပါင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအသင္း 
(OSCE) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႐ံုးဌာန (ODIHR) ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ အစီရင္ခံစာတင္ရာတြင္အႀကံေပးေျပာၾကားသည္မွာ “ေရြးေကာက္ပြလုဲပ္ငန္းစဥ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ 
ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔အား ျပည္သူတို႔ယံုၾကည္မႈျမင့္တက္လာေစရန္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ တာဝန္မ်ားအား 
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လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထိုအခ်က္အတြင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္မထားေသာ အရာမ်ားမွာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း မဲေပးရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈရွိေစရန္ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရးတို႔အား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ 
ျခင္းႏွင့္ အင္အားတိုးျမႇင့္ထားေသာ မဲအေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းတို႔အား ဆန္႔က်င္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား”  ဟူ 
၍ ျဖစ္သည္။၁

ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 

အာေမးနီးယား၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ား လံုးဝမပါဝင္ေခ်၊ သို႔ေသာ္လည္း ေယဘုယ် ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုထုတ္ 
ျပန္ထားၿပီး သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတုိ႔အတြက္ အေျခခံျပ႒ာန္း 
ခ်က္ဥပေဒမ်ားကုိ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မည္သူတုိ႔က ေရြးေကာက္ပြအဲား 
က်င္းပႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်င္းပမည္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူပိုင္႐ံုးမ်ား 
၏အေျခခံတာဝန္မ်ားမွာ မည္သည္တုိ႔ျဖစ္သည္ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာဥပေဒသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စီမံခန္ခြဲေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အျခားေသာရႈေထာင့္မ်ား 
အပါအဝင္ကို စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေသာ အဓိက ဥပေဒစာတမ္းျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂ သည္ EMB 
၏ တည္ေဆာက္ပံု၊ အခန္းက႑၊ တာဝန္ႏွင့္အရည္အခ်င္းျပည့္မီ ေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၎သည္EMB အား စည္မ်ဥ္းဥပေဒအတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေသာ လုပ္ 
ေဆာင္စဥ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ/ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးခြင့္အာဏာကို 
ေပးအပ္ေလသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ 
စာရင္းေရးသြင္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲပံုစံမ်ား)၂

EMB ၏ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု

အာေမးနီးယားႏိုင္ငံရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ အဆင့္သံုးဆင့္ခြဲထားေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ CEC (ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္)၊ မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ 
မရွင္မ်ား (ConECs) ႏွင့္ စီရင္စုဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား (PECs) ျဖစ္ၾကသည္။ CEC (ဗဟို 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ ဥပေဒ 
ေရးရာကိစၥမ်ားအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိေသာ ဌာနျဖစ္သည္။ ConEC (မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္) မ်ားသည္ လက္ရွိရွိေသာ ၄၁ ခုေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကိုလိုက္၍ ဖြဲ႕စည္း 
တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၎တို႔ဘက္မွ မဲ႐ံုမ်ားရွိရလဒ္မ်ားကို 
စုစည္းကာလႊဲေျပာင္းေပးျပီ စီရင္စုအဆင့္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပး 
သည္။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၎တို႔သည္ အားလံုးျခံဳငံုက်င္းပျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၌ တာဝန္ရွိေသာ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ တူသည့္  တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးရေလသည္။ PEC (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) 
မ်ားသည္ ဆႏၵမဲေကာက္ခံျခင္းမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ေရတြက္ရန္ ( ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၈ဝဝ-
၂ဝဝဝ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရွိသည္) ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ႏွင့္ ConEC 
(မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မ်ားသည္ ေျခာက္ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ သက္တမ္း 
ရွိေသာ ပံုေသဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္ၿပီး PEC (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မ်ားသည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲကာလမ်ားအတြက္သာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
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EMB ၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဥပေဒအရ EMB တြင္ -

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ညီတူမွ်တူက်င့္သံုးေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အျခား 
ေသာ ေအာက္အဆင့္ရွိ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္လည္း ဥပေဒႏွင့္ ညီေစရန္၊

• CEC (ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္ရွိ ေကာ္မရွင္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္စဥ္မ်ား က်င့္သံုးျခင္း၊

•  ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားအား မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရး 
သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီ၏ဘ႑ာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

•  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအား ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ( စီရင္စုမ်ားအား ကန္႔သတ္ 
ပိုင္းျခားျခင္းကို ရဲမွလုပ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းအတြက္လည္း ၎တို႔တြင္ တာဝန္ 
ရွိသည္)

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားအား ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳေပးေရး၊

• ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအား စစ္မွန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးျခင္း၊
• ေရြးေကာက္ပြဲ ဘတ္ဂ်က္ေငြအား ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ နမူနာပံုစံမ်ားႏွင့္ ပံုစံမ်ားအား သတ္မွတ္ အဓိပၸာယ္ 

ဖြင့္ဆိုေပးျခင္း (လွ်ို႕ဝွက္မဲစာရြက္မ်ား  မဲေရတြက္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္စဥ္မ်ား အစရွိသည္ 
ျဖင့္)ႏွင့္ ၎တို႔အား ျဖည့္စြက္ပံုႏွင့္ ထိန္းသိမ္းပံုႏွင့္

•  မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝေျပာၾကားျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း စုစည္းမႈသည္ ရဲမ်ားမွေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး (ပုဂၢလိက ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကို 

လိုင္စင္ခ်ေပးၿပီး ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေသာ) အမ်ိဳးသား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုေကာင္စီက မီဒီမွတစ္ဆင့္ မဲဆြယ္ျခင္းကို စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေလသည္။

EMB ဖြဲ႕စည္းပံု

၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ EMB ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအား ပါတီအေျချပဳမွ ပညာရွင္ 
အေျချပဳစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာ 
ကြယ္သူ (အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦး) ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန (အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး) ႏွင့္ Cassation တရား႐ံုး (အာေမး 
နီးယားႏိုင္ငံ၏ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး ပါဝင္သည္) တို႔မွ အဆိုတင္သြင္းၿပီး သမၼတမွ ခန္႔အပ္ 
ထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ခုနစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတြင္ ပံုေသခန္႔အပ္ 
ထားေသာ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း ၂၅ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ConEC (မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) မ်ားသည္လည္း အဖြဲ႕ဝင္ခုႏွစ္ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ ၿပီးလာေရာက္ေလွ်ာက္ 
ထားသူမ်ားအနက္မွ CEC က ေရြးခ်ယ္ကာ လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာထားျခင္းျဖစ္သည္။ က်ား၊မ လိင္ 
အခ်ိဳးအစားတြင္လည္း CEC (ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) မွ ေကာ္မရွင္အရာရွိႏွစ္ဦး ႏွင့္ ConEC 
(မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ လိင္အမ်ိဳးအစား 
တစ္ဦးစီပါရမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ PEC (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မ်ားသည္လည္း အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦး 



134

ႏွင့္အထက္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးပါေသာ CEC က ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ CEC ဥကၠ႒မ်ား ဒုဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္း 
ေရးမွဴးမ်ားသည္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ PEC (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ ေနရာက႑ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက တင္ေျမႇာက္ထားသူမ်ားအနက္မွ CEC က ခြဲေဝ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ၿပီးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ိဳးက် ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပါတီမ်ားထဲမွရရွိေသာ ေနရာ 
အခ်ိဳးက်အရ ခြဲေဝခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလဒ္မွာ ထိုရာထူးေနရာမ်ား 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ကြဲျပားကာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ OSCE/
ODIHR ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ၂ဝ၁၂ တြင္ အစီရင္ခံစာတင္သည္မွာ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ရွိ 
လႊတ္ေတာ္တက္ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ဘက္မွ PEC (စီရင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ပါတီ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ)ကို ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ 
ရာထူးမ်ိဳးစံုတို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္  ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္းျပသလာေၾကာင္းႏွင့္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အပိုေဆာင္း အင္အားစု 
ႀကီးမွာမူ PEC (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မ်ားအတြင္းကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ 
၎အေနႏွင့္ မယံုၾကည္ေၾကာင္းကို ျပသေနေၾကာင္းကို ေျပာျပေလသည္။၃ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ OSCE/ODIHR တို႔မွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ 
မပါေသာေၾကာင့္ ConEC (မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)မွ အခ်ိဳ႕ေသာ ရာထူးမ်ား ထို 
ေကာ္မရွင္မ်ား၏ ဘက္လိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထည့့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။၄

EMB ၏ ဘ႑ာေရး

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခု လည္ပတ္ႏိုင္ေရး 
အတြက္  ဘ႑ာေငြသည္ ျပည္နယ္ဘ႑ာ အတြင္းမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာေစာစီးစီး 
က်င္းပခဲ့ပါလွ်င္သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာမွ လံုေလာက္ေသာဘက္ဂ်တ္ေငြကို ခ်န္မထားမိပါက အာေမး 
နီးယားဗဟိုဘဏ္မွ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသံုးခ်မည္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါက CEC မွ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထံမွ ေငြေခ်းယူမည္ျဖစ္သည္။ EMB 
ဘက္မွ ၎၏ ေရြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ေသာကာလအတြင္း အသံုးျပဳမည့္ ကိုယ္ပိုင္ 
ဘက္ဂ်တ္ေငြကို စာရင္းအၾကမ္းျပဳစုၿပီး အစိုးရထံသို႔ တင္သြင္းရသည္။ ထိုစာရင္းအၾကမ္းထဲတြင္ပါေသာ 
ႏွစ္စဥ္ဘက္ဂ်တ္ေငြစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳရသည္။

ဥပေဒက EMB ကိုအျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ားအပါအဝင္ ေငြေၾကး 
လက္ခံရယူျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ အျခားေသာ တစ္ဖက္တြင္လည္း ထိုစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းသည္ 
EMB အား မိမိကိုယ္ကို ပိုမိုအားကိုးေစၿပီး ျပည္နယ္ဘ႑ာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ 
အားလံုးက်ခံရေစသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ထိုအခ်က္က ၎၏ ျပည္နယ္ဘ႑ာမွ ေထာက္ပံ့ရန္ 
မတတ္ႏိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္ မသင့္ေတာ္ဟုသတ္မွတ္ထားေသာ) အသစ္ထပ္ေပါင္း တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြမတည္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။၅

ေရြးေကာက္ပြဲကာလမဟုတ္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ EMB ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္ 



135

ကာလသည္ စီမံကိန္းသစ္မ်ား စတင္ရန္အတြက္ စံျပအခ်ိန္ေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသိပညာေပးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ 
အတြက္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ တိုး 
တက္မႈတို႔အတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္ကေလးကို ဥပမာအားျဖင့္ EMB အား ဝင္ 
ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာတိုးတက္မႈႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ား ထပ္မံ 
ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထည့္ဝင္ထားေသာေငြမ်ားကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သံုးစြဲႏိုင္ 
သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈.၇ က တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖည့္စြက္ေပးထားပါသည္။၆

EMB ၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ 

CEC ဘက္မွ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အာေမးနီးယားသမၼတ 
ႏိုင္ငံ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန (လႊတ္ေတာ္မွခန္႔အပ္ထားေသာဌာန) ႏွင့္ အျခားတစ္ခုျဖစ္ေသာ တစ္သီးပုဂၢလ 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ CEC အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စာရင္းစစ္ဌာနသို႔ တင္သြင္းရသည္။ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု 
ၿပီးတိုင္း သံုးလအတြင္း CEC ဥကၠ႒မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာတင္ရေလသည္။ CEC သို႔တင္ရေသာ ထိုအစီရင္ခံစာကို 
ConEC (မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မ်ားမွ ေရးသားရေလသည္။ EMB ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တရားမွ်တမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေအာက္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေအာက္၊ လုပ္ရပ္ေအာက္ႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အေရးယူမႈမရွိပါက အထက္ေကာ္မရွင္သို႔ အသနားခံစာတင္ႏိုင္ေလကာ ထို CEC  
သို႔ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္လည္း စီမံၫႊန္ၾကားေရးဆိုင္ရာ တရား႐ံုး၏ စီရင္မႈေအာက္တြင္ ရွိေလသည္။ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ EMB ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းပံုအားေဝဖန္ခဲ့ၾကေလသည္။ OSCE/ODIHR ၏ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ တရား႐ံုး 
၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုသည္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ၎တို႔၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မစဥ္းစားေပးသကဲ့သို႔ မၾကာခဏ 
ျဖစ္ေစသည္” ဟု ျဖစ္သည္။၇ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ တရား႐ံုးႏွစ္ခုစလံုးတို႔သည္ မၾကာခဏ 
ဆိုသလိုပင္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ပံုစံအတိုင္းသာ မၾကာခဏခ်ဥ္းကပ္ 
ေလ့ရွိသည္။ ထိုအခါတြင္ တိုင္ၾကားအစီရင္ခံခ်က္အမ်ားစုသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အပယ္ခံရေလ့ 
ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ နည္းစနစ္မက်ေသာေၾကာင့္ အပယ္ခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္လာသည္။၈

OSCE/ODIHR ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီရင္ခံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ 
အႀကံေပးထားေသးသည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား ၊ တရားဥပေဒစီရင္ေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ျပိဳင္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ညီတူညီမွ်ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္၊ မဲဆႏၵ 
ရွင္မ်ား၏ ဆႏၵလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔၏ သိကၡာရွိမႈကို ျဖစ္ေစ 
မည္ျဖစ္ေသာ ဥေပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ ထမ္းရြက္ျခင္းႏွင့္အနက္ 
ျပန္ဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထိုမွသာလွ်င္ မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား 
တြင္ မဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္ရာတြင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ျခင္းကို ပိတ္ 
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ပင္ျခင္းတို႔အား အနက္ျပန္ဆိုရရာတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထပ္ေပါင္းေျပာဆိုရလွ်င္ လက္ရွိ 
ရာထူးအား အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္ရာတြင္ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား
ကို အသုံးျပဳျခင္းအား ထည့္သြင္းအေရးယူရန္အတြက္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ 
သင့္သည္။ မဲဆြယ္ရာတြင္ အပုတ္ခ်နာမည္ဖ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည့္ အရာ 
မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းကို အေရးယူေသာ ဥပေဒအား ပယ္ဖ်က္သင့္ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမွ ပညာအရည္အခ်င္းေနာက္ခံႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ 
အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဆင့္အားလံုးအတြက္ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားအား ထုတ္ျပန္ထားသည္။ CEC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ -

• အဆင့္ျမင့္ဥပေဒပညာတတ္ကြ်မ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္ သံုးႏွစ္ရွိရမည္။

• ဥပေဒဘာသာရပ္တြင္ဘြဲ႕ ရရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္သံုးႏွစ္ရွိရမည္။

•  အဆင့္ျမင့္ ပညာအရည္အခ်င္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ဌာနမ်ား 
တြင္အနည္းဆံုးငါးႏွစ္ ျပည္သူ႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ ရွိရမည္။

• အဆင့္ျမင့္ ပညာအရည္အခ်င္းရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ သို႔မဟုတ္ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ႏွင့္  လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ 
အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။၉

ConEC (မဲဆႏၵနယ္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္) အဖြ႕ဲဝင္မ်ားအတြက္လည္း ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ PEC (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿပီးဆံုးေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 
CEC ဘက္မွ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ စီရင္စုမ်ားအားလံုးတြင္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈသင္ခန္းစာမ်ား က်င္းပ 
ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း ၎တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ား၏ စာရင္းကို 
တင္သြင္းႏိုင္သည္။ ထိုသင္ခန္းစာ ၿပီးေျမာက္သြားေသာအခါ အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ 
ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ေသာ သူမ်ားသည္ ၎တို႔အား စီရင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ 
အရာရွိအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္ေသာ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအရည္  
အေသြးျပည့္မီမႈဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈတြင္ ထိုပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ သင္ခန္းစာကုိတက္ေရာက္
ထားျခင္းမရွိေသာ ျပည္သူမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္သည္။ ထိုသင္ခန္းစာႏွင့္ စစ္ေဆးမႈတို႔အား 
လူထုမီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ NGO မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေလသည္။ ထိုသင္ခန္းစာမ်ား 
အျပင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ (၂ဝ၁၂ တြင္ IFES ႏွင့္ ေပါင္း၍) ကို PEC (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) 
၏ ခန္႔အပ္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မတိုင္မီ အခ်ိန္အနည္းငယ္ 
အလိုတြင္ PEC (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)  အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ထြက္သြားေလ့ရွိသည္။ 
၎တို႔ကို အစားထိုးရန္လူမ်ားမွာလည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ဒုတိယအေၾကာ့ မတက္ရေသးေပ။၁ဝ  ထို႔ 
ေၾကာင့္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ ပိုင္ႏိုင္ကြ်မ္းက်င္မႈညံ့ဖ်င္းလာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ 
စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာသည္။ ConEC (မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) 
မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ ေကာ္မရွင္၏ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။
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CEC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားမႈရွိရန္ မလိုအပ္ပါ။ ရွိရွိသမွ်ေသာ အထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လက္
ရွိေနရာျမဲရန္အတြက္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒစာေမးပြဲကို သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။၁၁ CEC အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာန အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ရာထူး 
သည္ ယခင္က ေကာ္မရွင္အသစ္ဖြဲ႕စည္းတိုင္း မၾကာခဏျဖစ္ေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန 
ဝန္ထမ္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္ကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 
၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေမလ ၆ ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၂ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုး OSCE/ODIHR အစီရင္ခံစာ 
အရ “ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီတြင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျခံဳငံုသံုးသပ္ပါက ပညာရွင္ 
ဆန္ၿပီးထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ရပ္မ်ားျဖင့္ စီမံႀကီးၾကပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ CEC ႏွင့္ TEC မ်ား 
[ConEC မ်ား]သည္လည္း ထင္ရွားၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ပံုစံျဖင့္လုပ္ကုိင္ကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တို႔အတြက္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးေလသည္။  မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာ မူ CEC ႏွင့္ TEC တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိသာ ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ရယူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ ေလွ်ာ့က်သြားေလသည္။ လုိအပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ဥပေဒမွ သတ္ 
မွတ္ထားေသာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားသည္” ဟု ေျပာၾကားေလသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမွာပင္ 
ေထာက္ျပထားသည္မွာ CEC ဘက္မွ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ TEC ႏွင့္ PEC (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) 
အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ OSCE/ODIHR သက္တမ္းရင့္ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ PEC  (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ေလ့က်င့္သင္ 
ၾကားေရးမွာ ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲညတြင္မဲေရတြက္ 
ရာ၌ PEC (စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)အေနႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရ 
သည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ OSCE/ODIHR ဘက္မွ ထပ္မံအႀကံျပဳသည္မွာ  “ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးကို ဆက္လက္သင္ၾကား 
သင့္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္သင့္ကာ အထူးသျဖင့္ မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ မဲစာရင္းစီျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳ 
သင္ၾကားေပးသင့္သည္”  ဟု ျဖစ္သည္။၁၂

မီဒီယာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 

မည္သည့္ ျပည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမွ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ 
သူမ်ားထံမွ အစီရင္ခံစာတက္မလာေပ။ မီဒီယာဘက္မွလည္းတက္မလာသလို EMB ဘက္မွလည္း 
တက္မလာေပ။ EMB ဘက္မွ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပည္သူ႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပညာရွင္ 
ဆန္ဆန္ခ်မွတ္ေပးျခင္း မီဒီယာမ်ားအား လာမည့္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ မၾကာခဏ 
ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ၎၏ 
တရားဝင္ ဝဘ္ဆိုက္အား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ CEC ပြဲမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မီဒီယာမ်ားမွ 
တက္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ျဖစ္သည္။ 

CEC (ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ႏွင့္ NCTR (႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုအတြက္ ႏိုင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္)တို႔မွ နီးနီးကပ္ကပ္ပူးတြဲ၍ အလုပ္လုပ္ၿပီး  CEC ဘက္မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲသတင္း 
အစီရင္ခံစာ တင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ မီဒီယာမဲဆြယ္မႈႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို 
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ကိုင္တြယ္ရာတြင္ NCTR (႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုအတြက္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္) မွ ေဒတာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို မွီခိုရသည္။

NCTR (႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ေရဒီယိုအတြက္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္)၏ အဖြဲ႕ဝင္ ရွစ္ဦး  
အနက္မွ တစ္ဝက္မွာ လႊတ္ေတာ္မွ ၆ ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဝက္မွာ သမၼတမွ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတမွေန၍လည္း ျပည္သူ႔႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယို 
ေကာင္စီမွ အဖြဲ႕ဝင္ငါးဦးကို ခန္႔အပ္ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆုိင္ရာ 
အစီရင္ခံစာတို႔ကလည္း ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွစ၍ မီဒီယာေဖာ္ျပမႈ ပိုမိုညီမွ်မႈရွိေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားကို အျမဲမမျပတ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။၁၃ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုၿပီးဟန္ခ်က္မွ်ေလၿပီး သမၼတေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲဆြယ္မႈတြင္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရဘက္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ 
အတိုက္အခံပါတီမ်ားထက္ ပို၍အေကာင္းဘက္မွ ေဇာင္းေပးေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အေျမာက္အျမား 
စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိေလသည္။လူထု ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားအေနႏွင့္လည္း အစိုးရ၏ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႊမ္းမိုး 
မႈကို ခံထားရေသာေၾကာင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ္လည္း အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္း မခံရေခ်။  ပုဂၢလိ္က 
႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားမွာမူ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘက္လိုက္ေသာေဖာ္ျပမႈမ်ားအတြက္ 
စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရကာ တစ္ခုမွာမူ ယူ႐ို ၂ဝဝဝ ခန္႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြင္း ဆိ္တ္ဆိတ္ေနရမည့္အခ်ိန္ကို စည္းကမ္းေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္တပ္ခံခဲ့ရသည္။ ဘက္ 
လိုက္ေသာ ေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားမွာမူ အေရးယူျခင္းမခံခဲ့ရေပ။

အျခားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

EMB ကိုယ္တုိင္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ေသာ အျခားေသာ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ဌာနမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ယွဥ္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔တြင္ ရဲ (မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအတြက္ တာဝန္ 
ရွိသူ) NCTR (႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုအတြက္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္)ႏွင့္၏ ျပည္သူ႔႐ုပ္ျမင္သံၾကား 
ႏွင့္ ေရဒီယုိေကာင္စီ (မီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူ) ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရ (CEC ၏ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္အရ မဲ႐ံုေနရာမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးသူ၊ မဲ႐ံုပံုစံေရးဆြဲေပးသူ အစရွိသည္ျဖင့္) ပါဝင္သည္။၁၄

အထက္ႀကီးၾကပ္စီမံေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဌာနခြဲမ႑ိဳင္မ်ားသည္ EMB 
၏ ဆက္ဆံေရးသည္ အတန္ငယ္မွ် ပူးေပါင္းလက္တြဲမႈရွိပါသည္။ အာေမးနီးယားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 
တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဌာနခြဲမ႑ိဳင္မ်ားသည္ အင္အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အမွီအခို 
လည္း သိပ္မကင္း တစ္သီးပုဂၢလမဆန္ဘဲ သို႔မဟုတ္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အတိုက္အခံျပဳျခင္းတို႔လည္း 
သိပ္မရွိၾကေပ။ EMB ကို ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအထက္တန္းလႊာအဖြဲ႕၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဟုပင္ သတ္မွတ္ 
ထားၿပီး ထိုအတိုင္းပင္ ျပဳမူလႈပ္ရွားရေလသည္။ 

တစ္သီးပုဂၢလ အမွီအခိုကင္းေသာ NGO မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ထင္ရွားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ EMB ၏ အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားအား အထူး 
ပင္ သတိထားသည္။ အျခားေသာ နည္းပညာတို႔ကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း EMB 
ႏွင့္နည္းစနစ္တက် ပူးေပါင္းၿပီး လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာ 
ေပးေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ မသန္စြမ္းသူတို႔ႏွင့္ အဆင္ေျပေသာမဲ႐ံုမ်ား အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။
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CEC (ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ဘက္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး 
သို႔မဟုတ္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္း 
ကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ CEC 
အတြက္ တရားဝင္အလွဴရွင္မ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ သာမန္ 
အားျဖင့္ CEC ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။

EMB  တစ္ခု၏ ၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒက ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ EMB တို႔သည္ ျပည္နယ္ဘက္ဂ်တ္ထဲမွ ေရြး 
ေကာက္ပြဲႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ေသာ ကာလမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြရရွိမည္ဟု အာမခံထားေလသည္။ 
EMB ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနကို အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ သက္တမ္းရွည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ဝန္
ထမ္းမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းသည္လည္း ၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အသင္းအဖြဲ႕ 
ဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္တို႔ိကို အေထာက္အကူျပဳေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ ယာယီဝန္ထမ္း ဆယ္ဦးခန္႔ကို 
ခန္႔ထားရေလ့ရွိသည္။ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဘ႑ာေငြက ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ေသာ ကာလမ်ားတြင္ 
စီမံကိန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေရးႏွင့္ အၾကံဉာဏ္သစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ႏိုင္ 
ေခ် အင္မတန္မွနည္းေလသည္။

နည္းပညာသစ္မ်ား

အာေမးနီးယား EMB သည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားစီစဥ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေပးစြမ္း 
ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ CEC ႏွင့္ ConEC  မ်ားအၾကား ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဖန္တီးရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ေအာင္ျမင္္မႈ တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ မဲဆႏၵနယ္အဆင့္ရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာႏွင့္ 
ျဖည့္ၿပီးေနာက္တြင္ ရလဒ္မ်ားသည္ CEC  ၏ကြန္ယက္တြင္ေပၚလာၿပီး ခ်က္ျခင္းပင္  CEC  မီဒီယာဌာနမွ 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာလိုက္ေလသည္။ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ CEC ၏ အစည္းအေဝးမ်ားအားလံုးကို 
မဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိ ConEC မ်ားမွ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ လိုက္မွီႏိုင္ေစရန္ ထုတ္လႊင့္ေပးရန္ ပါဝင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ CEC မွ ၎၏ ဝဘ္ဆုိက္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
အာေမးနီးယားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ ထိုဝဘ္ဆိုက္တြင္ CEC  
အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာအတိတ္ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈႏိုင္ 
ခြင့္ အဆင့္ထိကို ေပးထားသည္။

ကန္႔သတ္ထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးစနစ္သည္ ၂ဝ၁၁ တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ႏွက့္ သံ႐ံုးႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားသာ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး 
ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဌာနခြဲရွိေသာ အာေမးနီးယားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ တရားဝင္ ဝန္ထမ္း 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာလိုအပ္သည္ (စုစုေပါင္း အေယာက္ ၂ဝဝ ေလာက္သာရွိသည္) အျခားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
အတြက္မူ ႏိုင္ငံျခားမွ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရေသးပါ။
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ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးကို စီမံကိုင္တြယ္ျခင္း

EMB ဘက္မွ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ 
စတင္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိေသးေခ်။ ထိုအခ်က္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ အစိုးရမွ တစ္ဆင့္လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 
အစိုးရမွာပင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသစ္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ အခြင့္ အေရး 
ရွိေလသည္။ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာတြင္  EMB  ဘက္မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ရာတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေကာင္းေကာင္းေရးဆြဲေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎အေန 
ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔မတင္မီ အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းရဦးမည္ျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္မွ EMB  ၏ လြတ္လပ္မႈကို ကန္႔ 
သတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား

အာေမးနီးယား ဥပေဒတြင္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုက်င္းပရန္အတြက္ ခိုင္မာ 
ေသာ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးထားေလသည္။ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ (က်င့္ဝတ္ႏွင့္ မညီပါလွ်င္) ကြ် မ္းက်င္ ပညာရွင္ 
ဆန္မႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္မွစ၍ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာခဲ့ေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ 
ကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာသည္ EMB ၏ ယေန႔ရင္ဆိုင္ေနရာေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။  
၎ကိုႏိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္သူ  အထက္တန္းလႊာတို႔မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၎သည္လည္း အဂတိကင္းေသာ 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စနစ္ 
တက် ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ထိုအခ်က္ကိုေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား 
အားလံုးကို ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုးျမႇင့္ရန္လည္း လိုအပ္ေနျပီျဖစ္ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကို ျပည္သူတို႔ဘက္မွ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ 
လက္ခံမႈ တိုးျမင့္လာျပီျဖစ္ကာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အသိုုင္းအဝိုင္းမွ တက္ၾကြေသာတာဝန္ယူမႈ 
ရွိေသာ ေစ့စပ္ပါဝင္ႏိုင္တို႔လည္းပါဝင္လာျပီ ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခြဲေဝျခင္းသည္လည္း EMB  အတြင္းရွိ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ 
တိုးတက္မႈဌာနႏွင့္ လူငယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္သူအသိပညာေပးေရးကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား 
ဖန္တီးျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပလိမ့္မည္။ ပညာေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔လည္းပါဝင္
ကာထိုအရာတို႔က ေရရွည္တြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ား 
တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ေပးဆပ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေစလိမ့္မည္။

EMB အား ျပည့္ျပည့္ဝဝ အမွီအခိုကင္းေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြ်မ္း 
က်င္သူမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏  ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အမွီခိုကင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကို 
ရရွိေစႏိုင္ေသာတစ္နည္းပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာတစ္ဦး တစ္ဦးခ်င္း 
စီအတြက္ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ တာဝန္မ်ားသည္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ေရြး ေကာက္ပြဲလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာအရာမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
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မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ ဥေရာပပူးေပါင္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအသင္း (OSCE)/ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာရုံးဌာန (ODIHR)၊ 
အာေမးနီးယား ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေမလ (၆) ရက္၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္။ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ၊ 
၂ဝ၁၂။

၂။ အာေမးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အပိုဒ္ (၃၆.၁) “ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
သည္ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပံုမွန္ ဥပေဒႏွစ္ရပ္လံုးကို ျပ႒ာန္းသည္။ သို႔ေသာ္ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒကိုသာ ျပ႒ာန္းသည္” ။

၃။  ဥေရာပပူးေပါင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအသင္း (OSCE)/ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ရံုးဌာန 
(ODIHR) ၂ဝ၁၂။ 

၄။  ဥေရာပပူးေပါင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအသင္း (OSCE) / ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ရံုးဌာန 
(ODIHR) မွ ကာလရွည္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကိုႀကိဳတင္ 
အသိေပးထားသည္။ ဥပမာ- ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ 
ေယာက္၏ ဇနီးျဖစ္သည္။ ရည္ညႊန္း အမွတ္စဥ္ (၁) ၏ စာမ်က္ႏွာ (၈)။

၅။  ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးဌာန၏ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Liana Simonya ၏ 
အင္တာဗ်ဴးတြင္ EMB အတြင္း လက္ရွိအရင္းျမစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ သင္တန္းတစ္ခုတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ လူငယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံသား
အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏို္င္ရန္ အႀကံေပးခဲ့သည္။ 

၆။  ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ႀကိဳတင္ေငြအပ္ႏွံရမည္။ 
သတ္မွတ္ႀကိဳတင္ေငြကို မတတ္ႏို္င္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ ေတာင္းခံႏို္င္သည္။

၇။  ဥေရာပပူးေပါင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအသင္း (OSCE) / ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ရံုးဌာန 
(ODIHR) ၂ဝ၁၂။ 

၈။  Transparency International Anti-Corruption Center (TIAC) ၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ 
အာေမးနီးယားႏို္င္ငံ၏ ၂ဝ၁၂ ေမလ၊ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အစီရင္ခံစာ 
တင္သြင္းႏိုင္ေစရန္ စီမံထားသည္။ ထိုအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ မဲဆြယ္ျခင္းကာလတြင္ စည္းကမ္းခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားကို တုိင္ၾကားစာမ်ား မၾကာခဏရရွိသည္။ (ဥပမာ- ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳေန႔ႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေန႔မ်ားတြင္ မဲဆြယ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို 

၉။  အာေမးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ အပိုဒ္ (၄ဝ.၃)
၁ဝ။ Ruben Sargsyan ႏွင့္ အင္းတာဗ်ဴး၊ APR အုပ္စု ( Free Public Law Protective Youth)၊ ျပည္တြင္း 

NGO၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃ဝ) ရက္၊ ၂ဝ၁၂။
၁၁။ ျခြင္းခ်က္မ်ား: မီဒီယာေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ဥကၠ႒၏ လက္ေထာက္အရာရွိ၊ ရလာဒ္ 

ေပၚအေျခခံေသာ ရည္ညႊန္းလူမ်ား။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
၁၂။ ဥေရာပပူးေပါင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအသင္း (OSCE) / ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ရံုးဌာန 

(ODIHR) ၂ဝ၁၂။ 
၁၃။ Vardanyan ႏွင့္ Edgar, “ဥေရာပပူးေပါင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအသင္း (OSCE) / ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔ 

အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရံုးဌာန (ODIHR) ႏွင့္ အာေမးနီးယားေရြးေကာက္ပြဲမ်ား’၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ 
ကမၻာ: Yerevan မွ တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည့္ျခင္း၊ ၁၊ ACNIS၊ ၂ဝ၁၂။

၁၄။ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (စံသတ္မွတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား) ကို ေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပရာတြင္ ပါဝင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားလံုးအက်ံဳးဝင္သည္။ 
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EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အဓိက 
စီမံေရးႏွင့္ ေထာက္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔ ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။ အစိုးရပံုစံျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံကို အသံုးျပဳေသာအခါ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ခုလံုးသည္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုဝန္ထမ္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
အထက္မွခန္႔အပ္ထားေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားမွ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဥပမာအားျဖင့္ 
ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အစိုးရပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္တြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ေသာ EMB ၏ တက္ၾကြေသာေနရာ 
က႑ကုိ ယူေကာင္းယူလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ုံး၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရေသာ သုိ႔မဟုတ္ အလားတူေခါင္းစဥ္မ်ိဳး ခန္႔အပ္ထား 
ျခင္းခံေသာသူက မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ တာဝန္ယူရျခင္းမွာ ပို၍ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ 
အစိုးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ဖြဲ႕စည္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပံုစံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
ထားေလ့ မရွိေခ်။ ထိုအစား ၎တို႔သည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးအျဖစ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ 
ခန္႔အပ္ထားေလ့ရွိသည္။ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွာမူ ခြ်င္းျခက္ျဖစ္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံတြင္ EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားမွ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အမွီအခိုကင္းေသာ ပံုစံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB သည္ မူဝါဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုအဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္ (EMB ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္)  ထိုသူတို႔ 
သည္ ထုိတာဝန္အတြက္အထူးခန္႔အပ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ျပင္ပမွသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ 
တာဝန္မ်ားသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆင္တူေလသည္။ EMB  ၏ လမ္းေၾကာင္းကို လမ္းၫႊန္ 
ေပးရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည့္ႏွင့္ ပိုမိုလက္ 
ေတြ႕ဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုလုပ္ျခင္းက ေကာ္ပိုရိတ္ဘုတ္အဖြဲ႕အတြက္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ထို 
နည္းတူပင္ ပံုစံႏွစ္ခုကို ေရာေႏွာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမွီအခိုကင္းသည့္ EMB  သည္ “ဘုတ္” အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
၏ လမ္းၫႊန္ျခင္းကို ခံရသည္။

“အမွီအခိုကင္းေသာ ပံုစံ” သို႔မဟုတ္ “တစ္သီးပုဂၢလ အဖြဲ႕ဝင္” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုး 
ခ်ျခင္းသည္ EMB  ၏ လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ မေရာေထြးသင့္ေပ။ ထိုအခ်က္သည္ ၎၏လုပ္ရပ္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေနေလသည္ (အခန္း ၁ တြင္ၾကည့္)။ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ သူမ်ားသည္  
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အမွီအခိုကင္းကင္း တစ္သီးပုဂၢလဆန္ဆန္လႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအေပၚမူတည္၍ ခန္႔အပ္ 
ထားေသာသူမ်ားသည္ အဂတိကင္းကင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။ 

EMB   အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိန္းသိမ္းရန္ဟူေသာ ဖိအားေအာက္တြင္ သႏိၷ႒ာန္ခ်ၿပီး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း လိုအပ္ေလသည္။ စံျပအေနႏွင့္ EMB သည္ အရည္ 
အခ်င္း ေတာ္ေတာ္ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္ေသာ ဥပမာအားျဖင့္ ဥပေဒ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ေကာ္ပိုေရးရွင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ၎ 
အေနႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ေစရန္အတြက္ ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ 
EMB အေပၚျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ၌ -

(၁) EMB  ၌ခန္႔အပ္ရန္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပ႒ာန္းထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား 
အဂတိကင္းကင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

(၂) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္၏ အရည္အခ်င္းေပၚတြင္ အေျခခံ 
ထားေသာ ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါရွိေသာအခါ ျမင့္တက္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ 
ပံုစံသည္ ႏိုင္ငံေပၚမူတည္ၿပီးကြဲျပားႏိုင္သည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ခန္႔အပ္ပံုႏွင့္တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သက္တို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေသးစိတ္မ်ားသည္ အခ်ပ္ပို A တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးရာဆိုင္ရာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

အေျခခံအုတ္ျမစ္၊ အခန္းက႑ႏွင့္ အာဏာတို႔ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ သက္ေရာက္ေသာ ရာထူး 
ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီရွိေလသည္။ ကေနဒါတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္သည္ အခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္ဦးတည္း 
ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူျဖစ္ကာ စီမံၫႊန္ၾကားေရး  (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕အစည္း) ၏ ေခါင္းေဆာင္ 
လည္းျဖစ္သည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။ “ေကာ္မရွင္ အရာရွိ” 
တည္းဟူေသာမၾကာခဏအသံုးျပဳေသာ ေဝါဟာရသည္ ပံုမွန္အသံုးခ်ေလ့မရွိေခ်။ ပံုစံအေရာကိုသံုးေသာ 
ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားဟု သံုးႏႈန္းေလသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ေခါင္းေဆာင္ 
ျဖစ္သကဲ့သို႔ EMB ၏ အျပည့္အဝ မဲထည့္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည္ (EMB ၏ ေခါင္းေဆာင္ 
မဟုတ္ေသာ္ျငား) ကိုယ္စားႏွင့္ လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္အရာရွိတို႔သည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယတြင္ EMB  တြင္ အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးရွိသည္  ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိ 
ခ်ဳပ္ႏငွ္ ့ေရြးေကာက္ပြဲေကာမ္ရငွအ္ရာရွိႏစွဥ္ီးတုိ႔ျဖစသ္ည။္ ၿပီးေနာကတ္ြင ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ 
သက္တမ္းအရင့္ဆံုး အဖြဲ႕ဝင္ကို ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိဟူ၍ သိၾကေလသည္။ 
ျပင္သစ္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတြင္ EMB ၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ “ဥကၠ႒” ဟု 
ေခၚေကာင္းအေခၚခံရႏိုင္ၿပီး လက္တင္အေမရိကတြင္ “ေကာင္စီဝန္ႀကီး” ဟူေသာ စကားသည္ တစ္ခါ 
တစ္ရံတြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ သံုးႏႈန္းေလသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ပါကစၥတန္ရွိ ဥကၠ႒မ်ားသည္ ဥပေဒအရ ၎တို႔ကိုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားဟု သိၾကၿပီး EMB ၏ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရာထူးမ်ိဳး၏ ေနရာက႑သည္ ေကာ္ပိုရိတ္ေလာက၏ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဆိုင္ရာ ဥကၠ႒ 
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သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဆိုင္ရာ ၫႊန္မွဴးကဲ့သို႔ေသာ ရာထူးမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္တူေလသည္။ အျခားေသာ EMB  
မ်ားရွိ ရာထူးမ်ားႏွင့္ မတူသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အရာရွိခ်ဳပ္သည္ စီမံ 
ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားရရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားရာတြင္ ပိုမို 
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းရွိေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ အျခားေသာေကာ္မရွင္ 
အရာရွိမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတို႔၏ ေထာက္ပံ့ျခင္းကို ခံထားရျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုႏိုင္ငံ 
မ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိခ်ဳပ္သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံၫႊန္ၾကားေရးတို႔တြင္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ 
မ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဓိကက်ေသာရႈေထာင့္ 
မ်ားတြင္လည္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေျခအေန

EMB  တစ္ခု ထိထိေရာက္ေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၎၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အစိုးရ၊ 
လႊတ္ေတာ္၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ႏွင့္  ညီမွ်စြာဆက္ဆံႏိုင္ေသာ ေလးစားမႈကုိခံရေသာ အေျခအေနတစ္ခု 
ကို ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရရန္လိုအပ္သည္။ အိႏိၵယတြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦး ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ 
ရွင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိႏွစ္ဦးတို႔သည္  တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္တူေသာ 
အာဏာရာထူးမ်ိဳးကို ရထားေလသည္။ EMB ၏ေခါင္းေဆာင္သည္ အထူးသျဖင့္ သူ႔အားအစိုးရ၏ အျမင့္ 
ဆံုးအဆင့္ ရာထူးအာဏာကို ရႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုကိုလိုအပ္ၿပီး EMB  ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း 
ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည္။ပါကစၥတန္ရွိ EMB ဥကၠ႒သည္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တူညီေသာ အေျခအေန 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကိုရရွိကာ ၎ကဲ့သို႔ရာထူးမ်ိဳးသည္လည္း အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ရာထူးအေျခ
အေနမ်ိဳးရရွိတတ္ၾကသည္။

EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရာထူးအေျခအေန ႀကီးႀကီး ရရွိရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနႏွင့္ 
၎တို႔ အမႈထမ္းေသာ EMB အဖြဲ႕အစည္းထက္ ပိုမိုအာဏာရွိသေယာင္ ပံုစံမ်ိဳး မလုပ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ 
အေရးႀကီးေလသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ “EMB” အား အခြင့္ထူးခံကဲ့သို႔ ထင္သြားေပ 
မည္။ လူ႔စ႐ိုက္အေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစြန္းေရာက္ႏိုင္ေခ် အင္မတန္ 
ျမင့္မားသည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ လိုက္နာရန္ ေကာင္းမြန္ေသာက်င့္ထံုးပံုစံမွာ ၎တို႔ အမႈထမ္း 
ေသာ အသင္းအဖြဲ႕ကို လူ႔စ႐ိုက္ႏွင့္ကိုက္ေအာင္လုပ္ၿပီး EMB  ဦးေဆာင္ေသာသူ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ကို 
အသင္းအဖြဲ႕ပံုစံ မလုပ္မိရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ “ေကာ္မရွင္၏ ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္” ဟု ေဖၚျပျခင္း ခံေကာင္းခံရႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး “ေကာ္မရွင္အရာရွိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္” ဟု ေဖၚျပ 
ျခင္းခံရမည္မဟုတ္ေခ်။

EMB   ဥကၠ႒ရာထူး : အခြင့္ထူးခံေနရာေလာ

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ 
သြား လုပ္ေဆာင္ပံုကို ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ တစ္ခုမွာ ဥကၠ႒ရာထူးျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ အျခားေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဂါနာ၊ ဂူယာနာ၊ လီသူဝါးနီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးတို႔တြင္ 
EMB  ဥကၠ႒ (တစ္ခါတစ္ရံ EMB သမၼတ ဟုလည္းေခၚေသာ)သည္ “တန္းတူရည္တူၾကားမွ ပထမဦးစား 
ေပး” အေနႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေလၿပီး အျခားေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားထက္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ျပည္နယ္/
အစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္က ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဂါနာႏိုင္ငံ EMB ၏ ဥကၠ႒သည္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ 
တစ္ေယာက္၏ ရာထူးႏွင့္ တန္းတူခန္႔အပ္ထားျခင္းခံထားရျခင္းျဖစ္ေလၿပီး အျခားေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ 
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သာမန္တရား႐ံုး ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္၏ အဆင့္မွ်သာရွိေလသည္။ ေဆာ္လမြန္ကြ်န္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ 
နာယကသည္ EMB  ဥကၠ႒ အလိုလိုျဖစ္လာေလသည္။

EMB ရာထူးသည္ အျခားေသာ အျမင့္ပိုင္းအဆင့္ရွိ အျခားေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မတူေသာ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မ်ားေပၚမူတည္ကာ ခန္႔အပ္ခံရေလ့ရွိၿပီး သူ႔အေနႏွင့္ ပိုမိုထင္ရွားေသာ အခန္း 
က႑ ကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေလ့ရွိကာ EMB  ၏ အစည္းအေဝးမ်ားကို ဦးေဆာင္ရသည္ထက္ ပိုမိုေသာ 
ထိုထက္ျမင့္ေသာ ရာထူးမ်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ရေလသည္။ သူ႔အေနႏွင့္ အျခားေသာ ထပ္တိုးအာဏာမ်ား 
ျဖစ္ေသာ EMB  အတြင္းပိုင္း ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအတြင္း ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း၊ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
အား မူဝါဒမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ဆက္ဆံျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
ကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ိဳး ရွိေကာင္းရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လီသူဝါးနီးယားတြင္ 
ဥပမာအားျဖင့္ EMB ဥကၠ႒အေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏုိင္ေသာ ထုတ္ပယ္ႏုိင္ေသာ၊ EMB  
တံဆိပ္တံုးကို သိမ္းဆည္းထားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ 
တရား႐ံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ EMB  ကို ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
အာဏာမ်ိဳးရွိသည္။ လိုင္ဘီးရီးယားတြင္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒သည္ ဥပေဒအရ 
လည္း ေကာ္မရွင္၏တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားေသာ နာယကျဖစ္ေသာ္လည္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန 
႐ံုးဝန္မ်ားမွာမူ မီဒီယာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္တို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးေနရေလသည္။

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ ဂူအမ္၊ ေမာလ္ဒိုဗာ၊ ႐ုရွား ေတာင္ကိုရီးယား၊ 
ယူကရိန္းႏွင့္ ဥဇဘက္စတန္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးသည္ တူညီေသာ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ႏွင့္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရၿပီး ဥကၠ႒ (အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ 
အတြင္းေရးမွဴးတို႔က) သည္ ပထမ အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္တြင္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ မိုဇမ္ဘစ္က္ႏိုင္ငံတြင္ ဥကၠ႒သည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီ 
ဂိုးဗီးနားႏွင့္ ဂူအမ္တြင့္ ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ ဥကၠ႒က ေကာ္မရွင္သက္တမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်ကုိ 
သာလွ်င္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေလသည္။ ထိုဥကၠ႒ကို EMB အတြင္းထဲမွ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာအခါ 
ထိုဥကၠ႒၏ အဓိကတာဝန္မွာ ေကာ္မရွင္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎၏ ဆပ္ေကာ္မတီတို႔ျပဳလုပ္ေသာ အစည္း 
အေဝးမ်ားကို ဦးေဆာင္က်င္းပရန္ျဖစ္သည္။

EMB ၏ ဥကၠ႒ကိုခန္႔အပ္ရာတြင္ ရာထူးတန္းတူမ်ားထဲမွ ပထမဦးစားေပးအေနထားကာခန္႔အပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ EMB အား ၎တုိ႔ထဲမွ ဥကၠ႒ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခိုင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ဆက္ႏြယ္ေသာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ တိတိပပမရွိပါ။ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းဆုိသည္မွာ EMB 
ပံုစံေရးဆြြဲထားေသာ မူလတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ၎ဆက္လက္လည္ပတ္ေနပံုတြင္ မူတည္သည္။

EMB ဥကၠ႒ရာထူးအတြက္“ရာထူးတန္းတူမ်ားၾကားထဲမွ ပထမဦးစားေပးအေနႏွင့္ခန္႔အပ္ျခင္း”  
ျဖစ္ရပ္သည္ EMB အေနႏွင့္ စတင္တည္ေထာင္ကာစ ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ 
ပိုမိုအားေကာင္းေလ့ရွိတတ္ၿပီး ဥကၠ႒ေနရာသည္ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား 
ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုင္းသာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဆိုပါက သုံး၍ရႏိုင္ေသးသည္။ EMB က 
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အခ်ိန္ပိုင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာဌာနဆိုပါက ဥကၠ႒ရာထူးကို သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ 
ေပးၿပီး သူ႔အား အျခားေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကဲ့သို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ပံု အေျခအေနအတူတူျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္ေပးျခင္းသည္ ပိုမိုသင့္ေတာ္သည္။

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား : ဂုဏ္သေရရွိကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားေလာ၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး 
ျပန္လည္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရသူမ်ားေလာ

လြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာကို သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒျပဳခ်က္က 
EMB အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းအတြက္ မူေဘာင္ကို ျပ႒ာန္းေလသည္။ ထိုအခ်က္ကို လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေလသည္။ အဓိကျခားနားခ်က္မွာ ပါတီစံုစနစ္ EMB ႏွင့္ 
ကြ်မ္းက်င္သူ အေျချပဳ EMB တို႔ကြာျခားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အက်ယ္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ပါတီစံုစနစ္ အေျချပဳ 
ပံုစံသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ရန္ တာဝန္ယူရၿပီး အျခားေသာပါတီမ်ား 
ကို မေလ်ာ္မကန္ ဘက္မလိုက္တန္ဘူးဟု ေသခ်ာေသာလူမ်ားကို သတ္မွတ္ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ အဖြဲ႕ဝင္ 
အခ်ိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားေလသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္သူအေျခစိုက္ပံုစံက 
တာဝန္ယူသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ နည္းပညာ 
ဆန္ၿပီး ထိုကိစၥမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ရွာေဖြေပး 
ေလသည္။

ပါတီစံုအေျချပဳ EMB  မ်ား 

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္း 
ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီစံုအေျချပဳ EMB မ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ေလ့ 
ရွိၾကသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အာဏာရွင္၏ တစ္ခ်ိန္က 
အာဏာရပါတီ သို႔မဟုတ္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ သမိုင္းရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ အေရအတြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ ယံုၾကည္ 
ေထာက္ခံျခင္းကိုမခံရရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေလသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ထုတ္ရာတြင္ တစ္ဖက္စြန္းကို 
ေရာက္လြန္းေသာ အေျခအေနျဖစ္သြားႏိုင္ၿပီး အကူးအေျပာင္းကာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ EMB ၌ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ရန္ သမာသမတ္ရွိသည္ဟု အမ်ားကလက္ခံေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ပံုရိပ္ကို ရွာေဖြရန္ 
ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲသြားႏိုင္သည္။ ဥေရာပဗဟိုႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကမူ 
၎တို႔၏ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ပါတီစံုအေျချပဳ EMB မ်ားကို အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကသည္။

ပါတီစံု EMB မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ လူမ်ိဳးစံု ေရာေႏွာပါဝင္ေန 
သည္။ ဥပေဒမူေဘာင္ကမူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလံုးကို EMB အတြင္း ညီတူမွ်တူ ကိုယ္စားလွယ္ 
ျပဳႏုိင္ေရးခ်မွတ္ေကာင္း ခ်မွတ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ (ဂူအမ္ႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သို႔) သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုက ကိုယ္စားျပဳျခင္းကို ကန္႔သတ္ေကာင္း ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကိုယ္စားျပဳေသာပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ ျပ႒ာန္းထား 
ေသာ အခ်ိဳးအစားထက္မ်ားျပားေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားရွိေနေသာ ပါတီမ်ားအစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဂီနီယာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ အေယာက္ ၂ဝ တြင္ တစ္ဝက္မွာ 
သမၼတ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အျခားမွာ က်န္အတိုက္အခံပါတီတို႔မွ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အယ္လ္ 
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ေဘးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပါတီႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ေနရာမ်ားျဖန္႔ 
ေဝျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အလယ္ပိုင္းေလာက္က 
ပါတီႀကီးမ်ားတြင္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ရွိၿပီး လက္ထဲႏွင့္ လက္ယာႏိုင္ငံ ပါတီငယ္မ်ားတြင္ 
ကိုယ္စားလွယ္မွာ စုေပါင္းၿပီးမွ တင္ေျမာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ အေျချပဳ ရာထူးခန္႔အပ္ေရးသည္ မၾကာခဏဆုိသလိုပင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား  
သည္ EMB တြင္ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်န္႔မ်ားအသြင္ႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ေနသကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဂတိကင္းကင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲကာ ၎တို႔အား 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပါတီ၏ အက်ိဳးစီပြားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဟန္ သြယ္ဝိုက္ 
သတ္မွတ္ခံရသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီသည္ ပါတီႏွင့္ မသက္ဆိုင္သကဲ့သို႔ 
ခြဲျမင္ခံရၿပီး၎တို႔တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကလည္း အျခားသူတို႔ ပါတီေရးရာဆိုင္ရာတို႔တြင္ အခြင့္အေရးမယူရန္ 
ေစာင့္ၾကပ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ EMB သည္အဂတိလိုက္စားမႈကင္စင္ေသာ 
ဌာနဟု ယံုယံုၾကည္ၾကည္သတ္မွတ္ႏိုင္ေလသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အေျချပဳအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မၾကာခဏ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ စနစ္ျဖင့္ ႐ံုးထိုင္ရေလ့ရွိၿပီး ၎တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရား 
မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ ႏႈတ္ထြက္ သြားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
ကိစၥမ်ိဳးေၾကာင့္မွ လြဲ၍ ထုတ္ပယ္၍မရေခ်။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပါတီမ်ား၏ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားကို မၾကာခဏ အစားထိုးလဲလွယ္မႈမ်ားသည္ EMB ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳဖြယ္ရွိေလ 
သည္။

ဂီနီယာႏွင့္ မိုဇမ္ဘစ္က္ ႏိုင္ငံတြင္ EMB အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားသည္ 
အဂတိကင္းစင္ေရးႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥတို႔အတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းျမင့္ျမင့္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ 
ေသာ ဂုဏ္သေရရွိလူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိၾကေခ်။

ေရြးေကာက္ပြဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို EMB တြင္ရွိေစျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈကို တိုးျမႇင့္ရာတြင္ လႈပ္ရွားသူတုိ႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကကာ 
ထိုႏွစ္ခုလံုးမွေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကိုတိုးျမင့္ ေစႏိုင္သည္။ မဲဆႏၵ 
ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ 
တက္ၾကြၾကြပါဝင္ လႈပ္ရွားပါက အထူးသျဖင့္ EMB တြင္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ပါဝင္လႈပ္ရွားရန္ ပိုမိုအားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ အေျချပဳ EMB သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ခ်ိနဲ႔ျခင္း သို႔မဟုတ္အႏၲရာယ္ရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အဓိက 
အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ EMB တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ရွိေန 
ျခင္းသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲပစၥည္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကဲ့သို႔ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္သိုသိပ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို အား 
နည္းေစႏိုင္သည္။ ပါတီစံု အေျချပဳ EMB မ်ားသည္ စိတ္မေက်လည္မႈမ်ိဳးကိုလည္းျဖစ္ ေပၚေစႏိုင္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ရျခင္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
စတင္ခန္႕အပ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈတြင္ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ EMB မွ ပယ္ထုတ္ျခင္းခံရေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီ လူနည္းစုအၾကားတြင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။
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ပါတီစံု EMB မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ကနဦးအဆင့္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္  
ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈကို ျမႇင့္တင္ေကာင္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ 
EMB မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဖယ္ထုတ္လိုက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အေပၚတြင္ ပိုမိုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ႀကီးထြားလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ေလသည္။

ပညာရွင္အေျချပဳ EMB မ်ား

ပညာရွင္အေျချပဳ သို႔မဟုတ္ ပါတီအေျခမျပဳေသာ EMB မ်ားသည္ ဥပေဒမူေဘာင္အား ၎ 
တို႔၏ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ရပ္တည္မႈအေပၚအေျချပဳၿပီး ခန္႕အပ္ထားေသာသူမ်ားမွ ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေလ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပညာရွင္အေျချပဳ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရထားသူမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ထိုအခ်က္က ၎တို႕သည္ ၎တို႔အားခန္႔အပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအေပၚတြင္ ဘက္လိုက္ရန္အတြက္ 
၎တို႔ကိုေရြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လမ္းၫႊန္ျခင္းကိုခံရမည္ဟု အဓိပၸာယ္ မသက္ေရာက္ 
ေပ။ မကၠဆီကိုတြင္ EMB သည္ မဲေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးျဖင့္  ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ပံုေသအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စု တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး 
ပါတီတစ္ခုစီမွ မဲေထာက္ခံမႈႏွင့္ မဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ထည့္သြင္းထားေလသည္။

ပညာရွင္အေျချပဳ EMB တစ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ဘက္မ 
လိုက္ျခင္းအသက္ျပည့္မီျခင္း၊ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဗဟုသုတရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္ အေျချပဳ EMB မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဥပေဒ၊ လူထုစီမံ 
လမ္းၫႊန္ေရး၊ ႏို္င္ငံေရးသိပၸံသို႔မဟုတ္ မီဒီယာေလာကမွ ကြ်မ္းက်င္အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
အျမင္မွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နာမည္ႀကီးေသာ ဂုဏ္သေရရွိ လူသိမ်ားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  ပညာရွင္အေျခ 
ျပဳ EMB မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေနဒါ၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ပိုလန္၊ 
ထိုင္း ႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဥပေဒတြင္ ထုတ္ျပန္ထား 
သည္မွာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လတ္တေလာအတိတ္ကာလအတြင္း ပါတီႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈလႈပ္ရွားမႈ 
မရွိေစရဟု ျဖစ္ကာ EMB အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ EMB တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္းတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္ မျဖစ္ရေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျမင့္ျမင့္မားမား ပတ္သက္လာေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ 
ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသို႔မဟုတ္ အတိုက္အခံအစိတ္အပိုင္း တစ္ခု 
ႏွင့္ ေထြးေရာယွက္တင္ ရွိေနဟန္ကို ျမင္ရေကာင္းျမင္ရႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ထို 
အခ်က္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ေသာ အဂတိကင္းသည့္အဖြဲ႕ဝင္ကို မေရြးခ်ယ္ဘဲ ၎တို႔အၾကားတြင္ပင္ 
ရာထူးေနရာမ်ားကို ခြဲေဝယူလိုက္သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။

ျမင္႐ိုးျမင္စဥ္ျဖစ္ေသာ ပညာရွင္အေျချပဳ EMB  သည္ တရားစီရင္ေရး EMB ျဖစ္သည္။ ဘရာဇီး 
တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုးမ်ား၏ တာဝန္ 
ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၏ အထူးအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရေလကာ 
အဆင့္အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရာထူးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ေရွ႕ေန အနည္းငယ္ 
ခန္႔ျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ခံု႐ံုး၏ ေအာက္တြင္သာမန္႐ိုး႐ိုး တရားသူႀကီးမ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္းကာလတိုမွ်  
ခန္႔အပ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီ၌ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ လည္ပတ္မႈတို႔ကို 
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ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ထားေလသည္။  ေကာ့စတာရီကာႏွင့္ ဂြါတီမာလာတို႔၏ EMB မ်ားသည္  တရား 
စီရင္ပိုင္ခြင့္လည္းရွိကာ  ၎တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တရားသူႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ပါတီစံုစနစ္ႏွင့္ပညာရွင္အေျချပဳစနစ္ ႏွစ္ခုလံုးပါေသာ EMB  မ်ား 

အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားက ရွင္းျပထားသည္မွာ ပါတီကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေထာက္အပံ့ကင္းေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ပညာ 
တတ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရာေႏွာတည္ရွိသည့္ EMB မ်ား ရွိသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုတ္ဒီဗြားႏိုင္ငံတြင္ 
EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ဥပေဒေလာကႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အစိုးရ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးမွ အားသာခ်က္မ်ားကို 
ေပါင္းစုႏိုင္ေကာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မူဝါဒမ်ားကိုလက္ခံၿပီး ၎တို႔၏ လည္ပတ္ 
မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာဌာနမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုေပါင္းစပ္ထားေသာ ပံုစံသည္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသးသည္။ 
မကၠဆီကိုတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ 
မူ မဲမေပးႏိုင္ေခ်။  မိုဇမ္ဘစ္က္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိပါတီမ်ားမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ငါးဦးက 
CSOs (အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အစည္းအ႐ံုးမ်ား) က တင္ျပေသာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္သူမ်ား 
အထဲမွ ပညာရွင္ကြ်မ္းက်င္သူ အဖြဲ႕ဝင္ရွစ္ဦးအား ထပ္မံေရြးေကာက္ေလသည္။ ခ႐ိုေအးရွားတြင္ လက္ရွိ 
ရွိေနသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB တြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာမတူကြဲျပားေသာ 
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားျခင္းခံရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္တစ္ခု 
ခ်င္းစီတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုတူေသာ EMB မ်ားရွိတတ္သည္။

ပါတီစံု EMB မ်ားႏွင့္ မတူသည္မွာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ EMB မ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 
ခက္ခဲမႈရွိႏိုင္သည္ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေပါင္းစပ္ EMB တစ္ခု 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို အတည္မျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာအင္အား 
အင္မတန္နည္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔ မဲမႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မဲရေသာေနရာမ်ားကို 
ခြဲမေပးေသာေၾကာင့္ လက္မွတ္မေရးထိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၇ ရွိ ဇယားအမွတ္ ၇ တြင္ 
ပါတီစံု ပညာရွင္ အေျချပဳႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ EMB တို႔၏ အဓိကအားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 
ျပသထားေလသည္။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အခ်ိန္ျပည့္ေလာအခ်ိန္ပိုင္းေလာ

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္သည္ ပိုမိုသင့္ေတာ္သေလာ၊ အခ်ိန္ပိုင္းသည္ ပိုမို 
သင့္ေတာ္သေလာဟူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားေပၚ မူတည္သည္။ ပံုေသ 
ခန္႔အပ္ထားေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာဌာန) မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္ပတ္ပံု 
တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ လုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားမ်ားေသာေၾကာင့္ EMBအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း အခ်ိန္ျပည့္ 
အလုပ္လုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျပဳလုပ္ရန္ 
အဆင္သင့္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မၾကာခဏ 
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ျပန္လည္ျဖစ္တတ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိတတ္ေသာ ဥပမာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ လူစားထိုး 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏက်င္းပရေလ့ရွိေသာ၊ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္တိုက္ လုပ္ 
ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ရွိတတ္ေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္မူ 
ေရြးခ်ယ္မႈေကာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ EMB ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ အဂတိကင္းျခင္းႏွင့္ 
အရည္အေသြးကို သံသယရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ EMB ခန္႔အပ ္
ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ေတာင္းဆိုထားသည္။ ဂမ္ဘီယာ ကဲ့သို႔ 
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒက မျပ႒ာန္းထားေသာ္ျငားလည္း EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ ရက္စြဲမ်ား ပံုေသခ်မွတ္ထားၿပီး EMB မ်ား 
အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားတာဝန္အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း 
EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထားရွိရန္ အႀကံေပးျခင္းမွာ ပိုသင့္ေတာ္လိမ့္မည္။ ဂါနာႏွင့္ ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္းတြင္ EMB 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ အခ်ိန္ပိုင္းသမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒သာလွ်င္ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမဟုတ္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းသာ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္မ်ိဳးလည္း 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

EMB အဖြဲ႕ဝင္ မည္မွ် ခန္႔အပ္မည္နည္း

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ EMB အဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္ကို 
သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ပါတီစံု EMB တြင္အသင္းဝင္ျဖစ္ေရးသည္ လႊတ္ေတာ္ 
အတြင္း၌ ပါတီကိုယ္စားျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ဆံုးျဖတ္ပါက အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ 
အတိအက် သတ္မွတ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအေရအတြက္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

EMB ၏ အဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္သည္ ကမ႓ာ႔အႏွံ႔အျပားတြင္တိုင္းျပည္၏ ပမာဏႏွင့္ မသက္ 
ဆိုင္ဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ငယ္ေလးျဖစ္ေသာ လီဆိုသိုတြင္ EMB ၌ 
အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦး သာရွိသည္။ ပိုႀကီးေသာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦး 
ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ပမာဏ အတန္ငယ္ႀကီးေသာ ကေနဒါႏွင့္ အိႏိၵယကဲ့သို႔ မဲဆႏၵရွင္ 
သန္း၇ဝဝခန္႔ရွိေသာ ႏိုင္ငံတြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္မွာ တစ္ဦးႏွင့္ သံုးဦးသာရွိေလသည္။ EMB 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါက ပိုၿပီးကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားျပားႏိုင္ၿပီး နည္းပါက ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ မ,ဂဏန္းရွိျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ EMB 
ဥကၠ႒ကို မဲေတာင္းစရာမလိုဘဲ မဲမ်ားရာဘက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေလသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေရြးေကာက္ခံ 
အမတ္မ်ားပါဝင္ေသာ EMB မ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္သူအေျချပဳ EMB မ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြား 
ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ပမာဏရရွိရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ ပိုမ်ားေလ့ရွိသည္။

ဂြါတီမာလာႏွင့္ တူရကီကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ အစားထိုး သို႔မဟုတ္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား EMB တြင္ ခန္႔အပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳထားေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေန 
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မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္သည္ ထိုရာထူးကို အလိုအေလ်ာက္ရယူၿပီး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
အတိုင္း က်င့္သံုးႏိုင္သည္။

ပံုေသ EMB မ်ားရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ ပံုေသ 

EMB ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ အတိအက် သတ္မွတ္ 
ထားျခင္းရွိသည္။ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ေမာ္လ္တာႏွင့္ ရဝမ္ဒါ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္သည္ သံုးႏွစ္ 
ျဖစ္ၿပီး ဒိုမီနီကမ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဟြန္ဒူရာစ္၊ ဂ်ာေမကာ၊ လာတ္ဗီယာႏွင့္ ပါလာအူတြင္ ေလးႏွစ္ျဖစ္ကာ  
ကီရီဘာတီ၊ လီဆုိသိုႏွင့္ ထရီနီဒတ္တြင္ ငါးႏွစ္၊ နီေပါလ္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေတာင္အာဖရိက၊  
ယူဂန္ဒါႏွင့္ ယူကရိန္းတြင္တြင္ ခုနစ္ႏွစ္၊ ႐ိုေမးနီးယားတြင္ ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေဘာ့စ္တ္နာဝါတြင္ ဆယ္ႏွစ္  
(အခ်ပ္ပို က တြင္ၾကည့္) အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သက္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ေဘာ့စ္တ္နာဝါတြင္ EMB ၌ ခန္႔အပ္ထားေသာ 
ပံုေသ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦး ရွိေသာ္လည္း EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ 
အတြင္းသာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိၿပီး တာဝန္ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္တာဝန္ ဆက္တိုက္ႏွစ္ဆက္ (ဆယ္ႏွစ္ 
ၾကာေအာင္) ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ ဘူတန္၊ အိႏိၵယႏွင့္ နီေပါလ္၌ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ၎တို႔တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သက္ မျပည့္မီ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ျပည့္သြားပါက အျငိမ္းစားယူရေလသည္။

ဇယား ၇  :    ပါတီစံု၊ ပညာရွင္ႏွင့္ ေပါင္းစည္း EMB တို႔၏   အားသာခ်က္ႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ား

အားနည္းခ်က္မ်ား အားသာခ်က္မ်ား

ပါတီစံု 
EMB မ်ား

• ေရြးေကာက္ပြ၌ဲ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရး 
အင္အားစုအေနႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည္။

• မဲဆႏၵရွင္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အားေပးသည္

• ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို 
အားေပးသည္။

• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အားစိုက္ထုတ္မႈကို 
EMB(ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ 
ဌာန) ၏ မူဝါဒတိုးတက္ေရးအတြက္ 
ျဖစ္ေစမည္။

• အဓိက အေရးႀကီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရႏိုင္သည္။

• စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရုာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး 
အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ယွဥ္လုပ္ႏိုင္သည္။ 

• အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ တင္းမာမႈမ်ား ကပ္ပါႏိုင္သည္။

• သင့္ေတာ္ေသာ ပညာရွင္ဆန္သည့္ 
အေတြ႕အႀကံဳ သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းရွိခ်င္မွ 
ရွိလိမ့္မည္။

• ပါတီမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳပါက 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ နည္းႏိုင္သည္

• အခ်ိဳ႕ေသာပါတီမ်ား ပယ္ထုတ္ခံရပါက 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ေလးစားမႈမခံရပါက ယံုၾကည္ ရႏိုင္မႈ 
ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္

• သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္

• ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း လူသိရွင္ၾကား ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ EMB ၏ စည္းလံုးမႈ 
ထိခိုက္ေကာင္းထိခိုက္ႏိုင္မည္။
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အားနည္းခ်က္မ်ား အားသာခ်က္မ်ား

ပညာရွင္ 
EMB မ်ား

• အဂတိကင္းျခင္းႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ 
အသင္းဝင္ျခင္းက EMB(ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဌာန) ၏ ယံုၾကည္ 
ရႏိုင္မႈကို ျမင့္တက္ေစသည္။

• ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားကိုပယ္ရွားႏိုင္ဖို႔မ်ား
သည္။

• အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ကြ်မ္းက်င္ကာ 
ပညာရွင္ဆန္ၾကသည္။

• EMB(ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ 
ဌာန) အတြက္ရႏိုင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္သူ 
ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား အေျမာက္အျမား 
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။

• ဂုဏ္သေရရွိ လူသိမ်ားေသာသူမ်ားျဖစ္ 
ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက EMB 
(ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာဌာန) 
၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုတက္ေစသည္။

• EMB(ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ 
ဌာန) အေနႏွင့္ ေရးဆြဲႏိုင္ေသာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ကို 
ပမာဏက်ယ္က်ယ္ ရရွိႏိုင္သည္။

• သက္ဆိုင္ရာ ႏို္င္ငံေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အျမဲတမ္း သိခ်င္မွ သိလိမ့္မည္။

• ႏိုင္ငံေရးသမားအေနႏွင့္ EMB(ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဌာန) လႈပ္ရွားမႈမ်ားသို႔ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိသာထိေတြ႕သိရွိႏိုင္ 
မည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ 
ေကာင္းေကာင္း ရွိခ်င္မွ ရွိလိမ့္မည္။

• အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္  EMB(ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဌာန) ၏ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားအၾကား ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ 
လာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရႈေထာင့္မ်ား 
ပဋိပကၡျဖစ္ပါက ေျဖရွင္းရန္လိုသည္။

• အေတာ္ဆံုးေသာ “ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား” အေနႏွင့္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ မရွိျခင္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။

• အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ “ဘက္မလိုက္ 
ေသာ” အဖြဲ႕ဝင္ကုိ ရွာေဖြရန္ ခက္ႏိုင္သည္။
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အားနည္းခ်က္မ်ား အားသာခ်က္မ်ား

ေပါင္းစည္း 
ထားေသာ 
EMB

• ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စဥ္းစား 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဟန္ခ်က္ညီႏိုင္ 
သည္။

• ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျခင္းကို အားေပးႏိုင္ၿပီး 
ပညာရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ 
ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိလာပါက တန္ျပန္ 
ဟန္ခ်က္ ထိန္းႏိုင္သည္။

• EMB ဘက္မွ ႏိုင္ငံေရးအရပါဝင္ေသာသူ 
မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီးပညာရွင္
ဆန္ေသာ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈ အခ်ိဳ႕ရွိသည္။

• ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ဗဟုသုတႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ EMB အတြက္ 
အက်ိဳးရွိပါသည္။ 

• အဓိကက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကား 
သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္

• ႏိုင္ငံေရးအရအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ပညာရပ္ 
ပိုင္းဆိုင္ရာအရပါ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ 
စြမ္းအားႏွစ္ခုလံုးရွိသည္။

• ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအၾကားတြင္ 
မတူညီေသာအခ်က္အလက္မ်ား ရွိႏိုင္ေသး 
သည္။

• EMB ဘက္မွ ဖြဲ႕စည္းဌာနအခ်င္းခ်င္း တစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခုၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပိဳင္ 
အဆိုင္ ေပါက္ၾကားျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။

• ႏိုင္ငံေရးရာႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အားလံုး ကိုယ္စားျပဳပါက 
ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္ႏိုင္သည္။

• အခ်ိဳ႕ေသာ ပါတီမ်ား ခ်န္ထားခံခဲ့ရပါက 
ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သည္။

• သေဘာတူညီခ်က္ယူၿပီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည္မွာ ခက္ခဲသည္။

• အရည္အေသြးျမင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွာ 
ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ တြဲကာ အလုပ္လုပ္ခ်င္မွ 
လုပ္လိမ့္မည္

ဇယား ၈  :  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကဲ့သို႔ ပါတီအေျချပဳႏွင့္ ပညာရွင္အေျချပဳ EMB တို႔၏ 
ေရြးခ်ယ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္

ပါတီအေျချပဳ EMB ဌာနမ်ားရွိ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္

၃၁ အစၥေရး (Israel) 

၁၁ လိုက္ခ္တန္စတိန္း (Liechtenstein)

၅ အီရီထရီယာ (Eritrea)

ကၽြမ္းက်င္သူအေျချပဳ EMB ဌာနမ်ားရွိ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္

၁၅ ယူကရိန္း (Ukraine)

၇ ဖိလစ္ပိုင္၊ တူရကီ၊ ယူဂန္ဒါ (Philippines, Turkey, Uganda)

၅ အီေကြေဒါ၊ ဂမ္ဘီယာ (Ecuador, Gambia)

၁ ပါပူအာနယူးဂီနီ (Papua New Guinea)
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ကေမ႓ာဒီးယား၊ ကေနဒါ၊ ဂါနာႏွင့္ မေလးရွားတို႔တြင္ EMB မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မွာ 
အတိအက် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေခ်။ တစ္ခါ ခန္႔အပ္ၿပီးျခင္းခံရပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ 
ပင္စင္ယူသက္မေရာက္မီအထိ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္းမခံရမီအခ်ိန္အထိ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ရေလသည္။ ကေနဒါႏွင့္ မေလးရွားတြင္ ႐ံုး၌ ဥကၠ႒သည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ျပည့္သည္အထိ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေလသည္။ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ကို ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းမွရေသာ အားသာခ်က္မွာ လူသစ္မ်ားခန္႔အပ္ 
ျခင္းမွ အႀကံဉာဏ္သစ္မ်ားကို အစဥ္အဆက္အလိုက္ အျမဲမျပတ္ရရွိေရးကိုတိုးျမင့္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ထိုအခ်က္သည္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳကို အားနည္းေစသည္ အထူး 
သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္ပတ္ပံု တစ္ေက်ာ့ႏွင့္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ တိုက္ဆိုင္ 
သြားခ်ိန္တို႔တြင္ ျဖစ္သည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ကို ကန္႔သတ္ရွင္းျပ 
ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒအမ်ားအျပားသည္ ခန္႔အပ္ေသာအာဏာပိုင္အရာရွိႏွင့္ ခန္႔အပ္ 
ျခင္းခံရသူအၾကား ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခြင့္ကို ေပးအပ္ထားေလသည္။ ေတာင္ 
အာဖရိကႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတြင္မေတာ့ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရာထူးသက္တမ္းႏွစ္ဆက္သာ ထမ္းေဆာင္ရန္ 
ကန္႔သတ္ထားေလကာ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔တြင္ EMB  အဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ကို 
မကန္႔သတ္ထားေပ။ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ မကၠစီကိုႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔၏ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ 
ထားျခင္းကို ခံရေလသည္။

ေတာင္အာဖရိကတြက္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မ်ားသည္ မတည္ျငိမ္ေပ။ 
ခုနစ္ႏွစ္တစ္ခါ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း အသစ္လုပ္ေလ့ရွိၿပီး အျခားေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ က်န္ရွိေနေသာ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ကို ထည့္တြက္ေလ့ မရွိၾကေပ။ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံတြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ သံုးပံု 
တစ္ပံုသည္ သံုးႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔အပ္ျခင္းျပဳၾကေလသည္။ မကၠစီကိုသည္လည္း ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္လွ်င္ သိပ္မတည္ျငိမ္လွေပ။ ဂူအမ္၊ ဂီနီယာႏွင့္ ဆီနီေဂါတြင္ ေနရာတစ္ေနရာ လြတ္ပါက 
အစားထိုးေသာ သူသည္ ၎တို႔အစားထိုးေသာသူ၏ က်န္ရွိေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ ၿပီးဆံုးသည့္ 
အခ်ိန္အထိသာ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရေလသည္။  

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းသည္ အသင္းအဖြဲ႕ 
ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရွိႏိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလြဲလုပ္ရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕ျခင္း ျဖစ္ေစ 
ရန္ ေကာင္းစြာကူညီေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားကို အေျပာင္းအလြဲမလုပ္ပါကလည္း EMB 
အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားသည္ ၎တို႔ေရွ႕က EMB အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကဲ 
ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးဆံုးေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္ၿပီးခ်ိန္အထိႏွင့္ ေနာက္ထပ္ EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အသစ္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မစတင္မီတြင္ ၎တို႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ာကို ကြ်မ္း 
က်င္ပိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္မႈ မလုပ္မီအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ၾကားခုလတ္ ကာလတစ္ဝိုက္တြင္ 
လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္း

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရြးေကာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကျငာျခင္း၊ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွိ 
ထိုအဆင့္သံုးဆင့္လံုးအတြက္ အတိအက်ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ ္
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လည္း အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္မူ ခန္႔အပ္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာ ဌာနအတြက္ကုိသာ အတိအက်ထုတ္ျပန္ထား 
ေလသည္။

လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာေသာ နည္းစနစ္ျဖင့္ လူစုေဆာင္းျခင္း 

အီရတ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္သူအေျချပဳ EMB မ်ားအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာ 
ခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း 
ခံရရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းခံရရန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရရန္ 
အတြက္ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေသာ ဌာနတစ္ခုမွ (လူသိ 
ရွင္ၾကား ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားမွတစ္ဆင့္) လက္ခံရယူၿပီး စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ေရြးစင္ 
ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ နာမည္စာရင္းမ်ားမွာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္အာဏာရွိသူထံသို႔ 
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းျပဳရန္အတြက္ တင္သြင္းျခင္းခံရေလသည္။

လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔သည္ EMB အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားအား ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူအေရအတြက္ မ်ားျပားေစႏိုင္ၿပီး  အဖြဲ႕ဝင္ေရြးခ်ယ္ 
ရာတြင္ အျပိဳင္အဆိုင္ႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္ေတာ္ေသာ သူမ်ားက်ိန္း ေသေပါက္ အေရြး 
ခံရႏိုင္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုမူ  အာမမခံေပ။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုတစ္စု၏ လက္ထဲတြင္ရွိၿပီး ထိုအုပ္စု၏ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကို မခံရ 
ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္း 
နည္းပါးေလသည္။
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ဇယား ၉ : EMB (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ 
လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာရာတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား)

အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္

• ခန္႔အပ္ရာတြင္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစသည္။

• အရည္အခ်င္းရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေရအတြက္ 
အေျမာက္အျမားကို ေပးအပ္ေလသည္။

• အရည္အခ်င္းအလိုက္ ပြင့္လင္းစြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ 
ေပးေလသည္။ 

• ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအားလံုးကို ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား 
အား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ 
ကို ျမႇင့္တင္ေလသည္။

• ေရြးေကာက္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္း 
ဆိုင္ရာတာဝန္တို႔သည္ ဌာနကြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 
တာဝန္ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္ထိန္းညိႇျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေလသည္။

• မ်က္ႏွာသာေပးခံရေသာ အခြင့္ထူးခံမ်ား၏ 
ျပင္ပမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လမ္းလာေစႏိုင္ေလသည္။

• နာမည္ေက်ာ္ သိကၡာရွိ ပညာရွင္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ကိုယ္၄င္းတို႔ လူပံုအလယ္တြင္ အစစ္ေဆးခံျခင္းမ်ိဳး 
အလုပ္ခံရျခင္း ခံခ်င္မွခံလိမ့္မည္။

• လူအမ်ားစုမွာလည္း ခန္႔အပ္ျခင္းမခံရေၾကာင္းအမ်ားသိမွာ
စိုးေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အားေပးျခင္း 
ခံရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

• ေၾကျငာစရိတ္ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းတို႔အတြက္က်သင့္ေငြမ်ား 

• ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ 
ကုန္ေသာ အခ်ိန္

• အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေသာ ေကာ္မတီတို႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔အား စစ္ေဆးရန္ 
လိုအပ္ေကာင္းလိုလိမ့္မည္။

• လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ရပ္သည္ အာဏာလႊမ္းမိုးေသာ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုကEMB 
အဖြဲ႕ဝင္ေရးကို ဆံုးျဖတ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကို 
ဖံုးလႊမ္းေစႏိုင္မည္္။

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မွ ခန္႔အပ္ေလ့ရွိသည္။ 
ကေနဒါ၊ လတ္ဗီယာႏွင့္ မကၠစီကိုတြင္ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွရာထူးခန္႔အပ္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီးေကာ့စတာ 
ရီကာတြင္ တရား႐ံုးကခန္႔အပ္ရန္ တာဝန္ရွိေလသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္(ႏွင့္ 
တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္) တို႔အၾကား EMB ခန္႔အပ္ေရး အာဏာခြဲေဝေပးလိုက္ျခင္းသည္ ခန္႔အပ္ေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္အား စစ္ေဆးထိန္းညိႇၿပီးသား ျဖစ္သြားေစသကဲ့သို႔ ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္ 
ေပးေလသည္။ အစိုးရ၏မ႑ိဳင္တစ္ခု (အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ) EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ခန္႔အပ္ 
ႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္လံုးလံုးလ်ားလ်ားရွိသြားလွ်င္ ခန္႔အပ္ခံရေသာသူအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိၿပီး ၎တို႔ 
အေနႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးလူေကာင္းျဖစ္ေနပါေစ၊ ျပည္သူလူထု အထူးသျဖင့္ အတိုက္အခံပါတီဘက္မွ 
ခန္႔အပ္ထားေသာအာဏာပိုင္၏ နယ္႐ုပ္မွ်သာျဖစ္သည္ဟု ျမင္သြားေစႏိုင္သည္။

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အာဏာသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး 
မ႑ိဳင္တို႔အၾကား ခြဲေဝေပးထားေစကာမူ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္လံုးကို ပါတီတစ္ခုတည္းက လႊမ္းမိုးထားပါက ထို 
အစီအစဥ္သည္ တုပ္ေႏွာင္မႈေအာက္တြင္သာရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ပါက EMB အဖြဲ႕ဝင္ ခန္႔အပ္ 
ေရးအတြက္  လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ခံမႈရေရးသည္ အသံုးဝင္ေသာ ေျဖရွင္း 
နည္းေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ၎သည္ ပါတီငယ္မ်ားကို ဗီတိုအာဏာ 
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ေပးေကာင္းေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မဲေပးစနစ္သည္ မကၠစီကို၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဥ႐ုေဂြး 
ႏွင့္ ယီမင္တို႔တြင္ အသံုးျပဳေလသည္။

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္သည္ သူ႕ဘက္မွ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ဟူေသာ အတိုင္းအတာကို 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး သို႔မဟုတ္ အျခားမွ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ပါကစၥတန္တြင္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မွာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂူယာနာႏွင့္ စိန္႔လူ 
စီယာတြင္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မွ အဖြဲ႕ဝင္အကုန္လံုးကို ခန္႔အပ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေလ 
သည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တစ္ဦးတည္းသေဘာျဖင့္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ 
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေလ့လာေရးပညာရွင္အမ်ားစု၏ ေဝဖန္႐ႈံ႕ခ်ျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး ပညာရွင္မ်ားက ထိုသို႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရပါတီအား ဘက္မလိုက္စတမ္းေဝဖန္ ဆံုးျဖတ္မည့္သူမ်ားထက္ 
ကာကြယ္ေပးမည္သူမ်ားသာ ခန္႔အပ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ အားေပးႏိုင္ေစလိမ့္ 
မည္ဟုလည္း ျငင္းခုန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ခန္႔အပ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ပို၍႐ိုးစင္းေလသည္။ 
လႊတ္ေတာ္၏ ပေယာဂပါဝင္ေစၿပီး အတိုက္အခံပါတီမ်ားကိုပါ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳေသာ လုပ္ငန္း 
စဥ္သည္ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းအား ပါတီစံုတို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေပးစြမ္းႏိုင္ေလ 
သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ အယူဝါဒကြဲျပားသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားသည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ဆိုလွ်င္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ၾကၿပီး ထရီနီဒတ္ႏွင့္ တိုဘာဂိုတြင္ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားသည္ အတိုက္အခံ 
ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ေပးေသာအၾကံအတိုင္းအေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ 
ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႏို္င္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၊ ေရြးခ်ယ္ေရး 
ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ နည္းစနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ တစ္သီးပုဂၢလ မည္သူတို႔မွ ခ်မွတ္ 
မည္ေလာဆိုသည့္အခ်က္ကို အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အသံုးခ် 
ၾကေလသည္။ ဂြါတီမာလာတြင္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီတြင္ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနမႈးမ်ား 
ႏွင့္ ေရွ႕ေနအသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ bar association မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဘူတန္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမႈး၊ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ၏ 
ဥကၠ႒ႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္တို႔မွာ အဆိုတင္သြင္းထားေသာ စာရင္းတိုေလးကိုပါ ပူးတြဲ 
တင္ျပေလသည္။ ပါပူဝါ နယူးဂီနီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခန္႔အပ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ 
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၊ ရာထူးခန္႔အပ္ေရးလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာ္မရွင္ 
ဥကၠ႒တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဗါႏြာသူတြင္ သမၼတမွတရားစီရင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္မွေပးေသာ 
အႀကံဉာဏ္ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ခန္႔အပ္သည္။ မေလးရွားတြင္ သမၼတက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား (မေလးရွား 
ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေခါင္းေဆာင္တို႔ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထား)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္ကာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး 
ေနာက္ သမၼတမွခန္႔အပ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ သမၼတမွ ရာထူးခန္႔အပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ 
ျဖင့္ ခန္႔အပ္သည္။ ဇမ္ဘီယာတြင္ သမၼတက တရား႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုး၊ အရပ္ဖက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္၊ ခ်ာ့ခ်္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားေရးအရာရွိတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကို အသံုးျပဳသည္။ ေတာင္ 
အာဖရိကတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကိုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး ဥကၠ႒၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုယ္စား 
လွယ္တစ္ဦး၊ က်ား/မ လိင္တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔တရား 



159

လို အရာရွိတစ္ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆူဒန္ေတာင္ 
ပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အုပ္စုတို႔ႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဇမ္ဘီယာတြင္ ထိုစာရင္းတိုေလးသည္ ျပည္သူအားလံုး 
စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေလသည္။

ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီဘက္မွ မည္သူ႔ကိုခန္႔အပ္မည္ဆိုသည္ကို 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္မူ ေကာ္မတီဘက္မွ ျဖည့္စြက္ရမည့္ေနရာပမာဏ 
အေရအတြက္ထက္ မ်ားျပားေသာ အမည္စာရင္းကို တင္သြင္းျပသတတ္ကာ ေနာက္ထပ္ဌာနတစ္ခုမွ ထို 
အုပ္စုထဲမွ သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကိုခ်မွတ္ေပးေလသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ 
ေတာင္အာဖရိကတြင္ လႊတ္ေတာ္မွေနၿပီး အဖြဲ႕မွေရြးခ်ယ္ထားေသာ နာမည္စာရင္းထဲမွ လူမ်ားကို ေရြး 
ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးတြင္ သမၼတမွ အထက္ျပည္ေထာင္စု တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွ စာရင္းတင္သြင္းေသာ 
စာရင္းမွ လူေျခာက္ဦး အနက္မွႏွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ လီသူဝါးနီးယားတြင္ တရားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး 
ႏွင့္ Bar association (ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕အစည္း) တို႔မွ စာရင္းတိုေလးမ်ား တင္သြင္းၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို 
မဲႏိႈက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾကရသည္။

EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ေရး ရာထူးေနရာအား ခြဲေဝနည္း ေနာက္တစ္နည္းမွာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အားလံုးကို တစ္နည္းတည္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည့္အစား ဌာနတစ္ခုအား အဖြဲ႕ဝင္ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုထိ ေရြးခ်ယ္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ကိုးဦးအနက္မွာ သံုးဦး 
သည္ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္သံုးဦးမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ 
ကာ ေနာက္ဆံုးသံုးဦးမွာ တရားေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ bar association (ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕) မွ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ လာတ္ဗီးယားတြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က EMB အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ၿပီး ေဘာ့စ္တနာဝါတြင္  တရား 
စီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္က ပါတီစံုေတြ႕ဆံုပြဲမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ေထာက္ခံစာရွိစာရင္းပါ 
လူခုနစ္ဦး အနက္မွ ငါးဦးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ေပၚတူဂီတြင္ အဓိက အစိုးရဌာနတစ္ခုခ်င္းစီက EMB ၏ 
အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ ခန္႔အပ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တစ္သီးပုဂၢလသမားမ်ားသည္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိၾက 
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္(တြန္ဂါ)၊ စာရင္းအင္းဌာနဆိုင္ရာ ဥကၠ႒ 
(ဂ်ာမနီ) သို႔မဟုတ္ ေမာင္ရီလန္း တရား႐ံုး၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ (နယူးဇီလန္တြင္ ၂ဝ၁ဝ မတိုင္မီက) 
ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာ ရာထူးမ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား

EMB တြင္ ခန္႔ထားျခင္းခံရရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကုိ EMB သည္ ကြ်မ္း 
က်င္သူ အေျခစိုက္ေလာ သို႔မဟုတ္ ပါတီစံု အေျခစိုက္စနစ္ေလာဟူသည့္ အခ်က္ေပၚ ေယဘုယ် မူတည္ 
ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ပါတီစံု EMB မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ရွိရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ 
ျပန္ထားသည္တို႔ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါတီလႈပ္ရွားသူမျဖစ္ရ သို႔မဟုတ္ ေလာေလာလတ္လတ္တြင္ 
ႏိုင္ငံေရးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းမျဖစ္ရ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိုဇမ္ဘစ္ဂ္ 
တြင္ ပါတီစံု EMB ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပညာရွင္အဆင့္ကြ်မ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ 
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တာဝန္မ်ားကို သိကၡာရွိရွိ၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ အဂတိကင္းကင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဥပေဒ 
မွ ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ထိုကဲ့သို႔ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းကာ လြတ္လပ္ 
ေသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ေရြးေကာက္ခံပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားမွာလည္း သူတုိ႔ကိုေရြးခ်ယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထက္ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ ဂုဏ္ 
သေရရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ကြ်မ္းက်င္သူ အေျခစိုက္ EMB   တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒက EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားတြင္ကဲ့သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ျပ႒ာန္းေကာင္းျပ႒ာန္းထားမည္ ျဖစ္ေလသည္။ 
ေနာက္တစ္နည္းအေနႏွင့္လည္း ဥပေဒက ၎၏ EMB ထံမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားေသာ အျပဳအမူႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚတြင္လည္း မွီခိုေကာင္း 
မွီခိုမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ႏွလံုးရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ိုးသားမႈ၊ အဂတိ 
ကင္းမႈႏွင့္ ဘက္မလိုက္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ (ဆီနီေဂါတြင္ကဲ့သို႔) 

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ပညာရွင္ဆန္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိကင္းစင္မႈ 
တည္းဟူေသာ အရည္အခ်င္းတို႔ျပည့္စံုေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္သာျဖစ္သည္။ မကၠဆီကို၊  
ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗာႏူဝါတူတို႔တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ၿပီးသားသူမ်ား ထပ္မံ 
ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ မရွိသကဲ့သို႔ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ မကၠဆီကို၊ ေမာ္ဒိုဗာ၊ နီေပါလ္ႏွင့္ ေတာင္ 
အာဖရိကတို႔တြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာနာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ တရားေရးရာဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈရွိသူတို႔ 
အတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ ပါကစၥတန္၊ ပိုလန္ႏွင့္ တူရကီတို႔မွ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးသည္ 
လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ ယခင္က အႀကီးတန္းေရွ႕ေနအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ၾသစေၾတးလ်၊ ေဘာ့စတနာဝါ၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ တန္ဇနီးယားတို႔တြင္ ထိုေနရာမ်ိဳးကို ဥကၠ႒က ယူရေလသည္။ 
လီသူဝါးနီးယား၊ မကၠဆီကို၊ နီေပါလ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔တြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
အနည္းဆံုး တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီနား ေမာရီးတီးယပ္စ္ႏွင့္ 
ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ ဥပေဒဘြဲ႕ရရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေနအျဖစ္လုပ္ကိုင္သက္ ရွိခဲ့ဖူးရန္ လိုအပ္ေလသည္။

EMB  အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျခားလိုအပ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ 
ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့့္ မၾကာခဏဆိုသလုိ အသက္ျပည့္မီရန္လိုအပ္ခ်က္တို႔ ပါဝင္ေလသည္။ အခန္း ၃ တြင္ 
EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား လိင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တိုင္းရင္းသာလူမ်ိဳးတို႔၏ အေရအတြက္ ဟန္ခ်က္ 
အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မွာေတာ့ သာမန္လိုအပ္႐ိုးလိုအပ္
စဥ္သာျဖစ္ေလသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ လိုင္ေဘးရီးယား၊ လီသူဝါးနီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဆီနီေဂါႏွင့္ ေတာင္ 
အာဖရိကတို႔ျဖစ္သည္) မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အီရတ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးအနက္တြင္ ႏွစ္ဦးမွာ ႏိုင္ငံသား 
ျဖစ္ရန္မလိုအပ္ေခ်။ တြန္ဂါႏွင့္ ဖီဂ်ီတြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္မလိုအပ္ေခ်၊ နယူးဇီလန္ 
တြင္လည္း မလိုအပ္ေခ်။ အနည္းဆံုးျပည့္မီရမည္ျဖစ္ေသာ အသက္အေၾကာင္းကိုလည္းထည့္သြင္းေဖာ္ 
ျပထားေသာ္လည္း ဂီနီယာတြင္ အနည္းဆံုး ၂၅ ႏွင့္ မကၠဆီကိုတြင္ ၃ဝႏွစ္၊ လိုင္ေဘးရီးယားႏွင့္ 
ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ၃၅ ႏွစ္၊ ပါကစၥတန္တြင္ ၄ဝႏွင့္ နီေပါလ္တြင္ ၄၅ ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲဲျပားၾကေလသည္။

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ပံုသည္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ သူအေပၚတြင္ 
လႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္ၿပီး ထိုအခ်က္က လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို အားသာခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေစသကဲ့သို႔ 
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အားနည္းခ်က္လည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား၌ အသစ္ဖြဲ႕စည္းေသာ 
EMB အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပမာဏေရြးခ်ယ္မႈသည္ မတူညီေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းသက္သက္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရသူအမ်ားစုမွာ ပညာရွင္မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ၾကသည္။ ပြင့္လင္းစြာ 
လုပ္ေဆာင္မႈသည္ EMB တို႔အားခန္႔အပ္မႈအေပၚတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖံုးကြယ္ေပး 
ထားႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အက္ဇာဘိုင္ဂ်န္ရွိ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ EMB   
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဝက္ကို လႊတ္ေတာ္မွခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ က်န္တစ္ဝက္ကို သမၼတမွခန္႔အပ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေလ 
သည္။ သမၼတ၏ပါတီသည္လည္း လႊတ္ေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ ထိုအရာသည္ အမည္အားျဖင့္ 
ေတာ့ ဘက္မလိုက္ေသာ္ျငားလည္း အမွန္တစ္ကယ္တြင္ေတာ့ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ EMB ျဖစ္သာျဖစ္ 
ေလသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားက EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ရာထူး မည္သို႔ 
မည္ပံုရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အနည္းငယ္မွ်ကျဖင့္  သင့္ေလ်ာ္ေသာ္ အေတြ႕အႀကံဳ သို႔မဟုတ္ 
အရည္အခ်င္းတို႔ရွိရန္ ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ အရည္အခ်င္းေတာင္းဆိုခ်က္တို႔ လိုအပ္လာေသာအခါ 
ထိုအခ်က္မ်ားသည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္တရားဝင္ျဖစ္လာေလသည္။ ေကာ္ပိုရိတ္ေလာက အတြင္း 
တြင္  EMB ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားႀကီးက်ယ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ နယ္ပယ္က်ဥ္းက်ဥ္း 
စူးစိုက္မႈျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္လွေပ။
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ဇယား ၁ဝ :ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဘူတန္ရွိ ပညာရွင္အေျခစိုက္ EMB  ႏွစ္ခုခန္႔အပ္ရန္ 
အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္း ဘူတန္

ဘက္္မလိုက္မႈ ရွိသည္ မရွိပါ

ကိုယ္ပိုင္ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
မွ်တမႈ

ရွိသည္ မရွိပါ

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိသည္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာရန္ 
လိုအပ္သည္ (ထို႔ျပင္ ဘူတန္ႏိုင္ငံသား 
ကို လက္ထပ္ထားရန္လိုအပ္သည္)

အနည္းဆံုးရွိရန္ 
လိုအပ္ေသာအသက္

၃၅ မရွိပါ

ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈ

အနည္းဆံုး အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေအာင္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ၄င္းႏွင့္ 
ညီမွ်ေသာ ပညာအရည္အခ်င္း

မရွိပါ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားတြင္ ဗဟုသုတရွိရန္

မလိုအပ္ပါ မလိုအပ္ပါ

ရုပ္ပိုင္း၊စိတ္ပိုင္း က်န္းမာရန္ မလိုအပ္ပါ မလိုအပ္ပါ

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမရွိဖူးသူ 
သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္အရာရွိမျဖစ္ခင္ 
သံုးႏွစ္အတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္သူ တစ္ဦးဦး၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မျဖစ္ဖူးရန္ လိုအပ္သည္

မလိုအပ္ပါ

မဲဆႏၵရွင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ မလိုအပ္ပါ မလိုအပ္ပါ

ေနာက္္ထပ္႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္ခ်က္

မလိုအပ္ပါ မလိုအပ္ပါ

အျခားေသာ ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို 
ပိတ္ပင္ျခင္း

မရွိပါ မရွိပါ
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ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္း ဘူတန္

စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္းလို
အပ္ခ်က္

လြန္ခဲ့သည္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း လိမ္လည္ 
မဥ အက်င့္စာရိတၱေဖာက္ျပန္မႈတို႔ျဖင့္ 
စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူ မျဖစ္ေစရ 
သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေစကာမူ 
ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းကမ္းမ်ားကို 
ေဖာက္ဖ်က္သူ မျဖစ္ေစရ

မည္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးႏွင့္မွ 
စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမျဖစ္ေစရ 
သို႔မဟုတ္ အခြန္ေပးရန္က်န္ေနျခင္း 
အစိုးရသို႔ အျခားေပးစရာမ်ား 
က်န္ေနသူမျဖစ္ရ

ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ 
ေနထိုင္သူျဖစ္ရန္

မလိုအပ္ပါ မလိုအပ္ပါ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈ

အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေသာစည္းမ်ဥ္း၊ အထူးသျဖင့္ လစာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာတို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အမ်ားသိေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဌာနမ်ားတြင္ EMB မ်ားအတြက္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေငြေပးေခ်ေရးေကာ္မရွင္ (ေတာင္အာဖရိက) သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ေငြေပးေခ်ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ(လာတ္ဗီးယား) ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာဌာနမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးေသာ လြတ္လပ္ေသာဌာနတစ္ခုမွ သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားသည္လည္း အႀကီးတန္းတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အႀကီးတန္း 
ျပည္သူ႔အရာရွိမ်ားကဲ့သို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လစာခံစားခြင့္ တို႔အပါအဝင္တို႔တြင္ တူညီေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ခန္႔အပ္ျခင္းခံရႏိုင္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ ဂါနာတြင္ ဥကၠ႒သည္လည္း 
အယူခံတရား႐ံုးရွိ တရားသူႀကီးမင္းအတြက္ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၏ေအာက္တြင္ပင္ ရွိေလသည္။ 
အျခားေသာ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားမွာမူ အထက္တရား႐ံုး၏ တရားသူႀကီးႏွင့္ တူေလသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
ႏငွ္ ့လိငု္ေဘးရီးယားကဲသုိ့႔ေသာ ႏိငုင္မံ်ားတြင ္EMB အဖြ႕ဲဝငမ္်ားသည ္၎တို႔၏ အထက္ရာထူးအႀကီးမ်ားကိ ု
လူသိရွင္ၾကား အတည္ျပဳေပးရာတြင္ ရဲအကာအကြယ္ရသည္။

အခ်ိန္ပိုင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔ EMB  အစည္းအေဝးမ်ား 
တက္ေရာက္ရာတြင္ တက္ေရာက္ခ အခေၾကးေငြရေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္ကို 
လစဥ္စုေဆာင္းေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ေပးရန္ ျငင္းခံုေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ိဳးသည္ 
၎ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းရွိေသာ အစိုးရကသာ သတ္မွတ္ေပးရေလသည္။

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အခေၾကးေငြေပးျခင္းသည္လည္း တလံုးတစည္းတည္း စုထားေသာ 
ရန္ပံုေငြအတြင္းမွ မၾကာခဏ တိုက္႐ိုက္ ေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ျခင္းသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ၎တို႔ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္တြင္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ လစာအတြက္ တာဝန္ခံၿပီး ၎တို႔ကို အလုပ္ 
လုပ္ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈကို ျပည့္ဝစြာရေစသည္။
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EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈသက္တမ္း လံုျခံဳမႈႏွင့္ လစာျဖတ္ျခင္း၊ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္စဥ္ ခံစားခြင့္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ မုန္းတီးစိတ္ႏွင့္ တရားလိုဘက္မွစြဲဆိုျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
ဝရမ္းမဲ့ ေစာ္ကားျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အျခားေသာ စီမံႀကီးၾကပ္သူႏွင့္ အျခားေသာ အာဏာပိုင္ 
တို႔က ႐ံုးဌာနမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းရန္ကိုမခံရေစရန္  EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၎တုိ႔၏ အလုပ္ကို ဘက္မလိုက္ဘဲ၊ 
ပညာရွင္ဆန္ဆန္၊ အဂတိမပါဘဲ ႏိုင္ငံေရးဖိအားဒဏ္မ်ားကိုလည္း ခံႏိုင္ေစရန္အတြက္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေပး 
ထားရသည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာမက်ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်မိပါက ၎တို႔အေနႏွင့္ ႐ံုးမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္ကို စုိးေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ 
တရားဥပေဒႏွင့္ အညီမဟုတ္ဘဲ လစာအျဖတ္ခံရမည္ကိုစိုးေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ခ်က္နည္းႏိုင္သည္။

ႏို္င္ငံအမ်ားအျပားတြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒအတြင္း တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သက္ အကာအကြယ္သည္ အႀကီးတန္းတရားဥပေရးရာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 
၎တို႔အား လုပ္ငန္းခြင့္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြ်တ္ယြင္းမႈမ်ား 
ျဖစ္မွသာလွ်င္ ထုတ္ပယ္ခြင့္ရွိသည္။ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔တြင္ ထိုအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
အိႏိၵယတြက္မူ EMB အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို ထုတ္ပယ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း 
သက္ေသျပႏိုင္ေစကာမူ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္သည္။ အျခားေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရာထူးအတြက္ လံုျခံဳမႈသိပ္မရဘဲ လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ 
႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေလသည္ (လာတ္ဗီယာတြင္ကဲ့သို႔) သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ပါက 
(လိုင္ဘီးရီးယားတြင္ကဲ့သို႔) လည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ေကာ္မရွင္ 
အရာရွိ စ္ဦးသည္ EMB တာဝန္မ်ားကုိ ထပ္ကာထပ္ကာ ပ်က္ကြက္ပါက သမၼတမွ ရာထူးထုတ္ပယ္ႏိုင္ 
ေလသည္။ လိမ္လည္မႈ၊ မ႐ိုးသားမႈ သို႔မဟုတ္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္ယြင္းမႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အမႈအခင္းတစ္ခုကို က်ဴးလြန္မိပါက သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္အရာရွိ သံုးပံုႏွစ္ပံုက ဘက္လိုက္ျခင္း၊ အရည္ 
အခ်င္းမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ EMB လုပ္ငန္းေရးရာတာဝန္ကို ႀကီးႀကီးမားမား အမွားအယြင္းလုပ္ျခင္းတုိ႔ 
ေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ရန္ ေျပာဆိုလာပါကလည္း ထုတ္ပယ္ႏိုင္ေလသည္။ အေၾကာင္းမဲ့ လစာျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းႏႈတ္ပယ္ျခင္းတို႔ကိုမႈ ျပဳလုပ္၍မရေစရန္ ဥပေဒမွ ကာကြယ္ေပး 
ထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရေကာင္းခ်မွတ္ရ 
ေသာ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္အကာအကြယ္တစ္ရပ္မွာ EMB တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ေနစဥ္ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာအရာမ်ားအတြက္ တရားစြဆုိဲခံျခင္းမွကင္းလြတ္ခြင့္ျဖစ္သည္။ ဆီနီေဂါ 
ႏိုင္ငံ၏ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔ EMB တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားအတြက္  စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။ မိုဇမ္ဘစ္ဂ္တြင္လည္း မေလ်ာ္ကန္ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖစ္လာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မွအပ တရားဥပေဒအရ မစြဲဆိုႏိုင္ေပ။ 
ဂီနီယာႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားအား ၎တို႔အေနႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မွ 
သာလွ်င္ ဖမ္းဆီးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေလသည္။

ပါတီစံု EMB မ်ားတြင္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သပ္ကို အကာအကြယ္ 
ေပးျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေလသည္။  ပါတီမ်ားဘက္မွ ၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ကို ခန္႕အပ္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိပါလွ်င္ ၎တို႔အေနႏွင့္ သူတို႔အား မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ 
ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ အလိုရွိသလို အစားထိုးႏိုင္ခြင့္ရွိရွိမည္ ျဖစ္သည္။
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ပဋိဉာဥ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ကတိကဝတ္ခံျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေဘာ့စ္တဝါနီးယား၊ လီသူဝါးနီးယား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ 
ပါကစၥတန္၊ ဆီနီေဂါ၊ ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔တြင္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လိုက္နာရန္၊ သစၥာ 
ေစာင့္သိရန္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တာဝန္မထမ္းေဆာင္မီတြင္ စည္းစနစ္ႏွင့္ 
တကြ ပဋိဉာဥ္ခံယူရေလသည္။ ထိုပဋိဉာဥ္ခံယူျခင္းသည္ အႀကီးတန္းအရာရွိ သို႔မဟုတ္ တရားေရးရာ 
အရာရွိမွ ႀကီးၾကပ္ကာ လုပ္ေပးရေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လီသူဝါးနီးယားႏိုင္ငံရွိ ဆိုင္မားစ္(လႊတ္ေတာ္) 
ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ လက္ေထာက္ဥကၠ႒ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ပဋိဉာဥ္ခံယူေစျခင္းသည္ 
တိုင္းျပည္၏ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒတို႔အား ထိန္းသိမ္းလိုက္နာေစရန္အတြက္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးေလသည္။ ပဋိဉာဏ္ယူရာတြင္ ရြတ္ဆိုရမည့္စာသားမွာ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ျဖစ္ႏိုင္သလို 
အေသးစိတ္ေရးထားျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လုပ္ေဆာင္စဥ္လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီပြားဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မည္သည့္ဥပေဒ 
ကိုမဆို ထည့္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရည္ၫႊန္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဂီနီယာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပဋိဉာဥ္သည္ “ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ 
အေပၚတြင္ ထပ္ကာသစၥာရွိရွိႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးသား CENI ၏ အဖြဲ႕ဝင္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းရြက္ပါမည္။ အက္ဥပေဒ 
၏ အာဏာကိုသာလွ်င္ လိုက္နာပါမည္။ အမွီအခိုကင္းေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ 
(INEC) ၏ လြတ္လပ္မႈ၊ မွ်တမႈပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အဂတိကင္းမႈတို႔ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ိဳးကိုမွ မလုပ္ပါ။ လွ်ိဳ႕ဝွက္လြတ္လပ္စြာ မဲေပးျခင္းကိစၥမ်ားကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ 
ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္တိုင္ေအာင္လွ်ိဳ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ဝွက္ထားေပးပါ့မည္။ ေဖာက္ဖ်က္မႈမွန္သမွ်တို႔အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္ 
သည္ တရားဥပေဒ၏ ျပင္းထန္စြာစီရင္ျခင္းကိုခံပါ့မည္”  ဟု ျဖစ္သည္။

အတြင္းပိုင္းရွိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

EMB သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတြင္းပိုင္းတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ လို 
အပ္ေလသည္။ ထုိအရာတို႔တြင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ဥပမာ 
အားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကင္းစင္ေစေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း 
ကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္း၊ အတြင္းပိုင္း 
ေကာ္မတီမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ အေရႊ႕အေျပာင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
သည္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (သို႔မဟုတ္ အစိုးရ EMB ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ဥကၠ႒) သည္ 
ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ သေဘာတူထားျခင္း သို႔မဟုတ္ နည္းစနစ္ႏွင့္တကြ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမ်ိဳး
လုပ္ထားလွ်င္ ပိုၿပီးသက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္ႏိုင္သည္။

EMB မ်ားသည္  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးအား အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
စည္းကမ္းမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သက္ေရာက္မႈနည္းပါးေစရန္အတြက္ အာဏာလြဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။ 
ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား (ဗဟို႐ံုးဌာနအပါအဝင္ ေဒသႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ ဆိုင္ရာ 
႐ံုးမ်ားအတြင္း) အား ျဖန္႔ေဝလိုက္ျခင္းသည္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးေလသည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး ထိေရာက္ေသာပိတ္ပင္ အေရးယူမႈမ်ားသည္ 
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လည္း လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ အေရးယူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုႏွင့္ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းအဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုထားသင့္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္  လက္ခံထားေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းအတိုင္းကို ဆက္ေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ EMB မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳေနေသာ အျခား EMB မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္လည္း အလိုေလ်ာက္ သက္ေရာက္သင့္သည္ EMB အားမြမ္းမံ ျပင္ဆင္ 
ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ရည္လည္းရည္စူးႏိုင္သည္။

EMB ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း

EMB ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဆိုင္ရာပံုစံ၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာ ပံုစံႏွင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး မ်ိဳးစံုကြဲျပားႏိုင္သည္။ အစိုးရပံုစံကို အသံုးျပဳဳေသာအခါ 
EMB မ်ားသည္“အဖြဲ႕ဝင္” ရွိခဲေလသည္။စီမံခန္႔ခြဲေရးမွာလည္း အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ ၫႊန္ၾကား 
ျခင္းကို ခံရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အစိုးရ EMB ၏ ေနရာသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ အဆိုတင္သြင္းရသည့္ တာဝန္ႀကီးမားမႈမ်ိဳးရွိေလသည္။ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ အာဏာသည္ EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ 
ေခါင္းေဆာင္ထံသို႔ ၎တည္ရွိေသာေနရာ၏ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမွာ လႊဲေျပာင္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံေအာက္ရွိ EMB  မ်ားႏွင့္ ပံုစံအေရာေအာက္ရွိ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံ EMB 
ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ အခ်ိဳ႕ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေကာင္းျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္ 
ျခင္း၊ EMB ဥကၠ႒၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ အာဏာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေတြ႕ဆံုမႈ။ လူမ်ားစုမဲ 
သို႔မဟုတ္ အမ်ားစု ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲေကာက္ခံမႈ၊ မဲဆႏၵေပးရာတြင္ ဥကၠ႒၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္မဲကို အသံုးျပဳပံုအစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔၏ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ္လည္း EMB ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ 
ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္မ်ားအား EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ 
တည္ဆဲအမိန္႔အာဏာတို႔တြက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ရွင္းလင္းျပထားသည္မွာ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားက ၎တို႔ တိုင္းျပည္တြင္အသံုးျပဳေသာ သာမန္တည္ဆဲအမိန္႔အာဏာကိုသာ သံုးေလ့ရွိၿပီး 
သီးသန္႔တစ္ခုအသစ္ ဖန္တီးေလ့မရွိၾကေခ်။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ကိစၥေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားကို ဖြင့္ဆိုေပးၿပီး EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အာဏာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ 

• ဥကၠ႒၏ေနရာ အခန္းက႑
• ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ထိုတာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ျခင္း
• EMB အစည္းအေဝးမ်ား ေခၚပံုနည္းစနစ္
• အစည္းအေဝးေတြ႕ဆံုမည့္ အႀကိမ္ေရ
• အစည္းအေဝး အစီအစဥ္အတြက္ တာဝန္ယူမႈ
• ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ : ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းႏွင့္မဲဆႏၵေပးနည္း အမ်ိဳးအစား 
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အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေရအတြက္ စာရင္းေကာက္ယူရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္
• အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူစာရင္းႏွင့္ အထေျမာက္ရန္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာလူ
• အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၏ အစည္းအေဝးတြင္းရွိအခန္းက႑ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
• EMB ( ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာန) အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ ျပင္ပမွသူမ်ားကို ဖိတ္ 

ၾကားျခင္း
• အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို မွတ္ယူျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း
• EMB မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း နည္းစနစ္
• တည္ဆဲအမိန္႔မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းျပန္လုပ္လိုက္ေသာနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္
• မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားအတြက္ တာဝန္မ်ား

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မွန္မွန္ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မူဝါဒဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္မ်ား၊ EMB 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္ေပးမည့္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ေရးကို သေဘာတူညီခ်က္ရယူႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ေပးႏိုင္ေလသည္။ မည္မွ်အေသးစိတ္မည္ 
ဟူေသာ အဆင့္သည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိခ်ဳပ္ထံသို႔ 
မည္သည့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးေနသည့္ မူဝါဒကို ခ်မွတ္လႊဲေျပာင္းမည္နည္းဟူေသာ 
အတိုင္းအတာပမာဏ အေပၚတြင္မူတည္သည္။

ဥပမာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အနည္းဆံုးအထေျမာက္ရန္ လူအေရအတြက္သည္ အဖြဲ႕ဝင္၏ 
၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဘာ့စ္တနာဝါတြင္ကဲ့သို႔ ၎တို႔ထဲမွ တစ္ဦး သည္ပင္လွ်င္ ဥကၠ႒ 
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္ရေလသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ စည္းမ်ဥ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေလသည္။ 
ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဘူတန္၊ ေဘာ့စတာနာဝါႏွင့္ လာတ္ဗီးယားတုိ႔ အပါအဝင္ ထိုေနရာမ်ား၏ 
လူအမ်ားစုက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကိုလုပ္ႏိုင္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဝက္က ရည္ရြယ္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို အဖြဲ႕ဝင္ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္က ျပဳလုပ္ႏိုင္ေလသည္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံတြင္အစည္း 
အေဝး၌ပင္  လူအမ်ားစု၏ဆႏၵမဲျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုတစ္ပံု ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေလသည္။ ဂူအမ္ႏွင့္ စိန္႔လူစီယာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဝက္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ သံုး
ပံုႏွစ္ပံုေထာက္ခံရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္တြင္ အစည္းအေဝး 
ႏွစ္ခု ဆက္တိုက္မျဖစ္ပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုး၏အမ်ားစုက ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးရမည္။ 
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ လာတ္ဗီယာတြင္ သေဘာမတူကန္႔ကြက္လိုေသာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ သူ၏ထင္ျမင္ခ်က္ 
မ်ားကို စာႏွင့္ေရးၿပီး အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအတြင္းတြင္ ပူးတြဲတင္ျပေစသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
သူသည္ အမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမူ တားဆီးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္ဆိုသည္မွ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္သာ 
ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ (အထူးသျဖင့္ ပါတီစံု EMB မ်ားတြင္) EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးက 
ထိုအရာမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရမည္။

အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ EMB အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး 
႐ံုးဝန္ထမ္းကို လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေပးရန္အတြက္ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ပိုင္း အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား 
ကမူ ရံဖန္ရံခါေလာက္သာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ EMB ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံုေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စဥ္းစား 
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ညိႇႏိႈင္းရန္ ေတြ႕ဆံုမႈျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမဟုတ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ EMB  မ်ားသည္ အပတ္စဥ္ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိၾကၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ေသာ EMB မ်ားမွာမူ အႀကိမ္ေရနည္းနည္းသာ ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိၾကသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို တစ္လတစ္ခါ 
ေလာက္သာေတြ႕ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ကာလ အျမင့္ဆံုးေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ဆံု 
ခ်ိန္မွာ ပံုမွန္ပင္ အႀကိမ္ေရစိပ္လာေလသည္။ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ EMB မ်ားသည္ 
မၾကာခဏဆိုသလို ေန႔စဥ္ပင္ေတြ႕ေလ့ရွိၾကသည္။

တံခါးပိတ္ သုိ႔မဟုတ္ လူသိရွင္ၾကားလုပ္ေသာ EMB အစည္းအေဝးမ်ား

လူသိရွင္ၾကား ျပဳလုပ္ေသာ EMB  အစည္းအေဝးမ်ားသည္ EMB  အေပၚ ယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုတိုး 
ျမင့္ေစသည္။ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသည္ အမ်ားသိေအာင္လုပ္ရေသာေၾကာင့္ EMB အေနႏွင့္ အစည္းအေဝး 
လုပ္မည့္ ရက္စြဲမ်ားကို အမ်ားသိေအာင္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ EMB လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်ိန္ 
အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ရဲႏွင့္လည္းပူးေပါင္းရန္ 
လိုအပ္ေလသည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ လီသူဝါးနီးယားႏွင့္ ေမာ္လ္ဒိုဗာတြင္ ဥပေဒမွ EMB 
အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံဖြင့္ခ်ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းေပးထား 
ေလသည္။ ျပည္သူလူထုအတြင္းရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္း EMB လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ 
ေနစဥ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ ထိုကဲ့သို႔ျပဳမူျခင္းသည္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာတို႔ကို အေႏွာင့္ 
အယွက္ မျဖစ္ေစရေပ။ လီသူဝါးနီးယားတင္ EMB အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ 
တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေလသည္။ ဂူအမ္တြင္ EMB ဘက္မွလစဥ္ တတိယအပတ္ၾကာသာပေတးေန႔ ၄ နာရီ 
တြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးပြဲ လုပ္ေပးေလသည္။

ေတာင္အာဖရိကတြင္ EMB ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ အထူးတလည္ 
ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရသည့္ကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ အေၾကာင္းထူးရွိသည့္ကိစၥမွလြဲကာ   ပိတ္ပင္ထားေလသည္။တံခါးပိတ္ 
ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပို၍ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္အားေပးေလသည္။ အထူးသျဖင့္  
ထိရွလြယ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ၎တို႔ EMB ထံသို႔  
ယူလာေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားထံမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ ျပန္တံု႔ျပန္ခံရမည့္ေဘးကို 
ေၾကာက္ရြံ႕ေနစရာမလိုေတာ့ေခ်။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း EMB တစ္ခုလံုးမွ ခ်မွတ္သကဲ့သို႔ ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္သည္။ မဲစာရင္းမည္မွ်ကပ္သည္ ဆိုသည္ကိုလည္း အစီရင္ခံစာ တင္ရန္မလိုေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္  
EMB ၏ တစည္းတလံုးတည္းေသာ အသံကိုေပးႏိုင္သည္။ ဝက္စ္မင္စတာပံုစံရွိ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ႏွင့္ ပံုစံတူေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ EMB ၏ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး EMB အေပၚတြင္ရွိေနေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ထံမွ သံသယတို႔ ျဖစ္ 
ႏိုင္ေလသည္။ တံခါးပိတ္ EMB အစည္းအေဝးမ်ားသည္လည္းျပဳလုပ္ၿပီး မၾကာမီပင္ ျပည္သူလူထုကို 
ေၾကျငာျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္အေပၚ မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္ျခင္း 
တို႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

အစည္းအေဝးတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို ေၾကျငာ 
ရန္ လိုေတာ့မလိုအပ္ပါ။ ဥပေဒတြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရသတင္းစာ သို႔မဟုတ္ 
စနစ္တက် ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာအတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေလသည္္။ 
EMBေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏ဝဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ေလ့ရွိသည္။
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EMB အဖြဲ႕ဝင္ ေကာ္မတီမ်ား 

အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္မ်ားေသာ EMB  မ်ားအတြက္ ၎၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
အား ႀကီးၾကပ္စီမံၾကည့္႐ႈရန္ သို႔မဟုတ္ ကြပ္ကဲရန္အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ အားသာ 
ခ်က္မ်ားစြာရွိႏိုင္ေလသည္။  အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း သည္ EMB 
အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ျခင္းကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝသက္ေရာက္ၿပီး အဓီကက်ေသာ မူဝါဒဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအဖို႔ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုအထူးျပဳႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေလသည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဆင္ျခင္ 
သံုးသပ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အာဏာရွိေလ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ EMB သို႔မဟုတ္ EMB အတြင္းေရးမွဴးဌာန႐ံုးျပင္ပမွ ပညာရွင္မ်ား အစရွိသည္တို႔ 
ျဖစ္သည္။ မကၠဆီကိုတြင္ ဥပေဒက ေကာ္မတီေျခာက္မ်ိဳးကို ပံုေသအသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအသိပညာေပးေရး၊  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ပညာရွင္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေသာဌာနမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မွာ 
မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ တိုင္ၾကားစားမ်ား တင္သြင္းရာဌာနတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား EMB တြင္ 
အေရြ႕အေျပာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ တင္ဒါေခၚ 
ယူျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းဖူလံုေရးကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအေရးႀကီး ကိစၥမ်ားအတြက္ ေကာ္မတီ ၁၅ 
ခုရွိသည္။

EMB အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာနႏွင့္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ဆက္ဆံေရး 

လြတ္လပ္ေသာပံုစံ သို႔မဟုတ္ ပံုံစံအေရာကို သံုးေသာေနရာမ်ားတြင္ EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ အေရးပါသည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ သင့္ 
ေတာ္ေသာ ရာထူးက႑မ်ားသည္ အင္မတန္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မ်ားျပားႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ပိုင္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB မ်ားသည္လည္း ဘုတ္အဖြဲ႕၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္မႈအတြက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေစေသာ နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေခ်ပိုရွိကာ အခ်ိန္ 
ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာမူ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေသာ 
EMB ေအာက္တြင္ရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ႏိုင္မႈႏႈန္း နည္းႏိုင္ကာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
ပိုမိုပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ EMB လြတ္လပ္ 
ေသာ ပံုစံေအာက္တြင္ရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈ 
ကို ျမႇင့္တင္ေသာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ျမင္ႏိုင္သိႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးရာထူးကို 
ယူရန္အတြက္ အင္မတန္မွ သတိထားေကာင္းထားႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ EMB 
၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေခါင္းေဆာင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ကာ 
၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ျဖစ္သြားေသာ ကိစၥမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အထူးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေပးလ်က္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသကာ အေထြထြအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုရွင္းလင္းေစေလ 
သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ  EMB ၏ တစ္သီးပုဂၢလဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္လည္း အလားတူပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို 
ဦးစားေပးေသာ ရာထူးကိုပင္ ယူေလသည္။ 
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အေထြထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနႏွင့္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကားရွိ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကို ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ အရာမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဌာန 
အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို တိတိပပရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ ထိုႏွစ္ခုၾကားရွင္းလင္းေသာ အထက္ 
ေအာက္လုပ္ငန္းခြင္တာဝန္ယူမႈႏွင့္ အျပန္အလွေလးစာမႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ 
ခန္႔အပ္မႈ တို႔ပါဝင္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံေအာက္တြက္  EMB ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၌ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ေနၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္ EMB ကိုသာ အစီရင္ခံစာတင္ရန္ႏွင့္ ျပင္ပအစိုးရဌာနသို႔ 
အစီရင္ခံစာမတင္ရန္လည္းလိုအပ္သည္။ ပံုစံအေရာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရပံုစံကို အသံုးျပဳေသာအခါ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ဌာနဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တာဝန္ယူမႈကို 
အစိုးရ EMB ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန႐ံုးဝန္ထမ္း ကကိုင္ကြယ္ျခင္းသည္လည္း ထိုအေၾကာင္း 
ျပခ်က္ေၾကာင့္ပင္ အမ်ားႀကီးပိုမို ေကာင္းမြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနအရာရွိ သို႔မဟုတ္ သူ၏ ေရြးေကာက္ထားေသာသူ၏ EMB ၏ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဖိတ္ၾကားခံ မိန္႔ခြန္ေျပာသူ သို႔မဟုတ္ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ျခင္းသည္၊ 
မဲမေပးေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္ (ၾသေစၾတးလ်တြင္ကဲ့သို႔) 
သည္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဌာန႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ ဆက္ႏြယ္မႈကို 
အင္အားေကာင္းေစႏိုင္ေလသည္။ထိုေနာက္ အစည္းအေဝးမ်ား အားလံုးသည္လည္း EMB လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ အစည္းအေဝးမ်ားအားလံုးသည္ အႀကံဉာဏ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ရရွိေစေရးကို ျဖစ္ေပၚေစေလသည္။

အခန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

• လြတ္လပ္ေသာ EMB  မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံႏွင့္ ပံုစံအေရာ ႏွစ္ခုလံုးေအာက္တြင္ ေတြ႕ 
ႏိုင္ၿပီး EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လမ္းၫႊန္ေပးျခင္းကို ခံရေလသည္။ ခြ်င္းျခက္အနည္းငယ္မွလြဲ၍ 
အစိုးရပံုစံေအာက္ရွိ EMB မ်ားႏွင့္ ပံုစံအေရာေအာက္ရွိ အစိုးရ EMB မ်ားသည္ EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
မရွိပါ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန ဝန္ထမ္းသာလွ်င္ရွိေလသည္။

• EMB အဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္မွာ အေကာင္းဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ အေရအတြက္ မရွိပါ။ 
ထို႔အျပင္ အခ်ိန္ျပည့္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းခန္႔အပ္မႈ မည္သည္ကပိုေကာင္းသေလာဟူသည့္ ခြဲျခားျပႏိုင္ 
သည့္ နည္းစနစ္လည္းမရွိပါ။ တိုင္းျပည္၏ ပမာဏႏွင့္ ၎၏လူဦးေရ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပထဝီဝင္ 
ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား၊ EMB ၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ၎၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး 
ဌာန၏ အင္အားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ လြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာမည္ 
သည့္ပံုစံကို ေရြးသည္ဆိုသည့္အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး EMB အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၏ ပမာဏႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ခြင္ အခ်ိန္ဇယားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေလသည္။

• EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တုိ႔အား အသိုင္းအဝိုင္း၏ အျခားေသာအပိုင္းမ်ားမွ ေလးစားသမႈ 
ရွိရန္အတြက္ ထိုတန္ေသာ အေနအထားတစ္ခုရွိရန္လိုအပ္ေလၿပီး ၎တို႔၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
မႈ စည္းကမ္းႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ လံုျခံဳေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ဥပေဒက  
တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွသာ၎တို႔ကိုအဂတိကင္းကင္းႏွင့္လႈပ္ရွားမႈျပဳႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

• လြတ္လပ္ေသာ၊ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္ရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ EMB မ်ားတြင္ ပါတီစံုစနစ္ျဖစ္ 
ေသာ အဖြဲ႕ဝင္စနစ္မ်ား ပါတတ္သည္။ (လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လုပ္ျခင္းျဖစ္ 
သည္) သုိ႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္သူပါလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ (ႏိုင္ငံေရးအရ အေထာက္အပံ့ယူမႈ 
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ကင္းၿပီး ၎တို႔၏ပညာရပ္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈေၾကာင့္ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ား) သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး 
အရႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအရ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ 
သင့္ေတာ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ခန္႔အပ္မႈပံုစံသည္ ၎၏ႏိုင္ငံေရးအရဆက္ဆိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္။

• EMBအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ပံုေသသတ္မွတ္ၿပီး လံုျခံဳေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္သည္ အဖြဲ႕အစည္းအရ ယံုၾကည္မႈရွိေစျခင္းႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္လဲလွယ္မႈလုပ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးေလသည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မ်ားကို ပံုေသ 
မထားဘဲ ေျပာင္းေပးေနျခင္းက ကေမာက္ကမမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး EMB ၏ အသင္း 
အဖြဲ႕ဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္ကိုတိုးတက္ေစသည္။ 

• အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ EMB အသင္းဝင္မႈဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ 
အတြက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၾကျငာၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ “တိက် 
သင့္ေတာ္ေသာ” စစ္ေဆးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ကာ အဆင့္အတန္းခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရရွိ 
ႏိုင္သည္ EMB ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ အမ်ားဆံုးလက္ခံထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မွာ အစိုးရ၏ 
မ႑ိဳင္တစ္ခုကေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္ထပ္မ႑ိဳင္တစ္ခုက အတည္ျပဳေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္စၿပီး ဥပေဒျပဳေရးတြင္ 
ဆံုးေလ့ရွိကာ အျပန္အလွန္သြားလ်က္ရွိသည္။ 

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အရည္အေသြး 
ျပည့္မီမႈကို ျပ႒ာန္းထားေလ့ရွိသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ၊ အဂတိ 
ကင္းကင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈသို႔မဟုတ္ ဗဟုသုတ 
ရိွမႈတုိ႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔တြင္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာအသက္အရြယ္၊ 
က်န္းမာေရး၊ ရာထူးတစ္ခုကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ မထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရာ ေဒသတို႔ပါဝင္ 
သည္။

• EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ EMB အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံကိုလိုက္ေသာ သင့္ 
ေတာ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ကိုတည္ေထာင္သင့္သည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ 
လည္း EMB အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစ 
ေသာ လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ားကိုလည္း အသုံးခ်သင့္သည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ထိေရာက္ေသာ EMB စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရး တစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္လည္း အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ရ 
မည္။ ထိုအခ်က္သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ကြဲျပားေသာ႐ႈေထာင့္ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲစည္းေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္ေရးအတြက္ အသံုးဝင္ 
ေကာင္းဝင္ႏိုင္ေလသည္။ 

• EMB အစည္းအေဝးမ်ားသည္ လူသိရွင္ၾကားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သလို တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳး 
လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူသိရွင္ၾကားအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ EMB ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈပုိမုိျမင့္တက္ေစၿပီး တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကထိရွလြယ္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

• EMB တစ္ခု အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ရန္အတြက္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
ႏွင့္ ၎၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးတို႔ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ရွိရန္လိုအပ္ 
သည္။ 
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားသည္ ျဗိတိန္ထံမွ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ 
ျဗိတိသွ် ကုိလိုနီနယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၎၏ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ EMB တို႔ 
မွ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာႏွင့္ အရပ္သားသမၼတအစိုးရ ေလးဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အဆင့္တိုင္း 
ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး အာဏာပိုင္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ ျခံဳငံုေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ဂ်ီး 
ရီးယားတြင္ EMB ငါးခုရွိသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးခဲ့ေသာ ဖက္ဒေရးရွင္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (ECF)။ ၁၉၇၉ ခုနွစ္ 
တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ဖြယ္ေရြးေကာက္ 
ပြဲ ကိုက်င္းပခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေစခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (FEDECO) အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သံုးႏွစ္စီမံကိန္းကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ 
ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဖ်က္သိမ္းရျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (NEC) 
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (NECON) သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sani Abacha က သူ၏ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစီမံကိန္းကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ သူ 
ကြယ္လြန္ေသာအခါ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ  
ေကာ္မရွင္ (INEC) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၎သည္ ယခု ျဖစ္ရပ္ေလ့လာျခင္း၏ အဓိကအာ႐ံုစိုက္ေသာ အရာ 
လည္းျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားသမိုင္းတြင္ သက္တမ္းအၾကာဆံုးေသာ EMB လည္း ျဖစ္သည္။ ၎ 
အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေလးခုကို က်င္းပေပးခဲ့ဖူးၿပီး ၎တို႔မွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ပထမဆံုးေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ 
က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ အရပ္သား 
အစိုးရ အေျပာင္းအလြဲကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ 
ျဖစ္သည္။၁

*  ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားျဖစ္ရပ္ေလ့လာျခင္း မူရင္းစာမူကုိ  Carl Dundas, ‘Nigeria: A Need for Modernization’, Electoral Management 
Design: The International IDEA Handbook (Stockholm: International IDEA, 2006), pp. 253–55. တြင္ ေလ့လာ 
ႏိုင္ပါသည္
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ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ကုိလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ေခတ္မွစၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအေျပာင္းအလြဲမ်ား သမိုင္းၾကာရွည္စြာရွိခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလြဲမ်ားသည္လည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္မွစကာ ဆက္တိုက္ စကားႏိုင္ 
လုေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခု အေရးတႀကီးမွတ္သားထားရန္ လိုအပ္သည္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အဓိကက် 
ေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလြဲမ်ားသည္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစီမံကိန္း 
သမိုင္းႏွင့္ နီးကပ္စြာခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ဟု ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက EMB မ်ားသည္ 
သမၼတမွခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွစစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးရေလသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္က 
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ EMB မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီက ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေရး 
တႀကီးေဖာ္ျပရန္ က်န္ရွိသည္မွာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝိေသသ 
လကၡဏာစည္းမ်ဥ္း (ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳျခင္းမ်ား) မိတ္ 
ဆက္အရ ထိုအခ်က္သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္တစ္ခ်က္အေနႏွင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။၂

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ (ျပင္ဆင္ထား 
သည့္ အတိုင္း) စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒ (ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း) 
အတိုင္း ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္)သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒ 
ဘက္မွ ေကာ္မရွင္၏အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ ၎၏လြတ္လပ္မႈႏွင့္ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရးတို႔ပင္ ပါဝင္ေလသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ 
ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၃၆ခု (SIECs)မ်ားကိုတည္ေထာင္ျခင္း 
ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေလသည္။၃ ၎တို႔အေနႏွင့္လည္း ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပ 
ေပးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။ အေျခခံဥပေဒက ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို သမၼတမွ 
ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းထားေလၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ 
အဆင့္တြင္မေတာ့ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဥကၠ႒ရာထူးႏွင့္ SIECs (လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္ ၃၆ ခု) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳကာ ခန္႔အပ္ရေလသည္။ အေျခခံ 
ဥပေဒအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္လည္း ျပ႒ာန္းထားေလသည၄္

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒသည္ ေကာ္မရွင္၏ တည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္း 
စဥ္ အဆင့္ဆင့္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြင္း စည္းမ်ဥ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြက္ စီရင္ခ်က္ခ်ပံုတို႔ကိုလည္း အေသးစိတ္ 
ေျပာျပထားသည္တို႔ ရွိေလသည္။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေျပာင္း 
လဲျခင္းမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒသည္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ 
အတည္ျပဳလုိက္ၿပီး အျခားေသာ ဥပေဒျပဳခ်က္ သံုးခုသည္လည္း ၂ဝဝ၂၊ ၂ဝဝ၆ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ တို႔တြင္ 
အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ အျခားေသာအေျပာင္းအလြဲမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ၿပီးသည့္ 
ေနာက္ ၎အေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္ကိုလည္း  မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ 
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သူမ်ားအား အေရးယူရန္ ကိုယ္ပိုင္အတြင္းေရးမွဴးခန္႔အပ္ရန္အတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပေဒ 
ကလည္း ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဒြိဟေဝခြဲမရသည့္ ကိစၥမ်ားကိုႏွင့္  ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ား (RECs) ကို ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒတြင္ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္  
ၿပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ထိုအက္ဥပေဒသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မတိုင္မီကလည္း မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ေရးၾကာခ်ိန္ကို တိုးျမႇင့္ရန္ 
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဇန္နဝါရီမွ ဧျပီလ ၂ဝ၁၁ ထိ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ရန္၊ ၎၏ အာဏာကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အထူးသျဖင့္ ပါတီေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ တစ္ခါျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည္။၅ ၂ဝ၁ဝ 
ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒသည္ ပါတီမ်ားကို အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ဝင္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံထားေသာ သူမ်ားအား 
အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းကို တားျမစ္ထားၿပီး၊ မဲဆြယ္ရာတြင္လည္း သံုးရမည့္အသံုးစရိတ္ကိုလည္း အသတ္ 
ျပဳျပင္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကိုလည္း 
ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မွတ္ပံု 
တင္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ေပးထားကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆႏၵလက္မွတ္ေကာက္ယူရာခံု႐ံုး၏ အာဏာကိုလည္း ေရြး 
ေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္လိုက္ကာ ခံု႐ံုးကိုလည္း အမတ္ေလာင္းမ်ားအား ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသူအျဖစ္ ေၾကျငာပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္လိုက္သည္။ ထိုအက္ဥပေဒသည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအား ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို မဲ႐ံုမ်ားတြင္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ 
လိုက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းကို 
လည္း မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကို ေဖာက္ 
ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒသည္  တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ 
ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း 
ခံခဲ့ရေလသည္။၆ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားၿပီးခ်ိန္တြင္ ျဖစ္လာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားအရ တိုင္းျပည္၏ ရာဇဝင္တြင္ အဆိုးဆံုးဟူေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္တက္ သမၼတ 
ဟာအဒူဝါသည္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မတီ (ERC) ကို ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ သမိုင္းကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ဥပေဒႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ 
ဆိုင္ရာ မူေဘာင္တို႔ အတြက္လည္းအပါအဝင္ျဖစ္ကာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လည္း အဆိုတင္သြင္း 
ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ERC (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးေကာ္မတီ) သည္ အက်ယ္တဝင့္တိုင္ပ
င္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမွာစာ ၁၄၆၆ ခု လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ 
၎၏ အစီရင္ခံစာသည္ ႏိုင္ဂ်ီရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ 
ထင္ဟပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားၾကသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည္လည္း 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈတို႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ အမ်ားႀကီးအက်ိဳးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၎၏ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရွိ ေရြးေကာက္ 
ပြဲဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္တြင္ ERC (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ျပန္လည္ျပဴျပင္ေရး ေကာ္မတီ) မွ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္မွာ INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) သည္ အင္မတန္မွ အလုပ္ဝန္ပိေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏ တာဝန္ 
မ်ားကို ထမ္းရြက္ရန္အတြက္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းသံုးခုကို ဖန္တီးရန္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းထား 
ေလသည္။ ERC ဘက္မွ အဆိုတင္သြင္းထားသည္မွာလည္း INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
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ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ၏ ရာထူးခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာကို သမၼတမွ အမ်ိဳးသား တရားစီရင္ေရး 
ေကာင္စီထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အဆိုတင္သြင္းထားေလၿပီး ေကာ္မရွင္ကို လူသိရွင္ၾကားလုပ္ေဆာင္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အဖြဲ႕ဝင္စုေဆာင္းရန္လည္း အႀကံေပးထားေလသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ERC ဘက္မွ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ မတူ 
ကြဲျပားေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းငါးခုကို အဆိုတင္သြင္းထားၿပီး 
သံုးခုမွာ INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကို ျပန္လည္ျဖည္ထုတ္ၿပီး 
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အဓိကေျပာဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွ ထို ERC အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု 
မက်င့္သံုးရေသးေသာ္ျငားလည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီတြင္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔အား ႏိုင္ငံအဆင့္စဥ္းစားညိႈႏႈိုင္းမႈျပဳရန္အတြက္ ပဏာမအဆင့္ခင္းက်င္းမႈ 
ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အား  ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ 
အေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းကို မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးေနာက္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ အေျခခံ 
ဥပေဒအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဖိအားေပးေသာ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္ စာရင္းလိုက္ခ်ီၿပီးရွိေသာ္လည္း ဦးစားေပးအဆင့္မွာမူ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို 
ေရွ႕ထားလိုက္ေလသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၏ပထမဆံုးေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္က INEC (လြတ္လပ္ 
ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အား၎၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ 
အခြန္ေငြတြင္ပါဝင္ေသာ  ဘတ္ဂ်က္ေငြႏွင့္ လစာေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးထားေလသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဘက္မလိုက္ရန္ႏွင့္ အဂတိကင္းရန္အတြက္လည္း ျပင္ 
ဆင္ခ်က္အတြင္းတြင္ပါဝင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပခ်ိန္၊  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ 
ဆႏၵမဲေကာက္ခံယူမႈမ်ားကို တရား႐ံုးမွ ဆံုးျဖတ္စီရင္ပံုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ခံု႐ံုးမ်ား 
၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ေကာက္ခံျခင္းမ်ား၏ အခ်ိန္အတိုင္းအတာကို 
ကန္႔သတ္မႈတို႔အတြက္ပါ ပါဝင္သည္။၇ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ ဒုတိယေျမာက္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ဇယားအသစ္မ်ားအား ျပန္ 
လည္ဆန္းစစ္ရန္တို႔ ပါဝင္သည္။၈

အဖြဲ႕အစည္း၏ တည္ေဆာက္ပံု

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရျပည္ေထာင္စုစနစ္ရွိသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္မ်ိဳးလည္း ပါဝင္သည္။ ပထမအဆင့္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္မွာ 
ျပည္နယ္အဆင့္ျဖစ္သည္။ ထိုဒုတိယအဆင့္တြင္ ၃၆ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္ 
(FCT) မ်ားပါဝင္သည္။ ၿပီးေနာက္ တတိယ အဆင့္တြင္ ပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျမိဳ႕နယ္ဧရိယာ ၇၇၄ 
ခုမွ အစိုးရမ်ားပါဝင္သည္။ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မ်ားရွိၾက 
သည္။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္ရွိသည္။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္လည္း ျမိဳ႕နယ္ 
အစိုးရေကာင္စီရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို INEC (လြတ္လပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ) က ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို 
SIECs (ျပည္နယ္အဆင့္လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ တိုင္းျပည္သည္ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးနယ္ေျမ ဇုန္ေျခာက္ပိုင္းျခားထားရေလ 
သည္။ ထိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုင္းေဒသမ်ားမွာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အဓိကက်ေလသည္။
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INEC (ျပည္နယ္အဆင့္လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၃၆ ျပည္နယ္လံုးတြင္ ႐ံုး 
စိုက္ၿပီး FCT (ျပည္ေထာင္စု ျမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္)  ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ ၇၇၄ ခုေသာ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရ 
ဧရိယာမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။ (သီးျခား႐ံုးခြဲကာ တည္ရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရအာဏာပိုင္ႏွင့္လည္း 
မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္) ေကာ္မရွင္တြင္ အာဏာကိုဗဟိုျပဳခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းမဲ့ေသာ တည္ေဆာက္ပံု ရွိေသာ္ 
လည္း မူဝါဒခ်မွတ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ေကာ္မတီစနစ္မွတစ္ဆင့္ ဗဟိုျပဳခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး  
မူဝါဒေရးရာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးသည္ ဗဟိုျပဳျခင္း ကင္းမဲ့ေလသည္။ INEC (လြတ္လပ္ 
ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ဥကၠ႒သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေခါင္းေဆာင္အရာရွိျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ REC (အေျခက် ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အရာရွိ) က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္အရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ကာ စာရင္းစစ္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အေထာက္အပံ့ေပးေလသည္။ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရအဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးစီ ေကာ္မရွင္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေလသည္။ 

ေကာ္မရွင္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိခ်ဳပ္သည္ ေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒အေနႏွင့္ ပါဝင္ 
သည္။ ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားအျဖစ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦး ပါဝင္သည္။ ေကာ္ 
မရွင္သည္ ၃၆ ျပည္နယ္လံုးတြင္ ႐ံုးစိုက္ၿပီး RECs (အေျခက်ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိ) 
မ်ား က FCT (ျပည္ေထာင္စု ျမိဳ႕နယ္နယ္နိမိတ္) ကိုဦးေဆာင္သည္။ REC (အေျခက် ေနထိုင္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိ) မ်ားကို သမၼတက ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ဆီးနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္က 
အတည္ျပဳေပးရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အမ်ိဳးသား ေကာ္မရွင္အရာရွိႏွစ္ဦးမွာ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးဇုန္နယ္မ်ား
တစ္ခုခ်င္းစီမွ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး REC (အေျခက်ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိ) 
ကလည္း အဖြဲ႕၏ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ မူလျပည္နယ္မ်ား၏ ျပင္ပမွ 
INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ႐ံုးမ်ားသို႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္းခန္႔အပ္ေလ 
သည္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးၿပီး မဲစာရင္း 
ေၾကျငာေပးရေသာ အရာရွိျဖစ္ေလသည္။ RECs (အေျခက်ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိ) 
မ်ားသည္ ျမိဳ႕ဝန္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။ ေကာ္မရွင္ 
အရာရွိမ်ားႏွင့္ RECs (အေျခက်ေနထုိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိ) မ်ားသည္ အသစ္ျပန္လည္ 
တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ေသာ ငါးႏွစ္သက္တမ္းတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရေလသည္။

တစ္ခုမွတ္ထားရန္အတြက္ အေရးတႀကီးလိုသည္မွာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ 
ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအား ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္မႈကို မျပ႒ာန္းမီတြင္  ေကာ္မရွင္ 
ႏွင့္ RECs (အေျခက်ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိ) တို႔အၾကားရွိ အာဏာကူးေျပာင္းပံု 
အဆင့္ဆင့္သည္ မေသခ်ာမေရရာခဲ့။ ၿပီးေနာက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္သည္လည္း ၎တို႔အား ရာထူးမွ 
ထုတ္ပယ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ ဘာမွေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေပ။ 
ထိုအခါ RECs (အေျခက်ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိ)မ်ားက ေကာ္မရွင္ကို အစီရင္ခံရန္ 
မလိုဘဲ ၎တို႔အား ခန္႔အပ္ထားေသာ သမၼတကိုသာ အစီရင္ခံရေသာေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အေနႏွင့္ 
႐ႈျမင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။၉ ထိုကိစၥကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ RECs (အေျခက် 
ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိ) မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ သက္တမ္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္အေပၚ 
တြင္ တာဝန္ခံရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္လိုက္ေလသည္။ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ 
ခ်က္တြင္ RECs (အေျခက်ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိ) မ်ားကိုရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ရန္ 
အတြက္ လုိအပ္ေသာအဆင့္မ်ားကို ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားသည္။၁ဝ
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ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ေကာ္မရွင္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ေခါင္းေဆာင္ 
အခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရး၏ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည္။  ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ  
မတိုင္မီက ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴးသည္ ပံုသခန္႔အပ္ထားေသာ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ ေကာ္မရွင္  
သို႔ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေခါင္းေဆာင္၏ ေထာက္ခံခ်က္ေပးမွရေလသည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ  
တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္၏တည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
အတြင္းေရးမွဴးခန္႔အပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ အာဏာသည္ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာက္ရွိသြားေလသည္။ 
၎အား ျပည္ေထာင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္ တည္ေထာင္လိုက္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ေကာ္ 
မရွင္သည္လည္း အစိုးရ၏ကိုယ္စားလွယ္တည္းဟူေသာ  အေျခအေနတစ္ခုကို ရရွိသြားေလသည္။ ၎ 
သည္ ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈထံမွလည္း လြတ္လပ္ေလသည္။ ၎အေနႏွင့္ ၎၏ဝန္ထမ္း 
မ်ားအား ခန္႔အပ္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးထိန္းခ်ဴပ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေလသည္။

INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ျပည္နယ္႐ံုးမ်ားရွိ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အတြင္းရွိ 
အႀကီးပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္မႈ အဆင့္အပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ ပံုေသခန္႔အပ္ထားသည့္ INES ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုး
ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူရသည္။ ၿပီးေနာက္ ၎တို႔က 
RECs (အေျခက် ေနထိုင္ေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိ) မ်ားထံသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္ရသည္။

INEC (လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ အစိုးရ၏ ဒုတိယအႀကီး 
ဆံုးေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းအင္အား ရာထူးအရၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ဂ်ီး 
ရီးယား ရဲဌာနေနာက္ ဒုတိယ အဆင့္ခ်ိတ္ေလသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္မရွင္ရွိ ဝန္ထမ္း 
အင္အားမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၄ဝဝဝ ခန္႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အႏွံ႔တြင္ ရွိေလသည္။၁၁ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ အထူးခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ 
အတြက္လည္း ခန္႔အပ္ေလသည္ (၂ဝ၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၃ဝဝဝဝဝ ခန္႔ လူစုေဆာင္း ၿပီးျဖစ္ေလ 
သည္)၁၂ ေကာ္မရွင္၏ ပံုေသခန္႔အပ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အထူးခန္႔အပ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ 
၎၏စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ စနစ္၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ၎ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္မႈတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ား ရွိလာၾကသည္။ တစ္ခုအေရးတႀကီးေဖာ္ျပရန္ရွိသည္မွာ INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အရပ္သားဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ၿပီး ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ 
ပညာရွင္ဆန္ေစရန္ႏွင့္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ 
အားစိုက္ထုတ္မႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနႏွင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ အဘူဂ်ာတြင္ 
ဌာနခ်ဳပ္ရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔အတြက္ ဒီပလိုမာႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးေသာ 
သင္႐ိုးမ်ား သင္ၾကားေပးသည့္ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုဌာနမ်ားအေနႏွင့္ လည္း ေရြး 
ေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္း တည္ေထာင္ရာတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေပး 
ခဲ့ၿပီး  ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း အထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိုအသိုင္းအဝိုင္း 
အတြြင္းမွ ေခၚယူခဲ့ရသည္။

ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ေကာ္မရွင္၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ တည္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၁၉၉၉ 
ခုႏွစ္မွစကာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလမ်ား မတူသည့္အတြက္ 
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ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၉ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး 
ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ႏွင့္ ဌာနရွစ္ခုရွိသည္။၁၃ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္  ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
တို႔က ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဌာနဆိုင္ရာတို႔ကုိ ေျခာက္ခု၊ ၫႊန္ၾကားေရးဌာနသံုးခုႏွင့္  အစီရင္ခံစာတင္ရန္ လမ္း 
ေၾကာင္းသံုးခုထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။၁၄ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ၎အား ဌာန 
အေရအတြက္ပိုမ်ားရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းပိုမ်ားမ်ားႏွွင့္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္  
ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေကာ္မရွင္၌ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေသာ 
အခါ ၎တြင္ ဌာန ၁၆ ခုရွိသြားၿပီး ေနာက္ထပ္ဌာနေလးခုရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု 
ျဖစ္ေပၚလာသည္။၁၅ ေခါင္းေဆာင္ အသစ္ေအာက္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္သြားေသာ အသစ္ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ရပ္သည္ ဇြန္လ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ျဖစ္သြားသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဧျပီလ ၂ဝ၁၃ 
တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး  ေကာ္မရွင္ဘက္မွ လက္တေလာတြင္ ဌာနေပါင္း ၂ဝ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ 
အစည္းတြင္ ဌာနသံုးခုရွိသည္။၁၆

ေကာ္မရွင္၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒက ေကာ္မရွင္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳ 
ေရးအပို္င္းမ်ားအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ခြဲျခားစီစဥ္ေပးရန္၊ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ရန္၊ ပါတီဘ႑ာမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္ျခင္းတို႔ကို 
ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ မဲေပးရန္အတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီသူမ်ား၏စာရင္းကို ဖန္တီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အေျခခံ 
ဥပေဒအတြင္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေနရာအေရအတြက္ႏွင့္အညီ  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ 
ကိုယ္စားလွယ္ျပဳတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုကန္႔သတ္ျခင္း၊ ၎၏အာဏာကို RECs 
(အေျခက်ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိ) မ်ားထံသို႔ လႊဲေပးျခင္းႏွင့္ ၎အေပၚတြင္ စဥ္းစား 
ထားေသာ အခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကို အမိန္႔ခ်မွတ္ 
ထားေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒတြင္ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ကို ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား အေရးယူျခင္းတို႔ကို ထပ္မံေပါင္းထည့္ထားေလ 
သည္။ ေကာ္မရွင္ဘက္မွလည္း ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ခန္႔အပ္ခြင့္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စည္းကမ္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ လမ္းၫႊန္ျပသရန္ ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ကို ရရွိထားေလသည္

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈ

ေကာ္မရွင္၏ ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ ပံုစံသည္ ၎၏လြတ္လပ္မႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ 
က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ၎သည္ ခန္႔အပ္ေသာ အာဏာပိုင္ေပၚမူတည္ၿပီး 
ဘက္လိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ေကာ္မရွင္၏ 
လြတ္လပ္ခြင့္အား ၎အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ အား 
ေကာင္းေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ေလသည္။ ၎အား တိုင္းျပည္အခြန္ဘ႑ာေငြထဲမွ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
၎အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စရာ ရွိသည္တို႔ကို ဗ်ဴ႐ိုကေရစီနည္းလမ္းအရ ဘတ္ဂ်က္ေငြေတာင္းခံ 
ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမေနေစရန္ ေသ 
ခ်ာေစေလသည္။

၎၏ဘ႑ာေငြပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ အေျခခံဥပေဒသည္လည္း ေကာ္ 
မရွင္၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ လံုျခံဳေရးအတြက္ RECs အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား (လုပ္ငန္းခြင္ စည္းကမ္း 
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ေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ ႐ံုးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကိုအေျခခံၿပီး) သမၼတႏွင့္ ဆီးနိတ္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္သာလွ်င္ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေလသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္က ၿပီးခဲ့ေသာေရွ႕က ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈေၾကာင့္ ျမင့္ 
တက္လာေသာ စိုးရိမ္ပူးပန္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္မျပဳလုပ္မီက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တန္းတူေသာ အရည္အခ်င္းမ်ိဳးရွိရန္လိုအပ္ေလသည္။ 
ထိုအခ်က္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပါက ၎ကိုလည္းႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟူေသာ 
အဓိပၸာယ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ေကာ္မရွင္အတြင္းခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ 
ပုဂၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္ျဖစ္စရာမလိုဟူေသာ အခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသသြားေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒသည္ ေကာ္မရွင္အား မအပ္စပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ 
လႊမ္းမိုးမႈမ်ား မခံရေစရန္ အလို႔ငွာ RECs (အေျခက်ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိ) မ်ားကို 
ေကာ္မရွင္အတြက္ တာဝန္ခံထားေစၿပီး ေကာ္မရွင္အား ၎၏ဝန္ထမ္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအား ခန္႔အပ္ 
စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေစရန္အတြက္ အာဏာေပးထားေလသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ CSOs (အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)၊ မီဒီယာႏွင့္ 
အျခားေသာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအားလံုးႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး၏ အားစိုက္ထုတ္မႈလိုအပ္ေသာ ႀကီးမားလွသည့္ တာဝန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
တိုင္းျပည္၏ ရွည္လ်ားလွေသာအလိမ္အညာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ လံုျခံဳေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္း 
က႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစကာ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္တို႔၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ရန္  ရဲ၊ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္တြဲကာ အလုပ္ 
လုပ္ခဲ့ရသည္။ စစ္တမ္အေနႏွင့္လည္း ၎မဲေပးရာ ေနရာမ်ားသို႔ တာဝန္မက်ေသာအခါ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြင္း ႏွစ္နယ္ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရေသာ ေနရာက႑ကို တာဝန္ယူေလ 
သည္။  ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တို႔ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အသံုးျပဳမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ခက္ခဲေသာနယ္ေျမ 
မ်ားတြင္  ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျခင္းျဖင့္ အေထာက္အပံ့ေပးေလသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ ေအဂ်င္စီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ လံုျခံဳေရးအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးေသာ 
ေကာ္မတီမ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္ လံုျခံဳေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ 
မတူညီသည့္ လံုျခံဳေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ အားထုတ္မႈမ်ားကိုပူးေပါင္းရန္အတြက္ တည္ေထာင္ခဲ့ေလသည္။
ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္ေစခဲ့ျခင္းႏွင့္  တိုင္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြား 
ခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျဖစ္ပြားသည့္ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရာေရာက္ေစခဲ့သည္။၁၇

ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းတြင္ INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ 
မရွင္) သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အသစ္ထပ္မံေျပာၾကားသိရွိရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားႏွင့္ INEC ၏ ဆက္ဆံေရးသည္ အျမဲတမ္းလိုလို အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕ခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ မယံု 
ၾကည္မႈမ်ားလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္လည္း လြတ္လပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ 
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ျခင္း မခံခဲ့ရေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္၏ အသစ္ေျပာင္းလဲ 
သြားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈက ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစျခင္းအတြက္ 
အားစိုက္ထုတ္မႈကို ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ငါးဆယ့္ႏွစ္ခုလံုးက ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ 
လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားရၿပီး ေကာ္မရွင္ကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အေပၚ 
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သန္႔ရွင္းမႈရွိေစရန္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္တို႕အားအေရးယူျခင္းတို႔ လုပ္ေပးပါမည္ဟူေသာ ကတိကို အာမခံထားရေလ 
သည္။၁၈ လက္ရွိေကာ္မရွင္အေနႏွင့္လည္း ျပည္သူလူထု၏ယံုၾကည္မႈကို ျမင့္ျမင့္မားမားခံစားလ်က္ရွိ 
သည္။ အေထာက္အေထားအေနႏွင့္လည္း ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံၾကေလသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ရျခင္းသည္ လက္ရွိေကာ္မရွင္၏ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာ ရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၏ အခန္းက႑သည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
ဆႏၵမဲေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တစ္ပတ္ေနာက္ဆုတ္ရန္
ဆံုးျဖတ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိပါ၊ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ေကာ္မရွင္ကိုယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေရြ႕ေျပာင္း 
ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း သိၿပီးသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပါတီ အၾကားအႀကံ 
ေပးေရးေကာင္စီကိုလည္း တည္ေထာင္လိုက္ၿပီး ထိုအခ်က္ကိုပင္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္လိုက္ၾကသည္။

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ မီဒီယာ၏ဆက္ဆံေရးသည္လည္း ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာအတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
ေနာက္ထပ္ ရႈေထာင့္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာအားစည္းကမ္းတင္းၾကပ္ေရး တာဝန္သည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား 
ႏိုင္ငံ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနအစည္းအ႐ံုး (BON) မွ တာဝန္ယူထားရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၁ဝဝ) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ 
မီဒီယာေဖာ္ျပခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၫႊန္းဆိုေဖာ္ျပထားသည္။ BON (ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ႐ုပ္သံ လႊင့္ဌာန 
အစည္းအ႐ံုး) ႏွင့္ INEC (လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) က မီဒီယာဘက္မွ 
႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ပံု အၾကမ္းဖ်ဥ္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာဘက္မွကိုက္ညီျခင္းရွိ 
ေၾကာင္းကို အတူတကြယွဥ္တြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ဘက္မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္ အထူးဝန္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းရန္ႏွင့္ 
လူငယ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား စုေဆာင္းရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားလူငယ္ဝန္ေဆာင္မႈတပ္ရင္းႏွင့္တြဲၿပီး အလုပ္ 
လုပ္ေလ့ရွိသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ 
ေပးေရး အုပ္စုမ်ားမွလည္း ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာ၌ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ 
မွ ပါဝင္ေလသည္။ INEC  သည္လည္း ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထိုအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေရရွည္လက္တြဲလာေသာ ဆက္ဆံ 
ေရးရွိသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ IFES  ႏွင့္ UNDP  တို႔က ေကာ္မရွင္တြင္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ပါဝင္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း စုေဆာင္းရာတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ အလွဴရွင္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကလည္း လူသူအင္အားအေထာက္အပံ့စုစည္းရန္လိုအပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကိစၥမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။
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INEC ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရး

INEC သည္လည္း ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ စာရင္းထဲမွ တိုက္႐ိုက္ဘ႑ာေငြရေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
INEC  ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မျပဳမီတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ မရွိပါ။ 
၎အေနႏွင့္လည္း ၎၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေထာက္ခံခ်က္ရရန္အတြက္ အဆို 
တင္သြင္းျခင္းျပဳရေလၿပီး ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားအတိုင္း ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပးမႈကို ေစာင့္ရေလသည္။ ၁၉၉၉၊ 
၂ဝဝ၃ ႏွင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားခြဲေဝမႈသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အင္မတန္ႀကီးမားလွေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ အဓိက 
စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေကာက္ခံျခင္းသည္ ၂ဝဝ၃ ႏွင့္ ၂ဝဝ၇ တြက္ 
ဘ႑ာေငြျဖန္႔ေဝမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည္။

ေကာ္မရွင္အား တိုင္းျပည္အခြန္ဘ႑ာေငြထဲမွ တိုက္႐ိုက္ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေသာ လက္ရွိ 
စနစ္ေအာက္တြင္ ေကာ္မရွင္က ေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္အတြက္ ၎၏ဘတ္ဂ်က္ေငြကို  ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ 
ၿပီးေနာက္တြင္ ၎ကိုေကာ္မရွင္သို႔ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရးမွ 
(INEC fund) တိုက္႐ိုက္ျဖန္႔ေဝေပးအပ္ျခင္းျပဳလုပ္ေလသည္။ ၎သည္ ၂ဝဝ၆ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒမ်ားတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘ႑ာေငြကို တည္ေထာင္ျခင္းသည္ 
ေကာ္မရွင္အား ၎၏ဘ႑ာေငြ ျဖန္႔ေဝေပးအပ္မႈကို တိုက္႐ိုက္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေစေလသည္။

INEC ၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ေကာ္မရွင္အား ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ 
ရည္ကိုင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရေသာ တာဝန္ရွိသည္။ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အမ်ိဳး 
သားလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီတို႔အၾကားတြင္ မျဖစ္မေန တာဝန္အရလုပ္ရေသာ အစီရင္ခံစာတင္မႈဆိုင္ရာ 
ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း လိုအပ္လာပါက ထိုေကာ္မတီမ်ားသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္ရေလသည္။ 
ျပည္သူအတြက္ တာဝန္ခံမႈပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္သည္လည္း 
၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုအား  အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အစီရင္ခံစာ တင္ရေလသည္။ 

ဘ႑ာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈအေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ ဘတ္ဂ်က္သည္ သက္ဆိုင္ရာ  
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအား တင္ျပရေလသည္။ ႏွစ္ကုန္ေသာအခါ အေထြေထြစာရင္းစစ္႐ံုးထံသို႔ 
အစီရင္ခံစာတင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ထားသည္။၁၉ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္ယူရာ 
တြင္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ၊ ရာျဖတ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဗ်ဴ႐ိုယူနစ္ (BMPIU) မွတစ္ဆင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ရေလသည္။၂ဝ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ INEC 

INEC ဘက္မွ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အတိုင္းအတာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ား၌ အင္မတန္မွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိလွေပသည္။ တစ္ခုေဖာ္ျပရန္က်န္ 
သည္မွာ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကည္သည္ ေကာ္မရွင္မွေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒကို 
၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္  အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထိုနည္းစနစ္သည္ ႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းထားေသာ လုပ္ကိုင္ပံုတို႔ႏွင့္ 
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အညီတင္သြင္းျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္ျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ရသည္။၂၁ ေကာ္မရွင္ ဘက္မွလည္း ေရြး 
ေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည္တို႔ကို ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေလသည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ေကာမရွင္၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈသည္ 
စိန္ေခၚခံခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ INEC (လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္) ၏ ဥကၠ႒တိုင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ပြဲသာလွ်င္ လုပ္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ 
ပင္ဆိုေစကာမူ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္ တာဝန္က်ေသာအခ်ိန္သည္ ေကာ္မရွင္ကို 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းရွိသြားေလသည္။ ထိုအရာသည္ ေကာ္မရွင္၏သမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးပင္ 
ျဖစ္လိမ့္မည္ထင္သည္။ တစ္ခုမွတ္သားထားရန္လိုသည္မွာလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံသား ေကာ္မရွင္အရာရွိ 
မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ကို အသစ္တိုးေပးျခင္း၊ RECs (အေျခက် ေနထိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာအရာရွိ) မ်ားခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေကာ္မရွင္ အရာရွိမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း၊ တည္ျငိမ္မႈ အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္လက္လည္ပတ္ျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ေကာ္မရွင္၏လူအင္အားပမာဏ မ်ားျပားျခင္းသည္လည္း အခြင့္အလမ္းျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အတား 
အဆီး အပိတ္အဆို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အထူးခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မွီခိုရင္း ပံုေသတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုမွ်ေလာက္မ်ားျပားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လက္ရွိလိုအပ္ေသာ 
ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္အရ  အတားအဆီးအပိတ္အဆို႔ပင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိေရာက္ 
ေသာ ေခတ္မီစီမံခန္႔ခြဲေရး အေဆာက္အဦးမရွိေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအမ်ားႀကီးရွိေသာ္လည္း အလုပ္ 
မတြင္ ျဖစ္တတ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ တည္ေထာင္မႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA (အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အသင္း) UNDP (ကုလသမဂၢ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား) ႏွင့္ IFES (ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္း)
ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လက္တြဲေဖာ္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့သည္ ေကာ္မရွင္အား ပညာရွင္ 
ဆန္ေစျခင္းႏွင့္ ၎ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို တိုးတက္ေစျခင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ BRIDGE (ဒီမို 
ကေရစီတြင္း၊ အစိုးရေအာက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း) ေလ့က်င့္ေရး 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ တို႔မွတစ္ဆင့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖန္တီးေပးေလသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေကာ္မရွင္မွရေန 
ေသာ ျမင့္မားသည့္ ယံုၾကည္မႈသည္လည္း ၎အား အနာဂတ္တြင္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
တို႔ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား စီမံကိန္းဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းကို ဖန္တီးေပးေလသည္။
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မွတ္သားရန္မ်ား

၁။  အေနာက္အာဖရိက၏ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေၾကာင္းကို “Jinadu, Adele, ‘Nigeria’, in 
Ismaila M. Fall, Mathias Hounkpe, Adele L. Jinadu and Pascal Kambele (eds), Election 
Management Bodies in West Africa (OSIWA, 2011). တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

၂။  ဤအေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကို “Ibrahim, Jibrin and Garuba, D. Governance and 
Institution-Building in Nigeria: A Study of the Independent National Electoral 
Commission (Abuja: Center for Democracy and Development, 2008), စာမ်က္ႏွာ ၂၇။” 
တြင္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္သည္။

 Ibrahim, Jibrin ႏွင့္ Garuba တုိ႔ေရးသားေသာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
တည္ေဆာက္ျခင္း ‘လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေလ့လာျခင္း’ (Abuja: 
Center for Democracy and Development၊ ၂ဝဝ၈)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။

၃။  ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ (၁၉၇)။ 
၄။  ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၏ တတိယပိုင္း (အပို္ဒ္ ၁၅၃)။
၅။  ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၂ဝ၁ဝ။
၆။  Jinadu ၂ဝ၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၃။ 
၇။  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (ပထမအႀကိမ္ ေျပာင္းလဲျခင္း) ၂ဝ၁ဝ။
၈။  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (ဒုတိယအႀကိမ္ ေျပာင္းလဲျခင္း) ၂ဝ၁ဝ။ 
၉။  Guobadia ႏွင့္ Abel I. တို႔ေရးသားေသာ ‘ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏို္င္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအင္ပါယာအတြက္ 

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား’ (Benin City: Mindex Publishing Co, ၂ဝဝ၉)။
၁ဝ။  ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၏ အပိုင္း (၇) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၏ အပိုင္း (၆) 

တို႔သည္ RECs (ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ား) ၏လက္ဝယ္ထားရွိပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ေကာ္မရွင္ႏွင့္ RECs (ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိမ်ား) အၾကား 
ထိန္းခ်ဳပ္ဆက္ႀကိဳးတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 

၁၁။  ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း ေကာ္မရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၾသဂုတ္လ 
(၁-၁၆) ရက္၊ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ဂၽြန္လ ၂၈ ရက္၊  ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ Abuja။

၁၂။  Jega ႏွင့္ Attahiru တို႔ေရးသားေသာ “ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတိုးတက္လာျခင္း: 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္သို႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း” (London: Chatham 
House, ၂ဝ၁၂)။

၁၃။  လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ [INEC], ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အစီရင္ခံစာ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉၉၈- ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၉၉ (Abuja: INEC, ၁၉၉၉)။

၁၄။  လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ [INEC], ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၃ (Abuja: INEC, ၂ဝဝ၃)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅-၃၉။

၁၅။  ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း ေကာ္မရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။
၁၆။  ေရြးေကာက္ပြဲ အင္စတီက်ဳႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကီးတန္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။  

အေသးစိတ္ကို ဤတြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
<http://www.inecnigeria.org/wp-content/uploads/2013/09/INDEPENDENT-NATIONAL-

ELECTORAL-COMMISSION-LIST-OF-DIRECTORS11.pdf>
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၁၇။  Jega၊ ၂ဝ၁၂။
၁၈။  International Crisis Group [ICG]၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏို္င္ငံ၏ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႔အႀကံဳ

မ်ား၊ မူဝါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ စာစဥ္ ၈၁ (ICG၊ ၂ဝ၁၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂။ Jega၊ စာမ်က္ႏွာ ၆။ 
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ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံတြင္ စုစည္းထားေသာ EMB မရွိပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဥပေဒ 
ျပဳေရးတာဝန္မ်ားမွာ ခြဲေဝထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္မွ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ ဗဟိုျပဳျခင္းကင္းေသာ 
ပံုစံႏွင့္ ဗဟိုျပဳပံုစံအထိ ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကား ခြဲေဝျခင္းျဖစ္သည္။ ဗဟိုျပဳဌာနတစ္ခုရွိကာ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ 
ဌာနမ်ားမွ ၎တို႔ဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားကိုယူထားေသာ တစ္ခုတည္းစုစည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတည္ 
ေဆာက္မႈပံုသဏၭာန္မွာ မရွိပါ။ ဗဟိုျပဳအဆင့္တြင္ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
(ယခုေနရာမွစၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနဟုသာ သံုးစြဲေတာ့မည္) တို႔က EMB ၏ အဓိက တာဝန္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ေပးၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အတိုင္းအတာကန္႔သတ္ထားေသာ အာဏာရွိသည့္ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕ (Riksvalgstyret, NEB) ရွိေသးေလသည္။ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳ ေထာက္ခံ 
ရာတြင္ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသူမွာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ား၏ ေရြးေကာက္ခံထားရမႈကို အတည္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

NEB (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕) ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
တြင္သာ ရာထူးအာဏာရွိၾကေလသည္။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားမွာ ျမိဳ႕နယ္ 
အာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အခ်ိဳ႕အဝက္လမ္းၫႊန္ခ်က္ေအာက္ 
တြင္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝးရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးသံုးဆင့္ကို 
ခြဲျခားစုစည္းရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္

• လႊတ္ေတာ္ (Stortinget) ႏိုင္ငံအဆင့္
• ၁၈ျပည္ေထာင္ အစည္းအ႐ံုး (fylkesting) ႏွင့္ 
• ၄၂၈ ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီ (kommunestyrer)

ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေအာ္စလိုျမိဳ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္လည္း ရသလို ကိုယ္ပိုင္အစိုးရလည္း 
ရွိသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ေကာင္စီက ႏွစ္ဆင့္လံုးရွိ  အာဏာကိုယူေလသည္။ (ထိုလႊတ္ေတာ္ 
(Sametinget) အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ပင္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဥပေဒ (Sameloven) အရ ေဒသခံ တိုင္းရင္း 
သားမ်ားမွ ေရြးေကာက္ေသာ ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ျဖစ္ကာ ယခုေလ့လာမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ) 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၉ ဦး တြင္ ၁၅ဝ မွာ PR စနစ္အရ စီရင္စုကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ ၁၉ ဦး မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အခိ်ဳးအစား 
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ရလဒ္ထြက္လာေသာအခါ ေသြဖည္ျခင္းမ်ားရွိလာပါက အစားထိုးျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးေနရာ 
သေဘာမ်ိဳးႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေရြးေကာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္အားလံုး 
အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မွာ ေလးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ႐ံုးဌာနမ်ား၏ကာလမွာ ပံုေသသတ္မွတ္ထားျခင္း 
မရွိေပ။ စီရင္စုမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
အၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဌာနကိုမွ ဖ်က္သိမ္းခြင့္ 
မပိုင္ေခ်။ အစားထိုး ေရြးေကာက္ျခင္းလည္းျပဳလုပ္၍ မရႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေရွး 
ကနဦးကတည္းက ႀကိဳတင္ကာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားရေလသည္။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံတြင္ ၁၈၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကို 
၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္ကတည္းက မဲဆႏၵရွင္မ်ားက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားမ်ားအားလံုး 
အတြက္ မဲေပးခြင့္သည္ ၁၈၉၈ မွ စၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္မွာမူ ၁၉၁၃ တြင္ စတင္ရရွိေလသည္။ 
တိုက္႐ိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာျမိဳ႕နယ္ေကာင္စီမ်ားမွာ ၁၈၃၆ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ (ကန္႔သတ္ထားေသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျဖစ္သည္) 

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးသည္လည္း အျခားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္ 
ဟူ၍ တစ္ခါမွ သတ္မွတ္ျခင္းမခံခဲ့ရေပ ၿပီးေနာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္ပံုတို႔မွာ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 
သာမန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ထားထားျခင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ခံ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမိဳ႕နယ္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးမွာ အေထာက္အပံ့ေပးေလသည္။

၁၉၈၅ မွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္မ်ားသည္လည္း ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္လာေလသည္။ ေကာင္စီမွ PR စနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ျမဴနီစီပယ္စနစ္၏ အျမင့္ဆံုးေသာ 
ႏိုင္ငံေရးဘုတ္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွ ဦးေဆာင္ေလသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕မွာ ျမဴနီစီပယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို 
၎တို႔အား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျပဳရန္အတြက္ အလွည့္က်စီ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ 
တို႔သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ိဳးစံုတို႔အတြက္ မဲဆႏၵခံယူျခင္းမ်ားကို လုပ္ေပးေလသည္။ ျမဴနီစီပယ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ေရြးေကာက္ပြဲ 
အား အရည္အေသြးရွိေသာ အမတ္မ်ားရေစရန္အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။

စီရင္စုဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕သည္ စီရင္စုေကာင္စီအစည္းအ႐ံုး၏ အခ်ိဳးက် ေရြး 
ေကာက္စနစ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔က စီရင္စုအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ေရြး 
ေကာက္ပြဲအတြက္ ျမဴနီစီပယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားထံမွ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း 
စဥ္တို႔ကို လိုက္လံစုေဆာင္းေလၿပီး ေရြးေကာက္ခံ စီရင္စုအစည္းအ႐ံုးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေအာင္လက္မွတ္ 
မ်ားကို စီရင္စုအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ထုတ္ေဝေပးေလသည္။

ပထမဆံုးအစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲကို အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္ဟူသမွ်သည္ ျမဴနီစီပယ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔အတြက္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕မွ၊ စီရင္ အစည္းအ႐ံုးေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စီရင္စုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕ 
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ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မွ ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အားလံုး 
အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမွၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ကာလိုအပ္ေသာအခါႀကီးၾကပ္ 
မည္ျဖစ္သည္။  

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အသစ္တစ္ရပ္ကို စတင္က်င့္သံုးလိုက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 
၏ အဆင့္သံုးဆင့္လံုးရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနႏွင့္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ဥပေဒတစ္ခုထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွစ္ခုအတြက္ တစ္ခုထုတ္ျပန္ထား 
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အဓိကအေျပာင္းအလြဲမွာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ 
(NEB)အား မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဌာနသည္ အစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အရ 
(ဥပေဒေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ) လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ရွိေသာ ပါတီအားလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္းပါဝင္ 
သည္။  NEB အား မိတ္ဆက္ခဲ့ရျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ EMB ၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ခဲ့ရျခင္း 
မဟုတ္ေပ။ ထိုမွ်မက ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ လိုအပ္ေသာ အစားအျဖည့္ခံေနရာမ်ားအတြက္ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကိုလည္း ဥပေဒအရပင္ စတင္လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ NEB သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ တရားဝင္ 
ျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းအတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
တစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အတည္ျပဳေပး 
လိုက္သည္။ NEB သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ အလံုးစံု 
အာဏာရထားျခင္းမဟုတ္ေပ။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအသစ္ က်င့္သံုးျပန္ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ စီမံခန္ပ႔ခြဲေရးမ်ားကို ႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းခိုင္းသည္တို႔မွလြဲ၍ ထိုဥပေဒသည္ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳစနစ္ 
ကို အေရးႀကီးေသာ ထပ္မံျပင္ဆင္မႈ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းတို႔အား စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေခ်ာေမြ႕သြားေစသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ 
အနက္မွ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ NEB  သည္ မည္သည့္ အဆင့္တြင္မဆို 
ျဖစ္ပြားေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသနားခံခ်က္မ်ားအား တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ျခင္း 
ခံရျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္သည္ ေနာက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္ 
ေပးေသာ အာဏာရွိ သူျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေသာကိစၥမ်ားအတြက္မူ NEB ဘက္မွ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ 
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေလသည္ (လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ၌ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးမွလြဲ၍) 
လႊတ္ေတာ္ဘက္မွသာလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳးကို အတည္ျပဳ၊မျပဳ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ျခင္း
မ်ိဳးျပဳလုပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္တစ္ေက်ာ့ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးအပ္ရန္အတြက္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေလ 
သည္။ ျမဴနီစီပယ္အဆင့္တြင္မူ ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕မွ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကိုယ္တိုင္ 
စီမံခန္႔ခြဲမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ျမဴနီစီပယ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္မည္ 
ေလာဆိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွိျပီျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ပါေသာ ျဖစ္ရပ္အတြက္မွာမူ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းမႈက ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီ၏ ဖြဲ႕စည္းမႈကို အျခား 
ေသာ ေကာင္စီ၏ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းမႈအတိုင္းပင္ ထင္ဟပ္ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္လည္း ျမဴနီစီပယ္ဌာနမွ ဘုတ္အဖြဲ႕သီျခား 
ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္တိုင္ေအာင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။
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ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒအရႏွင့္  ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ စည္းမ်ဥ္း 
သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ျမဴနီစီပယ္ဌာနမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ တာဝန္ေပး 
ထားၿပီး  ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမဲေကာက္ယူမႈမ်ားကို ဥပေဒအရထိန္းခ်ဳပ္ ၾကပ္မတ္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသည္။ အေျခခံဥပေဒက လႊတ္ေတာ္အား ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပညာ 
ရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အတည္ျပဳေရးတာဝန္ကိုေပးထားၿပီး ၎အား မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ျငင္းခံုပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္အသနား 
ခံစာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေရး တာဝန္မ်ားလည္း ေပးအပ္ထားေလသည္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံျပင္ဆင္မႈၿပီးေနာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒက ေအာက္ပါ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခဲ့သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕အား ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီမွ ေရြးခ်ယ္သည္။
• မဲ႐ံုေကာ္မတီမ်ားအား ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ခန္႔အပ္သည္။ 
•  စီရင္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕အား စီရင္စုဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ၿပီး
•  အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕မွာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲရွိပါက အစိုးရမွ ႏွစ္ပိုင္း 

အတြင္း ျပန္လည္ခန္႔အပ္သည္။

ပထမဌာန ႏွစ္ခုမွ  ေရြးေကာက္ပြဲအားလံုးအတြက္  ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသည္။ စီရင္စုဆိုင္ရာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္လည္း စီရင္စုဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲတြင္ တာဝန္ရွိၿပီး NEB သည္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္သာလွ်င္ တာဝန္ရွိေလသည္။

၂ဝဝ၅ ႏွစ္မွစ၍ အျခားေသာကိစၥမ်ားထက္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမတ္ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံု 
တင္ေရး ကိစၥအတြက္သာလွ်င္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေသာ သီးျခားပါတီ ဥပေဒရွိေလသည္။ ပါတီမွတ္ပံု 
တင္ေရးအတြက္  စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာတာဝန္သည္ ကုမၸဏီမ်ားကို  မွတ္ပံုတင္ေသာ အမ်ိဳးသားစီမံေရး 
ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ေပးအပ္ျခင္းခံရေလသည္။ အစိုးရဘက္မွ ပါတီဥပေဒတိုင္ၾကားခ်က္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ 
ကိုခန္႔အပ္ျခင္းျပဳေလသည္။ တရားသူႀကီးတစ္ေယာက္က ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေငြကိစၥမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို စီရင္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ဌာနသည္ အင္ 
မတန္ကို အာဏာဗဟိုျပဳစနစ္ ကင္းေလသည္။ ဗဟိုျပဳျခင္းရွိေသာ အဆင့္တြင္ ပါတီစံုဌာန (NEB) တစ္ခု 
သာလွ်င္ရွိၿပီး အကန္႔အသတ္ရွိေသာသ စနစ္တက်ပိုင္းဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္စနစ္မ်ိဳးႏွင့္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ 
အဆင့္ရွိေသာ အျခားေသာ တာဝန္မ်ားမွာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ 
ကာမူ အျခားေသာစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းတြင္ပါဝင္ေလသည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားသည္လည္း အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ထား 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေကာက္ခြန္ အာဏာပိုင္မ်ားလက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႕တစ္ခုမွ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
အသနားခံစာမ်ားသည္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔အပ္ထားေသာဌာနႏွင့္ တင္သြင္းျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
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ျမိဳ႕နယ္အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန၏တာဝန္မ်ားသည္ နယ္ပယ္သံုးခုသို႔ သြားက်ေရာက္ေလသည္။

၁။  ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား။ ထိုနယ္ပယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ ဥပေဒ 
မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းမွ အေသးစိတ္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု 
အား ဥပေဒႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳေရးတို႔ 
ပါဝင္သည္။

၂။ ေရြးေကာကပ္ြဲမ်ား က်င္းပျခင္း ။  ဝနႀ္ကီးဌာန၏ တာဝနမ္်ားထဲတြင ္ အေသးစတိ္ေရးသားထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို္ခ်က္မ်ား အပါ 
အဝင္ကို ျပ႒ာန္းျခင္း။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား မဲစာရြက္၏ ပံုႏွင့္ 
ဒီဇိုင္းအပါအဝင္ကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူကိုယ္စားလွယ္သုိ႔ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ျခင္း ျမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴးမ်ားကို အစီရင္ခံစာ ပံုစံအလြတ္မ်ားေပး 
ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ e-voting စနစ္စီစဥ္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳေပး 
ျခင္း၊ NEB (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕) အတြက္  အေထြအေထြအတြင္း ေရးမွဴးဌာန 
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးျခင္း လႊတ္ေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို တရားစီရင္ေပးရျခင္း (ေနာက္ဆံုးေနႏွင့္) အပါ 
အဝင္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊ ဝန္ႀကီဌာနမွ လိုအပ္ပါက အျပစ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ရလဒ္ကို 
သက္ေရာက္ခဲ့ပါက  ေရြးေကာက္ပြဲကိုထပ္မံက်င္းပရန္အတြက္ အမိန္႔ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၃။ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြထိန္းသိမ္းေရး။  ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘတ္ဂ်က္  
ေငြကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ဗဟိုျပဳအဆင့္တြင္သာ ရွိေလသည္။ အဓိက က်သင့္ေသာ က်သင့္ 
ေငြမ်ားမွာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္လုပ္ၿပီး စုစုေပါင္းေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
ျခံဳငံုစစ္ေဆးျခင္းမရွိပါ။ ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္  ကုန္က်ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ယူ႐ို ၆ သန္းခန္႔ ကုန္က်ေလသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လုပ္ေသာသူ ၁၆ ဦး 
ခန္႔ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္စာလ်င္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ထိုသို႔တိုးလာ ျခင္း 
မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္  ဗဟိုျပဳလည္ပတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမဴနီစီပယ္အဆင့္ရွိေရြးေကာက္ပြဲ 
ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ထား

ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ အဓိကအာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕

NEB သည္ ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ ဌာနတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ၎ဌာန၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သက္သည္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတည္ျပဳၿပီးေသာအခါ ၿပီးဆံုးေလသည္။ ၎တြင္ အနည္းဆံုး 
အဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးရွိေလသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီက အမ်ိဴးသားတစ္ဦး၊ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းၿပီး အစိုးရဘက္မွလည္း တစ္ဦးကိုခန္႔အပ္ၿပီး တစ္ဦး 
ကို အရံသေဘာမ်ိဳးထားေလသည္။ NEB  ၏ အာဏာသည္
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• ႏို္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစားထိုးျဖည့္စြက္ ေနရာမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း
• လႊတ္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလံုးကို ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး 

ျခင္းႏွင့္ စီရင္စုဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕အား ရလဒ္အေၾကာင္း အသိေပးျခင္း ႏွင့္
• မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔အတြက္ ကန္႔သတ္ထားေလ 

သည္။ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အတည္ 
ျဖစ္မႈတို႔အတြက္မွာမူ လႊတ္ေတာ္သည္သာလွ်င္ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
NEB တြင္ ၾကားနာၿပီးေနာက္ အျခားေသာ ကိစၥမ်ားသည္ NEB က ေနာက္ဆံုးတရား စီရင္ရမည့္ 
ကိစၥသာလွ်င္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း

၁၉၈၅ ႏွင့္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒထြက္လာၿပီးေနာက္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳျခင္း 
စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဝါဒကြဲလြဲျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္လာသည္။ ျဖစ္ရပ္ 
ႏွစ္ခုလံုးတြင္ အစိုးရကေကာ္မရွင္ ႏွစ္ခုလံုးကို ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားအား ခန္႔အပ္ထားသည္။ ၎တြင္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အဆိုတင္သြင္းရန္အတြက္ အမိန္႕အာဏာ 
က်ၿပီးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မွ သံုးသပ္စစ္ေဆးၿပီး ၎၏ အစီရင္ခံစာကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေလ 
သည္။ ထိုတည္ေဆာက္ပံုသည္ ျဗိတိန္ပံုစံလႊမ္းမိုးျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္အား အဓိကက်ေသာ မူဝါဒေရးရာဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ၫႊန္ၾကားေရးတာဝန္ 
အနည္းငယ္တို႔ျဖင့္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ထြက္ေပၚလာရသည္ 
မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးတစ္ခုတည္းအတြက္ အဓိကအာ႐ံုစိုက္ေသာ ဌာနတစ္ခုထား  
ရွိျခင္းမွရလာေသာ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးထဲမွ ပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္ 
ေတာင္းခံျခင္းထက္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအား အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ သာမန္အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
အတြက္ထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေကာ္မရွင္သည္ ေနာ္ေဝးအား ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း 
ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသစ္က်င့္သံုးကာစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၫႊန္းဆိုေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္ေစရန္ ဆြဲေခၚလိမ့္ 
မည္။ ထိုအဆိုျပဳခ်က္မွာလည္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ားစြာ မရခဲ့ေခ် အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရွိစီစဥ္မႈမ်ား 
ေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာအလုပ္မ်ား 
ကို ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္သူ႔စာရင္းကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ အခြန္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ဌာနထံသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေရးကိုက်င့္သံုးရန္ ဒုတိယအဆိုလည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကံဉာဏ္ႏွစ္ခုကို ယူခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့တြင္ ဗဟိုျပဳစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
အား အနည္းငယ္အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာဘက္တြင္ အစိုးရဘက္မွ ၫႊန္ၾကား 
ေရးဌာနဘက္မွ အစီရင္ခံစာတင္သည္မွာ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲဌာနအသစ္သည္ ၫႊန္ၾကားေရးဌာနတစ္ခု 
အျဖစ္တည္ေထာင္သင့္သည္ဟု ျဖစ္သည္။ ထုိမွသာလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ လြတ္လပ္မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ရမည္ျဖစ္ၿပီး  ဝန္ႀကီးဌာနယူထားေသာ တာဝန္ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို အနာဂတ္တြင္ျဖစ္လာမည္ကို ႀကိဳျမင္ 
ၿပီးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာသစ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ တိုးတက္မႈႏွင့္ စမ္းသပ္မႈ 
မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းေပးေသာေကာ္မတီကုိ ခြဲထုတ္ရန္အတြက္၊ ပဋိပကၡ 
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မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အႀကံေပးခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန 
သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ထိုအႀကံျပဳခ်က္ 
အတြက္ ေတာင္းခံေသာ္လည္း၎တို႔အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ မည္သည့္စနစ္တက် အဆိုတင္သြင္းမႈ 
မ်ိဳးကိုမွ မလုပ္ရေသးေခ်။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ OSCE/ODIHR (ဒီမိုကေရစီ အသင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႐ံုး) ၏ ၂ဝဝ၉ 
ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကို သံုးသပ္စစ္ေဆးရန္ ခ်မွတ္ေသာ မွတ္ခ်က္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို အေျခခံ 
ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္အခ်ိဳ႕ကို 
အႀကံေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ အဆိုင္ဆံုးေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ အမတ္ေလာင္းေနႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္လည္း မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ မဲဆႏၵေကာ္မတီ ဝန္ထမ္းအတြက္လည္း တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရ ဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။

နည္းပညာအသစ္မ်ား

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမဴနီစီပယ္ဌာန ႏွင့္ Spitsbergen သံုးခုတို႔က မဲ႐ံုမ်ား 
တြင္ e-voting စနစ္ကို စမ္းသပ္သံုးၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ အစိုးရေကာ္မရွင္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္  e-voting စနစ္ ကိုအဆိုျပဳေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေကာ္မရွင္ဘက္မွ အႀကံေပးသည့္အရာမ်ားတြင္  အင္တာနက္ မဲေပးစနစ္ကိုအသံုးျပဳရန္ ပါဝင္ေလသည္။ 
ဝန္ႀကီးဌာနဘက္မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ႏွင့္ အေဝးမွ အင္တာနက္စနစ္ႏွင့္ မဲေပးျခင္းအပါ 
အဝင္ ICT စီမံကိန္းအႀကီးစားကို ျမဴနီစီပယ္ နယ္ပယ္ ၁ဝ ခုတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက 
စတင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အင္တာနက္မွမဲေပးေသာစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာ စနစ္တြင္ ခြင့္ျပဳ 
ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ကာ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပည့္ျပည့္ 
ဝဝ က်င့္သံုးမည္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရန္လည္း က်န္ေနေသးသည္။

အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား

ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ မည္သည့္အခါကမွ ႏိုင္ငံေရးဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏  စိန္ေခၚမႈကို မခံခဲ့ရပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္  
သည္ ၎၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ား  
ေအာက္တြင္ ရွိေသာ္လည္း ယံုၾကည္မႈ အဆင့္ျမင့္ျမင့္မားမားရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္လည္း 
လြတ္လပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ မလိုသေယာင္ ထင္ရေလသည္။ ရွားရွားပါးပါး အမွားအယြင္း ႀကီးႀကီး 
မားမားတစ္ခု ျဖစ္သြားေသာအခါ (ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၃ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ေသာ IT စနစ္ပ်က္သြားေသာ အခါတြင္ကဲ့သို႔) ၎တို႔အား လုပ္မွားကိုင္မွား 
ျဖစ္ေသာ အေသးအဖြဲေလာက္ပင္ သေဘာထားေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံက်သည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ေပၚထြက္မလာ 
ေသးေခ်.“မပ်က္ရင္မျပင္နဲ႔” ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးပါတြင္က်ယ္လ်က္ 
ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။
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EMB

EMB အားလံုးတြက္ EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးတြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ပံုစံေအာက္ရွိ EMB မ်ားတြင္  အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနသည္ EMB တစ္ခုနီးပါးပင္ျဖစ္ကာ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
ႏွင့္အညီ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးတြင္ အကူအညီျပဳေကာင္းျပဳႏိုင္သည္။ EMB အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာနသည္  
မူဝါဒခ်မွတ္ေသာ/ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္ အဆင့္ တည္ေဆာက္ပံု၏ ေအာက္တြင္ရွိကာ 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ EMB တာဝန္ရွိသူမ်ားအား 
လည္း ပါဝင္ေစေလသည္။ ပံုစံအေရာကို သံုးသည့္အခါ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရ EMB သည္ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းလက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိ 
ေလသည္။ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ EMB သည္လည္း ၎၏ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတစ္ခု ထားရွိမည္ 
ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံကုိ သံုးသည့္အခါ EMB ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန 
တို႔မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ လြတ္လပ္သြားေလသည္။ ညီတူမွ်တူေျပာရလွ်င္  အစိုးရပံုစံသံုးသည့္အခါ အဖြဲ႕ဝင္ 
ျခင္း (ေပးဝင္လွ်င္) ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သြား 
ေလသည္။ ပံုစံအေရာကို သံုးသည့္အခါ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးအဆင့္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
မဆိုင္ဘဲ လြတ္လပ္ေလ့ရွိၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ တစ္ 
စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေလကာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ တရားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ေအာက္တြင္ 
ရွိေလ့ရွိသည္။
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ဇယား ၁၁ :ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပံုစံသံုးမ်ိဴး၏ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တို႔တြင္သံုးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံ ပံုစံအေရာ အစိုးရပံုစံ

မူဝါဒခ်မွတ္ေသာ 
ဖြဲ႕စည္းပံု

အစိုးရ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မွ 
လြတ္လပ္သည္

အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မ႑ိဳင္မွ လြတ္လပ္သည္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ေအာက္တြင္ 
အဖြဲ႕အစည္းအရ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္း/ထည့္သြင္း/
တည္ေထာင္ထားေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ေအာက္ 
တြင္ရွိသည္

ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေကာင္ 
အထည္ 
ေဖာ္ေသာ 
ဖြဲ႕စည္းပံု

အစိုးရ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မွ 
လြတ္လပ္သည္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ 
ေအာက္တြင္ အဖြဲ႕အစည္း 
အရ တစ္စိတ္တ္တစ္ပိုင္း/
ထည့္သြင္း/တည္ေထာင္ 
ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မ႑ိဳင္ ေအာက္တြင္ရွိသည္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ေအာက္တြင္ 
အဖြဲ႕အစည္းအရ တစ္စိတ္တ္ 
တစ္ပိုင္း/ထည့္သြင္း/
တည္ေထာင္ထားေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ေအာက္ 
တြင္ရွိသည္

အစိုးရပံုစံႏွင့္ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အစိုးရ  EMB ဆိုင္ရာအေထြေထြ အတြင္းေရး 
မွဴး႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယာယီခန္႔အပ္ထားသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မရွိသည့္အခါတြင္ အျခားေသာ 
တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံေအာက္ရွိ EMB မ်ားတြင္ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ရွိကာ သူ႔အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးရရွိထားသူ 
(တန္ဇနီးယားႏွင့္ ဇမ္ဘီယာ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေနရာ (ဘာကီနာဖာဆို၊ FYROM ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ) 
ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိခ်ဳပ္(အာဖဂန္နစၥတန္) သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိ (ၾသစေၾတးလ်) 
ရာထူးမ်ားရထားသူျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ တြန္ဂါတို႔တြင္ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေခါင္းေဆာင္တို႔မွာလည္း ကိုယ္တိုင္က EMB ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္တတ္သည္။

EMB အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနမ်ား ခန္႔အပ္ပံု အဆင့္ဆင့္သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္သည္။ 
အစိုးရပံုစံ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာကို သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္  ဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ 
ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္တို႔မွတစ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ လုပ္ေဆာင္သည္။ EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ဌာန ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိၾကၿပီး အျခားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
မ်ားကိုခန္႔အပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ကာျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းဌာနဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားေအာက္တြင္ အလွည့္က်၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္း 
တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရေလသည္။ ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို သာမန္ 
အားျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့မရွိပါ။ 

ထိုျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂရိ၊ ေမာ္႐ိုကိုႏွင့္ ေနာ္ေဝးတို႔တြင္ကဲ့သို႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႕မဟုတ္ 
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ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဟုတ္ခ်ိန္တြင္ အျခားေသာတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ 
တြင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအခါတြင္ ၎တို႔ 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ႐ံုးတြင္ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ျခင္း မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ အသိ 
ပညာေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္း ကဲ့သို႔ 
ေသာ တာဝန္မ်ားစြာတို႔ကို ကူညီရန္အတြက္ လႊဲအပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳေထာက္ခံျခင္းတို႔ကို ခံရ 
ေလသည္။ စံျပဳေျပာဆိုရလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေရွ႕ကေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေတြ႕ 
အႀကံဳတို႔ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို လံုးလံုးအစအဆံုး လူလဲလွယ္လိုက္ပါက ထိုသို႔ျဖစ္ရန္အတြက္ 
အာမမခံႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီစဥ္ပံုမ်ိဳးသည္ ဘာျမဴဒါ၊ ဆိုင္းပရပ္စ္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္သမၼတႏိုင္ငံ 
တို႔တြင္ အသံုးျပဳသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံသံုးေသာ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဝန္ထမ္း 
မ်ားသည္ ကေမ႓ာဒီးယားႏိုင္ငံရွိ EMB ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေအာက္တြင္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရး တည္ေဆာက္ပံု EMB မွ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ကာ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ 
၎တို႔သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ကာ ၎တို႔၏လစာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း ထိုျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေလသည္။ အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴး႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္ေနသည့္ ေနရာတြင္ပင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ 
ေအာက္တြင္ ဥပေဒအရခန္႕အပ္ထားေသာ ခန္႔အပ္မႈမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။

အစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန(အင္ဒိုနီးရွား) ကဲ့သို႔ဌာန သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႕ 
ဝန္ထမ္းေကာ္မရွင္ (နီေပါ) ကဲ့သို႔ေသာ EMB ဝန္ထမ္းခန္႕အပ္ျခင္းကို ျပင္ပမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈ 
အမ်ားအျပားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ EMB အေနႏွင့္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း 
အေပၚတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသေလာက္ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာ ရွိေပမည္။ ကာလအတိုင္းအတာ 
ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အထက္ေအာက္ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္ေစေသာ မူဝါဒ 
မ်ား သို႔မဟုတ္ ဌာနမွ အမိန္႔ႏွင့္ အျငိမ္းစားေပးခံရျခင္းမလုပ္မီ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ မည္မွ်ၾကာ 
ေအာင္ အႀကီးတန္းရာထူးထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႕၏ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေလၿပီး အဆိုးဆံုးျဖစ္သြားႏိုင္ေသာ အေျခ 
အေနမ်ားတြင္ ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုထက္ပိုၿပီး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ 
ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အဆံုးသတ္ကာလ အခ်ိန္မ်ား 
သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲလည္ပတ္ပံုအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳႏိုင္လိမ့္ 
မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုအခ်က္သည္ အေရးႀကီးအခ်ိန္မ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရာထူးမွ ႏႈတ္ 
ထြက္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္လိမ့္မည္။

EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား မည္မွ်အထိ ရာထူးခန္႔အပ္ႏိုင္သည္ ထုတ္ 
ပယ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ပမာဏသည္ ၎၏ အစိုးရထံမွ လြတ္လပ္မႈကို ျပသေသာ လကၡဏာျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
အိႏိၵယ၊ မကၠဆီကို၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံတို႔တြင္ EMB မ်ားသည္ ထိုအာဏာရွိၾကသည္။ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ  အန္တီဂြါႏွင့္ ဘာဘူဒါ၊ ေဘာ့စတာနာဝါ တန္ဇနီးယားႏွင့္ ယီမင္တို႔တြင္ သမၼတ 
က အေေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ေခါင္းေဆာင္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရေလသည္။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ နမ္ဘီး 
ယန္းႏိုင္ငံ EMBရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အစိုးရက EMB  
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ဝန္ထမ္းရာထူးမ်ား ဖန္တီးျခင္းကို အတည္ျပဳေပးေလသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ EMB ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား 
သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနလစာေငြႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
သြားခ်ိတ္ဆက္ေနေလသည္။ EMB ဘက္မွမဲ႐ံုဝန္ထမ္းကဲ့သို႔ေသာ ယာယီေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔အား ေပးမည့္အခေၾကးေငြကိုမူ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အတည္ျပဳေပးရမည္။

ကေနဒါႏွင့္ ကင္ညာတြင္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အဆင့္ 
တြင္ ခန္႔အပ္ထားေသာ EMB ၏ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးႏွင့္ မဲစာရင္းေၾကျငာေရးအရာရွိတို႔သည္ ႏိႈင္း 
ယွဥ္ၾကည့္ပါက အနည္းငယ္မွ် EMB မွ ခန္႔အပ္သည္ထက္ အစိုးရကခန္႔အပ္သည္က ပိုေစာေလသည္။ 
ထိုနည္းစနစ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ အားအင္ခ်ိနဲ႔ေသာ အခ်ိတ္အဆက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ျခင္းခံရေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ EMB ၏ ျခံဳငံု 
လႊမ္းမိုးေသာ အာဏာကို ထိခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ မဲစာရင္းေၾကျငာေသာ အရာရွိမ်ား၏ အဂတိ 
ကင္းစင္မႈကို ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္စရာ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ မဲစာရင္းေၾကျငာရေသာ အရာရွိမ်ားသည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိခ်ဳပ္၏ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ၿပီး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ကင္ညာႏို္င္ငံတြင္ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခန္႔အပ္မႈမ်ိဳးသည္ EMB မွ ၂ဝ၁၁ တြင္မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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ဇယား ၁၂ : ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ ဌာန႐ံုးဝန္ထမ္း 
အျဖစ္ခန္႔အပ္လုိက္ ေသာအခါ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား

အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္

• ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းဌာန အေနႏွင့္ အဂတိကင္းစင္ေသာ 
ထံုးစံရွိခဲ့ပါက ၄င္းဘက္မွလည္း ပညာရွင္ဆန္ေသာ 
မွန္ကန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေပးႏိုင္လိမ့္မည္။

• ျပည္သူလူထုအေပၚစီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားအေပၚ သိရွိနားလည္ျခင္းသည္ EMB ဘက္မွ 
လိုအပ္ေသာေလ့က်င့္ သင္းၾကားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။

• ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဌာနအတြင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ (ဥပမာ- 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ယူျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ား 
သံုးစြဲျခင္း)  ကြန္ယက္မ်ားရွိေကာင္းရွိႏိုင္လိမ့္မည္။

• EMB အတြင္းမဟုတ္လွ်င္ေတာင္မွ ရွင္းလင္းေသာ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္လမ္းေၾကာင္းကို ေပးႏိုင္ေလ 
သည္။

• ေငြကုန္ေၾကးက် ထိေရာက္သက္သာၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား 
လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ျပည့္စံုေစရန္ လိုက္ေလ်ာ 
ညီေထြသံုးႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းအသိုင္းအဝိုင္းကိုေပးႏိုင္ 
ေလသည္။

• အလုပ္ လံုျခံဳေရးသည္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္အဖြဲ႕ အစည္းဆိုင္ရာ 
သင္ၾကားေလ့လာမႈတို႔အား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

• အဂတိကင္း၊ ဘက္မလိုက္ဟု မသတ္မွတ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ယံုၾကည္ 
ႏိုင္ရမႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။

• လိုအပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
တစ္ခုခု ခ်ိဳ႕ယြင္းႏိုင္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏အခ်ိန္ႏွ
င့္အမွ်အေရးႀကီးတတ္ေသာ သေဘာသဘာဝ 
ႏွင့္ မရင္းမႏွီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

• EMB အတြင္းမွ သတိေပးျခင္းမရွိဘဲေျပာင္းေရြ႕ 
ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခံရႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ အေရးႀကီးေသာ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား 
ကို ဆံုး႐ႈံးရႏိုင္သည္။

• လစာေပးႏႈန္းသည္လည္း လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ 
ရည္ ေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္ သစၥာရွိေစေလာက္ 
ေအာင္ လံုေလာက္ခ်င္မွ လံုေလာက္လိမ့္မည္။

• အခေၾကးေငြနည္းပါေသာေၾကာင့္ အျခား 
ဒုတိယ အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီး 
ေသာ အခ်ိန္မ်ားအေပၚ အင္တိုက္အားတိုက္ 
လုပ္ႏိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေစႏိုင္လိမ့္မည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား အျဖစ္ခန္႔အပ္ေရးကို 
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိ 
ကင္းစင္မႈႏွင့္ “လုပ္ငန္းႏွင့္ သင္ေတာ္ေသာ” သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
မ်ားကုိ ျပည္သူအမ်ားစုက အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈလြယ္လြယ္ႏွင့္ ခံရႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနသည္ဟု သက္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ၎တို႔ 
အား ရာထူးခန္႔အပ္ေရး၊ ရာထူးတိုးေရးႏွင့္ လစာမ်ားအတြက္ အစိုးရအေပၚတြင္ မွီခိုေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုအခ်က္က EMB ၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ေလသည္။ လြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာ 
ေအာက္တြင္ရွိေသာ အင္အားေကာင္းလြတ္လပ္ေသာ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ထိုအယူအဆမ်ိဳးကို ေက်ာ္လႊား 
ႏိုင္ေလသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည့္ က်က်နနေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ  
ရခ်င္မွရႏိုင္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ခဏခဏ 
မလုပ္ရေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနမ်ား၏ အလွည့္က်လွည့္လည္ေသာ မူဝါဒေၾကာင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိခ်င္မွ ရွိလိမ့္မည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
ဌာန အတြင္းတြင္ရႏိုင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို  ျပင္ပမွခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေရာေမႊျခင္းႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံ 
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သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အသံုးျပဳျခင္းသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ားကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံ 
အေျမာက္အျမား အင္ဒိုနီးရွား၊ တြန္ဂါႏွင့္ တီေမာလက္စ္တီ အပါအဝင္တြင္ EMB သည္ မဲဆႏၵရွင္ အသိ 
ပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတၤက္ အတိုင္ 
ပင္ခံမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ တြဲလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ 
ျမင္ျမင္ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ကာ  EMB ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနဝန္ထမ္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး 
ျဖစ္သည္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနအား တည္ေဆာက္ျခင္း

EMB မွ မည္သည့္ပံုစံကို သံုးသည္ျဖစ္ေစ။ ဘတ္ဂ်က္ေငြၾကပ္တည္းျခင္းသည္ EMB မွ 
ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား ပံုသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျခံဳငံုၿပီး အတား 
အဆီးသဖြယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္လိမ့္မည္။ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံေနာက္ကိုလိုက္ေသာ EMB မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ကိုခန္႔အပ္ခြင့္ ထုတ္ပယ္ခြင့္ရွိၿပီး  ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ပံုကုိ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္  
အေကာင္းဆံုးေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေနျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ပင္ မည္သုိ႔ 
ပင္ဆိုေစကာမူ အစုိးရႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔က အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈတို႔၏ အဓိကက် 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ အႀကီးပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္း 
ဆိုင္ရာခြဲေဝမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ၿပီးသား ျဖစ္ႏုိင္သည္။

၎တို႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနဆိုင္ရာ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းအေပၚတြင္ မွီခိုေသာ EMB အားလံုးတို႔သည္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕ 
အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈအေပၚတြင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ၌ အတားအဆီးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ေဆာင္ပံု အၾကမ္းဖ်ဥ္းတို႔သည္ ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရး 
ဌာနမွ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာဌာနမ်ား အကုန္လံုးထံမွေထာက္ခံခ်က္ လိုေကာင္းလိုႏိုင္သည္။ ဌာနမ်ား၊ 
ဌာနခြဲမ်ား၊ ဆပ္ဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ အျခားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
တင္းၾကပ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ထားရမည္။ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာန ကန္ထ႐ိုက္ 
တာ မဟုတ္ေသာ သို႕မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္သူမဟုတ္ေသာ သူမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းကို တားျမစ္ရမည္။ 
အစိုးရပံုစံ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာအစိုးရ EMB ဝန္ထမ္းမ်ား အေနႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနမ်ားအတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ အားလံုး သို႔မဟုတ္ အားလံုးနီးပါးေသာ သူတို႔အေန 
ႏွင့္ ပို၍ပင္ အတားအဆီးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရေလသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ယာယီ 
ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕အစည္း၏ တည္ေဆာက္ပံုအတြင္းတြင္ ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည္သာမက ဆက္လက္ 
လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ၎တို႔ဌာနတည္ေဆာက္ပံု သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္၏ အျခားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ 
မ်ားႏွင့္လည္္း ကိုက္ညီရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံေအာက္တြင္ရွိေသာ ၎တို႔
စိတ္ႀကိဳက္ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ႏုိင္ေသာ  EMB မ်ားအေနႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ 
ပိုရွိသည္။

EMB မ်ားအတြက္ “တိုးတက္ေနဆဲ” ဟူေသာ စကားသည္ အဓိကက်ေသာ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္ 
သည္။ ကနဦးရွိၿပီးသား တည္ေဆာက္ပံုကုိ အသံုးခ်ျခင္းသည္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင့္ကဲ 
တိုးတက္ေနေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ဆက္လက္ညီေသာ တည္ေဆာက္ပုံတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းျခင္း ၊ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ား လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ 
ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္သာလွ်င္ တစ္ကယ့္စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ 
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အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုစည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ခုလံုးလံုးသည္ EMB မဟုတ္ေသာ 
ဌာနမ်ား၏ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ေအာက္တြင္ရွိလွ်င္ သို႕မဟုတ္ EMB ၏ တည္ 
ေဆာက္ပံုႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာန၏ ေယဘုယ်ဥပေဒေအာက္တြင္ရွိ 
ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိရန္မွာ ခက္လွျပီျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိအသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစေနခ်ိန္တြင္ အဓိကက်ေသာ သံုးသပ္ 
ခ်က္မ်ားအေပၚ တည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္ထုတ္ျခင္းအပါအဝင္ႏွင့္ EMB အား အဖြဲ႕ 
အစည္း တည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာတို႔အေပၚ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္ေပါင္းေစႏိုင္ရန္အတြက္ 
အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္လိုက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး၏ထိေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ 
ႏိုင္လိမ့္မည္။ 

EMB ၏ မတူညီေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားမွ ယူထားေသာ စီမံကိန္းအဖြဲ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယာယီ 
တာဝန္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုအေပၚ အဓိကက်ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ထက္  ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ  ထိေရာက္ေသာ ေရတိုတံု႔ျပန္မႈျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အထူး 
သျဖင့္ လ်င္ျမန္ေသာအေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ေနခ်ိန္ႏွင့္ အဓိကက်ေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈတို႔အား 
ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ မည္သည့္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သြားႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးတုိ႔အေပၚ အလြန္ 
အမင္းဝန္ပိေစႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈ ဇယား

EMB တစ္ခု၏ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ ဆက္ႏြယ္မႈတို႔ အေပၚ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ 
ျခင္းသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ 
အေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈဇယား 
(organigram) တည္ေဆာက္ေရးက ကပ္ပါလာသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၄-၂၁၈ တြင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၃ မွ 
၇အထိ ေတာင္အာဖရိက၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေကာ့စတာရီကာႏွင့္ တြန္ဂါတို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ 
organigram မ်ားကို ဥပမာအေနႏွင့္ ျပထားေလသည္။

EMB အေနႏွင့္လည္း ၎ထံတြင္ကြ်မ္းက်င္သူရွိပါက ကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ 
ေဆာက္ပံုကုိ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ၎အေနႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အတိုင္ပင္ခံသို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ 
အစည္း သို႔မဟုတ္ အျခား EMB မွ ကူညီရန္အတြက္ ဌားရမ္းႏိုင္ေလသည္။ EMB တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ၎၏ 
ကိုယ္စားလွယ္အေနႏွင့္ ၎၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ 
ေရးအတြက္ ၎၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဇယားအေပၚ အက်ယ္တဝင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပါဝင္လာျခင္းသည္ EMB အေနႏွင့္ အတြင္းပိုင္းမွ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ထက္ 
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈကို စစ္ေဆးသံုးသပ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ တည္ေထာင္စဥ္တြင္ ျပင္ပမွ 
ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာေပးပို႔မႈကို ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို အေသအခ်ာ ေျပာဆိုႏိုင္ေစေလသည္။

ဝန္ထမ္းရာထူးေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ရာထူးအႀကီး 
အငယ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္လည္း EMB ၏ အာဏာတာဝန္ကို ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္အရာတို႔ လိုအပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို မူတည္ၿပီး 
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ စံျပဳေျပာဆိုရလွ်င္ ထိုတည္ေဆာက္မႈသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရရွိႏိုင္ေသာ 
အရည္အခ်င္းထက္ EMB ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ေစရ 
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မည္ျဖစ္သည္။ ထိုခ်ဥ္းကပ္နည္းစနစ္သည္ တင္းၾကပ္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနဝန္ထမ္း ခန္႔အပ္မႈ 
မူေဘာင္အေပၚတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွီခိုေနရေသာ EMB မ်ားအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေစလိမ့္မည္။

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဇယားတစ္ခုေရးဆြဲတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္လည္ပတ္ေနေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းသည္လည္း အဓိကက် 
ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ EMB  ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ ၾကာခ်ိန္သည္လည္း 
လုပ္ေဆာက္ခ်က္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးသည္။ ၎တို႔တြင္ အျမဲတမ္းအေျခခံအဆင့္တြင္ 
ပံုေသဝန္ထမ္းလိုအပ္သည္ဟု ထင္ႏိုင္စရာရွိေသာ စစ္ေဆးသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခ
ခံစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲ စီမံကိန္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားရွိသည္။ 
EMB အေနႏွင့္လည္း လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားလိုအပ္ 
ေသာ အျခားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွိေကာင္းရိွႏိုင္သည္။  ဥပမာအားျဖင့္ မဲ 
ဆႏၵရွင္ႏွင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ား၊ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
အား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ထံတြင္ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ 
ဆက္တိုက္လုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ တာဝန္အနည္းငယ္ရွိေနလွ်င္ပင္ EMB အေနႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ 
ထိပ္တန္းအေျခအေနမ်ားကို ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုးထဲမွ 
အင္အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရႏိုင္ေလသည္။

EMB အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဇယားအေပၚတြင္ ရာထူးေနရာမ်ား အလြန္အမင္း အမ်ားအျပား 
တည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေဝဖန္ခံရႏိုင္မႈကို ျမင့္တက္ေစေလသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားကာလမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ား 
ဘာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္ ဆိုသည္ကို ပံုေဖာ္ရန္ခက္ခဲသြားသည္။ ညီတူမွ်တူေျပာရလွ်င္ လူနည္း 
ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္လည္း လုပ္စရာနည္းေသာကာလမ်ားတြင္ 
ထိေရာက္မႈ ျမင့္တက္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္လည္ပတ္ႏိုင္မႈတို႔ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ 
သည္။ “နည္းပါေသာ” ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းကို အေကင္အထည္မေဖာ္မီတြင္ အလုပ္အမ်ား 
ဆံုးေသာကာလမ်ားတြင္ ထပ္တိုးဝန္ထမ္းရရွိႏိုင္ ေခ်ပမာဏႏွင့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
မႈလုပ္ေပးရန္အတြက္ ဌာနတြင္းမွ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပမာဏကို ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္သင့္သည္။ 
ထို႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ပမာဏမ်ားေသာ လုပ္ငန္းခြင္တာဝန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏုိင္ရန္ ထပ္တိုးျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ယူႏုိင္ေသာ EMB မ်ား အထူးသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ပံုစံအေရာ EMB မ်ားသည္ 
ထိေရာက္မႈႏႈန္း ထိပ္တန္းတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေနေစရန္အတြက္ တာဝန္ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။

EMB ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈမ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးသည္ EMB ၏ ဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမွ လိုအပ္ 
ေသာ ရလဒ္ ၊ အားစိုက္ထုတ္မႈတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္သည္။
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အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာဇယား တည္ေဆာက္ပံု

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဇယားတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္သည္ EMB ဘက္မွ

• EMB သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မွေပးေသာ အာဏာ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ 
တာဝန္၊

•  ထိုတာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကာလၾကာခ်ိန္၊
• လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ပံုေသခန္႔အပ္ 

ဝန္ထမ္းပမာဏ ၊
• လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားျပားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ယာယီဝန္ထမ္း 

ႏွင့္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ပမာဏ၊
• သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္တို႔အား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 

အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳပမာဏ၊
• EMB  အဆင့္ဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုတြင္  မည္သူကမည္သူ႔ကို အစီရင္ခံခြင့္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္
• ေဒသဆို္င္ရာ တည္ေနရာမ်ားတြင္ ပံုေသ သို႔မဟုတ္ ယာယီ ရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ 

အပါအဝင္ EMB အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ EMB တည္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားႏွင့္ 
အတြင္းရွိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္မႈ၏ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ပံုတို႔ႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုတို႔အား သတ္ 
မွတ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

စံျပ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ံုး တည္ေဆာက္ပံု 

EMB တည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ လက္ေတြ႕ 
ဘဝရွိ အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ႀကံခိုင္မႈရွိရမည္။ EMB 
အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ပြားမ်ားႏိုင္မႈမ်ားရွိေစကာမူ၊ 
ယခုအရာမ်ားသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ 
ေသာ ေယဘုယ်အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

၁။  အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ား (စီမံခန္႔ခြဲေရး အဆင့္ 
မ်ား နည္းသြားသည္) သည္ ဝန္ေဆာင္မွႈမ်ားကို ပို၍ျမန္ျမန္ေပးႏိုင္သည္၊ မၾကာခဏဆိုသလို 
ပို၍လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး မထိေရာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္မႈ 
ႀကီးကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏိုင္သည္။

၂။  ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ EMB ၏ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ိတ္ဆက္ 
ထားပါက အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္။

၃။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးကို အာ႐ံုစိုက္ေသာ ျပင္ပအာ႐ံုစိုက္တည္ေဆာက္မႈ 
မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရး သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ 
ေသာ အတြင္းအာ႐ံုစိုက္ တည္ေဆာက္ႈမ်ားထက္ ပိုေကာင္းသည္။

၄။ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားအေနႏွင့္ EMB အတြင္းတြင္ အထက္ေအာက္ေရာ ရာထူးတူ အခ်င္းခ်င္း 
ဆက္သြယ္ျခင္း ႏွစ္ခုလံုးကို အသံုးျပဳသင့္သည္။

၅။ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းအားစိုက္ထုတ္မႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ တာဝန္ခံ 
မႈမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အသင္းတစ္ခုစီအတြက္ ပံုေဖာ္ေရးဆြဲထားသင့္သည္။



202

၆။ တည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္လည္း ေကာ္ပိုရိတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ (ဥပမာအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ကိုယ္ 
စားလွယ္ဆိုင္ရာ) နယ္ပယ္မ်ားျဖင့္  လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးမႈကို 
ျမႇင့္တင္သင့္သည္

၇။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းဟူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လည္ပတ္မႈ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာ ထင္ရွားမႈကို ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ၎အေနႏွင့္ EMB 
တည္ေဆာက္မႈ၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ထင္ဟပ္မႈကိုျပသသည္ဟု ေျပာျပႏုိင္သည္။

၈။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ တစ္ေပါင္းတည္းအျဖစ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန တည္ေဆာက္ပံုကို ျဖတ္ 
သန္းကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို 
တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံစာတင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ အတြင္းပိုင္းရွိ စာရင္းစစ္ အစီအစဥ္သည္ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းႏွင့္ ႐ိုးသားမႈအတြက္ ေသခ်ာေစသည္။ 
အာဏာဗဟိုျပဳျခင္းကင္းေသာ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ႐ံုးမ်ား၏ တာဝန္ယူႏိုင္မႈႏွင့္ 

ဆိုင္ေသာ တည္ေဆာက္ပံုကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္သင့္သည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ 
တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံစာ တင္သေလာ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ေခါင္းေဆာင္  
ထံသို႔ တင္သေလာ၊ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းက ပို၍လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္သနည္း။ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ေအာက္ 
အဆင့္မ်ား ႏွစ္ခုစလံုးတြင္  ခန္႔အပ္ထားေသာ ေဒသဆိုင္ရာ EMB  ႏွင့္ EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ဌာနမ်ားရွိေသာ တည္ေဆာက္ပံုတစ္ခုကို ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မွဖြင့္ဆိုရွင္းျပ ထားပါက ထိုအေျခအေန 
မွာ ပို၍႐ႈပ္ေထြးသြားႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ိဳး အင္ဒိုနီးရွားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေလသည္။ 
ခန္႔အပ္ထားေသာ ေဒသဆိုင္ရာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သူ႔ထက္ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ တစ္ဆင့္ 
ျမင့္ေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ အဆင့္ဆင့္ အစီရင္ခံစာတင္၍ ေဒသဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴးဌာနက ေနာက္တစ္ဆင့္ျမင့္ေသာ EMB အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာနေခါင္းေဆာင္ထံသို႔ အစီရင္ 
ခံစာတင္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ႐ႈပ္ေထြးလွၿပီး ခြဲျခားထားေသာ အစီရင္ခံစာတင္ပံုတို႔သည္ ဝန္ထမ္းတို႔အား 
မည္သူက ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သနည္းဟူေသာအခ်က္ကို ႐ႈပ္ေထြးေစသည္။ 

လြတ္လပ္ေသာပံုစံ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာတို႔ကို သံုးေသာအခါ မည္သည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရး/
ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ EMB အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးမ်ားက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနႏွင့္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
အဆက္အဆံလုပ္မည္ဟူေသာ နည္းလမ္းကို ရွင္းျပထားျခင္းရွိရမည္။ အကယ္၍ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးဆိုင္ရာ 
ဌာနက အားလံုးတညီတည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနေခါင္းေဆာင္ကို လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆက္သြယ္လိုက္ေသာအခါ မည္သူတာဝန္ရွိ သနည္းဟု ႐ႈပ္ေထြးစရာျဖစ္ေပၚ 
ႏိုင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မူဝါဒခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
အဓိကက်ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ မတူညီကြဲျပားေသာ တာဝန္မ်ားေပးအပ္ျခင္းခံရလွ်င္ ၎တို႔၏ 
တာဝန္အခန္းက႑မ်ားသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန တြင္ပါဝင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ 
ႏွင့္ သြားေရာက္ျငိစြန္းႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခေနသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးဌာန၌ 
သို႔မဟုတ္ ဌာနတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိေနပါကျပႆနာဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ေလသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ားသည္ အပို္င္းႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားေလသည္။

၁။  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား : မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ နယ္နိမိတ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပါတီႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားအား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ တိုးတက္ထူေထာင္ျခင္း၊ 
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သုေတသနျပဳျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ား အစရွိေသာ 
အပိုင္းခြဲမ်ားပါ ပါဝင္ေလၿပီး

၂။  ေကာ္ပိုရိတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား : ဘ႑ာေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
မ်ား ၊ ဗဟုသုတဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ IT တည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ကဲ့သို႕ေသာ  
အပိုင္းခြဲမ်ားကို တာဝန္ယူျခင္းပါ ပါဝင္သည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အခ်ိဳ႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အထက္ပါအပိုင္းႏွစ္ပိုင္းလံုးတြင္ လြယ္ 

လြယ္ကူကူ မဝင္သည္တို႔ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ 
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ကာ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာန၏  ေခါင္းေဆာင္အရာရွိႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားေကာင္း ထားႏိုင္ေလ 
သည္။ စာရင္းစစ္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ EMB အဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ ဥကၠ႒ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ 
အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ EMB ပံုစံအေရာေအာက္ရွိ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB တို႔ 
ေအာက္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အစုိးရပံုစံ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္မူ EMB ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
အရာရွိထံသို႔ တင္ျပျခင္းမွာ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ တည္ေဆာက္ပံုမွာ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲပတ္ဝန္း
က်င္အေနထားႏွင့္ကြက္တိပံုစံမက်ႏိုင္ပါ။ EMB မ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ သင့္ေတာ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆာက္ပံုဟူသည္မွာ ကြာျခားခ်က္မ်ားစြာရွိေနေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားမွာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
ေလ့လာရာတြင္ ထည့္သြင္းပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုအတြက္ အကဲျဖတ္ 
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ EMB တစ္ခုခ်င္းစီက ပတ္ဝန္းက်င္၊ အစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္ပံု၊ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားႏွင့္ 
ဗ်ဴဟာမ်ားကို စိတ္ထဲထည့္ၿပီး လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းသည္ EMB၏ တရားဥပေဒအရ ဖြင့္ဆိုထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
အေပၚ အေျခခံထားေသာ သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ ပန္းတိုင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရရွိရန္အတြက္ 
EMB ၏ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားအေပၚကို စူးစိုက္ရာတြင္ အေျခခံက်ေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာ 
ဆိုသည္မွာ EMB၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေရြ႕လ်ားပံုတို႔၏ အေျခခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မွလာေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ 
ကိရိယာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး ဦးစားေပးစီစဥ္ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ကို ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာသည္ 
EMB အား ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အင္အားေတာင့္တင္းမႈ၊ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈျဖစ္ေစ 
ရန္အတြက္ ပံုစံခ်ေပးေလသည္။ ၎ကလည္း EMB ကို ေျပာင္းလဲေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လည္ပတ္ 
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေလသည္။ 

စီမံကိန္းဗ်ဴဟာဆိုသည္မွာ EMB ၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 
အတြက္ မွတ္တမ္းတစ္ခုလိုရပ္တည္ေသာ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေသာ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို 
အရာသည္  EMB အား သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း လမ္းၫႊန္ၿပီး အားအင္လႈံ႔ေဆာ္ေပး 
ေသာ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုလည္းျဖစ္ကာ ၎၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုင္းတာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အေပၚ 
တြင္လည္း မွတ္သားသူ ျပန္လုပ္ေလသည္။
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စီမံကိန္းဗ်ဴဟာ မရွိေသာ EMBတစ္ခုသည္ သံလိုက္အိမ္ေျမွာင္ မပါေသာ ေလယာဥ္မွဴးကဲ့သို႔ပင္ 
ျဖစ္ေလသည္။

ထိေရာက္ေသာ EMB စီမံကိန္းဗ်ဴဟာတစ္ခုသည္ ပြင့္လင္းေသာ၊ ဒီမိုကေရစီက်ကာ တာဝန္ခံ  
ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေလသည္။ ၎သည္ EMB ၏ ရထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ႏွင့္လည္းကိုက္ညီၿပီး အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒတုိ႔၏ မူေဘာင္အတြင္းတြင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ကလည္း EMB၏ တာဝန္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ 
အရာမ်ားျဖစ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူတို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ မသိနားမလည္မႈႏွင့္ EMB ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ဆက္ဆံ 
ေရးမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ေလသည္။

EMB၏ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ေရြးေကာက္ပြဲလည္ပတ္ပံု တစ္ခုမကပါဝင္ေန 
ျခင္းသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး သံုးသပ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားသည္  ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာသည္လည္း ျပင္မရ၊ ေျပာင္းမရေအာင္ လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ၎သည္လည္း 
လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ ဗ်ဴဟာလမ္းၫႊန္ျဖစ္ၿပီး  ျပင္ပ သို႔မဟုတ္ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ရွိ 
သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲတို႔က ျပန္လည္ထပ္ေက်ာ့လိုေသာ ဗ်ဴဟာလိုလာပါက  ဆင့္ကဲ 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲေပးရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္ထိလည္း စီမံကိန္းဗ်ဴဟာအေနႏွင့္ ကမ႓ာအႏွံ႔ အင္တာနက္သံုးႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈ 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျပင္ပမွ မဲေပးမႈမ်ား ေတာင္းခံမႈျမင့္တက္လာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပတ္ဝန္းက်င္က 
လြယ္လြယ္ကူကူပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေသာ အေၾကာင္းအရာပံုစံကို ေျပာင္းပစ္လိုက္ႏိုင္ေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို ထည့္တြက္ရန္ အတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၃ ရွိ 
သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုအမွတ္ ၈ သည္လည္း စီမံကိန္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိက်ရွင္းလင္းသည့္ အတိုခ်ံဳး 
ဥပမာတစ္ရပ္ျဖစ္ကာ  ၾသစေၾတးလ် EMB က တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းဗ်ဴဟာ၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားမွာ

၁။  ရည္မွန္းခ်က္ : EMB ျဖစ္လိုေသာ အရာမ်ား
၂။  ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ လမ္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ : EMB၏ အေျခခံ စူးစိုက္လိုေသာ အခ်က္မ်ား
၃။  တန္ဖိုး : EMB၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေျခခံေသာ က်င့္ဝတ္အယူမ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘက္ 

မလိုက္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ပညာရွင္ဆန္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို 
အာ႐ံုစိုက္မႈတို႔ျဖစ္သည္။

၄။  ရလဒ္ႏွင့္ စူးစိုက္ခ်က္မ်ား : EMB ၏ ရယူလိုေသာ အခ်က္မ်ား
၅။  အဓိကက်ေသာ ရလဒ္မ်ား : EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ ရွိေစလိုေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
၆။  လကၡဏာမ်ား : EMB အေနႏွင့္ ၎ရည္ရြယ္ထားေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ မည္မွ်ေကာင္းေကာင္းရ

ယူထားႏိုင္ျပီဆိုေသာအခ်က္ကို ကူညီဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေသာတုိင္းတာေရး ဆိုင္ရာ 
ပန္းတိုင္မ်ား
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၇။ EMB အခ်က္အလက္မ်ား : EMB ၏ တည္ေထာင္မႈ၊ တည္ေဆာက္ပံု၊ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္
၈။  စြမ္းေဆာင္ရည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗ်ဴဟာ : EMB အေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ လူတစ္ဦးခ်င္း အုပ္စုႏွင့္ အသင္း 

အဖြဲ႕ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို စည္းစည္းလံုးလံုး၊ စနစ္က်က်ႏွင့္ ၾကာရွည္ခံႏိုင္ေသာ 
နည္းစနစ္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ျမႇင့္တင္မည္ဆိုေသာ နည္းလမ္း

EMB တစ္ခုအား ၎၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို 
ခြဲျခားစိတ္ျဖာ ေဝဖန္ျခင္းသည္ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ 
အရာတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ရရွိေအာင္ျမင္လာေသာ အရာမ်ားကို အဆင္ေျပေျပ သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈလုပ္ႏိုင္ 
ရန္ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ထားေသာ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာကို အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ လံုေလာက္ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆာက္ပံုႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းဆိုင္ရာ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ခ်င္းစီ 
သည္ ထူးျခားကြဲျပားေသာ အေျခအေနမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ EMB 
၏ အားစိုက္ထုတ္ႏုိင္မႈ၊ ဥပမာအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ 
HIV/AIDS ၏ သက္ေရာက္မႈ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းဗ်ဴဟာကို တိုးတက္ေစရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္ထုတ္ရန္အတြက္ ၎၏ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ EMB ဘက္မွ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္သည္။ ထိုအခ်က္က  
EMB ၏စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔သိရွိေစၿပီး လက္ခံႏိုင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစႏိုင္သည္။ ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အေပၚတြင္ ၎တို႔၏ လက္ခံႏိုင္စြမ္းကုိ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္ကလည္း EMB ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေလသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းခ်ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားသည္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာဗ်ဴဟာေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို  
စီမံကိန္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေပးသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အယူအဆမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ 
လည္ပတ္ပံုႏွင့္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ လည္ပတ္ပံု၏ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီႏွင့္ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံကိန္းကိုတို႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အေရးႀကီးသည္။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားသည္ 
သင့္ေတာ္ၿပီးပံုစံက်နေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္၊ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
နယ္ပယ္တည္ေထာင္ေရးကို ထည့္တြက္သည္။ EMB ၏ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚက်ေရာက္ေသာ မည္သည့္ 
အတားအဆီးကိုမဆို အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္ၿပီး လံုျခံဳေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ 
အယူအဆမ်ားကို လက္ေတြ႕က်ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ 
ေရးကိုလည္း သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ႀကိဳတင္မတြက္ဆႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူတို႔၏ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေရး 
ႀကီးမႈသည္လည္း လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ အယူအဆမ်ားတြင္ အထူးျပဳေျပာဆိုသင့္သည္။

ထိေရာက္ေသာ အေသးစိတ္စီမံထားႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးတစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
အယူအဆသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ကို အပိုင္းပိုင္းခြဲျခားလိုက္ႏိုင္ေလသည္။ 
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Source: Website of the Independent Electoral Commission of South Africa  
<http://www.elections.org.za/content/Dynamic.aspx?id=391&LeftMenuId=79&name=About%20
Us&BreadCrumbId=212>, accessed on 12 August 2014. 
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Source: Website of the Independent Election Commission of Afghanistan,  
<http://iec.org.af/2012-05-29-07-06-38/iec-structure>, accessed 12 August 2014.
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သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၅ :  နယူးဇီလန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုဇယား

Source: New Zealand Electoral Commission, 2013. <http://www.elections.org.nz/sites/
default/files/bulk-upload/documents/electoral_commission_annual_report_2013.pdf>, 
accessed 12 August 2014.
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သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၆ : ေကာ့စတာရီကာရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 

  အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ပံု 

Source: Website of the Tribunal Supremo de Elecciones (TSE),  
<http://www.tse.go.cr/organigrama.htm>, accessed 12 August 2014.
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သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၇ : တြန္ဂါႏိုင္ငံရွိ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
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Source: ACE Project, <http://aceproject.org/ace-en/topics/em/eme/eme02/eme02d>, 
accessed 12 August 2014.
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ဥပမာအားျဖင့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူေဘာင္ တည္ေထာင္မႈ၊  မဲဆႏၵရွင္မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ 
ျပင္ဆင္မႈ၊ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မဲေပးရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္း၊ အမတ္ေလာင္းမ်ား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ္မႈမ်ား၊ မဲေပးျခင္း၊ ရလဒ္မ်ားကို ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းလုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခ်င္းစီသည္ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္းတြင္ ထားရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို 
ပစ္မွတ္ထားသင့္သည္။

လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္လာလွ်င္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း 
ပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရွည္လုပ္ငန္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထားရွိႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ဝက္၊ 
သံုးလတစ္ႀကိမ္၊ တစ္လတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အပတ္စဥ္အပိုင္းမ်ား ခြဲျခားထားႏိုင္ေလကာ ထိေရာက္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ ပမာဏမ်ားကို ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ EMB တစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အပိုင္းပိုင္းခြဲျခားထားသင့္ၿပီး အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴး အႀကီးပိုင္းဝန္ထမ္းမ်ား ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ညီညြတ္မွ်တေအာင္ လုပ္ေပးသင့္ကာ 
EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း 
တစ္ခုကို ပံုစံအရလက္ခံအတည္ျပဳျခင္းသည္ စီမံကိန္း၏ ထင္ရွားမႈဆိုင္ရာတို႔ကို အထူးျပဳေလသည္။ 
ပိုင္းျခားထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီကာ EMB ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေရးပါမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီဆိုင္ရာ အဆင့္တို႔အထိ  ခြဲျခားထားသင့္ၿပီး 
ဝန္ထမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအုပ္စု တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုထားရွိရန္ 
လိုအပ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပကၡဒိန္

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပကၡဒိန္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ EMB အား ၎၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အတိုင္းအတာပမာဏမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီကာ အခ်ိန္ 
ကိုက္ျဖစ္ေစရန္ ကူညီေရးျဖစ္သည္။ ထိုျပကၡဒိန္မွ ျပည္သူ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတို႔ကိုအေရးႀကီး 
ေသာေန႔မ်ားကို အသိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ EMB ၏ ျပည္သူမွသတ္မွတ္ေသာ ပံုရိပ္ကို 
ျမင့္တက္ေစသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပကၡဒိန္သည္ EMB လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ အစဥ္မ်ားကို ျပသေလ 
သည္။ EMB တစ္ခုသည္ ဌာနအတြင္းပိုင္းတြင္ သံုးရန္အတြက္ အေသးစိတ္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရးဆြဲ 
ထားေသာ ျပကၡဒိန္မ်ားကို ထုတ္ေကာင္း ထုတ္လိမ့္မည္ျဖစ္ကာ (ဥပမာ- ပံုႏွိပ္စက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲေဖာင္မ်ား 
ရယူရန္ရက္စြဲမ်ား) ႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ မဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေငြမ်ား၊ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ရလဒ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔အတြက္ ပါပါဝင္သည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၉ ႏွင့္ ၁ဝ တြင္ ျပထားေသာ (စာမ်က္ႏွာ ၂၂၇ ႏွင့္ ၂၂၉) ႐ိုးရွင္းလွသည့္ အက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္ ျပကၡဒိန္တစ္ခုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူႏွင့္ မီဒီယာနားလည္ႏိုင္ေစရန္ 
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ၿပီး အင္မတန္မွ အေသးစိတ္ေရးထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုဆီ ခ်ျပ 
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ေပးလိုက္ပါက ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားမရွိ 
သည့္တိုင္ေအာင္ EMB အေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ထမ္းမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ ၎၏ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ျပကၡဒိန္ကို မိတၱဴေတာင္းလာပါက  မေပးႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိကိုမရွိေခ်။

စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားသည္လည္း EMB ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ မွတ္တိုင္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ေဘာင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ လြတ္လပ္ 
မႈတို႔ပါဝင္ေသာ ေခတ္မီသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာစီမံကိန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ရွင္းလင္း 
သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိန္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ႏိုင္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပကၡဒိန္သည္လည္း 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ၎တို႔၏ တိုးတက္မႈကို စီမံရန္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ 
အေျခခံစနစ္အျဖစ္ မွ်ေဝႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပကၡဒိန္သည္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မဲ႐ံုတြင္ အသံုးခ်ေသာ ကိရိယာ 
တန္ဆာပလာမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေလသည္။ ၎ 
အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခ်ယ္ျခင္းမျပဳမီ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အႀကိဳ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အတြင္းပိုင္းအမတ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို လုပ္ရေသာ ကင္ညာႏွင့္ 
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အတြက္လည္း အသံုးဝင္ေသာ လမ္းၫႊန္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ရင္းႏွီးေစရန္ လိုေသာေနရာမ်ားတြင္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုၿပီးခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပကၡဒိန္ကို 
စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္ 
ခြဲေဝမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား မည္သည့္ေနရာ 
တြင္ ေျပာင္းလဲသြာသည္ဆိုသည္ကို ကူညီသတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ကို တိုးတက္ေစလိမ့္မည္။
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သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၈ : ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (AEC) ၏ စီမံကိန္း ဗ်ဴဟာ မွ 
ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို 
အဘယ္ေၾကာင့္

ခန္႔အပ္ထား
သနည္း

ဓနသဟာယတိုင္းျပည္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒ အက္ဥပေဒ ၁၉၁၈  အတိုင္း 
ၾသစေၾတးလ် ျပည္သူမ်ား၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔
တာဝန္မွာ

အဘယ္နည္း

1. ဥပေဒျပဳခ်က္ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မူဝါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။

2. ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို က႑သုံးရပ္အတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားျခင္းျဖစ္ျပီူ အမည္တပ္ေျပာရလွ်င္ 
:ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မဲေပးခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီ 
ေရးႏွင့္ တိက်ေသာ ေခတ္မီေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစာရင္းကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ျပန္ 
လည္ ျဖန္႔ေဝျခင္း

3. ၾသစေၾတးလ်ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘက္မလုိက္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စနစ္ 
တစ္ခုကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ ေပးဆပ္ျခင္း၊ ၾသစေၾတးလ် ျပည္သူ 
တို႔အား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ သတင္းမ်ား 
သိရွိေစေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္

• ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းကို စီမံခန္႔ခြဲရပါမည္။
• ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၊ အခေၾကးေငြယူေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္း 

ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ 
• အသိုင္းအဝိုင္းအား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာ 

ေပးေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။
• လႊတ္ေေတာ္၊ အျခား အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳဌာနမ်ား အား သုေတ 

သနျပဳခ်က္မ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ား ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးရပါမည္။
• ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အစိုးရ ပဏာမေျခလွမ္း ျဖစ္ေပၚေစေရး အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ 

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ေငြစာရင္း ထုတ္ေဖာ္ရွင္းျပျခင္းႏွင့္ ပါတီ 

မွတ္ပံုတင္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
• ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေရးဆိုင္ရာတို႔ကို အေထာက္အပံ့ျပဳျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရ 

ပါမည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
မည္သူ႔အတြက္ 
လုပ္ရပါသနည္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သံုးရပါသည္။ ထုိနယ္ပယ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ စံႏႈန္းျမင့္ျမင့္ထားရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး 
တိုင္းျပည္၏ အစိုးရအတြက္ဝင္ေရာက္ ပါဝင္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
တန္ဖိုးထား 

သည့္ အရာမ်ား

လြတ္လပ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
သည္ ၾသစေၾတးလ် ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ နိစၥ 
ဓူဝျပဳမူမႈမ်ားထဲတြင္ ထားရွိပါမည္။ တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ -
• ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို မွ်တမႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈႏွင့္ အဂတိကင္းကင္း လုပ္ 

ေဆာင္ပါမည္။
• အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ သိကၡာႏွင့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းပါမည္။
• ဥပေဒကို ႐ိုေသေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။
• ကြဲျပားမႈမ်ားကို သည္းခံပါမည္၊
• အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတိထားကာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးေလးစားသမႈ ထားပါမည္။ 
• ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လုပ္သမွ်တြင္ ပြင့္လင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး၊တာဝန္ယူႏိုင္မႈရွိကာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 

ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေလးစားမႈရွိၿပီးနားေထာင္ကာ အျပန္အလွန္ 
ျပဳမူပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဘက္မွ 
ေအာက္ပါ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ကို လိုက္နာပါ 

သည္။

• ကြွႏု္ပ္တို႔သည္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို 
အလုပ္အေကြ်းျပဳပါမည္။

• အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းပါမည္။
• ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္အျခားတပါးေသာသူမ်ားအား သိသိလ်က္ႏွင့္ လွည့္ဖ်ားျခင္းမျပဳပါ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အလုပ္လုပ္ 

ေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 

AEC (ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ မ်ားစြာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္  ႐ႈပ္ 
ေထြးလွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ကုိင္ေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွလည္း အခြင့္အလမ္း
မ်ားႏွင့္အႏၲရာယ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေလ့လာစစ္ေဆးေနသည္။ ထိုမွသာလည္း ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႔ဘက္မွကမ႓ာ႔အဆင့္မီ ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္သည္ဟု အာမခံႏိုင္မည္ ျဖစ္ 
သည္။ AEC (ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေနာက္ငါးႏွစ္တြင္ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ -
• ၾသစေၾတးလ်၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ ျပည္သူဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ျပ စာရင္းဇယား

- အသက္အရြယ္ျပ ဇယား၊ လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေရာေႏွာမႈ၊ မ်ိဳးဆက္ေရာေႏွာမႈ
• အသိုင္းအဝိုင္းဘက္မွ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း

- ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ မဲဆႏၵရွင္ဌာနထားရွိရန္ လိုအပ္မႈ
- စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အဝွမ္း 

ဝန္ေဆာင္မႈ မွန္မွန္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း
- မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳႏိုင္ျခင္း
- မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္းအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္စြမ္း 

ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း
• ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္အတြက္ အင္တာနက္ႏွင့္ အြန္လိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ျဖန္႔ကားလက္ခံျခင္း

- အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးပို႔ႏိုင္စြမ္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ပို႔ျခင္း
• မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးခ်ဥ္း

ကပ္ေသာနည္းကို လက္ခံႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္း
• ေျပာင္းလဲေနေသာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအင္၊ AEC (ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အတြင္း 

ႏွင့့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔စုေဆာင္းထားေသာ လူစုအတြင္းမွ ႏွစ္ခုလံုးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။
• ကြ်ႏု္ပ္တို႔လက္ရွိလုပ္ေနေသာ နည္းလမ္းကုိ သိသိသာသာေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥတို႔အတြက္ ပူးတြဲေကာ္မတီတို႔မွ ျပဳလုပ္ေသာလက္ရွိလုပ္ေနသည့္ 
စစ္ေဆးခ်က္မ်ား
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ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
ဗ်ဴဟာပိုင္း

ဆိုင္ရာ 
စူးစိုက္ခ်က္

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း 
အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕လာရသည္။ထိုအခ်က္ကို မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၾသစေၾတးလ် မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
စာရင္းလာမေပးျခင္းႏွင့္ စာရင္းေပးထားေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ လာေရာက္ 
မဲမေပးျခင္းတို႔ေပၚ မူတည္ၿပီး တိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ AEC  
(ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ ေနာက္ငါးႏွစ္အတြင္းလုပ္မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္  
ေခတ္ႏွင့္အညီျပဳျပင္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခက္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ျပည္သူမ်ားအတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
ျခင္းတည္းဟူေသာ  ဗ်ဴဟာသံုးခုအနားဗဟိုျပဳကာ လႈပ္ရွားမႈအမ်ားအျပားျဖင့္ ပံုေဖာ္မည္ျဖစ္ 
သည္။ ထိုနယ္ပယ္မ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ျခင္းျဖင့္ AEC (ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)
သည္လည္းလုပ္ငန္းလုပ္ပံုႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိရင္ဆိုင္ရန္ 
အေနအထားတို႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
ဗ်ဴဟာပိုင္း

ဆိုင္ရာ 
စူးစိုက္ခ်က္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ေခတ္ႏွင့္အညီျပဳျပင္ရမည္
• ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု၊ မူဝါဒမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

– ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ေခတ္ႏွင့္ညီေစရန္မည္သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိ 
ျပဳျပင္ယူရမည္ကို စဥ္းစားပါ၊ေခတ္အျမင္ရွိ ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ပါ။

– ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို တိုးတက္ေစမည္
– ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပါင္းစည္းၿပီးျဖစ္သည္။
– ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေကာ္မတီ၏ တည္ေဆာက္ပံုကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿပီး တိုးတက္ေစမည္။
– ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈႀကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အားစိုက္ထုတ္မႈႏွင့္ 

ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းညိႇထားၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ထိေရာက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို 
ေပးစြမ္းသည္။

• အခြင့္အလမ္းရရွိႏိုင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဆက္ဆံ 
ေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျခင္း
– အခြင့္အလမ္းမ်ားပုိမို တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေခတ္သစ္ 

နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
• AEC (ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)အတြင္းတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လုပ္ေသာ အျခားေသာ 

နည္းလမ္း႐ႈေထာင့္မ်ား : 
– ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားသည္ အရည္အခ်င္း 

အေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို အားေပးေသာေရြးခ်ယ္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးျခင္းျဖစ္သည္။

– ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳမည့္ စနစ္သည္ မဲဆႏၵရွင္ဗဟိုျပဳစနစ္ ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ
• ထိေရာက္ျခင္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္

– စာရင္းမ်ား စီစဥ္ျခင္း 
– ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား

• ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာက္စီသို႔ ပိုမိုစူးစိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
• အျခားေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲဌာနကို အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
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ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
ဗ်ဴဟာပိုင္း

ဆိုင္ရာ 
စူးစိုက္ခ်က္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ျပည္သူမ်ားအား တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။
ထိုနည္းျဖင့္ ကြွႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း ဝန္ထမ္းေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ အရည္အခ်င္းရွိရွိႏွင့္ ရပ္တည္ 
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အရည္အသေြးကို ျမင့္ျမင့္မားမား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ :
• APS နည္းစနစ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသားအရင္းအျမစ္လႈပ္ရွားမႈ

မ်ားထဲတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
• ဝန္ထမ္းမ်ားမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စစ္တမ္းထဲတြင္ ေျပာျပေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္လည္း သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ကာ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
အေျခအေနတစ္ရပ္လံုးကို တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

• ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ၊စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္ 
အေသြးမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေစေလသည္။

• ဇူလိုင္လ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေရးတို႔ 
အတြက္စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္ အသစ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္း 
သည္။

• စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ေကာင္းကို 
အဓိကစြမ္းေဆာင္ရည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

Source: Extracted from Australian Electoral Commission, Strategic Plan 2009–14  
(<http://www.aec.gov.au/About_AEC/Publications/Corporate_Publications/index.htm>).
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သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၉ : ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပကၡဒိန္

No. Activity Start Date End Date

1 Certification of the 2011 register of voters 31 July 31 July

2 Campaign period 29 July 06:00  
18 September

3 Notices of nomination centres and returning officers

Gazetting of statutory instrument 29 July 29 July

Gazetting of nomination centres and returning officers 2 August 6 August

4 Briefings

Briefing of Political Party Liaison Committee 2 August 2 August

Briefing of aspiring presidential candidates and  
party secretaries general

3 August 3 August

Briefing ambassadors and high commissioners accred-
ited to Zambia

3 August 3 August

Briefing civil society organizations 4 August 4 August

5 Accreditation

Accreditation: international observers  
(Electoral Commission of Zambia HQ)

2 August 16 September

Accreditation: local monitors (district councils) 3 August 16 September

Accreditation: elections results centre 10 September 19 September

Accreditation of election and polling agents— 
district councils

8 August 16 September

6 Nominations

Presidential nominations (09:00–16:00) 7 August 10 August

Briefing of election agents/observers and monitors  
for NAE/LGE

10 August 10 August

Parliamentary and local government nominations  
(08:00–16:00)

12 August 12 August

Publication of validly nominated candidates 13 August 19 August

7 Polls

Briefing of elections/polling agents, monitors  
and observers

17 September 17 September

Election day 20 September 20 September

8 Verification of ballot paper accounts’ forms 26 September 26 September

Source: Electoral Commission of Zambia  
(<http://www.elections.org.zm/news/press_release_-_2011_elections_100043.php>).
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သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၁ဝ : ၂ဝ၁၃ ဘူတန္ႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပကၡဒိန္

No. Event Date

1 Issue of royal decree calling the National Assembly elections and setting the process 
in motion.

28 April

2 Election Commission of Bhutan (ECB) notification on the National Assembly election 
schedule.

29 April

3 Registered political parties to commence submission of letter of intent to contest 
primary round.

29 April

4 Eligible postal voters to start submitting application for postal ballot to respective 
returning officer.

29 April

5 Last date for submission of the letter of intent by registered political parties. 5 May

6 Scrutiny of letter of intent by the Election Commission. 6 May

7 Start of application for election campaign fund by political parties. 6 May

8 Commencement of the election campaign. 6 May

9 Release of the election campaign fund. 7 May

10 Last date for withdrawal from the elections. 17:00, 8 
May

11 Returning officer to start sending/mailing postal ballots. 17:00, 8 
May

12 Last date/time for receipt of application for postal ballots by returning officer. 17:00, 8 
May

13 First public debate for the primary round: ideology. 17:00, 8 
May

14 Second public debate for the primary round: issue based. 10 May

15 Start of the common forum in all 47 demkhongs. 11 May

16 End of election campaign. 9:00, 29 
May

17 Last day/time for receiving postal ballots. 17:00, 
30 May

18 Primary round poll day. 31 May

19 Counting of results. 31 May

20 Declaration of results and submission of the results to His Majesty the Druk Gyalpo. 1 June

21 Start filing of nominations by candidates of the two parties that secured the highest 
and second-highest total votes in the primary round.

1 June

22 Last date for filing nominations by candidates of the two parties that secured the 
highest and second-highest total votes in the primary round.

11 June

23 Scrutiny of nominations of candidates. 12 June

24 Candidates start submitting application for election campaign fund. 12 June 

25 Commencement of the election campaign. 12 June 
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No. Event Date

26 Release of the election campaign fund by ECB. 13 June

27 Last date for withdrawal of candidature. 14 June

28 Returning officer to start sending postal ballot to postal voters. 14 June

29 Last date of receipt of application for postal ballots by returning officer (in case of 
change in postal address from the application submitted for the primary round).

14 June

30 End of election campaign. 9:00, 11 
July

31 Last day/time for receiving postal ballots. 17:00, 
12 July

32 General elections poll day. 13 July 

33 Counting of results. 13 July

34 Declaration of results and submission of the results to His Majesty the Druk Gyalpo. 14 July

35 Start of election petition period. 14 July

36 Issuance of the certificate of election. 19 July

37 Completion of election petition period. 26 July

Source: Election Commission of Bhutan, Strategy for the Conduct of The Second Parliamen-
tary Elections 2013: National Assembly (<http://www.election-bhutan.org.bt/wp-content/up-
loads/2013/04/StrategyforNAElections2013.pdf>)
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အႏွစ္ခ်ဳပ္

•  EMB မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနမ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ၿပီး 
ထုတ္ပယ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခြင့္ရရွိထားပါက ေရြးေကာက္ 
ပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပို၍ ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ 
ဆိုေစကာမူ EMB ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
ေကာက္ႏႈတ္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို EMB ၏ လူသားရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈႏွင့္ ၎၏ ပညာရွင္ဆန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ 
ဆက္တိုက္ဆိုသလို တိုးတက္မႈကို တားျမစ္ႏိုင္ေသာ သာမန္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား 
ေအာက္တြင္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလိုရွိႏိုင္သည္။

• EMB တစ္ခုခ်င္းစီသည္လည္း တာဝန္ခံႏိုင္မႈအျပည့္အဝရွိေသာ လံုေလာက္ေသာ အေရအတြက္  
ရွိ အရည္ခ်င္းရွိဝန္ထမ္းမ်ားကို ကိုက္ညီေသာရာထူးႏွင့္ အဆင့္အတန္းေပးထားၿပီးခန္႔အပ္ထား 
ျခင္းျဖင့္ ၎၏ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာကို ေငြကုန္ေၾကးက်ျဖစ္သေလာက္ႏွင့္တန္ေအာင္ အဖြဲ႕အစည္း 
ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုတစ္ခုကိုတည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

• EMB တစ္ခု၏ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာသည္ ၎၏လႈပ္ရွားမ်ားအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည္။ EMB ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာကာလကို ျပ႒ာန္းျခင္း၊ လုပ္ရပ္၊ တန္ဖိုး၊ ရည္မွန္း 
ထားေသာ ရလဒ္၊ ရလဒ္ထြက္လာရန္ အားစိုက္ထုတ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ၫႊန္းဆုိေသာ 
အရာမ်ား အားလံုးအတြက္ျဖစ္သည္။ EMB ၏ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာအား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ ႀကီးၾကပ္ရာ 
တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး ကိုစီမံကိန္းခ်ျခင္းအား စူးစိုက္ၿပီး EMB အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈကို 
ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။

• EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္း အႀကံဉာဏ္မ်ားလည္း လိုအပ္ၿပီး ၎တို႔၏ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အလုပ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
၎တို႔၏ ေပါင္းစပ္မႈ၊ ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္အခ်ိန္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားအေပၚတြင္ အေသးစိတ္  
ေဖာ္ျပထားခ်က္တို႔ လိုအပ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကိုပင္ အသံုးဝင္ဝင္ႏွင့္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲထား 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိန္အျဖစ္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူရန္ အေရးႀကီးေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္သူကို ျဖန္႔ေဝရန္အတြက္လည္း ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈကိုတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ 
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* မူရင္းလက္စြဲစာအုပ္ : Claude Kabemba and Andrew Ellis တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္ကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ 
‘ဆီနီေဂါ : ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေရာအေႏွာပံုစံတြင္ လြတ္လပ္မႈကို အားျဖည့္ျခင္း’ , ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒီဇိုင္း: 
International IDEA လက္စြဲစာအုပ္ (Stockholm: International IDEA, 2006), စာမ်က္ႏွာ ၁၁ဝ-၁၂။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား

ဆီနီေဂါႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာ  ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစကာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ပံုမွန္ 
က်င္းပလာေသာ ဆာဟာရေတာင္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒက ပါတီစံု 
စနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ၁၉၇၆ ႏွင့္ ၁၉၇၈ ဥပေဒတို႔က တစ္ပါတီစနစ္ကို အဆံုးသတ္ 
ေစခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအေျမာက္အျမား ပါဝင္ေစေသာ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားထံသို႔ 
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သမၼတ အဘ္ဒူ ဒီအုဖ္က 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ဥပေဒနည္းလမ္းႏွင့္တကြ တင္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္ 
ခံခ်က္အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒျပင္ဆင္မႈအတြက္ အမ်ိဳးသားေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

• မဲေပးခြင့္ရွိေသာ အသက္မွာ ၂၁ မွ ၁၈ သို႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္
• မဲေပးရန္အတြက္ မဲ႐ံုမ်ားကို မျဖစ္မေနတည္ေဆာက္ေစခဲ့သည္။ 
• မဲမေပးမီ မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံကဒ္ျပားကို မျဖစ္မေန ျပေစခဲ့သည္။ 
• ဖ်က္မရေသာ မင္ကို တာဝန္အရမျဖစ္မေနသံုးခိုင္းခဲ့သည္။
• တည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြက္ ႏိုင္ငံတြင္းမဲဆႏၵရွင္ စာရင္း 

အသစ္မ်ားေရးဆြဲခဲ့သည္။ 
• ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲ႐ံုအတြင္း မဲေပးမႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေစသည္။ 
• ပါတီကိုယ္စားလွယ္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ကဒ္ျပား ေပးရေလသည္။
• မဲေရတြက္ျခင္းအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ (ႏွင့္ စီရင္စုဆိုင္ရာ) ေကာ္မရွင္မ်ား 

ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕ 
စည္း ထားသည္။
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• သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအား မတူညီေသာရက္မ်ားတြင္လုပ္ရန္ တာဝန္ 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

• ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ မေက်မနပ္ ျငင္းခုံခ်က္မ်ားကုိေျဖရွင္းရွင္ အသနားခံစာတင္ႏုိင္ေသာ တရား႐ုံး 
အား တာဝန္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရကာ

• လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲရွိ ဌာနအဆင့္တြင္ရွိေသာ FPTP(မဲႏိုင္သူ အကုန္ယူစနစ္) ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္ႏွင့္ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ရွိေသာ PR (အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းစနစ္) တို႔သည္ ပါတီငယ္ 
မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရးကို အသားေပးရန္အတြက္ ေပါင္းစည္းလိုက္သည္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒအသစ္သည္ ႏိုင္ငံအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ 
သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား 
အသစ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအား မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ေျပာင္းလဲမႈအသစ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး က်င့္သံုးခဲ့ 
ၾကေလကာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဌာနကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ 
ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ျဖစ္သြားေလသည္။

EMB 

အျခားေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ၊ မတူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 
ဆီနီေဂါႏိုင္ငံရွိေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေလ 
သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး၏ ေနာက္ခံေက်ာ႐ိုး ျဖစ္ေနၾက 
ပင္ျဖစ္သည္။ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံသည္ ျပင္သစ္ကိုလိုနီနယ္ေျမျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ျပင္သစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး အစဥ္ 
အလာမွ အေမြဆက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အစိုးရ၊ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ တြဲ 
ၿပီး အလုပ္လုပ္သည္ (préfets ႏွင့္ sous-préfets တို႔ျဖစ္ၾကသည္)။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး၏တာဝန္သည္  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းေရာက္ရွိသြားသည္။ ေမလ ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ စီရင္ခ်က္အမွတ္ N° 2003–292 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရး၏ တာဝန္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး ၎အား 
ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားကို ေပးလိုက္ေလသည္။

•  မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ားအား ေရးဆြဲျပန္လည္ စစ္ေဆးျခင္း
•  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာႏွင့္ စာရြ႕္စာတမ္းမ်ား အားလံုးကို မွတ္ယူ ထိန္းသိမ္းျခင္း
• မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားအား ျဖန္႔ေဝျခင္းကို လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို 

တာဝန္ယူျခင္း
• လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစာရြက္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းေစၿပီး လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း 
• တရားစီရင္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ႐ႈေထာင့္ေတာ္ေတာ္မ်ား 

မ်ားကိုစီမံရာတြင္ တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
• မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း
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• အိုင္တီနည္းပညာသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
• ေရြးေကာက္ပြဲကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

ထိုဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ပေရာက္ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံသားမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အရာမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္လုပ္ကိုင္ၿပီး အထက္ပါအတိုင္း တာဝန္ကို 
ေက်ေက်နပ္နပ္ယူေလသည္။

အမ်ိဳးသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ဘက္လိုက္မႈႏႈန္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းေသာ အရပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈျမင့္တက္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (Commission Electorale Nationale Autonome, CENA) ၏ ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကားတြင္ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ရယူခဲ့သည္။ ေမလ၁၁ရက္ ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္ ဥပေဒN°3 2005–07 အရ CENA၏ တာဝန္မွာ -

•  မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အမွတ္စဥ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
•  မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔အား ႀကီးၾကပ္ၿပီး 

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
•  ပါတီမ်ားအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း 
• မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးအတြက္ 

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း
•  ရလဒ္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ ေရတြက္ျခင္း၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ 
•  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အႀကံေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
CENA တြင္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ သမၼတ၏ စီရင္မိန္႔ျဖင့္ 

ခန္႔အပ္ထားေသာလြတ္လပ္ကာ ဘက္မလိုက္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးရွိသည္။ ၎တို႔ထံတြင္ ၆ ႏွစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီး သံုးႏွစ္တစ္ခါ အဖြဲ႕အစည္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုကို လဲလွယ္ျခင္းျပဳေလသည္။ CENA သည္ 
လည္း ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာတုိ႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းရွိေလကာ မဲေပးမည့္ေန႔တြင္ 
မဲ႐ံုတိုင္း၌ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားရွိေလသည္။ လက္ရွိတြင္ ၎၌ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း ၄၈ ဦး ရွိေလ 
သည္။ 

မဲေရတြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မရွင္

မဲေရတြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မရွင္ (Commission Nationale de Recensement 
des Votes, CNRV) သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးတြင္ ဖန္တီးခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ေဒသဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ ၁၄ ခုႏွင့့္ ဌာနဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ ၄၅ ခုရွိသည္။ အမ်ိဴး 
သားေကာ္မရွင္အား အသနားခံစာတင္ရာ တရား႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ တရားသူႀကီးႏွစ္ဦးတို႔မွ ဦးေဆာင္သည္။ 
ပါတီတိုင္းတြင္ ပါတီစာရင္း သို႔မဟုတ္ အမတ္ေလာင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေကာ္မရွင္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ရွိသည္။ ေဒသဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ ၁၄ခု၏ တစ္ခုခ်င္းစီတို႔သည္ ေဒသဆိုင္ရာခံု႐ံုး ဥကၠ႒၏ ဦးေဆာင္မႈ 
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ေအာက္တြင္ရွိသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ တရားသူႀကီးႏွစ္ဦး၊ ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ကိုယ္စား 
လွယ္ႏွင့္ အမတ္ေလာင္းတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဌာနဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီသည္ 
အသနားခံျခင္းဆိုင္ရာ တရား႐ံုးႏွင့္ ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ အမတ္ေလာင္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ 
ခန္႔အပ္ထားေသာ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး သံုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

၁၉၉၂ ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၃၄၊ ၁၈၂၊ ၂၁၇၊ ၂၁၈ႏွင့္ ၂၁၉တို႔အရ CNRV 
(မဲေရတြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မရွင္ ) သည္ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမွ လာေပးေသာ ရလဒ္စာရြက္အေပၚတြင္ 
မူတည္အေျချပဳကာ မဲမ်ားကို ေရတြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဌာနေကာ္မရွင္၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ေကာ္မရွင္တို႔ႏွင့္မတူဘဲ ၎တို႔က ရလဒ္မ်ားကို  တရားမဝင္ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း သို႔မဟုတ္  
မဲ႐ံုမွ ရလဒ္စာရြက္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို လုပ္ႏိုင္ေလသည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မရွင္ဘက္မွ  
သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ စီရင္စုဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားကို ေၾကျငာေပးေလသည္။ 

႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ေရဒီယုိ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေရး အမ်ိဳးသားေကာင္စီ

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေရး အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (Conseil National 
de Régulation de l’Audiovisuel, CNRA) သည္  ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ 
ဥပေဒ N°2006–04 အရတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္  အျခားေသာ သူမ်ားအနက္မွ ပညာ 
ရွင္မ်ား၊ မီဒီယာပညာရွင္မ်ား၊ NGO လႈပ္ရွားေရးသမားမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားအနက္မွ ေရြးခ်ယ္ထားသူ 
အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မီဒီယာအသံုးျပဳခြင့္ကို တန္းတူရည္တူရရွိေရးအတြက္ ပုဂၢလိကႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ တီဗီြႏွင့္ ေရဒီယို အစီအစဥ္မ်ားကို စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ရန္ျဖစ္သည္။

EMB ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ

အထကပ္ါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ ၎တုိ႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကိ ုအစိုးရထမံွရျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဆီနီေဂါႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္  ျပင္ပဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မွီခိုေရးဌာနမရွိေခ်။ အစိုးရ 
ဘက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို က်ခံျခင္းျဖစ္ေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
အလွဴရွင္မ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ရယူေသာ အကူ သုိ႔မဟုတ္ ပူးတြဲစီမံကိန္းမ်ားရွိေလသည္ (ဥပမာ- 
မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးတို႔ျဖစ္သည္)  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ  ဘ႑ာေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးဆိုင္ရာတြင္ အစိုးရကို တာဝန္ယူရသည္။

CENA (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေကာ္မရွင္)မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ပါဝင္ 
ေသာ ၎၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို ရယူရန္အတြက္ ျငင္းဆန္သည္။ ၎ထံတြင္ယခု ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ တာဝန္မ်ားရွိသြားျပီျဖစ္သည္။ CNRV( မဲေရတြက္ 
ျခင္း ႏိုု္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္)က တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အတြက္ တာဝန္ရွိသြားျပီျဖစ္သည္။ အျခားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

စီနီေဂါႏိုင္ငံတြင္  ပဋိပကၡေျဖရွင္းရန္အတြက္ အျခားနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ စနစ္မရွိေသးေခ်။ ပဋိပကၡမ်ားအားလံုးသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးရာနည္းျဖင့္ CENA (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကို
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ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေကာ္မရွင္) ႏွင့္ CNRA (႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ေရဒီယို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေရး အမ်ိဳးသား 
ေကာင္စီ) တို႔ကသာလွ်င္ ကိုင္တြယ္ေလသည္။ သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုးမ်ားက ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းေပးေလ 
သည္။ ဒါကာျမိဳ႕ရွိ အသနားစာတင္ရာ တရား႐ံုးသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ 
ျဖစ္လာေသာပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာေနရာမွ ထမ္းေဆာင္ေပးေလသည္။ 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေကာင္စီမွ သမၼတ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပံုတို႔ကို မတူညီေသာ ဥပေဒတို႔က စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားသည္။ ၁၉၈၉ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒ N°89–36 အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
လႊတ္လပ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသား အုပ္စု၊ လိင္၊ ဘာသာစကား 
သို႔မဟုတ္ ေဒသအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္မရွိေခ်။

မီဒီယာ စည္းမ်ဥ္းအရ ၁၉၉၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ဥပေဒ N°96–04 စာနယ္ဇင္း 
လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေပးထားေလသည္။ ထိုအခ်က္က မီဒီယာကုမၸဏီအမ်ားအျပား သို႔မဟုတ္ ပံုႏွိပ္ကိုယ္စား
လွယ္လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပားကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔လႊင့္ေသာ စီပြားျဖစ္ေရဒီယို 
အစီအစဥ္ဌာနငါးခု၊ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ခ်င္းစီအတြက္ ေရဒီယိုဌာနအမ်ားအျပား၊ အသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ ေရဒီယို 
ဌာန ၇ဝ ႏွင့္ အထက္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ျပေသာ တီဗီြခ်န္နယ္ ၉ ခုရွိေလသည္။ ပံုႏွိပ္မီဒီယာအတြက္ 
ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ အေစာင္၂ဝရွိၿပီး အပတ္စဥ္ထုတ္ ၁၂ ခုႏွင့္ အထက္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ 
တြက္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားပိုင္တီဗီြႏွင့္ ေရဒီယိုဌာနမ်ားသည္ CNRA (႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုစည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ေရး အမ်ိဳးသားေကာင္စီ) ၏ စစ္ေဆးမႈေအာက္တြင္သာလွ်င္ တည္ရွိေလသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒအသစ္ကို ခ်မွတ္လိုက္သည္။ 
ၿပီးခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အက္ဥပေဒအမွတ္ 2012–01 အရ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုဥပေဒကလည္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ 
ရက္ေန႔တြင္ခ်မွတ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ အမွတ္ 92–16 အား အစားထိုးထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရး

ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေသာ အပိုင္း 
တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ EMB မ်ားတြင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ေတာ့ 
ခြ်င္းျခက္အေနႏွင့္ မပါဝင္ေပ။ ပါလီမန္မွတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အတြက္ လုပ္ေနေသာ အဓိကလႈပ္ရွားသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း CENA (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေကာ္ 
မရွင္) ႏွင့္ CNRA (႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုစည္းမ်ဥ္းႀကီးၾကပ္ေရးအမ်ိဳးသားေကာင္စီ)တြင္ပါဝင္ေသာ္ 
လည္း EMB တိုင္ပင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈနည္းပါေလသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အရပ္ဖက္ 
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ကာ ပဋိပကၡ 
ကာကြယ္ေရး ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားတြင္လည္းပါဝင္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
သည္ အင္မတန္မွ ထိရွလြယ္ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ CSO (အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း) မ်ားသည္လည္း Comité de Suivi et de 
Veille (ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္မတီ) ဟုေခၚေသာ 
ပဲ့ကိုင္သည့္ ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအားလံုးကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ 
သည္။

၎၏ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ တည္ျငိမ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို 
ေက်းဇူးတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆီနီေဂါသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို အမ်ားအျပား 
တာဝန္လႊဲအပ္ျခင္း လုပ္ေနၾကမဟုတ္ေခ်။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ 
တြင္ လပိုင္းအလိုက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တင္းမာသည့္အေျခအေနအရ ထိုတုိင္းျပည္အေနႏွင့္ စံခ်ိန္တင္ရ 
ေလာက္ေအာင္မ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံတကာမွေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ အေရအတြက္ရွိခဲ့ကာ အေယာက္ 
၃ဝဝဝ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို တိုင္းျပည္အတြင္း အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနၾကျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံ
သားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္မူ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၆ဝဝဝ ႏွင့္ အထက္ရွိသည္။ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနဘက္မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္ဆန္ၿပီး လြယ္ 
ကူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္း ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

တစ္ခုအေရးတႀကီးေျပာရန္ရွိသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပား 
ပါဝင္ေသာ္လည္း ၎တို႔ၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျခံဳငံုၾကည့္ပါက ေခ်ာေမြ႕ၿပီး 
သဟဇာတျဖစ္လွေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ရက္သတၱပတ္မ်ားအလိုက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ 
ႀကီးႀကီးမားမားတစ္ခု ရွိေသာ္လည္း EMB ႏွင့္ ရဲဌာနအၾကား ဆက္ဆံေရးကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း

ကံမေကာင္းစြာပင္ EMB ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ထားေသာစုုစည္းထား 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမရွိေခ်။ EMB တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အၾကမ္းေရးဆြဲထားေသာ 
အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္တင္ရေသာ အစီရင္ခံစာ၊ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပ 
ေသာ တိုးတက္ရန္အတြက္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားျပဳထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားရွိေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ထံသို႔ခ်ျပျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ အႀကံေပးခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း လိုက္နာျခင္းမရွိ 
ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ CNEA (ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေကာ္မရွင္) သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီတြင္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို 
အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒတြင္းသို႔ ျပ႒ာန္းျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထိုအႀကံေပးခ်က္မ်ားအနက္မွတြင္ 
အသနားခံစာတင္ေသာ တရား႐ံုးအားေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ စီရင္စုဆိုင္ရာ အသနားခံစာတင္ရာ႐ံုးသို႔ ပဋပကၡ 
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာတာဝန္အား  လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အႀကံေပးခ်က္ပါဝင္သည္။ အျခားေသာ အႀကံ 
ေပးခ်က္မ်ားတြင္ CNEA (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေကာ္မရွင္) ၏ အာဏာကို မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ား 
ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္ တိုးျမႇင့္ရန္၊ မဲေရတြက္ကာရလဒ္ စာရြက္မ်ားကို CNRV (မဲေရတြက္ျခင္း ႏိုု္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
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ေကာ္မရွင္) ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ႏွင့္ ထူးျခားကြဲျပားေသာ မဲစာရင္းစာရြက္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႔ 
လည္း ပါဝင္သည္။ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစာရြက္အမ်ားအျပားကို ဆက္လက္သံုးစြဲေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး 
၎တို႔မွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုကအႏၲရာယ္ရွိျခင္းႏွင့္ မသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခံ 
ရႏိုင္ျခင္းတို႔ ရွိေလသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္မတီတြင္ EMB မ်ား 
အားလံုး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ပါဝင္ၿပီး ၂ဝ၁ဝ 
ျပည္ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းသည္  မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အမွတ္စဥ္မ်ား 
ကို ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း ႀကံဳေတြ႕လာမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးစရာမ်ားရွိပါက ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိၿပီး  ၎တို႔၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို အစိုးရ 
ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ တင္ပို႔ေလ့ရွိသည္။ ၎အေနႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္မ်ားကိုလည္း အဆိုတင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္မႈ

EMB ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမရွိေခ်။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
ဆိုင္ရာ ပြဲက႑မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲနီးခ်ိန္၊ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္တြင္သာျပဳလုပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဆီနီေဂါတြင္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္နီးပါး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား (ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္)  ရွိေနေသာေၾကာင့္ (ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္) မ်ားအေနႏွင့္ ၎ 
တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ 
အသစ္မ်ားအေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုထားႏုိင္ေလသည္။

မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္မႈမွာ ခ်ီးက်ဴးရေလာက္ေပသည္။ ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို အင္ 
မတန္မွ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေဆာင္ရြက္သြားၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ 
တိုင္းျပည္၏ ရွည္လ်ားလွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာသမိုင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ပညာ 
ရွင္ဆန္ဆန္ ကိုင္တြယ္သူ၏ လက္ထဲသို႔ က်ေရာက္သြားျပီျဖစ္သည္။

နည္းပညာအသစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၎၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္ရန္အတြက္ နည္း 
ပညာအသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ႏွင့္ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္စနစ္မ်ားသည္ ႏို္င္ငံ 
တြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အမွတ္စဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မ်ားထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ 
သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။ မွတ္ပံုတင္ဌာနမ်ားအားလံုးအားကြန္ျပဴ
တာ မ်ားႏွင့္ လက္ေဗြ ႏွင့္ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ယူႏိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ထားသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အတုျပဳလုပ္ျခင္းကို ေျခရာခံရန္အတြက္ နည္းပညာအသစ္မ်ားရရွိ 
ထားၿပီး မဲဆႏၵရွင္ အတုအလိမ္ေပါင္း ၅၅၈၅၆ ေယာက္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

CENA (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေကာ္မရွင္) မွ မဲ႐ံုမ်ားအတြင္းတြင္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ေသာ အိုင္တီအဖြဲ႕ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔အပ္ထားႏိုင္ေလ 
သည္။
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အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား

၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဆီနီေဂါဒီမိုကေရစီ၏ ရင့္က်င့္မႈကို 
ျပသၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးကြင္းျပင္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့ရေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေဆြးေႏြးမႈမွ 
လြဲ၍ က်န္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မည္သည့္အမွားအယြင္း ႀကီးႀကီးမားမားမွ မရွိပါ။ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္  ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဆီနီေဂါသည္ ၎၏ 
စနစ္အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္သင့္ျပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ EMB အေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားလည္ 
ပတ္ႏိုင္ၿပီး ထိုကဲ့သိုေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးရႏိုင္၊မရႏိုင္ ဆန္းစစ္သင့္ျပီျဖစ္သည္။

မတူကြဲျပားေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစာရြက္သံုးျခင္းသည္  ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ 
အရပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ဘက္မလိုက္ဘဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ၎တို႔၏ အထက္ေအာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို 
လိုက္နာရန္ အားထားလြန္းပါက လက္ရွိလႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရာထူးေနရာ 
မ်ားမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိတြင္ EMB မ်ားသည္ အျခားအရာ 
မ်ားႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါက ယံုၾကည္ဖြယ္ရာရွိၿပီး ၎တို႔၏တာဝန္ကို ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ျဖည့္ဆည္းက ဆီနီေဂါ 
ႏိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေပးစြမ္းလ်က္ရွိသည္။
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မဲေပးရန္အရည္အေသြးျပည့္မီသူမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးႏိုင္ေသာ တူညီေသာ အခြင့္ 
အလမ္းကို ေပးခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစနစ္သည္ အေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယားအစိုးရ 
စတင္တည္ေထာင္ေသာအခါ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ တစ္စိတ္တစ္ 
ပိုင္းရွိၿပီး ၎အားဘက္မလိုက္ရန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရသည္မွာ အင္မတန္မွခက္ခဲလွသည္။ ေနာက္ 
ဆက္တြဲအေနႏွင့္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္လည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ အေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံဥပေဒကို ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ 
ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တတိယ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ 
ခဲ့သည္။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

အစကနဦးပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွ်မွ်တတ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျမႇင့္တင္ 
ေရးအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္္ တစ္ခ်ိန္က ႐ံုးဌာနအဆင့္သာရွိခဲ့ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဒုဝန္ႀကီးအဆင့္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃ ႀကိမ္ 
ေျမာက္ တိုက္႐ိုက္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့ကာ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္သို႔ လွမ္းခ်ီ 
ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈသည္လည္း ေတာ္ေတာ္တိုးတက္လာခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း တရားမဝင္မဲဆြယ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း အင္မတန္မွ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ လြတ္ 
လပ္ၿပီး တရားမွ်တကာ ယံုၾကည္ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ထုတ္ျပန္ထားရၿပီး ထိုလုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္လည္း လူထုေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိေစႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏တရားမဝင္ 
မဲဆြယ္မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္သည္ တိုးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ တာဝန္ခ်မွတ္ျခင္းလည္း ခံခဲ့ရသည္။ ေကာ္ 
မရွင္ဘက္မွလည္းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒသည္လည္း ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းရန္ 
လိုအပ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လက္ရွိဥပေဒတစ္ခုကို ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ 
သည့္အခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ အဆိုတင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း 
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ခံခဲ့ရသည္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္လိုက္ေသာ ဥပေဒက ေကာ္မရွင္ကို ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္ထိ တိုးျမႇင့္လိုက္ၿပီး 
ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ထိပ္တန္းဌာနျဖစ္ေသာ  အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ (NEC)က ကိုရီးယား ဒီမိုကေရစီေရးရာ ျပည္သူအသိပညာေပးေရးအသင္းကို တည္ေထာင ္
လိုက္ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေထြေထြ လူတန္းစား 
မ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားကိုအသိပညာေပးေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ 
ပညာေပးေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတာဝန္ထမ္းေဆာင္သကဲ့သို႔ ပညာေပးေကာ္မတီအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ႀကီးၾကပ္စီစဥ္ေပးေပးခဲ့ေလသည္။

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
သည္ လြတ္လပ္၊ မွ်တ၊ ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္လာရန္အတြက္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲက ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလွေသာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပါတီဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္      
ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။ တရားမဝင္ျပဳလုပ္ေသာ မဲဆြယ္ျခင္းမ်ားကို တားဆီးရန္ 
အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခ်က္မ်ားအေပၚ သတင္းေပးေသာသူတို႔အား 
ဆုေငြေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ အမတ္ေလာင္းမ်ားထံမွ တရားမဝင္တံစိုးလက္ေဆာင္ 
(ဥပမာ- ေငြေၾကး၊ အစားအစာ အစရိွသည္ျဖင့္) လက္ခံသူမ်ားကို ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင္း လြတ္လပ္မွ်တ ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာခဲ့သည္။

NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ဘက္မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ 
႐ုပ္သံလႊင့္ ေကာ္မရွင္ (EBDC) ႏွင့္ အင္တာနက္ ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းမ်ား စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေရး ေကာ္ 
မရွင္ (IENDC) ကုိ တည္ေထာင္လိုက္သည္။ EBDC (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ ႐ုပ္သံလႊင့္ 
ေကာ္မရွင္) ဘက္မွလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား  ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ စကားစစစ္ထိုးပြဲမ်ားကို လႈပ္ရွားေန 
ေစရန္အတြက္ အားေပးၿပီး IENDC (အင္တာနက္ ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းမ်ား စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေရး 
ေကာ္မရွင္) မွ  တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အစီရင္ခံစာတင္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တာဝန္အာဏာသည္ 
ႏိုင္ငံေရးဘ႑ာေငြမ်ားကို တရားမဝင္ သံုးစြဲေနျခင္းအား စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္၊ တင္သြင္းရန္အတြက္ ေတာင္းခံႏိုင္မႈတို႔ ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
ထပ္မံအင္အားတိုးခ်ဲ႕လိုက္သည္။ ေကာ္မရွင္ဘက္မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ားအတြက္ ဆိုက္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ  ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕အား စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵခံယူပြဲအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ေကာ္ 
မရွင္ဘက္မွ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ သမဝါယမလုပ္တို႔၏ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားကို စီမံရာတြင္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အပ္ႏွံျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္မရွင္ 
ဘက္မွ မဲဆႏၵရွင္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့့္ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵမဲမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမိဳ႕နယ္နိမိတ္ဧရိယာႏွင့္ ျမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ထိန္းသိမ္း 
တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒအား ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီးသကာလ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ 
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၏ တာဝန္မ်ားထဲတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွိမဟုတ္ေသာ သူမ်ားအား ေရြးေကာက္ေရးကိုပါ စီမံခန္႔ခြဲေပး 
ရေသာ အိုးအိမ္စီမံကိန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ေရး အစ 
ရွိသည္တို႔ကိုပါ တာဝန္ယူေပးရေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား 
အာရွေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္မ်ား အဖြဲ႕အစည္း (AAEA) သို႔ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ 
တြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာျခင္းျဖင့္ ေနရာက႑ကို တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ၎အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ထဲတြင္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈယူေရး အမွာစာ 
ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မရွင္မွလည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
ဆိုင္ရာအခ်ိန္မ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးကာ  မတူညီ 
ကြဲျပားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကို မွ်ေဝရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔တရားဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ ျပင္ 
ဆင္ခ်က္အရ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ေသာ 
ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ (အျမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာရရွိထားသူမ်ားပါ အပါအဝင္) သမၼတႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရွိေလသည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္

ထိုတိုင္းျပည္၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ပါေသာ အပိုဒ္ ၁၊  ပုဒ္မ ၁၁၄ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ NEC (အမ်ိဳး 
သား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ 
မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ တရား႐ံုးႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုး 
တို႔ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ 
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အက္ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ 
ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဆင့္အသီးသီး၏ တည္ေထာင္မႈႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ား၏ ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥကၠ႒ႏွင့္ 
အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္အရာရွိ၏ အာဏာႏွင့္ တာဝန္က႑မ်ားအေပၚတြင္ စည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေလသည္။

၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ တရားမဝင္ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုယ္ 
ကိုယ္ျပန္လည္စစ္ေဆးရာမွ NEC သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ 
၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
အက္ဥပေဒႏွင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အတိုင္းပင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သက္ႏွင့္ ရာထူးမ်ားမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ အာမခံရရွိထားၿပီးျဖစ္ကာ ျပင္ပဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ 
မပါဝင္ဘဲ တာဝန္မ်ားကို မွ်မွ်တတထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။
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အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္ျခင္း

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔တြင္ တည္ရွိေသာပံုေသခန္႔အပ ္
ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ အဆင့္ေလးဆင့္ႏွင့္ 
သတ္မွတ္ထားေသာတည္ေဆာက္ပံုရွိၿပီး ထိပ္ဆံုးတြင္ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ျဖစ္ 
ကာ Si (အထူးျမိဳ႕နယ္၊ ျမိဳ႕ေတာ္) Do (စီရင္စု) ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (ECs) မ်ား၊ Gu (ခ႐ိုင္)/  
Si(ျမိဳ႕)/Gun (ေကာင္တီ) ECs (ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား) ႏွင့္ Eup/Myeon/Dong (ျမိဳ႕နယ္) ECs 
(ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား) ျဖစ္ၾကသည္။ သမၼတႏွင့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ 
ျပည္ပမဲေပးေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံျခားေရး တာဝန္မ်ား ခ်မွတ္ေပးထားေလသည္။ 
လက္ရွိတြင္မေတာ့ Si/Do ၁၆ခု ၊Gu/Si/Gun ၂၅၁ခု ႏွင့္ Eup/Myeon/Dong ၃၄၇ဝ ေပါင္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္မ်ား (ECs) ရွိေလသည္။

အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ NEC တြင္ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ၉ ဦးရွိၿပီး ဥကၠ႒တစ္ဦး 
ပါအဝင္ႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္အရာရွိ တစ္ဦးပါဝင္သည္။ ဥကၠ႒သည္ 
လက္ရွိတြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေခ်။ ဝန္ႀကီးအဆင့္ရွိေသာ ေကာ္မရွင္ အရာရွိက ဥကၠ႒ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနကို ၾကပ္မတ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ 
ရသည္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနသည္လည္း ဝန္ႀကီးအဆင့္ရွိေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
တစ္ဦးႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိေသာ လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတို႔ပါဝင္ၿပီး ႐ံုးႏွစ္႐ံုး၊ 
ဗ်ဴ႐ိုဌာနတစ္ခု၊ ဌာနဆိုင္ရာေျခာက္ခုႏွင့္ ဌာနခြဲ ၂၇ ခုတို႔ပါဝင္ၿပီး ကိုရီးယားဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအသိပညာ ျပည္သူအသိပညာေပးေရးအသင္းအဖြဲ႕တို႔ပါဝင္သည္။ IENDC (အင္တာနက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းမ်ားစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေရးေကာ္မရွင္) ႏွင့္ EBDC (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုး 
ပြဲ ႐ုပ္သံလႊင့္ေကာ္မရွင္) တို႔သည္ NEC ၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေလသည္။ Si/Do ECs (ေရြးေကာက္ 
ပြဲေကာ္မရွင္) ၁၆ ခုတြင္ ျပည္သူ လူထုဆိုင္ရာတာဝန္ယူထားေသာ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ 
ေကာ္မရွင္အရာရွိတစ္ဦးရွိကာ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ မထမ္းေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားမွာမူ အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနႏွင့္ EBDC (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ ႐ုပ္သံလႊင့္ေကာ္မရွင္) တြင္ 
ရွိေလသည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနကို အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္ၿပီး 
ဌာနခြဲေျခာက္ခု ရွိေလသည္။ Gu/Si/Gun ၂၅၁ခုေသာ ECs(ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ား)သည္ ေကာ္ 
မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန ရွိၾကေလသည္။ Gu/Si/Gun ေကာ္မရွင္မ်ား 
သည္ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ၾကေခ်။

အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ေကာ္မရွင္ 
အရာရတစ္ဦးရွိသည္မွအပ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ 
ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ၾကေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဆင့္အားလံုးရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန တစ္ခုရွိသည္။ EC 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းစစ္ေဆးမႈ သာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ၿပီးၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ NEC (အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ
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အတြင္းေရးမွဴးဌာနေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတို႔သည္ အားလံုးဝန္ႀကီးအဆင့္ရွိေသာ 
တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္အရာရွိအေနႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္သာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိကာ 
အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မလုပ္ေသာ္လည္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနရွိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
မ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မ်ား မ်ားစြာရွိ 
ေနျပီျဖစ္ကာ ၎တို႔အား လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ 
ေကာ္မရွင္ထံမွ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လြတ္လပ္ျပီဟု ေျပာႏိုင္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားမွ လြဲၿပီး (ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား၊ တာဝန္လႊဲအပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး၊ အမတ္ေလာင္းမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား ေၾကျငာျခင္း၊ ေရြးေကာက္ခံရသူကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကိုျပန္
လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္း၊ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း) ၎၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ားသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းထားျခင္းခံရေလကာ ၎ဌာနက တာဝန္မ်ားကို 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္သည္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ဘက္ 
မလိုက္စတမ္း လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံက်က်မူတည္ကာ ဥပေဒျပဳေရးလႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ 
ေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အတိုက္အခံပါတီမွ လြတ္လပ္မႈ 
ရႏိုင္ေစေလသည္။

အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာ အက္ဥပေဒ၏ အတိုင္းအတာအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ေကာင္း ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒ (အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၄၊ 
အပိုဒ္ ၆ ) ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ပါတီမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ 
ရန္အတြက္ႏွင့္ ညီတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ အာမခံ ႀကိဳးစားေနစဥ္တြင္ပင္ ECs (ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္မ်ား) ကလည္း ျပည္သူမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားမွ ေသြဖည္သြားေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ား 
ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အရာတို႔ကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည့္အရာတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ မွ်တေသာေရြးေကာက္ 
ပြဲျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကေလသည္။

တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္၊ ေကာ္မရွင္အရာရွိႏွင့္ EC (ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ဝန္ထမ္းတို႔သည္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏိိုင္ငံေရးဘ႑ာေငြ အက္ဥပေဒတို႔အေပၚ 
တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ထိုကဲ့သသို႔ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္ပါသည္ဟူေသာ အေထာက္အထားႏွင့္ 
ေမးျမန္းစစ္ေဆးရန္လိုေသာ လူကို သူကိုယ္တိုင္ EC (ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ႐ံုးသို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ 
ရန္အတြက္ ေမးျမန္းခြင့္ရွိသည္။ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယျဖစ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
တာဝန္ရွိသူသည္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းကို ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ေငြအသြင္း အထုတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား တင္သြင္းရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဒဏ္ေငြမ်ား 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ရလဒ္အေနႏွင့္ ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး တားျမစ္ျခင္း၊ 
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ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အမိန္႔ေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ သတိေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ တား 
ျမစ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အမိန္႔ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သတိေပးျခင္းတို႔လည္း မလုပ္ဘဲ သို႔မဟုတ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုက်ဆင္းေစေလာက္ေအာင္ ျပင္းျပင္း 
ထန္ထန္ ခ်ိဳးေဖာက္ထားသည္ဟု ယူဆရလွ်င္ ထိုအမႈအား တရားလိုေရွ႕ေန႐ံုးသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ထပ္ေပါင္းေျပာဆိုရလွ်င္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္သူႏွင့္ ပညာေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ရန္၊ ၎တို႔အား မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ 
ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ဒီမိုကေရစီကို အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အားေပးရန္လုပ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးရာ ညိႇႏႈိင္းယူေသာ ကိစၥ 
မ်ားတြင္ မၾကာခဏအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ တရားဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အက္ 
ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဘ႑ာအက္ဥပေဒတို႔ကို သက္ေရာက္ေစျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳျခင္းတို႔ရွိသည္။ NEC 
(အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) က ျပည္သူ႔အျမင္မ်ားကို သတိထားေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳး 
သားလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဒြိဟဆန္႔က်င္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒႏွင့္ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းေလသည္။

ဘ႑ာေရး

အမ်ိဳးသား ဘ႑ာေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉ႏွင့္အညီ  NEC ( အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ 
မရွင္)၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုးတို႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ 
မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္၇ာ တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္ကလြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 
အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ထံသို႔ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ၿပီး  ထိုထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား တတ္ႏိုင္ 
သမွ် အျမင့္ဆံုးအတိုင္းအတာအထိ ေလးစာသမႈျပမည္ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ 
အသံုးစရိတ္မ်ားမွအပ အျခားဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေလ့ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမ်ား 
ျပည္သူဆိုင္ရာ တရားဝင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ လြန္ကဲစြာစရိတ္မ်ား သတ္မွတ္ထား 
ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ သည္လည္း ဥပေဒမွခ်မွတ္ထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ 
လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ NEC 
(အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) တို႔သည္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလအတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
စီမံမႈမ်ားရွိလာပါက မွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္က်ေငြမ်ားမွာ ေလွ်ာ့ 
ႏႈတ္ထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြပမာဏ အတိုင္းအတာေလာက္ပင္ တာသြားအေကာင္အထည္ ေပၚႏုိင္ေလ 
သည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အာဏာရွိသူသည္ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြက္ အဆိုတင္သြင္းေလသည္။ 
လႊတ္ေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္ေငြ အဆိုတင္သြင္းလႊာအတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေငြအား (တိုးရန္/ 
ေလွ်ာ့ရန္) ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေလသည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူအာဏာ 
ပိုင္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေနာက္ဆံုးပိတ္ ခ်မွတ္အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို 
ႏႈတ္ယူခြင့္မရွိပါ အျခားေသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေျခခံဥပေဒ 
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ဆို္င္ရာ ပုဒ္မ ၁၁၅ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ တရားဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒအရ  အဆင့္ 
တိုင္းရွိ ECs (ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား) အေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ား 
ျဖစ္ေသာ  အစိုးရ၊  ျမိဳ႕နယ္အစိုးရႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္/ကိရိယာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားကို ေၾကျငာျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကုိ အေရးယူျခင္းအစရွိသည္တို႔ အပါအဝင္ 
တို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေတာင္းယူရမည္။ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းတို႔အေနႏွင့္လည္း အကူအညီ 
ေတာင္းခံျခင္းခံရလာပါက ၎၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေရးႀကီးမႈအစီအစဥ္လိုက္ စီစဥ္ျခင္းတို႔ လုပ္ရမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆို္င္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အက္ဥပေဒ အပိုဒ္ ၂၊ ပုဒ္မ ၁၇ ေအာက္တြင္ NEC (အမ်ိဳးသားေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) က ျပည္သူလူထုတို႔ သက္ေတာင့္သက္သာရွိရန္ႏွင့္ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျဖစ္ႏိုင္ေရးအား အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္  ဥပေဒျပဴေရးမ႑ိဳင္အား တိုးတက္ေစေရးကို ပံုမွန္တိုးတက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုလည္း တိုးတက္ေစၿပီး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ တရား 
ဝင္ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ဥပေဒအေပၚရွိ အဆိုျပဳခ်က္ကို ေရွ႕သို႔တင္ပို႔လိုက္ျခင္းျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္တာ
မျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကို ေျဖရွင္းလိုက္ႏိုင္ေလသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ NEC ဘက္မွ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ တရားဝင္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ 
ေရးအတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအက္ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရေစရန္ႏွင့္ 
အင္တာနက္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈဆိုင္ရာ အႀကိဳ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေစကာ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျမႇင့္တင္ေၾကျငာရန္ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ 
ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ႐ုပ္သံလႊင့္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီကို ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ရန္တို႔ပါဝင္ၿပီး အျခားတျပားသူအား ထိခိုက္နစ္နာေစေသာနည္းျဖင့္ မဲဆြယ္ျခင္း၊ သိကၡာခ်ျခင္းႏွင့္ 
မဟုတ္မမွန္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းတို႔ အပါအဝင္တို႔အား ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) မွ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ တရားဝင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒအား ထပ္မံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေနာက္ထပ္ ျပင္ဆင္ 
ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း ေနာက္တစ္ေစာင္ကို တင္သြင္းလိုက္ေလသည္။ ထိုတင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
မူၾကမ္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲဆြယ္မႈတို႔ 
အေပၚခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ေရးကို ပိုမိုလြတ္လပ္ေစရန္ 
ျမႇင့္တင့္ေရးအတြက္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ေရး 
တြင္ အင္တာနက္ကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မွ မဲဆြယ္ရာတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို လူမႈ 
ကြန္ယက္ဝန္ေဆာင္မႈအားအသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္မွ NEC (အမ်ိဴးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မွ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
တရားဝင္ ေရြးေကက္ပြဲဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရာတြင္ ထိုဥပေဒကိုရည္ရြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အြန္လိုင္းမဲဆြယ္မႈ 
ကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း (ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွလြဲ၍) သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏  ႏိုင္ငံေရးအေပၚ 
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လြတ္လပ္စြာ သံုးသပ္မႈအျမင္ အက်ယ္ပမာဏကို ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လမ္းၫႊန္ျပသခ်က္ 
အသစ္မ်ားေအာက္တြင္ အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတဲလ္ 
ဆိုက္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ အီေမးလ္မ်ား၊ မိုဘိုင္း မက္ေဆ့ခ်္မ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္ဆိုက္မ်ားကိုအသံုးျပဳ
ကာ မဲဆြယ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္နည္းတို႔ အပါအဝင္ 
ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ EMB ၏ ပညာရွင္ဆန္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ကနဦး 
ကတည္းက လိုအပ္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ “ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၫႊန္ၾကားေရးပညာရွင္” ဟူေသာ 
ေဝါဟာရသည္ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားထက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အရည္ 
အေသြးျပည့္မီမႈမ်ားႏွင့္  ဆက္ႏြယ္ေသာအရာမ်ား ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈအတိုင္းအတာ 
ပမာဏကို လိုအပ္ေလသည္။ သူ႔အေနႏွင့္လည္း

•  ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားကို အားေကာင္းေစရန္ ဗ်ဴဟာမ်ားကို နားလည္ျခင္း
•  ေကာင္းမြန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားကို အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမွစၿပီး က်င့္သံုးရန္ 

သႏိၷ႒ာန္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
•  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအားလံုးကို အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးရန္ ျမင့္မားေသာစိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈတို႔ လိုအပ္ေလသည္။

ပညာရပ္ဆိုင္ရာအထူးကြ်မ္းက်င္ေသာ ေထာက္ခံခ်က္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပညာရွင္ 
အဆင့္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ကူညီေပးေလသည္။ 
၎တို႔အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ေကာင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုက်င့္သံုးရန္ သႏိၷ႒ာန္ 
ခ်မွတ္ထားရေလသည္။ ထိုခ်မွတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ -

• သိကၡာရွိေရး : ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးစီပြားတစ္ခုအျမတ္ရရွိေစရန္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
အဂတိလိုက္စားျခင္းျဖင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ဘက္မလိုက္ေသာနည္းျဖသ့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ 
ေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းႏွင့္၊လိုက္နာရမည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

•  အဂတိကင္းျခင္း : ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ညီတူညီမွ်ရွိေသာ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ေနရာမ်ားတြင္ ညီမွ်ၿပီး 
႐ိုးသားေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္တကြ  မွ်မွ်တတဆက္ဆံႏိုင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအားလံုးကို 
ဘက္မလိုက္ေသာသာတူညီမွ် ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း 
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• လြတ္လပ္ျခင္း :  အစိုးရသို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပဖိအား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ 
သို႔မဟုတ္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ မရွိဘဲ တာဝန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း

• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ : EMB ၏ ပြင့္လင္းၿပီး ႐ိုးသားမႈႏွင့္ အခ်ိန္မွန္မွန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာၿပီး EMB ၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအားလံုးထံသို႔ ရရွိႏိုင္ရန္ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

• ထိေရာက္မႈ : ရင္းျမစ္မ်ားအားလုံးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၾကာရွည္လုပ္ႏိုင္ 
ၿပီး ေငြကုန္သည္ႏွင့္ တန္ေသာလုပ္ေဆာင္ပံုမ်ိဳးႏွင့္ ပံုစံေရးဆြဲၿပီးေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဦးစားေပးျခင္း : လႈပ္ရွားမႈအားလံုးသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံသို႔ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ေစႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

• ပညာရွင္ဆန္ျခင္း : ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ျခင္း၏ အဓိက 
ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တိတိက်က်ႏွင့္ ဂ႐ုတစုိက္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ EMB မ်ား အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား 
ပင္မဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေကာင္မြန္စြာ ေလ့က်င့္သင္ထားျပီျဖစ္ကာ 
ပညာရွင္အဆင့္ ျမင့္ျမင့္မားမားအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ေလ့က်င့္သင္ကားေပးျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုမွ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္လံုးသည္ “ကြ်မ္းက်င္သူလက္ထဲ” တြင္ရွိေနသည္ဟု မဆိုင္းမတြ ယံုၾကည္ေစေလသည္။

မည္မွ်ပင္အလုပ္ထဲတြင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိေနပါေစ၊ EMB ဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တာဝန္မ်ားကို အျပည့္အဝ 
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးေခ်။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပညာရွင္ဆန္ေစရန္ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ EMB စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္ျမင့္မားမားရေစရန္ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ 
EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္သကဲ့သို႔ပင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေလသည္။

ဂါနာႏိုင္ငံရွိ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိခ်ဳပ္ ေလ့လာသိရွိရသေလာက္ အသိုင္းအဝိုင္း အတြင္းရွိသူမ်ား 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၫႊန္ၾကားေရးမည္သို႔ လုပ္သည္ဆိုသည္ကို မသိၾကပဲ EMB အတြင္းေရးမွဴး 
မ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေရး ဝန္ထမ္း 
မ်ားအလား သတင္းအခ်က္အလက္ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ EMB အေနႏွင့္လည္း 
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၎၏ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးထဲတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ၎၏တာဝန္ႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေျခခံသေဘာ နားလည္ေစရန္ သင္ၾကားေပးရေလသည္။

EMB တစ္ခု၏ ၎၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ 
ေရာက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အေပၚတြင္ အမ်ားႀကီးမူတည္သည္။ ယာယီႏွင့္ ပံုေသဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔သည္ 
သင့္ေတာ္ေသာ လူသစ္စုေဆာင္းေရးဗ်ဴဟာႏွင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ တိုးတက္ 
ေရး စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေလသည္။ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္  ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ပံုစံသုံးမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္တူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ကိစၥမ်ားအေနႏွင့္ကမူ မတူညီေသာ ပံုစံမ်ား 
ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။
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EMB ၏ ပညာရွင္ဆန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈသည္ အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုလံုးျပန္လည္ျပင္ဆင္ရသည္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ေလသည္။ (မကၠဆီကိုႏွင့္ ကင္ညာတို႔၏ ျဖစ္ရပ္မ်ား 
ကို ၾကည့္ပါ)။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ တန္ဖိုးအစြမ္းအစျမင့္မားေသာ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔သည္ 
ပညာရွင္ဆန္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ကာလတြင္ပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားလက္ခံ 
ႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ားကိုထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးႏိုင္သည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ 
ဘူတန္ႏုိင္ငံ)  

EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း 

EMB ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဌာနမ်ား ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
ဌာနမ်ားကို မွီခိုရေလသည္။ထိုအခ်က္ကို အစိုးရ EMB ႏွင့္ အစိုးရမူဝါဒခ်မွတ္ထားေသာ အျခားေသာပံုစံ 
မ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိေသာ လြတ္ 
လပ္ေသာ EMB မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ရာထူးေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ား၏ အေရအတြက္နည္းၿပီး အထူးျပဳတာဝန္ရွိတတ္ေသာ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ေနရာေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနမွ ဝန္ထမ္း 
မ်ားကို မွီခိုျခင္းသည္ ပိုမိုထိေရာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
မွီခိုမႈမ်ိဳးသည္ ၎အေနႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ပညာရွင္ဆန္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာေစသည္ မဟုတ္ေပ။ အိႏိၵယ 
ႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ကုိ ဥပမာေပးရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ အေထာက္ 
အပံ့ျပဳ ကူညီေပးရန္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အေျမာက္အျမားကို ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ေစၿပီးပညာရွင္ဆန္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ကို လည္ပတ္ေစေလသည္။ EMB  အား  ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာ အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ေစျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိလွေပ
သည္။ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ EMB မွ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဌာနအေျပာင္းအလြဲလုပ္ျခင္းမွ 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ဖိအားျမင့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ 
ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေလသည္။

မည္သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္မဆို EMB မ်ားသည္ တစ္ေကြ႕မဟုတ္တစ္ေကြ႕တြင္ EMB သို႔ ခန္႔အပ္ 
ထားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနဝန္ထမ္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကိုေတြ႕ႀကံဳေျဖရွင္းရမည္သာ ျဖစ္သည္။  
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ား အျခားေသာအစိုးရရာထူးတစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္း 
ေရႊ႕သြားေသာအခါ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာသူမ်ား လစ္လပ္သြားေလသည္။ အစိုးရေအာက္ 
တြင္ရွိေသာ အစိုးရ EMB  မ်ားႏွင့္ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
လုပ္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားတြင္ သေဘာသဘာဝ လံုးလံုး 
ကြဲျပားေသာ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရေသာ ကာလရွည္ႀကီးရွိေလသည္။ ပံုမွန္တိုးတက္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပန္လွန္ေလ့လာေရးသင္႐ိုးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို သိမ္း 
ဆည္းထားျခင္းသည္ ၎တို႔အေနႏွင့္လည္း အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
အဆင့္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ေလသည္။

ပံုေသႏွင့္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ား

မည္သည့္ EMB မွ မဲ႐ံုတိုင္းတြင္လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကို ပံုေသခန္႔အပ္ထိန္းသိမ္း 
ထားႏိုင္ေသာ အစြမ္းမရွိပါ (အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ၄ သန္းေက်ာ္ 
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သည္) ထိေရာက္မႈအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနသို႔မဟုတ္ အငယ္ 
စား EMB မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းသာ 
လိုေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အတြက္ ပံုေသဝန္ထမ္းအျပည့္ပမာဏတို႔ကုိ ပံုေသထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔
အေပၚတြင္ တားဆီးပိတ္ပင္ေကာင္း ပိတ္ပင္ထားႏိုင္မည္။ အစိုးရပံုစံႏွင့္ ပံုစံအေရာေအာက္ရွိ အစိုးရ EMB 
မ်ားေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၏ ပံုစံ 
အမ်ားစုသည္ ယာယီခန္႔အပ္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္ရ ထား 
ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယာယီ EMB မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အခ်ိန္ 
အတိုင္းအတာ လံုလံုေလာက္ေလာက္အခ်ိန္တြင္ ေခၚယူစုေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ 
လည္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေနေနရေသးသည္။ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာတို႔အတြက္ 
အလံုးစံု ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

EMB တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳေရးကိုျမႇင့္တင္ရန္ 
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာဗ်ဴဟာကို အသံုးခ်ရန္လိုသည္။ထိုဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ လူသူ 
စုေဆာင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုစီပတြက္ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္ခေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္မ်ား၊ 
ေၾကျငာစာတမ္းမ်ား၊ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုျခင္းအစည္းအေဝးမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လွန္သင္ၾကားျခင္း သင္႐ိုးမ်ား 
အစရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ယာယီဝန္ထမ္းႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အခ်က္မ်ား၊ျဖစ္ၾကသည္။ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ပံုေသ သတ္ 
မွတ္ထားေသာၾကားကာလ အခ်ိန္မရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ EMB မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ စနစ္မ်ိဳးသည္ မကၠဆီကိုကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုစီအတြက္ မဲ႐ံု 
တာဝန္က်ေသာ အရာရွိမ်ားကို မဲႏိႈက္ဆံုးျဖတ္ေသာ စနစ္မ်ိဳးႏွင့္ေရြးခ်ယ္ေသာ EMB မ်ိဳးအတြက္ မျဖစ္ 
ႏိုင္ေခ်။ ထိုကဲ့သို႔မ်ိဳးျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ က်က်နနလံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အင္မတန္
မွေငြအားေကာင္းေကာင္းေထာက္ပံ့ၿပီး လူသူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းတို႔လုပ္ရန္ မျဖစ္ 
မေန လိုအပ္သည္။

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား : EMB အတြက္ အထူး 
သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

အစုိးရပံုစံႏွင့္ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္ရွိေသာ အစိုးရ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳေသာ လြတ္လပ္ေသာပံုစံႏွင့္ ပံုစံအေရာတို႔ေအာက္ရွိ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံရွိဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ ရာထူးတူၿပီး ဝါႀကီးေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အခ်က္အလက္ အေန 
အထားတူညီစြာျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားက EMB ကို (အျခားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတူ) ၎အား 
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရးတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးထားေလသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အထူးေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းတြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ 
ကိုင္ရျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ အပိုထပ္ေဆာင္းေၾကးေပးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ EMB မ်ားတြင္  အႀကီးတန္း အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ လစာႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အႀကီးတန္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူ 
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သတ္မွတ္ထားေလသည္။ ႐ိုေမးနီးယားတြင္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လြတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တူညီ 
ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လစာႏွင့္ 
ခံစားခြင့္ကို ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတို႔၏ စံထက္ေကာင္းမြန္ပါက အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးေသာ ပံုေသႏွင့္ 
ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း နာရီေပါင္း မ်ားစြာလုပ္ရျခင္း 
ေၾကာင့္ အပိုထပ္ေဆာင္းေပးေသာ အခေၾကးေငြလည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားတြင္ လြတ္လပ္ေသာ EMB မ်ားအေနႏွင့္ အရာရွိမ်ားကို လစာပိုမိုျမင့္ျမင့္ 
မားမားေပးျခင္းသည္ အက်ိဴးမရွိဟု ေဝဖန္ျခင္းကို ခံေနရေလသည္။

အစိုးရမူဝါဒမ်ားက ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား 
မရရွိႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လြယ္လြယ္ မထိန္းသိ္မ္းႏိုင္ေသာေနရာမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းဦးေရကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ 
ကန္႔သတ္ရန္ ႀကံစည္ေနခ်ိန္တြင္ EMB မ်ားက (ေတာင္အာဖရိကတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သလိုမ်ိဳးႏွင့္ 
အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ၁၉၉၈ မွစကာ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သကဲ့သို႔) ျပင္ပမွ တစ္သီးပုဂၢလ 
သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုရိတ္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို မၾကာခဏ အသံုးျပဳခဲ့သည္။အထူးသျဖင့္ နည္းပညာပိုင္း 
ဆိုင္ရာတိုးတက္မႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သံုးသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းခထက္ အေျခခံကုန္က်စရိတ္ မ်ားတတ္ေသာ္လည္း ပင္စင္လစာႏွင့္ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေၾကးမလိုေပ။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်ည္းကပ္နည္းမ်ိဳးသည္ သတိထားၿပီး စီမံခန္႔ခြဲသင့္ကာ EMB ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မိမိရာထူးမျမဲ 
မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ အသံထြက္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အေျခခံလုပ္ခမွာ ပိုၿပီးနည္းသည္ကို သိရွိ 
သြားႏိုင္ေလသည္။ ထိုအရာက EMB ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေစေလ 
သည္။

ဝန္ထမ္းပင္စင္

EMB ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းပင္စင္မ်ားကို ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနမွ ေပး 
သည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေလၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္း 
ျဖစ္ေသာ EMB မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္သည္မွာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက  EMB 
မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ပိုတန္ 
ၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ပိုရွိေလကာ  EMB ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုလုံျခံဳေသာ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုမ်ားျပား 
ေသာ ပင္စင္အျငိမ္းစား အခေၾကးေငြကိုရရွိေကာင္းရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ၾသစေၾတးလ်ႏို္င္ငံတြင္ EMB ၏ 
ပင္စင္ပမာဏသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ပင္စင္လစာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ကာ 
၎၏ လြတ္လပ္မႈကိုလည္း ထိပါးျခင္းမျပဳေပ။

ပညာရွင္အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမ်ားအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား 

EMB တစ္ခုေနႏွင့္ လြတ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကို ျဖည့္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူမ်ားကို ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ ပိုမို ဦးစား 
ေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားကို အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ 
ေပးႏို္င္သည္။ အိႏိၵယ၊ မကၠဆီကုိ သို႔မဟုတ္ ႏိုက္ဂ်ီးရားယားတြင္ကဲ့သို႔ ပိုမိုႀကီးမားေသာ EMB မ်ားတြင္မူ 
ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ 
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EMB ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ က်င့္သံုးရသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

EMB မ်ားတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန႐ံုးဝန္ထမ္း ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ နည္းလမ္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေလသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာန၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မွီခိုရေသာအစိုးရ EMB ႏွင့္ အျခားေသာ 
EMB မ်ားအတြက္မူ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လြတ္လပ္ခ်င္မွ 
လြတ္လပ္လိမ့္မည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ EMB အေနႏွင့္ အရပ္ဖက္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ ခ်မွတ္ေသာ 
မည္သည့္အရာကိုမဆို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လုပ္ေပးရေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ  
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားကို လွည့္လည္ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အား အဂတိ 
လိုက္စားေသာ အရာရွိ၏ လႊမ္းမိုးမႈ မခံရေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ လာဘ္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ ေျပာင္းေရႊ႕ 
လွည့္လည္ျခင္းသည္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ ႐ိုးသားေသာအရာရွိမ်ား တတ္ကြ်မ္းထားေသာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သကဲ့သို႔ ပြင္းလင္းစြာ လူသိရွင္ 
ၾကား ေခၚယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္သူမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေၾကျငာေမာင္းခတ္ဖိတ္ေခၚကာ ရာထူးတစ္ေနရာစီအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္း 
မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကိုလည္း တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္ 
ဥပမာျပရလွ်င္ ၾသစေၾတးလ်ကဲ့သို႔ေသာ  EMB ဝန္ထမ္းမ်ား ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေနေသာ ေနရာ 
မ်ိဳးတြင္ပင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္  အစိုးရ EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဝန္ထမ္း 
မ်ား  အခ်ိန္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္အတိအက် သတ္မွတ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားရွိေနၿပီး 
ေရြးေကာကပ္ြဲဆိငုရ္ာ ကြ်မ္းက်ငမ္ႈမ်ားသည ္ဝနထ္မ္းတစဥ္ီးအတြက ္လိအုပ္ေသာကိယု္ေရးအခ်ကအ္လက ္
မ်ားလည္း ျပည့္စံုခ်င္မွျပည့္စံု လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း လူေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ 
က်င့္သံုးပံုမ်ားက အဓိက အထူးျပဳကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားထက္ ေယဘုယ်အၾကမ္းဖ်ဥ္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚ မူ 
တည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပါက ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

EMB မ်ားအေနႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံေၾကာင္းကို ဥပမာခ်ျပရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ 
အေနႏွင့္  EMB ဝန္ထမ္းမ်ားအတြင္းတြင္ က်ား၊မ လိင္အခ်ိဳးညီကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
ေနရာေပးမႈကို ျမႇင့္တင္ေသာ လူေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရာထူးခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
က်င့္သံုးရမည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုးသည္ ပံုေသႏွင့္ ယာယီ EMB ေနရာမ်ားအတြက္ 
ရာထူးခန္႔အပ္မႈ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာတို႔အတြက္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကို တန္းတူညီမွ် ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေလသည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းမွ အဖြဲ႕အစည္း၏ အဆင့္ 
မ်ားအားလံုးမွ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းအဆင့္အထိ  အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးေနရာမ်ားတြင္ 
ခန္႔အပ္ရန္အတြက္  ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကလည္း ထိုကိစၥမ်ိဳးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တီေမာ-လက္စ္တီတြင္  ဥပေဒက အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းအျပင္ အျခား 
ေသာ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦးတို႔က အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ခန္႔အပ္ျခင္းျပဳရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ မဲ႐ံုခြဲထားျခင္း 
ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားသည္ က်ား၊မ အခ်ိဳးညီေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။
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တည္ေထာင္ၿပီးေသာ ပံုေသ EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတြင္ က်ား၊မ လိင္ အခ်ိဳးညီ 
ေရးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ယူႏိုင္ၿပီး ေနရာလြတ္မ်ားကို ျဖည့္ရန္အတြက္ 
မူဝါဒမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ သတိထားရန္လည္းလိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာ အတား 
အဆီးမ်ိဳးသည္ EMB  အသစ္တည္ေထာင္ရာတြင္ မျဖစ္ေတာ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ 
EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန တစ္ခု၏ အဆင့္အားလံုးအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာသူမ်ား ရွာေဖြ 
စုေဆာင္းခန္႔အပ္ရင္း ထို က်ား၊မ လိင္အခ်ိဳးညီေရးကိစၥ ေပ်ာက္သြားႏုိင္သည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ 
ျဖစ္ခဲ့ေသာ အတိတ္ကသင္ခန္းစာအရ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ EMB ဝန္ထမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ အေမရိကန္တြင္ ပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာက္ခံထားရသူမ်ားအေနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးေရးတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျခင္းသည္ ျဖစ္႐ိုး 
ျဖစ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။

လူသူစုေဆာင္းရာတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ တာဝန္မွာ ေရတိုတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဝန္ထမ္း အထူးသျဖင့္ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းရွာေဖြေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရက 
မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းေပးေလသည္။ ယာယီ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းရွာေဖြစုေဆာင္းေရး ျပဳလုပ္ေပး 
ေသာ အရာမ်ားမွာ ေကာ္ပိုေရးႏွင့္ လုပ္အားေပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

EMB အေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာ အဓိကေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအနက္မွ တစ္ခုမွာ မဲ႐ံုဝန္ထမ္း ခန္႔အပ္ရာ 
တြင္ ယခင္က ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သာ သူတို႔အား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ မည္ေလာ 
သို႔မဟုတ္ ပြဲတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ပြင့္လင္းေသာ လူသူစုေဆာင္းမႈမ်ိဳးကို လုပ္မည္ေလာ 
ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး ထိေရာက္စြာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား 
သည္ ဆႏၵမဲေကာက္ခံျခင္းကို ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ယခင္က လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ 
အေတြ႕အႀကံဳ ရွိေသာ္ျငား အရည္အခ်င္းႏွင့္ မျပည့္စံုေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မခန္႔အပ္ရန္အတြက္ စနစ္ 
တက် ဝန္ထမ္းမ်ားကို  အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေလသည္။ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ လူသူ 
စုေဆာင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာသူမ်ား ပိုမိုမ်ား 
ျပားလာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေလကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စံျပျဖစ္ေသာ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားလည္းပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ေလသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ EMB သည္  ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိတာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားကိုအေပၚတြင္ အားထုတ္ႀကိဳး 
ပမ္းမႈတြင္ သိသိသာသာေအာင္ျမင္ခဲ့ေလသည္။  

တစ္ကမ႓ာလံုး အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အြန္လိုင္းမွ လူသူစုေဆာင္း 
ျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ EMB မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
တစ္ခုအျဖစ္ အခြင့္အလမ္းတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ EMB သည္ ထိုစနစ္ကုိ လူသူ 
ေခၚယူစုေဆာင္းရန္ႏွင့္ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္အတြက္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးလ်က္ 
ရွိသည္။

ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ အရပ္ဖက္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမဆို ထိုတာဝန္မ်ိဳးကုိ မျဖစ္မေန ရယူ 
ႏိုင္ၿပီး မကၠဆီကိုႏွင့္စပိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မျဖစ္မေနတာဝန္မ်ိဳးသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံသို႔ပင္ က်ေရာက္ 
ႏိုင္သည္။ မကၠဆီကိုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒက EMB  အား မဲ႐ံုယာယီဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရး 
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ပဏာမေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ျပည္သူမ်ားကို မဲႏႈိက္ခိုင္းေသာ စနစ္ပါဝင္သည့္ အဆင့္ 
ေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳေလသည္။ ေနာက္ဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္အၿပီးတြင္ 
ထိုေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာ သူမ်ားလည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီးျဖစ္ကာ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း မဲ႐ံုမ်ားရွိ သက္ 
ဆိုင္ရာေနရာမ်ားသို႔ ေနရာခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

ယာယီ သို႔မဟုတ္ ပံုေသ EMB ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို 
စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ေသာ လူသူစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ခန္႔အပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မရွိမျဖစ္ပါဝင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မီေစရန္၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ မရွိေစရန္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာနည္းျဖင့္ မေလ်ာ္မကန္ျခင္းတို႔မရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေအာက္တြင္ထားမည့္အစား EMB ေအာက္တြင္  ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ 
ျဖစ္ေအာင္ထားျခင္းက (အေမရိကန္တြင္ကဲ့သို႔) အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအမ်ားစုတြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ယာယီမဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ လူသူစုေဆာင္းျခင္းကို စီမံခန္႔ခြဲ 
ေသာ EMB ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လူသူ စုေဆာင္း 
ျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ကပ္မွ ကပ္လုပ္ရန္မသင့္ပါ။ (မဲေပးမည့္ေန႔တြင္ပင္) ဝန္ထမ္းမွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း 
တို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက ထိန္းသိမ္းစီမံရမည့္ အႀကံမ်ားသည္လည္း ရွိရန္လိုအပ္ေလသည္။ 

EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ပံု 
အဆင့္ဆင့္မ်ား

EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ ထိန္းေက်ာင္းရေသာ စဥ္းစား 
ရမည့္အခ်က္မ်ားသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ ေလွ်ာက္ထားသူကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ေရြးခ်ယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္  ထို ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိေသာ အာဏာကို 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနေခါင္းေဆာင္ထံသို႔ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးဦးထံသို႔ မၾကာခဏဆိုသလို 
လႊဲေပးေကာင္းလႊဲေပးႏိုင္ၿပီး ၎မွတဆင့္ အျခားေသာ ေအာက္အဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ားကို ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ 
အျခားေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားထံသို႔ ထပ္မံလႊဲေျပာင္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေလ 
သည္။ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ မဲ႐ံုတာဝန္မ်ားအတြက္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ မၾကာ 
ခဏဆိုသလို ေကာ္မတီႏွင့္ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိမ်ားက သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ အဆင့္တူသူမ်ားက 
ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိသည္။

ခန္႔အပ္ျခင္းအတြက္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေနႏွင့္ EMB ၏ က်င့္ဝတ္မ်ားကို 
EMB ဝန္ထမ္းမ်ားအား လက္မွတ္ထိုးေစျခင္းသည္ အေလ့အထေကာင္း တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ EMB ဆိုင္ရာ 
အႀကီးတန္းရာထူးမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန ရာထူးမ်ားအား  EMB ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊  သတင္းစာ 
ႏွင့္ အျခားေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအေလ့အထျဖစ္သည္။ 
EMB ဝန္ထမ္းသစ္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းအား ျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္ ရွင္းလင္းျပည့္စံုေသာ 
အလုပ္သင္ အစီအစဥ္ကို ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအား အလုပ္ခန္႔ၿပီး ပထမရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း မျဖစ္ 
မေနေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္အတြက္ တည္ေထာင္ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။

မကၠဆီကိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB မ်ားသည္ ၎၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအား ငွားရမ္းခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝရွိသည္။ ဥပေဒအရလည္း စီမ 
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ခန္႔ခြဲေရး၊ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ  EMB တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔အာ႐ံုစိုက္ထားေသာ အထူးျပဳအရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ ပညာရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ရမည္ဟု ပါဝင္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ထို 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီရရွိရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္သင္ယူ 
ျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ျပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔ ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ 
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ အျပည့္အဝျဖစ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ႏွစ္စဥ္စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္မႈကို ေအာင္ 
ျမင္ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ်ားကို သင္ယူျခင္းႏွင့္  ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ပါဝင္ 
ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ၿပီးမွ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ကနဦး လူသူစုေဆာင္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာ မီဒီယာလႈပ္ရွားမႈကို တံု႔ျပန္ရာမွ ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

ပညာရွင္ဆန္ေရးဟူေသာ မ႑ိဳင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးမႈဟူသည္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ 
ေနေသာ သင့္ေတာ္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပင္မအေရးႀကီးေသာ ပံုေသခန္႔အပ္ EMB ဝန္ထမ္း 
မ်ားကို တိုးတက္ေစေရး။ အခ်ိဳ႕ေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ ယာယီခန္႔အပ္ထားေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူျခင္း
ဆန္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရး တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ပြဲႀကီးမ်ားအတြက္ ယာယီခန္႕အပ္ထားေသာ ကြင္းဆင္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဘက္မလိုက္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ မဲေပးရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လံုျခံဳမႈရွိျခင္း၊  တူညီေသာ 
အခြင့္အေရးရျခင္း၊ တာဝန္ခံႏိုင္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိျခင္း တို႔သည္ EMB ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးေရး၏ အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္တိုးတက္ေစေရးတို႔သည္ 
ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ရမည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ပံုအစဥ္အဆက္မ်ားႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား အခ်ိန္ကြာဟမႈေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကံဳအရွိဆံုးတည္းဟူေသာ ဝန္ထမ္း 
မ်ားပင္ ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳသက္သက္ကို အားမကိုးႏိုင္ေပ။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးတို႔သည္ မဲပံုးႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ 
အသိပညာေပးေရး တို႔ကဲ့သို႔ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပရခက္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအား ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥ 
မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ နားခ်ရန္ခက္ခဲရသည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးတို႔သည္လည္းအသင္းအဖြဲ႕၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္ကိစၥပါ အပါ 
အဝင္ျဖစ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ  သမၻာရွိသည့္ အႀကီးတန္း ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈရရွိရန္ လို 
အပ္သည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြအဲရာရိွခ်ဳပ္၏ ေလ့လာခ်က္အရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္း ၁၉ဝဝဝဝ 
ဦးစလံုးထံမွ ကာလၾကာေလ့က်င့္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပဲြပညာရွင္ ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္နာရီမွ်သာေလ့ 
က်င့္သင္ၾကားခဲ့ရေသာသူ ျဖစ္ေစ၊ တူညီေသာ အဆင့္ျမင့္  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကိုသာရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ 
သည္ဟု ဆိုသည္။
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ပံုေသခန္႔အပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ EMB အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္မႈ 

EMB အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရး (OSD) သည္  ၎တို႔၏ ကာလရွည္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေလကာ ဝန္ထမ္း၏ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ OSD (အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရး) က 
ထိုအခ်က္မ်ားကိုရရွိရန္ႏွင့္ ၎ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ တိုး 
တက္မႈမ်ားအတြက္ EMB ၏ ဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေပါင္း 
စည္းလိုၾကသည္။ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ OSD (အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရး) သည္ EMB ၏ 
ေရရွည္လည္ပတ္ႏိုင္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။

EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)တစ္ခုအေနႏွင့္ ၎၏ OSD( အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္း 
တိုးတက္ေရး) လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္  ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္ ဗ်ဴဟာႏွစ္ရပ္လံုးကို တည္ေထာင္ထားရန္ 
လိုအပ္သည္။ OSD (အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရး) သည္လည္း ပံုမွန္၊ သီးသန္႔ခြဲေပးလွ်င္ ပို 
အဆင္ေျပေသာ၊ ရည္ရြယ္ထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြရွိလွ်င္ပိုေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EMB အေနႏွင့္ 
၎၏ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးရန္လိုအပ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုရွား EMB သည္ ၎၏ ပင္မဝန္ထမ္းမ်ားကို (မဲ႐ံုတာဝန္က် ဝန္ထမ္းမ်ားထက္) ပိုၿပီး 
အေရးႀကီးသည္ဟု ထင္သည္။

EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ၎၏ OSD ( အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရး) အတြက္ ေရတိုႏွင့္ 
ေရရွည္ဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ထားရန္လိုသည္။ ISD (အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရး) သည္ လို 
အပ္ခ်က္သံုးသပ္ျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္ကာ ထိုအရာသည္လည္း ဌာနတြင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပကန္ထ႐ိုက္ 
တာမ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အတိုင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္ သံုးသပ္မႈက 
EMB ၏  တာဝန္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေလၿပီး  ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ကို ထိုတာဝန္မ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ဆံုးျဖတ္ကာ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေလကာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္း 
စီက ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္လိုအပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး နည္း 
စနစ္မ်ားကို  ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေလသည္။ OSD (အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရး) အစီအစဥ္မ်ားမွာလည္း 
EMB ဝန္ထမ္းမ်ားတစ္ဦးခ်င္းစီကို သူတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို အျမင့္မားဆံုးထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ပညာရွင္ 
ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္ေလသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသံုးသပ္ၿပီး 
OSD (အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရး) စီမံကိန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ရာတြင္ EMB  အေနႏွင့္ (၁) 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၎တို႔လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ တာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
ရွိေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ (၂)၎တို႔အား ယခုခ်က္ျခင္းမလိုေသးေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာ 
သည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းတာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေသာခိုင္မာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဦးစီမႈမ်ား၏ ပင္မစည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္အေျခခံထားေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ကို သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ 
အၾကားတြင္ ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္လာျပီျဖစ္သည္။ EMB ဘက္မွ အခိုင္အမာေျပာဆိုသည္မွာ ကြ်မ္းက်င္ 
ေသာ အရာမ်ားမ်ားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ေရရွည္တြင္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး 
ပိုမိုေနသားက်ေစမည္ျဖစ္သည္။ၿပီးေနာက္ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပတ္ဝန္က်င္း၏ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို ပိုမိုျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တံု႔ျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိသိသာထင္ရွားေသာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို စူးစိုက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္မည္ျဖစ္သည္။ 
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 လုိအပ္ခ်က္ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး၊ OSD (အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ဝန္ထမ္းတုိးတက္ 
ေရး)ဘက္မွ 

• အေထြေထြကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေရး ဥပမာအားျဖင့္-
 – အေရး၊ အေျပာ ဆက္သြယ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ
 – တီထြင္၊ ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္စတင္မႈ
 –  အသင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္မႈ
 –  အခ်က္က်က်၊ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေျမာက္ေတြးေတာျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း
 –  ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 –  ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ
 –  စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
 –  နည္းပညာအသုံးျပဴေရး
 –  ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ သင္ၾကားမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္
• EMB ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အပိုင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုိ 

တိုးတက္တည္ေထာင္ေရး
ဝန္ထမ္းမ်ားကို တိုးတက္တည္ေထာင္ေရးသည္ အေျခခံပံုစံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လိုအပ္ေကာင္း 

လိုအပ္ႏိုင္သည္ ဥပမာအားျဖင့္ အထူးမြမ္းမံထားေသာ ေရတို အလြတ္တန္းေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကို 
ဝန္ထမ္းအစည္းအေဝးႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အနားယူျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလြတ္တန္းျဖစ္ေစ ပံုစံတက်ျဖစ္ေစ EMB အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းသို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမွ အရာရွိ၏သင္ၾကားျပသမႈကို ခံယူေစျခင္းႏွင့္ ပံုစံတက်စီစဥ္ထားေသာ ကာလရွည္ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ သင္႐ိုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ပညာေရးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆက္တိုက္ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ EMB အတြင္းရွိ ရာထူးတူခ်င္းႏွင့္ အထက္ေအာက္ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေစ႐ံုမွ်မက အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားေပးႏိုင္ေလသည္။ ပြင့္လင္းေသာ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈသည္  
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၏ အေရးပါမႈကို အေထာက္အပံ့ျပဳလ်က္ရွိကာ ပံုဟံတက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေသာ 
သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈ၏ ျပင္ပတြင္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားတြင္ ဗဟုသုတဆိုင္ရာတို႔ တိုးတက္ေစရန္ ကူညီေပးေလသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ားတြင္ ပင္မ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္  မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေစေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ တာဝန္ကို အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္တိုင္အားျဖင့္ ခြဲေဝထားျခင္းမ်ိဳးရွိသည္။ 
မဲ႐ံုဝန္ထမ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေရရွည္ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားထက္ မဲ႐ံုဆိုင္ရာ လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို အထူးျပဳေသာ နယ္မ်ားပါဝင္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ိဳးသည္ ပင္မ EMB 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဓိကရင္းျမစ္သည္ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းျဖစ္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

ႏို္င္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း

အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ EMB အမ်ားအျပားတုိ႔သည္ ၎ 
တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာတို႔ကို အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့လာ 
ရန္  သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အား အျခားေသာ EMB  မ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းတို႔အား မတူညီေသာခ်ဥ္းကပ္ပံုတို႔ကို သိရွိႏိုင္ရန္ေစလႊတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေလသည္။ 



250

ထိုနည္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးေရးတို႔တြင္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အႀကံ 
ဉာဏ္သစ္မ်ားရရွိႏိုင္ေစရန္ ျမန္ဆန္ၿပီးႏိႈင္းရအားျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာေသာနည္းျဖစ္သည္။ 
EMB အႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ မကၠဆီကိုရွိ INE ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားရွိ NEC တို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ 
ေတာ္မ်ားကို ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္အစီအစဥ္ေရး
ဆြဲေပးထားသည္။ ေဒသခံေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကို မွ်ေဝဖလွယ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးမွဴးမ်ားကို အျခားေသာဌာနမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ (အခန္း ၁၁ တြင္ ၾကည့္ပါ)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကျငာသူမ်ားႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံမ်ားမွာ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ရန္အတြက္ EMB အား ကူညီႏိုင္ေသာ အစြမ္းအစရွိၾကသည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းႏွင့္ ညီေစရန္ အႀကံေပးရန္ႏွင့္ EMB ၏ ဌာန 
တြင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ေရးအစြမ္းအစကို ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာနယ္ပယ္ တစ္ 
ခုခုတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူ သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲသူတစ္ဦး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံမွ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာအႀကံေပးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳေသာ EMB စီမံကိန္းမ်ားသည္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပံုစံတက် သို႔မဟုတ္ အလြတ္တန္း တစ္ဦး 
ခ်င္းစီကုိ ပဲ့ကိုင္သင္ၾကားေသာသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လႊဲေျပာင္းသင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ ေသခ်ာေပါက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္  တည္ေဆာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ 
စီမံကိန္း၏ရရွိလားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကြဲကြာမႈမရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
EMB တစ္ခုသို႔ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႕လိုက္အေျမာက္အျမား ခန္႔အပ္ျခင္းခံလိုက္ရေသာအခါ  ၎တို႔ 
အေနႏွင့္ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အဆံမလုပ္ဘဲ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းသား ဆက္ဆံေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
သည္ အုပ္စုတစ္စုအသြင္မ်ိဳး အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျဖစ္မသြားရန္ ေရွာင္ရွားဖုိ႔အေရးတႀကီးလုိမည္ျဖစ္သည္။ 

ဦးေဆာင္သင္ၾကားေပးျခင္း 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပံုေသခန္႔အပ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈရွိေစရန္ 
အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ  ဦးေဆာင္သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္သာ ကန္႕သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ EMB အတြင္းတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အရာ 
မ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစရန္အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ ပံုစံတက် ဦးေဆာင္သင္ၾကားျပသျခင္းသည္ ကနဦး 
ကတည္းကပင္ ဦးေဆာင္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္း 
လင္း တည္ေထာင္ထားျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အလြတ္တန္း ဦးေဆာင္သင္ၾကား ျပသ 
ေသာပံုစံသည္ မည္သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး/လက္ေအာက္ခံ မဆို ဆက္ဆံေရးတြင္ တစ္ပိုင္းတစ္စ ျဖစ္သင့္ 
ၿပီး တည္ေဆာက္ပံုနည္းေလသည္။ ဦးေဆာင္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကလည္း  EMB ကို ၎၏ 
ညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ရရွိႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္  အမ်ိဳးသမီး 
သို႔မဟုတ္ အျခားရည္ရြယ္ထားေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာအုပ္စုတစ္ခုကို ပိုမိုရာထူး 
ျမင့္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး သို႔မဟုတ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ရာထူးရရွိထားသူမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ျမႇင့္တင္ 
ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္သင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အျခားေသာ ျပည္သူ႔ဌာနခြဲကိုယ္စားလွယ္ဌာန သို႔မဟုတ္ ျပည္သူဌာနခြဲ အဖြဲ႕အစည္းရွိ ဦးေဆာင္သင္ၾကား 
သူထံသို႔ ကာလတိုအားျဖင့္ ေစလႊတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။



251

EMB ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္  ပညာေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ သင္႐ိုးမ်ား

EMB ဝန္ထမ္းမ်ား ၎တို႔၏ အမွန္တစ္ကယ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရွင္ဆန္ျခင္းမ်ိဳး 
ရွိရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဘြဲ႕ရသို႔မဟုတ္ ဘြဲ႕လြန္အရည္အေသြး 
ျပည့္မီေရးအတြက္ကိစၥမ်ား အားေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ အေမ 
ရိကန္တကၠသိုလ္(USA)၊ ဂရစ္ဖစ္တကၠသိုလ္ (ၾသစေၾတးလ်) ႏွင့္ ပါရီတကၠသိုလ္ II  (ျပင္သစ္) တို႔ အပါ 
အဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးေရးကို သင္႐ိုးမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေပးေသာ တကၠသိုလ္မ်ားလည္း 
ပိုမိုမ်ားျပားလာျပီျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အသင္း) မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ဘြဲ႕လြန္ပညာရွင္ဆန္ေသာ 
အသိပညာမ်ိဳးကို အားေပးရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမူဝါဒႏွင့္ ဦးစီးေရး မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအတြက္ 
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းပံုစံကို တည္ေထာင္ခဲ့ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားအတြက္ ရႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးေသာ 
ပညာရွင္ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈသင္႐ိုးမွာ  ဒီမိုကေရစီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ေရး (BRIDGE) ျဖစ္ၿပီး  ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (AEC)၊ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အသင္း)၊ 
IFES (ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္း)၊ UNDP (ကုလသမဂၢ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရးဌာနခြဲ ( UNEAD) 
တို႔ႏွင့္ မိတ္သဟာယျပဳၿပီး အေထာက္အပံ့ရယူထားသည္။ BRIDGE (ဒီမိုကေရစီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ေရး) သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားသူမ်ားမွာ 
ေထာက္ခံခ်က္ရထားေသာ BRIDGE (ဒီမိုကေရစီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အရင္း 
အျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး) မွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္ယူသူမ်ားအတြက္လည္း 
သင္႐ိုးမ်ားမွာ ကမ႓ာ႔အဆင့္မီ အခမဲ့ရရွိႏို္င္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္သည္။ BRIDGE (ဒီမိုကေရစီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ေရး) သင္႐ိုးမ်ားတြင္ သီးသန္႔ခြဲထုတ္ထားေသာ 
သင္႐ိုးအပိုင္း ၂၄ ပိုင္းရွိၿပီး ပင္မသံုးပိုင္းခြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ (အေျခခံသင္႐ုိးအပိုင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး) ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည္ 
သင္႐ိုးမဆို EMB ၏ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္တို႔ႏွင့္ ပူးတြဲႏိုင္ေလသည္။ BRIDGE   
(ဒီမိုကေရစီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ေရး) သင္႐ိုးမ်ား 
အားလံုးမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕မွာလည္း အာရဗီ၊ အာေမးနီးယန္း၊ ဒါရီႏွင့္ ပါရွ္တို 
(ပါရွန္)၊ ျပင္သစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယန္၊ အင္ဒိုနီးရွန္း၊ ေပၚတူဂီ၊ ႐ိုေမးနီးယန္း၊႐ုရွား၊ စပိန္ႏွင့္ တန္တြမ္တို႔ျဖစ္သည္။ 
ဇူလိုင္လ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ BRIDGE ၏ (ဒီမိုကေရစီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ေရး) သင္႐ိုးေပါင္း ၉ဝဝ ခန္႔သည္ ၉၃ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေလၿပီး က်င္းပေသာ 
အႀကိမ္ေရမ်ားမွာလည္း ႏွစ္စဥ္ ဆတိုးဆတိုး မ်ားမ်ားလာေလသည္။

ျဗိတိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားသူမ်ားအသင္း (AEA) က ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ဦးစီးစီစဥ္သူမ်ားအတြက္  ပံုမွန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ အသိပညာေပးေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္လ်က္  
ရွိသည္။ ျဗိတိန္ရွိ EMB မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ရာထူးမ်ားကို 
ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ AEA ေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားရန္ ေတာင္းဆိုထား 
ေလသည္။ ေတာင္အာဖရိက EMB ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္  အရည္အေသြး 
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ျပည့္မီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပံုစံ 
တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပညာေပးသင္႐ိုးမ်ားကို တည္ေထာင္လ်က္ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  
EMB သည္ ဒါကာျမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးတကၠသိုလ္ကို တည္ေထာင္ထားၿပီး ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား အဆင့္အားလံုးအတြက္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ 
ေပးလ်က္ရွိကာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ သင္ၾကားေပး႐ံုမွ်မက အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ႏွင့္ပါ သင္ၾကားေပးသည္။ 
မကၠဆီကိုရွိ EMB ၏ ပညာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနသို႔ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ဝင္ေရာက္ရန္ ေထာက္ 
ခံခ်က္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ 
သည္။

အကြက္ ၃ : အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္  ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအား    
တိုးတက္တည္ေဆာက္ရာတြင္အေရးႀကီးေသာ အဆင့္မ်ား

• ပံုစံတက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေရးမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္း

• ေရြးေကာက္ပြဲစီမံဦးစီးေရးအား လံုျခံဳေစရန္ႏွင့္ျမင့္တက္ေစရန္၊ ၄င္းတို႔၏ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တင္းၾကပ္ရန္အတြက္ ပညာရွင္ဆန္ၿပီး ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ EMB တစ္ခုကို တည္ 
ေထာင္ျခင္း

• ရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ ဌာနတစ္ခုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရွားသူမ်ား အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ ကြန္ယက္ႏွင့္

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အခြင့္အလမ္း တိုးတက္မႈ

လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပြဲစဥ္မ်ားကို ေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ား 
အေနႏွင့္ ပံုေသခန္႔အပ္ေရာ ယာယီခန္႔အပ္ေရာပါ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ သင္ 
ၾကားမႈရရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ ၎တို႔ထံမွေပးအပ္ရန္လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျပည့္ 
ျပည့္ဝဝနားလည္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ အျခား 
ေသာ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံစဥ္၊ မဲစာရြက္မ်ားကိုင္တြယ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
တာဝန္ယူရမည္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထိရွလြယ္ေသာ ကိစၥမ်ားအား ကိုင္တြယ္လွ်င္ အစ 
ရွိေသာ ကိစၥမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ အနည္းဆံုး ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားသည္အဓိကလိုအပ္
ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒကိုေလးစားရန္၊ ဘက္မလိုက္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ၎တို႔ လုပ္ေသာတာဝန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္ျပည့္ဝဝနားလည္မႈရွိရန္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္းကို အေထာက္အပံ့ျပဳၿပီး ျပႏိုင္ရမည္။ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ထိုအခ်က္သည္ အဓိက 
အာ႐ံုစိုက္ေသာ အခ်က္ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားသည္ အဓိကအခ်က္မ်ား 
ျဖစ္လိမ့္မည္။ ပံုေသခန္႔အပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈသည္ ေအာက္ေျခတြင္ရွိေသာ စနစ္ 
ႏွင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ တာဝန္ရွိေသာ ႐ုတ္တရတ္အေရးေပၚ တာဝန္ယူမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊ ေနာက္ခံ 
လုပ္ေဆာင္မႈ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းတို႔ အပါအဝင္တို႔ကို အထူးျပဳႏိုင္သင့္သည္။
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ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး နည္းစနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ အတြက္ 
အဓိက အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေလ့အထေကာင္းတို႔ 
အေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေရး၏ ေနာက္တြင္ရွိေသာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ EMB အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ  
ကာလအတြင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈယူထားၿပီး ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ 
ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအား စာရင္းေဒတာေဘ့စ္ျပဳဟုထားသင့္ကာ ထိုမွသာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားရွိလွ်င္ ၎တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေတြ႕အႀကံဳကေျပာသည္မွာ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားအား 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားၿပီး ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအား အထူးျပဳေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါက ပိုမို အက်ိဳး 
ရွိေလသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ တာဝန္တို႔သည္ 
ခြဲျခားမရေအာင္ပင္ သဏၭာန္ယူေလ့က်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစမ္းေလ့က်င့္ခန္းကဲ့သုိ႔ေသာ သ႐ုပ္ေဖာ္ 
ေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့ျပဳလိုက္ပါက ပိုမိုထိေရာက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေလသည္။ ေလ့က်င့္ခ်ိန္ အခ်ိန္ 
တိုင္းအား ထိုပါဝင္တက္ေရာက္ သူမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တိုးတက္ၿပီးေသာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ အေရးပါသည္။

အထက္ေအာက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း

အထက္ေအာက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းစနစ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ေလ့က်င့္ေရးနည္းစနစ္မ်ားတြင္ အဓိကအေရးပါေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားသူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေရးဟူေသာအခ်က္ ကပ္ပါလာသည္။အျခားေသာ ေအာက္အဆင့္ရွိသူမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေပးရမည္ ေလ့က်င့္ေရးနည္းျပမ်ားအား ျပန္လည္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္မွ 
တတိယအဆင့္သို႔ ျပန္လည္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး ထိုကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္သြားျခင္းျဖစ္ကာ ဝန္ထမ္း 
အားလံုး ေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီး ျဖစ္သည္အထိ ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္ေအာင္ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေရး နည္းစနစ္၏ ႏိႈင္းရအားျဖင့္ က်သင့္ေငြႏွင့္ ထိေရာက္ထိုက္တန္မႈႏွင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္းတြင္ လူအေရ 
အတြက္ အမ်ားႀကီးကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားႏိုင္စြမ္းသည္ ၎အားတည္ေထာင္ၿပီးႏွင့္ တည္ေထာင္ကာစ 
EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန) ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမိေစေလသည္။ ထိုပံုစံသည္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားျပားလွေသာ ပမာဏကို တာဝန္ယူရေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ 
ကို တျပိဳင္နက္ဆက္တိုက္ သို႔မဟုတ္ ဆက္တိုက္နီးပါ ပထဝီဧရိယာက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တြင္ လုပ္ရေသာ 
တာဝန္မ်ိဳးတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ား အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။အဆင့္တိုင္းရွိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသူမ်ားသည္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ ပညာရွင္အဆင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ CSO (အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း) မ်ားမွ 
ဂုဏ္သေရရွိအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန) ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ 
ေလ့က်င့္ေရးမွဴးမ်ားသည္ မူဝါဒကိုလက္ခံျခင္းႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတည္းဟူေသာ အားသာခ်က္ 
ကို ရရွိႏို္င္ေလသည္။
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အထက္ေအာက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသည္  အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသည္ 
အခ်ိန္တိုအတြင္း လုပ္ရန္စီစဥ္ထားပါလွ်င္ ၿပီးေနာက္ ထိုအထက္ေအာက္ အစဥ္အဆက္၏ ေအာက္ဆံုး 
အဆင့္ (ဥပမာ-မဲ႐ံုဝန္ထမ္း) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမစမီ ရက္အနည္းငယ္အလိုမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး 
ျပဳရေသာ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ သင့္ေတာ္သည္။ ထိုနည္းစနစ္သည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး နည္းစနစ္အတြင္းရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝနားလည္ေသာ ေလ့က်င့္ 
ေရးမွဴးအေရအတြက္ မ်ားစြာလိုအပ္သည္။ အထက္အဆင့္တြင္ လြဲေခ်ာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း 
တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ပါက ထိုအခ်က္သည္ ေအာက္အဆင့္မ်ားကိုပါ လက္ဆင့္ကမ္းပါသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္လံုးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေလသည္။ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ 
အထက္ေအာက္စဥ္ဆက္တြင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အဆင့္အေရအတြက္မ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ ေနရာမ်ားကို 
စစ္ေဆးေနေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အပိုင္းအခ်ိန္မ်ားသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အခ်ိန္မ်ားအားလံုး 
သည္ တိက်စြာႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေနေစရန္  ျပဳလုပ္ေပးသည္။

ေရြ႕လ်ားအသင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း

ေလ့က်င့္ေရးမွဴးမ်ားကို ေရြ႕လ်ားအသင္းငယ္မ်ား အေရအတြက္ အနည္းငယ္စီႏွင့္ ဖြဲ႕ကာ ရွိရွိ 
သမွ်ေသာ အဆင့္တိုင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေလ 
သည္။ ထိုနည္းစနစ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေလ့က်င့္ေရးမွဴး 
မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေဝခံရျခင္းဟူေသာ အားသာခ်က္ရွိေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုအခ်က္သည္ 
အခ်ိန္ပိုၾကာေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဖြဲ႕ငယ္အုပ္စုအေသးေလးမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ရွိ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို 
အခ်က္သည္ ပထဝီဝင္ေျမအေနအထားအရ အင္မတန္ ေသးငယ္ေသာ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေျဖရွင္းနည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ 
ျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ အေျမာက္အျမားအေနႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္ လိုအပ္ 
ၿပီး ေရြ႕လွ်ားအဖြဲ႕အစည္းက မဲေပးရမည့္ ေန႔မတိုင္မီ အတန္ၾကာလိုေသးေသာ အခ်ိန္ကတည္းက စတင္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ထားပါလွ်င္ ေစာေစာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈယူထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ 
၎တို႔သင္ယူထားေသာ အရာမ်ားကို ျပန္လည္ေမ့သြားႏိုင္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ရွိေသးေလသည္။

ဆက္တိုက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း

ဆက္တိုက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသည္ ယာာယီဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို တစ္ရက္အတြင္း 
သို႔မဟုတ္ ရက္ဆက္တိုက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားပါဝင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 
နည္းမ်ိဳးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္နည္းေနေနပါက သို႔မဟုတ္ ကေမ႓ာဒီးယားတြင္ 
၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္သြားသကဲ့သို႔ အုပ္စုအမ်ားစုၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ျပဳလုပ္ျခင္းသည္  EMB 
(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)အတြက္ ပံုရိပ္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အသိပညာေပးေရးတြင္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္စိတ္ဝင္စားမႈျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ထိုအရာသည္လည္း ျပင္ပမွငွားရမ္း ေခၚေဆာင္ရန္လိုၿပီး နည္းစနစ္က်က်ေလ့က်
င့္သင္ၾကားေပးရန္လိုေသာ အရည္အခ်င္းရွိ ေလ့က်င့္ေရးမွဴးမ်ားမ်ားစြာလိုအပ္ေလသည္။ ထိုအရာက 
အင္မတန္မွလည္း ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားလွၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အင္မတန္မွ စီမံကိန္းကို 
အားစိုက္ထုတ္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေလသည္။ ဗီြဒီယိုနည္းညာကို သံုးၿပီးေနာက္ ေရွ႕ယခင္က အေတြ႕ 
အႀကံဳရွိခဲ့ၿပီးေသာ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားကို ယခင္တစ္ေခါက္ကလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္မတူဘဲ လုပ္ 
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ေဆာင္ပံုမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳးရွင္းျပျခင္းသည္လည္း ဆက္တိုက္ ေလ့ 
က်င့္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ေကာင္းေသာ ေနာက္တစ္နည္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ား

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

လမ္းၫႊန္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရန္လြယ္ကူေသာ စာရြက္ပံုစံမ်ားႏွင့္ မွတ္စုအတိုမွတ္ေသာ စာရင္း 
ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္လာျခင္းသည္ ဥပမာအားျဖင့္ မဲ႐ံုလံုျခံဳေရး အရာရွိမ်ား၊ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မဲေရတြက္ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ အဆင့္ရွိ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားကို အထက္ေအာက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလုပ္ရာ 
တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မွတ္စုအတိုမွတ္ေသာ စာရင္းပံုစံသည္ 
တြန္ဂါတြင္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သံုးခဲ့ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ စက္႐ံုရွိပါက အီလက္ 
ထ႐ြန္းနစ္ပံုစံျဖင့္ ရႏိုင္ေလသည္။

ေလ့က်င့္နည္းလမ္းၫႊန္မ်ား

EMB အမ်ားစုသည္ ေလ့က်င့္နည္းလမ္းၫႊန္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ 
ပုံမ်ား သင္ၾကားျပသရာတြင္ မွီခိုအသံုးျပဳေလသည္။ တိက်၊ လြယ္ကူ၊ သပ္ရပ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုရ 
လြယ္ကူၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ လမ္းၫႊန္မ်ားမွာ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္ 
ေထာက္က ူပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာထမ္းေဆာင္ရသည့္တာဝန္ မတူညီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အတြက္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္တြက္ မတူညီကြဲျပားေသာအပိုင္းမ်ား ထည့္ေပးထားလွ်င္ ၎တို႔ မျဖစ္မေန 
ထမ္းေဆာင္ရေသာ တာဝန္မ်ားအတြက္ ႐ိုးရွင္းေသာ မွတ္စုစာရင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ဗဟုသုတကို စစ္ေဆးရန္ 
အတြက္ ေမးခြန္းေလးမ်ား ထည့္ေပးထားလွ်င္ အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္အေနႏွင့္ထုတ္ာထးေသာ 
လမ္းၫႊန္စာအုပ္မ်ားကို ထပ္တိုးထားေသာ အရာမ်ားအား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝႏိုင္ေသာ soft copy မ်ားႏွင့္ အပို 
ထပ္ေဆာင္း ထည့္ေပးႏိုင္သည္။ လံုေလာက္ေသာ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ မိတၱဴမ်ားကို  ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ 
မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈၿပီးေသာအခါတြင္ အိမ္သို႔ယူသြားရန္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ 
အကိုးအကားအေနႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မံဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္ မိတၱဴမ်ားကို လံုလံု 
ေလာက္ေလာက္ ထုတ္ထားသင့္သည္။ ဟန္ေဂရီတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ 
ကိရိယာမ်ားကို အသံုးခ်ၾကေလကာ အီလက္ထရြန္းနစ္လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ၎တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားအား 
စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအတြက္လည္း ပါဝင္သည္။

EMB မ်ားအေနႏွင့္လည္း ၎တို႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားႏွင့္အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လမ္းၫႊန္စာအုပ္ ထုတ္ေပးထားသည္ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ေလသည္။ 
ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုေက်ေက်ညက္ညက္ နားလည္ေလ၊ EMB 
၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာတို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ လြယ္ကူေလျဖစ္သည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဗီြဒီယုိမ်ား

မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သ႐ုပ္ေဖာ္ 
ေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ လူသံုးမ်ားေသာ ေလ့က်င့္နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ သ႐ုပ္ေဖာ္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
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ဆင္တူေသာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ရေသာ အျပန္အလွန္လုပ္ရေသာ ေလ့က်င့္ေရးနည္းစနစ္မ်ားသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယာယီ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားရာတြင္ အထိေရာက္ဆံုးေသာ နည္း 
စနစ္ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခ်ိန္တိုင္းတြင္ ပါကုိပါသင့္ေလသည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားသည့္ စာမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ပံုေဖာ္ရန္ႏွင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ 
အတြက္ ဗီြဒီယိုႏွင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ျပအဖြဲ႕မ်ားကုိ အုပ္စုကေလးမ်ား ခြဲထားျခင္း 
တို႔သည္ ေလ့က်င့္ေရမွဴးမ်ား အၾကားတြင္ နာမည္ေက်ာ္လာသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၏ အေျခခံထက္ အေထာက္အကူအေနႏွင့္ သံုးလာၾကသည္။ ဗီြဒီယို သ႐ုပ္ေဖာ္ 
မ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ခ်င္းစီကို သ႐ုပ္ေဖာ္ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ေလ့က်င့္မႈကို လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ေသာ 
တိုေတာင္းၿပီး သီးသန္႔ရည္ရြယ္ေသာ အပိုင္းေလး မ်ားျဖင့္ျပသပါက အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
EMB အေနႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ဗီြဒီယိုကိရိယာမ်ားအေနႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ျပဳလုပ္ေသာေနရာ 
တိုင္းတြင္ရႏိုင္ၿပီး တတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

EMB ၏ ပညာရွင္ဆန္မႈကို တားဆီးႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား

EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ ပညာရွင္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ျပႆနာ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာမ်ားသည္ EMB အတြင္းတြင္ျဖစ္ၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ပံု၊ စီမံကိန္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ဦးစားေပးစီစဥ္ေရးကိစၥမ်ားသာျဖစ္သည္။ အျခား 
မွာ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ အရာမ်ားျဖစ္ကာ

• ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈႏွင့္ 
တရားဝင္မႈကိုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဆုံးအျဖတ္ေပးေလသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား၊ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လႊမ္းမိုးေနေသာ၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကလည္း ဥပေဒ  
ကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ 
ယူႏိုင္မႈမရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြက္ ယံုၾကည္ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုစီမံခန္႔ခြဲရန္ ခက္ခဲ 
လွသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ပညာရွင္ဆန္ေသာ EMB တစ္ခုသည္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ အေျခ 
အေနမ်ိဳးတြင္လည္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္ 
မႈကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေသာ က်င့္ဝန္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ျမဲျမံမႈတို႔ကိုျပသႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ခက္ခဲလွေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရေအာင္လုပ္ 
ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ EMB မ်ား၏ ဥပမာမ်ားတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ (၂ဝဝ၄)၊ အီရတ္ (ဇန္နဝါရီ ၂ဝဝ၅)၊ 
မိုဇမ္ဘစ္ (၁၉၉၄)၊ နီေပါ (၂ဝဝ၈)၊ နီကာရာဂြါ (၁၉၉ဝ)၊ ပါလက္စတိုင္း (၂ဝဝ၆) ေတာင္ 
အာဖရိက (၁၉၉၄) ႏွင့္ တီေမာ္ လက္စ္တီ (၁၉၉၉) တို႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ စီမံကိန္းခ်ရန္၊ က်င္းပရန္ႏွင့္ EMB တစ္ခုကို 
ပညာရွင္ဆန္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပည့္စံုက်နေသာေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ 
တစ္ခု မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုအေနႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ေသာ သက္မွတ္ခ်က္ 
အတြင္း ေဘာင္မဝင္သည့္အခါ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအားလံုးလက္ခံႏိုင္ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလုပ္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္မဆန္ရာ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အာ႐ံုလႊဲမႈမ်ားႏွင့္ အျခား 
ေသာ မေရရာမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္အားအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျ
ခင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္မီ အေတာ္ၾကာၾကာကတည္းက  အၿပီးသတ္ထားသင့္စည္။ 
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ထိုမွသာလွ်င္ EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို အေျပာင္းအလဲအေၾကာင္းအသိ
ပညာေပးရန္ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို လိုအပ္ေသာျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက ပါတီမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို လိုအပ္ပါက ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကို 
ညိႇႏိႈင္းျပင္ဆင္ရန္လည္း ခြင့္ေပးလိုက္ သကဲ့သို႔ျဖစ္ေခ်၏။ သို႔ေသာ္လည္း EMB ေတာ္ေတာ္မ်ား 
မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ၊ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီရကာစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္နီးမွ 
ဥပေဒမူေဘာင္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။

• စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းသည္  EMB မ်ား ယာယီဌာနမ်ားျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ား 
တြင္ ပညာရွင္ဆန္မႈကို တိုးတက္ထူေထာင္ရာတြင္ ထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေလသည္။ ပံုေသ 
ခန္႔အပ္ထားေသာ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ကို ေလ့က်င္သင္ၾကားမႈျပဳရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ယာယီခန္႔အပ္ထား 
ေသာ EMB မ်ားမွာမူ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိေလသည္။ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရက္၉ဝေအာက္သာရွိေလၿပီး ေရရွည္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို အင္မတန္မွ ခက္ခဲေစေလသည္။  ယာယီလႊဲေျပာင္းေပးထားေသာ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အားကိုးရေသာ ယာယီ EMB အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ပညာရွင္ 
ဆန္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔အား ေစလႊတ္လိုက္ေသာ ႐ံုးကိုယ္တိုင္မွ 
ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းအတြက္ ထိုဝန္ထမ္းကိုသာ အျမဲတမ္းတသမတ္တည္း ေစလႊတ္ႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

• လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္မီေသာ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရး စနစ္မရွိျခင္းသည္လည္း EMB ၏ 
ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EMB 
မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အပ်ံသင္ကာစႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရံပံုေငြ 
ကို အသည္းအသန္ရွာေနရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ရန္ပံုေငြရွိလွ်င္ပင္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ 
ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ ေနာက္က်ေနျပီ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အထူး 
သျဖင့္ ယာယီဝန္ထမ္းကိစၥမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈစနစ္သည္လည္း EMB ၏ 
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈပံုစံ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈပံုစံကို မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ 
ေသာ အေျခအေနမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေလသည္။

အခန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္

• ပညာရွင္ဆန္ေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သိကၡာ၊ အဂတိကင္းရွင္းမႈ၊ လြတ္ 
လပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသားေပးမႈ အပါအဝင္ သင့္ေတာ္ 
ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ကို အျပည့္အဝလိုက္နာမႈရွိရန္ လိုအပ္ေလသည္။

• EMB အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳရေသာအက်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း EMB ၏ ပညာရွင္ဆန္မႈအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ပညာတစ္ရပ္လို မတတ္ကြ်မ္းေသာ အစိုးရ EMB မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဝန္ထမ္း 
ငွားေသာ EMB မ်ားအေနႏွင့္  ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာန စည္းကမ္းေအာက္တြင္မရွိဘဲ အရည္ 
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အေသြးျမင့္ဝန္ထမ္းမ်ား ေခၚႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကိုလည္း ေပးေကာင္းေပး 
ႏိုင္လိမ့္မည္။ EMB မ်ားတြင္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိျခင္
သည္ ပညာရွင္ဆန္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ျမဲေစလိမ့္မည္။

• EMB ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အလွည့္က် လွည့္လည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အင္မတန္မွ 
အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္မႈ တစ္ခုအတြင္းလံုေလာက္ေသာ 
ပံုေသဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းမရွိေခ်။ EMB တစ္ခုခ်င္းစီအေနႏွင့္ ထိေရာက္  
ေသာ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ အခ်ိန္က် လူေရြးေကာက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္၊ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ 
ျခင္းတို႔ပါဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈယႏၲရားတို႔ပါဝင္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးခ် 
သင့္သည္။

• ပြင့္လင္းေသာ၊  အရည္အေသြးကုိ အေျခခံေရြးခ်ယ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၊  လိင္ညီမွ်ေရးကို ဦးစား 
ေပးၿပီး မွ်တအႏၲရာယ္ကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္တို႔ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ညီမွ်ေသာ လူသူေခၚယူေရး 
ႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ က်င့္သံုးပံုမ်ားသည္ EMB ၏ ျပည္သူ႔ဘဝတြင္ ညီမွ်ေရးကို ျမႇင့္တင္ေသာ
ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာဌာနတြင္ တာဝန္ကိုျဖည့္ဆည္းရာ ေရာက္ေလသည္။

•  ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးတို႔အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ EMB ၏ ျခံဳငံု 
ထိေရာက္မႈအတြက္ အေရးပါေလသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ 
ပညာရွင္ဆန္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အႀကီးပိုင္းဝါရင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္း 
အနီးကပ္သင္ၾကားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္  BRIDGE (ဒီမိုကေရစီတြင္း၊ အစုိးရေအာက္ႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲအတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း) ကဲ့သို႔ေသာ သင္တန္းမ်ား၏ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္႐ိုးၫႊန္းတန္းမ်ားအား အသံုးခ်ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေစျပဳလုပ္ႏုိင္ 
သည္။ 

• ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ အထူးလိုအပ္ 
ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေလ့က်င့္ျခင္း၊ လမ္းၫႊန ္
စာအုပ္ႏွင့္ မွတ္စုစာရင္း၊ လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ား၊ သင့္ေတာ္ေသာ ႐ုပ္သံဆိုင္ရာ အေထာက္ 
အကူျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၾကတ္မတ္ေသာေလ့က်င့္မႈပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ 
ေသာ အရည္အေသြးေကာင္း အေထာက္အကူျပဳအရာမ်ား အပါအဝင္တို႔အေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္ မႈ 
ထားပါက အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ပံုေသခန္႔အပ္ေသာ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိုကဲ့ 
သို႔ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ိဳးေပးမည္ဆိုပါလွ်င္စနစ္၊ အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား 
ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းတို႔အေပၚ ပိုမိုအထူးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။

• EMB မ်ားအေနႏွင့္  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းပမာဏအေျမာက္အျမားအတြက္ လုပ္ငန္း 
ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေလသည္။ ေရြ႕လ်ား 
အသင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းသည္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေလ့က်င့္ရန္အခ်ိန္ ၾကာတတ္
ၿပီးဆက္တိုက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းသည္ ႏႈိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေလ့က်င့္ေရးမွဴး အေျမာက္ 
အျမား လိုအပ္ေလသည္။ အထက္ေအာက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေသာစနစ္ကို အမ်ားအားျဖင့္ 
သံုးေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း ထိုနည္းသည္ အခ်ိန္တိက်မႈ တင္းၾကပ္ရန္ႏွင့္ တိက်ျပည့္စံုေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေအာက္အဆင့္မ်ားသို႔ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
အရည္အေသြးစစ္ျခင္းမ်ိဳးလုပ္ရေလသည္။
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• EMB မ်ားအေနႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ မွားယြင္းေနေသာ ဥပေဒမူေဘာင္၊ EMB 
တုိ႔၏ ယာယီသာတည္တတ္ေသာ သေဘာ သို႔မဟုတ္ မလံုေလာက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္က် 
ေသာ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ၎တို႔၏ ပညာရွင္ဆန္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ 
မေကာင္းသည့္လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရမည္။
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

လိုင္ဘီးရီးယားတြင္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း 
တြင္ ၁၄ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ျပည့္စံုေသာျငိမ္းခ်
မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)
သည္ ၁၉၈၆ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို အစားထိုးလိုက္ႏိုင္ေလသည္။ ထိုအရာသည္ တိုင္းျပည္၏ 
၁၉၈၆ အေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္သူ႔ ေကာ္မရွင္ သံုးခုအနက္မွ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္

လိုင္ဘီးရီးယားတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေသာ ဥပေဒ 
မူေဘာင္တြင္ အေျခခံဥပေဒ၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တရား႐ံုး၏ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္ NEC ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

အစိုးရ၏ မည္သည့္မ႑ိဳင္ႏွင့္မဆို ကင္းလြတ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ 
အဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေကာ္မရွင္၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္

• လိုင္ဘီးရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ 
မ်ားကို ဦးစီးစီမံၿပီး က်င့္သံုးျခင္း

• လိုအပ္လာၿပီး ေကာ္မရွင္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေကာ္မရွင္ 
အတြက္ ႐ံုးဖြဲ႕ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္  

• ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၏ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုမဆိုက်င့္သံုးေစေရး၊ ျပင္ဆင္ေစေရး သို႔မဟုတ္ 
ပယ္ဖ်က္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္းခြင့္ရွိျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

NEC(အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေက္ာမရွင္) ကိုယ္တိုင္က ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ 
၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ပါဝင္ခ့ဲၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတြက္ 
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လမ္းၫႊန္ခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး

• NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အလုပ္လုပ္စဥ္လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း 
• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အလုပ္လုပ္စဥ္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း
• မီဒီယာမ်ား အလုပ္လုပ္စဥ္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း
• NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလုပ္လုပ္စဥ္ လိုက္နာရမည့္ 

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
• ျပည္သူအသိပညာေပးေရးတြင္ပါဝင္ေသာ NGO မ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 

မ်ားပါပါဝင္သည္။

အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု

NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၏ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦး ပါဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္အရာရွိ  
တို႔တြင္ ဥကၠ႒၊ ပူးတြဲဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ငါးဦးပါဝင္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ခန္႔အပ္ထားေသာ 
လူဦးေရ အထူတပ္ဆံုးေသာေဒသမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ဥကၠ႒တစ္ဦးရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ခြဲမ်ားကိုႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ခန္႔အပ္ထားျခင္း ခံရေလသည္။ ေကာ္မရွင္အရာရွိ တစ္ဦး 
ျဖစ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အမ်ားႀကီးမရွိပါ။ ၎တို႔ဘက္မွလိုအပ္သည္မွာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ 
လိုင္ဘီးရီးယား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ အနည္းဆံုးအသက္ ၃၅ ႏွစ္ရွိရမည္၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္၊ 
မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္မွ် ဆက္ႏြယ္မႈမရွိေစရန္ႏွင့္ အျခားေသာ ေကာ္မရွင္အရာရွိတို႔ႏွင့္ ေကာင္တီ 
နယ္နိမိတ္ ေနထိုင္ရာမတူရန္တို႔ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္တြင္ ႀကီးၾကပ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး ရွိၿပီး၊ ရွိရွိသမွ်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား 
ကို ဦးစီးစီမံျခင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းျပ႒ာန္း 
ထားသည့္ ဥပေဒပုဒ္မလည္းရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားကို လိုင္ဘီးရီးယား၏ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ခြဲ ၁၅ ခုသို႔ တစ္ခုခ်င္းစီ ခန္႔အပ္ထားၿပီး လူဦးေရထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
တရားသူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ အထက္ကိုခန္႔အပ္ေလ့ရွိသည္။ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္လည္း ေကာ္မရွင္ 
ႏွင့္ ေကာင္တီ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ၾကား ၎တို႔ကိုယ္စားျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ 
သံတမန္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ျပည္သူအသိပညာေပးေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသံတမန္မ်ား၊ နည္းပညာ အေထာက္ 
အကူျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မွတ္ပံုတင္မွတ္သူမ်ား၊ ဥကၠ႒ျပဳသူ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မဲ႐ံုအရာရွိမ်ား 
အပါအဝင္ အကူအညီေပးရေသာ ပင္မ႐ံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဒသခြဲမ်ားတြင္ရွိေသာ  ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး 
ကို ေကာ္မရွင္မွ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္)၏ အဓိက တာဝန္မ်ားအျပင္၊ ေအာက္ပါတို႔သည္ 
လည္း ေကာ္မရွင္၏ မလုပ္မျဖစ္ တာဝန္မ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

၁။  ေကာ္မရွင္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
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၂။ ေကာ္မရွင္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ပယ္ခ်ႏိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ 
ခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္ေလာင္းမ်ား 
ထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္းခံျခင္းကို ပယ္ခ်ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ၿပီးျဖစ္ပါက ေထာက္ခံခ်က္ေပးထား 
ေသာ ေထာက္ခံစာကို ျပန္လည္သိမ္းယူျခင္း

၃။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵမဲေကာက္ခံျခင္းအပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ 
ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဌာနအားလံုးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း

၄။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အရာရွိမ်ားတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ အေျခခံ 
ဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို တီထြင္ျခင္းႏွင့္ က်င့္သံုးျခင္း

၅။ လိုင္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ သမၼတႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး  
ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း

၆။ သင့္ေတာ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္အရာရွိႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ေကာ္မရွင္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈအတိုင္း 
၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားကို ေကာင္တီ 
နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ခြဲမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ျခင္း

၇။  မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သူမ်ားအားလံုး၏ စာရင္းမွတ္ပံုတင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
၈။ ရွိရွိသမွ်ေသာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ခြဲမ်ားတြင္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ျပန္ 

လည္ခြဲျခမ္းၿပီး လူဦးေရးပမာဏေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး အေျခအေနႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါ 
(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
႐ံုးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲခ႐ိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ရၿပီး ၆၄ မွ ၇၃ အထိ တိုးတက္သြားသည္)

၉။ အေျခခံဥပေဒ၏ စာရင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အပိုဒ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ တစ္သီးပုဂၢလ 
အမတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စည္းကမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရး

၁ဝ။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္သူပိုင္ဌာနမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္ 
ေကာ္မရွင္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ ရွိ၊မရွိ သံုးသပ္ျခင္း

၁၁။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သိမ္းထားရမည့္ 
မွတ္တမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပျခင္း

၁၂။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ေငြေၾကးအဝင္အထြက္ စာရင္းမ်ားကိုလြတ္လပ္စြာ ငွားရမ္းထားေသာ ျပည္သူ႔စာရင္းစစ္ (မည္ 
သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္မွမဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္တစ္သီးပုဂၢလအမတ္၏ 
အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ)ျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီးစာရင္းစစ္ (သို႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္ရန္ 
အာဏာေပး) ေစျခင္း

၁၃။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း (ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားသည္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ အသနားခံရာေရာက္သည္)

၁၄။ နည္းစနစ္က်က် သမၼတအျဖစ္၊ ဒုသမၼတအျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္၊ ထိပ္သီး 
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ျမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျမိဳ႕ဝန္မ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရေသာ 
ေအာင္ျမင္သြားေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သာမန္ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေထာက္ခံစာ 
ေပးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ျခင္း

၁၅။ ေကာ္မရွင္၏ ေယဘုယ်လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လိုင္ဘီးရီးယား 
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သမၼတထံသို႔ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း
၁၆။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုင္တန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္လာ 

ပါက ေရွ႕သို႔ဆင့္ေခၚရန္အတြက္ ဆင့္ေခၚစာမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ တရားခြင္တြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသ 
ရရွိရန္အတြက္ သက္ေသဆင့္ေခၚစာမ်ားကို ထုတ္ေဝျခင္း

၁၇။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ မဟာမိတ္ သို႔မဟုတ္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ခံစာ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံ 
ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ေငြမ်ားခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မေထမဲ့ျမင္ 
ျပဳမႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ ၎၏ အမိန္႔အာဏာကို ဖီဆန္မႈအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မႈႏွင့္ 

၁၈။ အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ၊ အသိုင္းအဝိုင္းအေျချပဳ CSO (အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း) မ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္) ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ 
ေသာ ျပည္သူအသိပညာေပးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအပါအဝင္ ဥပေဒမွျပ႒ာန္းထားေသာအျခားေသာ 
တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ခန္႕အပ္ေသာ စနစ္

NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ေကာ္မရွင္အရာရွိ ခုနစ္ဦးကုိ လိုင္ဘီးရီးယား 
သမၼတမွ ခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၎တို႔အေနႏွင့္ စည္းကမ္းမေဖာက္ဖ်က္သမွ် ကာလပတ္လံုး ခုနစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ 
ေကာ္မရွင္ေရးရာမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အထက္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူညီ 
ခ်က္အရ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးနီးအထက္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ သမၼတမွ 
ႀကီးၾကပ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သမၼတစိတ္ႀကိဳက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေလသည္။

လိုင္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးႏွင့္ တရားေရးရာဝန္ႀကီးတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္ ေကာ္မရွင္ကေရြးခ်ယ္ကာ လိုင္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ သမၼတ၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 
အညီ ေကာ္မရွင္သေဘာအတိုင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ဥပေဒေကာင္စီမ်ားႏွင့္ သုေတသန အရာရွိ 
မ်ားကို ခန္႔အပ္ေလသည္။ အျခားေသာ ဥပေဒပိုင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းမႈ 
အရည္အခ်င္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံကာ ေကာ္မရွင္က ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္၏သေဘာအတိုင္း 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေလသည္။ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ေကာင္တီသို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္တစ္ခုအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား လိုအပ္သေလာက္အေရအတြက္ကိုခန္႔အပ္ေလကာ ခ႐ိုင္ရာဇဝတ္ 
တရားသူႀကီးမွ ေထာက္ခံခ်က္ေပးေသာ ျမိဳ႕ခံ ခ႐ိုင္လုပ္သားမ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ေလသည္။ ေကာ္မရွင္ 
ဘုတ္အဖြဲ႕က ဗဟို႐ံုးဌာန၏ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရး

NEC  (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)က လိုင္ဘီးရီးယား ဘတ္ဂ်က္ေငြ ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕အစည္း 
ကို စဥ္းစားရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳေပးရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းကို တင္သြင္းရေလသည္။ ဘတ္ 
ဂ်က္ေငြ လက္ခံမႈျပဳၿပီးေသာအခါ၊ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ေပးရေလသည္၊ NEC မွ တည္ေထာင္ 
ထားေသာ စာရင္းထဲသို႔ စီမံကိန္းခ်ထားသည့္ ပမာဏအတိုင္းေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္ေတာ့ ေလ်ာ့နည္းေလသည္။ NEC အေနႏွင့္ ၎၏ ၂ဝ၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကို 
မထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ ခုႏွစ္၏ ခန္႔မွန္းဘတ္ဂ်က္မွာ  ၃၈ သန္းေက်ာ္ၿပီး ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၂၇ 
သန္းေက်ာ္ (၇ဝရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ  ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။
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၂ဝ၁ဝ-၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္မႈပံုစံတြင္ က်ား၊မလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္မႈ 
စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းဆိုသလို အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
ပိုမိုအေရးပါေသာ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မဲ႐ံုလုပ္သားမ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား စံုစမ္းေရး 
ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားထက္ ပိုမိုအေရးပါသေယာင္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

တာဝန္ယူႏိုင္မႈ

NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)သည္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သေဘာ 
တူညီခ်က္ရယူ ထားသည့္အတိုင္းႏွစ္စဥ္ ထပ္မံမြမ္းမံထားေသာ ဗ်ဴဟာကို ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းႏွင့္ ထိုႏွစ္ 
အတြက္ ဘ႑ာေငြက်သင့္ႏႈန္းတို႔ကိုပါ ထုတ္ေဝရန္ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ ထို႔အျပင္ ၎၏ေယဘုယ် 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လိုင္ဘီးရီးယားသမၼတကို ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ရန္ 
အတြက္လည္း လိုအပ္ေလသည္။

ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္လည္း ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစားႏွင့္ ၎၏ရရွိေသာေငြမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ျပင္ပမွ စစ္ေဆးထားေသာ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုပါ တင္ျပ 
ရေလသည္။ အစီရင္ခံစာသည္ လိုင္ဘီးရီးယား အစိုးရ၏ရင္းျမစ္ႏွင့္ အသံုးခ်ပံုႏွင့္ ျပင္ပဘ႑ာေငြႏွင့္ 
အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ရေလမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ တရားစီရင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ တုိင္တန္းခ်က္မ်ားကို NEC မွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားႏွင့္အညီ သံုးသပ္ျခင္း၊စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်စီရင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရေလသည္။ 
ႀကီးေလးေသာ ကိစၥမ်ားကို NEC ေကာ္မရွင္အရာရွိ ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားေပးေသာ မြန္႐ိုး 
ဗီးယားရွိ ၾကားနာေရးအရာရွိခ်ဳပ္က ၾကားနာေလသည္။ အျခားေသာကိစၥမ်ားမွာ ျမိဳ႕နယ္ၾကားနာေရး 
အရာရွိတစ္ဦးက လက္ေထာက္ျပဳေပးေသာ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးတစ္ဦးက စံုစမ္း၊ ၾကားနာၿပီး ဆံုးျဖတ္ 
စီရင္ခ်က္ခ်ေလသည္။ NEC သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး၏ စီရင္ခ်က္သည္ NEC သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္ 
တရားသူႀကီး ႐ံုးတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေလသည္။ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးခ်မွတ္လိုက္ေသာ စီရင္ခ်က္ကို 
NEC ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားထံ ၇၂ နာရီအတြင္း သြားေရာက္အသနားခံႏိုင္သည္။

တိုင္တန္းခ်က္တစ္ခုအေပၚ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ေကာ္မရွင္အရာရွိဘုတ္ 
အဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္လိုက္ေသာစီရင္ခ်က္သည္ စီရင္ခ်က္ခ်ခ်ၿပီးခ်င္း လိုင္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ၄၈ 
နာရီထက္ေနာက္မက်မီတြင္ သြားေရာက္ အသနားခံႏိုင္ေလသည္။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ား ေၾကျငာၿပီး 
ခ်ိန္တြင္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားသည္ NEC ထံတြင္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္။ NEC ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ တရား႐ံုး 
ခ်ဳပ္ထံသို႔ အသနားခံစာတင္ႏိုင္ေလသည္္။ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္က တရား႐ံုးခ်ဳပ္ထံသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသနားခံစာ တင္ထားသမွ်တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ၾကားနာၿပီး တရား 
စီရင္ခ်က္ခ်ေပးေလသည္။

ပညာရွင္ဆန္ဆန္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ

ဆက္တိုက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမွတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္က်ား၊မလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရိပ္အကဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ိဳးမွလြဲၿပီး က်န္ကိစၥ 
မ်ားတြင္ အင္မတန္မွ ကြ်မ္းက်င္ၾကေလသည္။ (ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္)
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မီဒီယာဆက္ဆံေရး

မီဒီယာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ လိုင္ဘီးရီးယားအမ်ိဳးသား ပံုႏွိပ္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတိုင္းလိုက္နာရေလသည္။ လိုင္ဘီးရီးယန္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္  NEC ၎၏ 
လက္တြဲဖက္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ကာ ဆက္လက္အလုပ္ 
လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း NEC ၏ မီဒီယာအသံုးျပဳခြင့္ကို တိတိပပျပ႒ာန္း 
ထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ တစ္ခုသာရိွၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁ဝ.၁၂ ျဖစ္ကာ ထိုဥပေဒမွ 
ေျပထားသည္မွာ “ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မည္သည့္ ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အအံုကိုမဆို သို႔မဟုတ္ ထို 
ကဲ့သို႔ေသာ အေဆာက္အဦကိုမဆို ၎တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္လိုအပ္ၿပီး သင့္ေတာ္ေသာအရာကို 
အသံုးျပဳခြင့္ရရမည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳခြင့္ျငင္းပယ္ခံရျခင္း မရွိေစရ” ဟုျဖစ္ကာ “အခ်ိန္မီ ခြင့္ျပဳခ်က္” 
ေတာင္းခံရမည္ဟု ပါသည္။ NEC သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပုဂၢလိကပိုင္မီဒီယာမ်ားကို စည္းကမ္း 
ၾကပ္မတ္ရန္ တိုက္႐ိုက္အာဏာမရွိပါ။

အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

NEC သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးနစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ 
ျပည္ပမွ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ မီဒီယာ၊ မဲဆႏၵရွင္၊ အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့ေပးေရး ကိုယ္စား 
လွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွိ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္လည္း 
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ သံတမန္တစ္ဆင့္ခံအရာရွိမွသာ တစ္ဆင့္ဆက္ဆံမႈျပဳေလသည္။ NEC သည္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္  သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာျဖန္႔ျဖဴးေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လုပ္ 
ေဆာင္ပံုစည္းကမ္းႏွင့္ နားလည္မႈဆိုင္ရာ အမွာစာတို႔ အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာမိတ္ေဆြဖြဲ႕မႈ၊ သေဘာတူညီခ်က္ရယူမႈႏွင့္ နားလည္မႈတို႔အား အေျမာက္ 
အျမား အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း NEC၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတို႔၏ ဆက္ဆံ 
ေရးသည္ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ဘက္ 
လိုက္မႈမ်ားပါေသာေၾကာင့္ က်ဲလာျပီျဖစ္သည္။ NEC ၏ ဥကၠ႒သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရေသာ အမတ္ေလာင္းတစ္ဦးအေပၚတြင္ ဥကၠ႒က ဘက္လိုက္သည္ဟုဆိုကာ အဓိက 
အတိုက္ခံပါတီမွ ျပင္းထန္စြာ ဖိအားေပးေသာေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္သြားေလသည္။

EMB ၏ ၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ျပည္သူအသိပညာေပးေရးတို႔ အပါအဝင္ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့တို႔သည္ ေကာ္မရွင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အလုပ္
လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈအေပၚႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေသးသည္။
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NEC  ၏ ဗဟိုႏွင့္ ျဂိဳဟ္တု တည္ေဆာက္မႈတြင္ နည္းပညာႏွင့္ ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ေရး အပိုင္း 
ပါဝင္သည္။ နည္းပညာအပိုင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းက တည္ေထာင္တိုးျမႇင့္ခံခဲ့ရေသာ 
အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ သာမန္အားျဖင့္ လုပ္ကိုင္လည္ပတ္ေလသည္။

အေဝးမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိုလာျပားကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာမ်ား သတင္း 
လႊင့္ရန္အတြက္ ျဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းက 
ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံရန္အတြက္ အင္္မတန္မွ အေရးပါခဲ့သည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား

NEC ၏ တည္ေဆာက္ပံုသည္ ျပည္သူ႕ႏွင့္(ပါတီမ်ား၏) ၎အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈကို အေျခခံ 
ၿပီး  အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေရး (ယခုေနရာတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး) တည္ျငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကာတာဌာနမွ ေျပာသည္မွာ “၂ဝ၁၁ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း၊ NEC သည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ယံုၾကည္ရသည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတစ္ခုကို ဦးစီးစီမံျပကာ ၎၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည့္စံုမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကို ျပသႏိုင္ခဲ့ 
ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အႀကီးအက်ယ္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေစခဲ့ေသာ အမွားအယြင္းမ်ား၊ NEC ဝန္ထမ္း 
မ်ားအား ဆက္တိုက္စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်ႏွင့္ မဲေပး 
ေသာ ျပည္သူမ်ား၊  မီဒီယာႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း 
တို႔တြင္ရွိေသာ အမွားအယြင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
လက္ရွိရေသာရလဒ္မ်ား ဆက္လက္ရရွိရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေၾကာင္း” ေျပာ 
ဆိုခဲ့ပါသည္။

လိင္အမ်ိဳးအစား

NEC သည္ ၎၏ က်ား/မ လိင္ တန္းတူအခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ 
က်ား/မ လိင္မႈေရးရာ ႐ံုးကို ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို္ေသာ္ ထိုအခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လည္ပတ္ပံု၏ အရွိန္အျမင့္ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ အားစိုက္ထုတ္မႈ 
မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ႐ႈေထာင့္မ်ားအကုန္ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာေနရာ၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 
ႏွင့္ မဲေပးျခင္းတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာေရး ျမင့္တက္လာေရးအတြက္ ျပင္ပပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို 
အာ႐ံုစိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္မႈတြင္ NEC ၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမွာ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
အဆင့္အားလံုးတြင္ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ဘုတ္အဖြဲ႕မွလြဲၿပီး က်န္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား လႊမ္းမိုးထား 
ေလသည္။ NEC ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ဘုတ္အဖြဲ႕ 
သည္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္ (ခုနစ္ဦးတြင္ သံုးဦးႏႈန္း)
ၿပီးေနာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၫႊန္းမွဴးမ်ားတြင္ (အဖြဲ႕ဝင္ငါးဦး) အမ်ိဳးသမီး မပါဝင္ပါ။ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ၁၄ ဦး တြင္ ႏွစ္ဦး (၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)မွာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး အရာရွိႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတို႔၏ 
၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း (၇၈ဦး တြင္ ၂၁ဦး ) ပါဝင္ၿပီး အရာရွိမဟုတ္သူမ်ားတြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၃၉ဦး တြင္ ၂၇ ဦး) 
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ပါဝင္သည္။ မဲ႐ံုလုပ္သားမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ား/မ လိင္ အမ်ိဳးအစားျဖင့္ 
ခြဲျခားမထားပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ NEC(အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္)တြင္ က်ား/မ လိင္မႈေရးရာ 
မူဝါဒ မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းေရးဆြဲထားေသာ က်ား/မ လိင္မႈေရးရာ မူဝါဒသည္လည္း 
ေရးဆြဲၿပီး ေကာ္မရွင္၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ထံသို႔ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရန္ေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ထိုမူဝါဒ 
အၾကမ္းတြင္

၁။ က်ား/မ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး အင္အားထုကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ NEC (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ၏ 
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အင္အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္

၂။ က်ား/မ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အင္အားေကာင္း 
လာေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို တည္ 
ေထာင္ရန္ႏွင့္

၃။ က်ား/မ လိင္ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ နယ္ပယ္အစံုတြင္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအင္အားေကာင္းလာေစရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ လုပ္ေနေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေနရာက႑ ထူးကဲစြာ လိုအပ္ေနမႈကို ေလွ်ာ႔တြက္ခဲ့ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင္ျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ ္(မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္း) လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား 
အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္ေနရာမ်ားတြင္ ေရအိမ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္မလုပ္ေပးခဲ့ေခ်။

NEC ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ က်ား/မ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ပိုမိုစိတ္အား 
ထက္သန္မႈကို ျပသသည့္အေနႏွင့္ ျပင္ပ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပသခဲ့သည္။ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြေၾကးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားအား အျခားေသာေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ၾကပ္တည္းစြာ ယွဥ္ျပိဳင္ေနသည့္ၾကားမွ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းတြင္  အမ်ိဳး 
သမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ညီမွ်စြာပါဝင္ႏ္ုိင္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အေထာက္ 
အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ပင္ က်ား/မ လိင္မႈေရးရာ႐ံုးသည္ က်ား/မ လိင္ 
တန္းတူအခြင့္အေရးရေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဓိကငါးခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ၊ အမတ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ႏွင့္ က်ား/မ လိင္မႈေရးရာ ႐ံုး ဝန္ထ
မ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႊမ္းမိုးေသာမီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကဲ့သို႔ 
ေသာ  အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါအဝင္ကို ထပ္မံ 
ေပါင္းထည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

က်ား/မ လိင္မႈေရးရာ႐ံုး အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဘလ္ဘုတ္မ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ 
တီရွပ္မ်ားႏွင့္ တီဗီြသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထူးထူးေထြေထြမ်ားအပါအဝင္ NEC (အမ်ိဳးသား ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မွ က်ား/မ လိင္မႈေရးရာ ကိစၥမ်ားကို သိရွိေစရန္ႏွင့္ ညီမွ်ေရးကိုျမႇင့္တင္ရန္ အရာ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပဳလုပ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။



268

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အထိ အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားသည္ ထပ္ကာထပ္ကာ အဆို 
တင္သြင္းထားေသာ္လည္း BRIDGE (ဒီမိုကေရစီတြင္း၊အစိုးရေအာက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အရင္း 
အျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း) က်ား/မ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈႏွင့္ UNDP 
(ကုလသမဂၢ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား) ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ က်ား/မ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ  ကိစၥမ်ား 
အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအပါအဝင္ က်ား/မ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ံုးဝန္ထမ္း 
မ်ားသာ တက္တက္ၾကြၾကြႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဆိုသလို က်ား/မ လိင္အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရး စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၂ဝ၁ဝ-၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္မႈပံုစံ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္ တရားသူႀကီး 
မ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္သူမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ က်ား/မ အခ်ိဳးကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လိုအပ္ခဲ့ေလ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မဲ႐ံုမ်ားတြင္ ယာယီ NEC ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔အျပင္လည္း ေကာက္ယူရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသင္းအဖြဲ႕၏ 
လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈတြင္ က်ား/မ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား အသံုးျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

NEC  က်ား/မ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ံုးသည္ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆို္င္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ CSOs (အရပ္ဖက္ လူမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း)
မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး

• NEC - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္မႈတြင္ 
က်ား/မ လိင္တန္းတူညီမွ်ရွိေရး မီဒီယာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

• NEC -အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA ၏ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ လိုင္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ ေရဒီယို ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္း

• NEC - ECOWAS (အေနာက္အာဖရိကျပည္နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္း)၏ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ လုိင္ဘီးရီးယား အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္အတြက္ က်ား/
မလိင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥတို႔ကို သိရိွေစရန္ လႈပ္ရွားေသာ CSOs (အရပ္ဖက္လူမႈဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္း)မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း 

• NEC - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA ႏွင့္ CSO(အရပ္ဖက္လူမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း) တို႔က 
လိုင္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ား/မ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
သိရွိေရး အသိပညာေပးေရး

• NEC ၏ တစ္ရက္တာက်င္းပခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား စည္းလံုးေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 

• ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ 
မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ NEC က်ား/မ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ႐ံုးမွ ေကာင္တီနယ္သုံးခုကို လႈံ႔ေဆာ္ေရး 
ခရီးစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

NEC သည္ ေမလ ၂ဝ၁၁တြင္ လိုင္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ လိင္အခ်ိဳးအစား 
ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခု မိတ္ဆက္ေပးျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေထာက္ခံခဲ့ေလသည္။ 
NEC က်ား/မ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ႐ံုးသည္ ဆီးနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ဆႏၵျပျခင္းကိုဝင္ေရာက္ 



269

ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ထိုဥပေဒမူၾကမ္းကို မိတ္ဆက္ရာတြင္ ဆီးနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ 
ျခင္းျဖင့္ အရပ္ဖက္အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳခဲ့သည္။ 
ထိုဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ထိုဥပေဒအား မြမ္းမံဆက္ခံသူတို႔မွာ ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပင္က်န္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား႐ံုးသုိ႔ ေရာက္မလာေတာ့ေခ်။ လိင္အခ်ိဳးအစား ဥပေဒသာမရွိလွ်င္ NEC သည္ သာမန္ေတြ႕ 
႐ိုးေတြ႕စဥ ္လပုအ္ားေပး အခ်ိဳးအစားမ်ား ကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာရ္ျခင္းႏွင္ ့လကမ္ခပံယခ္်ျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့
ဝတ္ေက်တမ္းေက်သာ လုပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔ကို ဖိတ္ေခၚျခင္းတည္း 
ဟူေသာ ပံုမွန္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္သားရန္မ်ား

၁။  လုိက္ဘီးရီးယားႏို္င္ငံ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္ (စက္တင္ဘာလ၊ ၁၉၈၆၊ မြမ္းမံျပင္ဆင္သည့္ႏွစ္ 
၂ဝဝ၃၊ ၂ဝဝ၄)။

၂။  အမ်ိဳးသားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေကာ္မတီ၊ လိုက္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
(Monrovia: လိုက္ဘီးရီးယား၊ ၁၉၈၆)။

၃။  ကာတာစင္တာ၊ လိုက္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္။

၄။  ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအသစ္၊ အပိုင္း ၂.၉။ အာဏာႏွင့္တာဝန္မ်ား။

၅။  Ibid.

၆။  UNDP လိုက္ဘီးရီးယား၊ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၂ လိုက္ဘီးရီးယား ေရြးေကာက္ပြဲစက္ဝန္းကို ပံ့ပိုးေသာ 
စီမံခ်က္ စာတမ္း၊ (Monrovia: UNDP, ၂ဝ၁ဝ)။

၇။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအတြက္ ႏို္င္ငံတကာ အုတ္ျမစ္၊ လိုက္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏိုဝင္ဘာ ၈ 
ရက္ေန႔ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သမၼတေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား (Monrovia: IFES, 
၂ဝ၁၁)။

၈။  NEC အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၊ http://www.necliberia.org/other.php?&7d5f44532cbfc489b 
8db9e12e44eb820=NTI0   

၉။  လိုက္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္၊ အပိုင္း ၁ဝ.၂၁။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔လြတ္လပ္စြာခရီးသြား 
ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအေထာက္အပံ့ (စက္တင္ဘာလ၊ ၁၉၈၆ခုႏွစ္ ၊ 
မြမ္းမံႏွစ္ ၂ဝဝ၃၊ ၂ဝဝ၄)

၁ဝ။ ကာတာစင္တာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္။

၁၁။  NEC လူသားအရင္းအျမစ္ရံုးမွ ေကာက္ခံထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေမလ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္။
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တီေမာလက္စ္တီျပည္သူမ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ၂၄ ႏွစ္ နီးပါးမွ် သိမ္းပိုက္ခံၿပီးေနာက္ 
တြင္ ၎တို႔ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖပင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ 
မဲထည့္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ “လူသိမ်ားေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ” ကို မဲဆႏၵခံယူပြဲတြင္ (သံခင္းတမန္ခင္း 
နည္းအရ) ထည့္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစကာ မဲဆႏၵေပးျခင္းဘက္သို႔ ဆယ္ဆပိုၿပီး ေရာက္သြားေလသည္။ 
၂ဝဝ၁ခုႏွစ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (ထိုမွတစ္ဆင့္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခခံဥပေဒေပၚထြက္လာၿပီး ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျဖစ္လာ 
သည္) ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတေရြးေကာက္ရန္ျဖစ္လာသည္။ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ႏွင့္ ၂ဝဝ၉ တို႔တြင္ ျမိဳ႕နယ္ 
ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳဌာနမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ရန္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တို႔တြင္ 
သံုးႀကိမ္စီ က်င္းပခဲ့ကာ ပထမဆံုးအႀကိမ္တြင္ သမၼတအတြက္ႏွင့္ ေနာက္တစ္မဲမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ 
သေရက်ေသာေၾကာင့္ ထပ္ေပးရေသာမဲျဖစ္ကာ၊ ေနာက္တစ္မဲမွာအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ 
ရန္ျဖစ္သည္။

တီေမာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသင္းအဖြဲ႕အတြင္းႏွင့္ လူသိမ်ားေသာ ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေရး 
တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမွာ အင္မတန္မွ အကန္႔အသတ္ရွိေလသည္။ ကုလသမဂၢေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား 
အပါအဝင္ တီေမာ္လက္စ္တီရွိ ကုလသမဂၢတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာမွဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ရာထူးႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားအားလုံးကုိ ယူထားၿပီးေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ အေထာက္ 
အကူႏွင့္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္လုပ္ရေသာ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းအရာရွိေနရာမ်ားသာ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ရေလသည္။ နာမည္ေက်ာ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေမလ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၾကား 
ကာလတြင္ တီေမာလက္စ္တီသည္ ကုလသမဂၢ၏ အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ ဦးစီစီမံမႈေအာက္တြင္သာ 
ရွိေလသည္။ မတ္လ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (IEC)ကို စည္းကမ္း 
ၾကပ္မတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္  ဖန္တီးလိုက္ေသာ အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ ဦးစီးစီမံအရာရွိသည္ ၂ဝဝ၁ ႏွင့္ 
၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အင္မတန္မွ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ က်င္းပေပးသြားေလသည္။ တီေမာ 
ႏိုင္ငံသား အရာရွိမ်ားသည္လည္း ေကာ္မရွင္အရာရွိ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ရာထူးအပါအဝင္ ပုိမိုထင္ရွားေသာ 
ရာထူးအခန္းက႑မ်ားကို ထမ္းေဆာင္သြားေလသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေသာအခါ 
တြင္ ထိုဌာနသည္ ယခင္တစ္ေခါက္ထက္ ပိုမိုစည္းလံုးမႈရွိေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သြားေလသည္။ မည္သို႔ပင္ 
ဆိုေစကာမူ ေနာက္ကြယ္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားရွိေနသေလာက္ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ 
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စရာေကာင္းေလာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးႏွင့္ အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ ဦးစီးစီမံဌာနအရာရွိသည္ IEC (လြတ္ 
လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)ကို သူ၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ ကုန္ခါနီးတြင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး 
နာမည္ ခြ်တ္စြပ္တူေသာ္လည္း အႀကံေပးႏိုင္သည့္ပမာဏ အကန္႔အသတ္ရွိကာ အမ်ားႀကီးပိုမိုေသးငယ္ 
ေသာဌာနတစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးလိုက္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ တီေမာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ေနာင္အနာဂတ္တြင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၏ ပံုစံသည္ ႏိုင္ငံ၏အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၅၊ အမွတ္ ၆ အရ ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထို 
ဥပေဒမွ ေျပာထားသည္မွာ “မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္။ မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ဌာနတစ္ခုအေပၚတြင္သာ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဌာန၏ 
အရည္အခ်င္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ အသင္းအဖြဲ႕ ပံုစံႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုတို႔သည္ ဥပေဒမွသတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။”

“ႀကီးၾကပ္သည္” ဟူေသာ စကားကို ေစာင္းပါးရိပ္ေျခ သံုးႏႈန္းထားျခင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဌာနႏွစ္ခုပါဝင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံအေရာကို သံုးမည္ဟူေသာ 
သေဘာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဦးစီးၿပီးက်င္းပမည့္ ဌာနႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ 
မည့္ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုဌာနမ်ားအနက္မွ ပထမတစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံဦးစီးေရးအတြက္ နည္း 
ပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန  (Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, 
STAE) ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ဦးစီးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာနခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ဇူလိုင္က ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရစီရင္ 
မိန္႔ျဖင့္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ကာ အစားထိုးထားေသာဌာနျဖစ္ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢမွ ခ်န္ထားခဲ့ေသာ 
အႀကံေပးျခင္းဆိုင္ရာ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈရွိသည္။ တစ္ခုစီက အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (Comissão Nacional De 
Eleições, CNE) ကုိ ခန္႔အပ္ ဖန္တီးၿပီးျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ခု မွာ ၂ဝဝ၄-ဝ၅ ခုႏွစ္  ျမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ေရြးေကာက္ေရးအတြက္ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ ျပည့္သြားေသာ 
အခါ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။ ပံုေသျဖစ္ေသာ ဒုတိယတစ္ခုျဖစ္သည့္ CNE (ႏိုင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရေလသည္။

STAE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး) ႏွင့္ CNE (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္)တို႔သည္ EMB ၏ အဓိကၿပီး 
အယူခံ႐ံုး (တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ  တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ ခန္႔အပ္မႈကို ေစာင့္ေနဆဲ) သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
က႑တြင္ ထမ္းေဆာင္စရာ တာဝန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မွတ္ပံု 
တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ သမၼတခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာေရြးေကာက္မႈမ်ားကို လက္ခံအတည္ျပဳေရးႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုးေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေထာက္ခံအတည္ျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္

STAE (ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္းတုိ႔အတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴးဌာန) ႏွင့္ CNE (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္)၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 
အဓိကစာရြက္စာတမ္းမွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂ဝဝ၆ ျဖစ္ၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရးဌာနမ်ားအျဖစ္ (ဇြန္လ ၂၂ရက္ ၂ဝဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒအမွတ္ 
၆/၂ဝ၁၁ အရလုပ္ထားေသာ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအရ) ထိုအခ်က္သည္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုလံုးကို နည္း 
စနစ္က်က်တည္ေထာင္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏အာဏာႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
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ထိုဥပေဒသည္ CNE (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ) အား မည္သည့္ ဗဟိုျပဳ သို႔မ 
ဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ဌာနတို႔ႏွင့္မွ  မသက္ဆိုင္လြတ္လပ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုထားေလၿပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊ 
ဦးစီးစီမံေရးရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလည္း ေပးထားေလသည္။ ထိုဥပေဒတြင္ 
ဖြင့္ဆို္ထားသည္မွာ STAE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန) ကို “ကိုယ္ပိုင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း၊ ဦးစီးမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ အစိုးရ၏အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ တိုင္းျပည္ သြယ္ဝိုက္ဦးစီး 
ေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Administração Indirecta do Estado)” ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထား ေလသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း သိသိသာသာပင္ ဖြင့္ဆိုထားေသာ တစ္ခ်က္မွာလည္း “မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရး၊ ေရြး 
ေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ STAE (ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာစီမံၫႊန္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန) ၏ ခ်မွတ္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ CNE (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရွိရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။”

STAE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးဌာန) ၏  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာနည္းမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ 
ရက္  ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ တြင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ စီရင္ခ်က္ဥပေဒ အမွတ္ 01/2007 တြင္ ရွင္းျပထားၿပီး အျခားေသာ 
အရာမ်ားအနက္မွ  STAE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန) ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးစီမံေရး၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴးအျဖစ္ အေျခခံဥပေဒကို မူတည္ေသာဥပေဒတစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး တိုင္းျပည္ဦးစီးစီမံေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ႏွင့္ အာဏာေအာက္တြင္ထည့္လိုက္ၿပီး ဝန္ႀကီးအေပၚတြင္ အာဏာ 
ပမာဏာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ေလသည္။ ထိုအာဏာတြင္ STAE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စီမံၫႊန္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန) ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား 
ကို ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ၎၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာရင္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ 
ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ STAE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္း 
တို႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန) ဌာနမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ 
ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔ကို ေထာက္ခံခ်က္ ျပဳျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

သမၼတႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အထူးတလည္ ကိုင္တြယ္ရေသာ 
ကြဲျပားသည့္ဥပေဒမ်ားသည္ ပိုမိုမ်ားျပားအေသးစိတ္ေသာတာဝန္မ်ား၊ အာဏာမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကို 
CNE (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ႏွင့္ STAE (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္းတို႔ 
အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန) တို႔အတြက္ ခ်မွတ္ေလသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ခန္႔အပ္ပံုမ်ား

CNE (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)တြင္ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ၁၅ ဦး ပါဝင္ေလသည္။

• ရီပက္ဘလစ္ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္၏ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ေသာ သံုးဦး 
• အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ခန္႔အပ္ေသာ သံုးဦး 
• အစိုးရမွ ခန္႔အပ္ေသာ သံုးဦး 
• သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွတစ္ဦး စီခန္႔အပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္တရား 
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သူႀကီးတစ္ဦး ၊ ျပည္သူ႔တရားလိုဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔တရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦး 
• ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းမွ ေရြးခ်ယ္သူတစ္ဦး 
• အျခားေသာ က်န္ဘာသာေရးမ်ားမွ ေရြးေကာက္ေသာသူတစ္ဦး ႏွင့္
• အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားသည္ ေျခာက္ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္တမ္းရွိၿပီး ေနာက္ထပ္  
သက္တမ္းတစ္ခုသာ ထပ္မံတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိကာ STAE (ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္း 
တို႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန)၏ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ CNE 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း မဲေပးခြင့္မရွိေခ်။

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု

CNE တြင္ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားမွ ၎တို႔ႏွင့္ ရာထူးတူသူမ်ားထဲမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 
ထားေသာ ဥကၠ႒တစ္ဦးရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဒတာေဘ့စ္မ်ား၊ ျပည္သူအသိပညာေပးေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တရားရင္ဆိုင္ေရး 
ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ဆပ္ေကာ္မရွင္မ်ားလည္းရွိသည္။ အဓိကက်ေသာ လုပ္ 
ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဦးစီးစီမံျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ား၊ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့တို႔ အပါ 
အဝင္  ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီလီရွိ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတစ္ခုမွ အေထာက္အပံ့့ 
ျပဳထားၿပီး အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ေလသည္။ CNE သည္ ခ႐ိုင္ ၁၃ ခု တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြက္ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ခန္႔အပ္ထားေလသည္။

STAE ကို အေထြေထြၫႊန္မွဴးတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ၿပီး ဝန္ထမ္း ၁၂ဝ ဦး ခန္႔ရွိကာ၊ အမ်ားစုမွာ 
ခ႐ိုင္႐ံုးမ်ားတြင္တည္ရွိေလသည္။ STAE ၏ အဓိကတာဝန္မ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ ေဒတာေဘ့စ္ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေရးတို႔ပါဝင္သည္။ STAE အတြက္ ထပ္တိုးဝန္ထမ္းမ်ားမွာ 

ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ထပ္မံခန္႔အပ္ေလသည္။

အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

CNE (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ ဥပေဒအရျပ႒ာန္းထားေသာ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားတြင္

•  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
•  သက္ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အသက္ဝင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 
• အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာပညာရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ 

ေဆာင္ပံု လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းအပါအဝင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ျပဳထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္း 
ကမ္းမ်ားကိုအတည္ျပဳျခင္း

• မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေၾကျငာျခင္း
• မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားကို 

တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံခြင့္ရရွိေစရန္ ျပဳေပးျခင္း
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• ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စဥ္အတြင္း အမတ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စဥ္ လြတ္လပ္စြာ 
ဝါဒျဖန္႔ခြင့္ရေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ညီတူညီမွ်ရရွိေစရန္ လုပ္ေပးျခင္း 

• သံသယရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔တရားလို 
စြဲခ်က္တင္ရာ႐ံုးသို႔ အသိေပးျခင္း

• အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ား တရားဝင္ရန္ႏွင့္ ေၾကျငာၿပီးျဖစ္ရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ား အယူခံ႐ံုးသို႔ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ 

• မွတ္ပံုတင္ၿပီးျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ STAE  ေဒတာေဘ့စ္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးျခင္းတို႔ 
လုပ္ရန္ ပါဝင္သည္။

STAE ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္အတြင္းတြင္

•  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ေရးတို႔ အခ်ိန္ 
ႏွင့္တေျပးညီၿပီးေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာရွိသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ေရး 
တို႔တြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မႈအတြက္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အဆို တင္သြင္းျခင္း

• ေကာ္ပိုေရးႏွင့္ႏွင့္ ရွိၿပီးေသာ ဦးစီးစီမံေရး တည္ေဆာက္ပံုမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မွတ္ပံုတင္ေရး 
ထပ္တိုးအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံကိန္းခ်ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေရးမ်ားအတြက္ နည္းပညာပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္း

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား 
တြင္ ပါဝင္ေသာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေပါင္းျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း

• CNE ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္
• နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္စဥ္မ်ားကို အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ 

ထားေသာ ဗဟိုေဒတာေဘ့စ္မ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ CNE ၏ 
ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္စာရင္းကို တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံမြန္းမံျခင္း 
CNE ေရာ STAE ေရာသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ (ထိုအခ်က္သည္ အယူခံတရား႐ံုး၏ 
တာဝန္ျဖစ္)၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ကို သတ္မွတ္ခြင့္ (ထိုအခ်က္သည္ ရီပက္ဘလစ္သမၼတႏိုင္ငံ 
သမၼတ၏ တာဝန္ျဖစ္) သို႔မဟုတ္ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ျခင္း (ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ တီေမာ 
လက္စ္တီရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အားလုံးသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အဝွမ္းလုပ္လွ်င္လုပ္ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ရွိၿပီး 
သား ဦးစီးစီမံမွ သတ္မွတ္ေသာနယ္နိမိတ္အတြင္းသာလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္) လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေခ်။
CNE ႏွင့္ STAE  တို႔အၾကားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ား သြားတူေနျခင္းႏွင့္ မသဲကြဲျခင္း 

မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လက္ရွိရွိေနေသာ ဆက္ဆံေရးအား နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စိန္ေခၚ 
လ်က္ ရွိသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
တြက္ ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းသည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနားနီးေသာအခ်ိန္တြင္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ 
သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး CNE က စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာသို႔ 
တိုက္႐ိုက္ပို႔ၿပီး ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခိုင္းလိုက္မွပင္ ေျပလည္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ STAE ႏွင့္ CNE 
တို႔ ညီညီၫႊတ္ၫႊတ္ေပါင္းလုပ္သည့္အခ်ိန္ထက္ ယွဥ္ျပိဳင္လုပ္သည့္ ကာလမ်ိဳးမ်ားရွိခဲ့ဖူးေလသည္။ ထို 
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ကဲ့သို႔ေသာရွိခဲ့ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ေဆာင္ပံု 
ယႏၲယားမ်ား၏ က်င့္သံုးပံုမ်ားေၾကာင့္ စံျပအေနႏွင့္ မဟုတ္လွ်င္ေတာင္ အနည္းဆံုးေတာ့ လုပ္ေဆာင္၍ 
ရလာျပီဟူေသာသေဘာကို သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။

ဘ႑ာေငြေၾကးႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

STAE ေရာ CNE ေရာသည္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာအတြင္းမွ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္အတြက္ CNE သည္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၅.၈၅ သန္းကို ဘတ္ဂ်တ္ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ ရရွိခဲ့ၿပီး 
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၃ သန္းမွာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
အား ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း ျပဳလုပ္လိုက္ေလသည္။ STAE အား သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ က်သင့္ေသာအရာမ်ားကို သံုးစြဲရန္အတြက္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၈ သန္းကို ခ်ေပး 
ခဲ့ေလသည္။ ထိုပမာဏႏွစ္ခုစလံုးသည္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ က်သင့္ေသာ ဦးစီးစီမံေရး အဖိုး 
အခ သာမန္က်သင့္ေငြမ်ားမပါဝင္ပါ။

STAE ႏွင့္ CNE တို႔သည္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢမွ ေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွ 
အက်ိဳးအျမတ္ေငြမ်ား ရရွိေလျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့ယူျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရ 
လွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုစလံုးသည္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေကာင္းရထားၿပီး တီေမာလက္စ္တီသည္ 
အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား ပိုမ်ားေလသည္။

CNE (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) သည္ လြတ္လပ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ရေသာ တာဝန္ကိုယူရေလသည္။ ထိုအပိုင္းတြင္ STAE (ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံၫႊန္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန)အေန 
ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ၎၏ တာဝန္မ်ားကို လုပ္ရန္အတြက္ (တစ္နည္းတစ္ဖံု)အားျဖင့္ CNE 
(ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ႏွင့္ ဝန္ႀကီးထံသို႔  တာဝန္ခံရာတြင္ အခက္အခဲရွိေလသည္။

ပညာရွင္ဆန္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား

CNE ႏွင့္ STAE ၏ အဓိကအတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ 
ၾကည့္လွ်င္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ၊ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရလည္း အဂတိ 
ကင္းရွင္းေလသည္။ STAE ၏ အႀကီးတန္း ဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္ မူလက IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အတြက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၂ဝဝ၁-ဝ၂ ခုႏွစ္က ကုလသမဂၢက ေရြးခ်ယ္ခန္႔ 
အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ BRIDGE 
(ဒီမိုကေရစီတြင္း၊ အစိုးရေအာက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း) သင္႐ိုး 
ဟု ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳျဖစ္လာမည့္ အေစာဆံုးပံုစံကိုအေျခခံထားေသာ မ်ားျပားလွသည့္ စြမ္းေ
ဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို IEC (လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ 
မရွင္) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ 
ရရွိတတ္ေျမာက္ထားေလသည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ STAE သည္ ၾသစေၾတးလ်၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ အင္ဒို 
နီးရွားအပါအဝင္ အျခားေသာ EMB မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ပံုေလာက္မကဘဲ၊ 
တက္တက္ၾကြၾကြပင္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရးမ်ားကို အားေပးေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ေလသည္။ STAE ဝန္ထမ္းမ်ား 
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သည္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ တီေမာလက္စ္တီ ႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့
လာျခင္း၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ယက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဖူးေလ 
သည္။

CNE သည္လည္း သူ႔ေအာက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမွတစ္ဆင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးခဲ့ 
ေလသည္။ ၎သည္လည္း ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏  ႏိႈင္းရအားျဖင့္ တည္ျငိမ္မႈႏွင့္  
၂ဝဝ၄-ဝ၅ မွစၿပီး ပထမဆံုးေသာ CNE တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးေသာ အေရအတြက္ အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုထိရွိျခင္းအေပၚတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိထားေလသည္။ CNE အေနႏွင့္လည္း ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ 
ရာ စည္းလံုးမႈပမာဏ အဆင့္ေကာင္းေကာင္းတြင္ရွိၿပီး ေနာက္ခံပတ္ဝန္က်င္မတူညီေသာ နယ္ပယ္ကြဲ 
မ်ားမွလူမ်ားကို ေခၚသံုးရန္ ပံုစံေရးဆြဲထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမ်ိဳးျဖစ္ရန္မလိုပါ။

ထိုဌာနႏွစ္ခုလံုးသည္ ကုလသမဂၢ၊ ဖက္စပ္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ နယ္မ်ားရွိ EMB ႏွင့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေပၚတူဂီစကားေျပာႏိုင္ငံ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ အေထာက္အပံ့မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ေကာင္းေကာင္းခံစားရလိုက္သည္။

မီဒီယာ၊ အျခားေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

CNE ႏွင့္ STAE သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မီဒီယာ၊ အျခားေသာဌာနမ်ားအား အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ အေတာ္အတန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ထိန္းထားႏိုင္ေလသည္။ေရြးေ
ကာက္ပြဲစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ CNE ၏ မီဒီယာအတြက္ လုပ္ေဆာင္ပံုက်င့္ထံုး ေၾကျငာျခင္းတို႔အတြက္ 
ေတာ့မပါေခ်။ ၎တို႔အေနႏွင့္ မီဒီယာစည္းကမ္းထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အာဏာမရွိေခ်။ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု 
လံုးက ၎တို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္အပါအဝင္ တက္တက္ၾကြၾကြပင္ အသံုးဝင္ေသာ အရာမ်ားကို ပံုႏွိပ္ 
ျဖန္႔ခ်ိျခင္းျပဳေလသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္လည္း ျပည္သူ၏ယံုၾကည္မႈကို ေတာ္ေတာ္တန္တန္ျမင့္ျမင့္မားမား 
ရရွိထားၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ အဂတိကင္းစင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈအေပၚ သိသိသာသာ လူထုမွ 
ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းသည္လည္း မရွိသေလာက္ ပင္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သမၼတႏိုင္ငံ အဖြဲ႕အစည္း 
မွေစခိုင္းၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္း ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေကာက္ခံခဲ့ရာတြင္  ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ/ဒီဇင္ဘာလတြင္ 
ေကာက္ခံခဲ့ရာ STAE အကဲျဖတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ သူတို႔က “ေကာင္းသည္” သို႔မဟုတ္ “အလြန္ေကာင္း” 
ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ေနာင္အနာဂတ္ 

တီေမာလက္စ္တီတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေရရွည္လုပ္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးစီမံေရး 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်မွာ အင္မတန္မွ အားရဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေနာင္တက္လာသည့္ အစိုးရကလည္း ႏိုင္ငံ၏၏ 
EMB မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုေသာဆႏၵကိုျပသခဲ့ၿပီး ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားမွ ရရွိ 
ေသာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေလာက္ေလာက္လားလား တိုးတက္ျခင္းသည္လည္း ေနာင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ 
အနာဂတ္တြင္ လိုအပ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ရႏိုင္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ခန္႔မွန္းရႏိုင္သည္။ STAE  ႏွင့္ CNE 
တို႔သည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ခိုင္လံုေသာ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို 
ျပသႏိုင္ခဲ့ေလၿပီး STAE ၏ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ေရး ေဒတာေဘ့စ္ႏွင့္ ပိုၿပီးေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ 
မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ရႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံရေလသည္။ STAE   ႏွင့္ 
CNE တို႔ကလည္း ႏိုင္ငံေရးထိပ္သီးမ်ားႏွင့္ လူဦးေရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၎တို႔အေပၚေလးစားသမႈရွိၿပီး 
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ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အတြက္ အကူအညီ 
မ်ားစြာ ရသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ေလသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ပင္ တစ္ကမ႓ာလံုးအႏွံ႔အျပားတြင္ လွ်င္ျမန္စြာ 
ေျပာင္းလဲေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ တီေမာလက္စ္တီ၏ EMB မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ေခ်။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံျခား 
မဲမ်ား ေကာက္ခံမႈသည္ ဦးစီစီမံေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ 
ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားကေတာ့ လြင့္ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ CNE  ႏွင့္ 
STAE တို႔တြင္ ရွိေနေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ထိုကဲ့သိုေသာ အဆိုတင္သြင္းမႈမ်ိဳးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ပညာရွင္ဆန္ဆန္ပင္ အႀကံဉာဏ္ 
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

CNE ႏွင့္ STAE တို႔ အနာဂတ္တြင္ ေတြ႕ရလတၱံ႕ေသာ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ 
ပံုစံအေရာ ဦးစီးစီမံမႈ၏ ကြဲျပားထူးျခားမႈမွ လာမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာသဘာဝအားျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
ျမင့္မားေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလိုအပ္ေေၾကာင္းျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုကိစၥသည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ခဲ့ကာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေကာင္းမြန္ လာေသာ္ 
လည္း တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ျပႆနာ ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။
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သာမန္ EMB မ်ား၏ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာတို႔သည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလွၿပီး 
အျခားေသာ ကာကြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအက်ိဳး တိုက္႐ိုက္ ရရွိေသာ 
မရွိမျဖစ္ ႏိုိင္ငံ့ဝန္ေဆာင္ေရးဌာနတို႔ျဖင့္ ျပိဳင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရဘက္မွ လံုေလာက္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ ေငြပမာဏခ်ေပးရန္ မလံုေလာက္ေသာ အခါ သို႔မဟုတ္ လက္ခံထားေသာ ေငြပမာဏာကို အခ်ိန္မီ 
မျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေသာအခါ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တို႔အတြက္ မလံုေလာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မီ 
မေရာက္ေသာ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

EMB ဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြ ဲလည္ပတ္ပုံအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရွိေသာႏွစ္ႏွင့္ မရွိေသာႏွစ္မ်ားအၾကားလည္း အမ်ားအျပားကြာျခားေလသည္။ အျခားေသာ ထင္ရွားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္တာဝန္မ်ား၊ အသံုးျပဳေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံ၊ ရွိၿပီးေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေသာ 
အေၾကာ့ေရတို႔ ျဖစ္သည္။ EMB မ်ားသည္ ပံုမွန္ဆိုသလိုပင္ ေစ်းႀကီးလွေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားျဖစ္ေသာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးမက်ေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည္ 
ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ စြပ္စြဲျခင္းခံရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ားသည္ မဲစာရြက္အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္း 
မ်ား ပိုမို႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ထမ္း ပမာဏထက္ ပိုမိုခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
သည္ဟု စြပ္စြဲျခင္းခံရေလသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ေအာက္မွ EMB အခ်ိဳ႕၏ လြတ္လပ္မႈသည္ အစုိးရ 
ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္ေသာ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေအာက္မွပါ လြတ္ 
လပ္သည္ဟု ဆိုလိုရာေရာက္ႏိုင္ေလသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကေမ႓ာဒီးယား၊ ေဟတီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အီရတ္ႏွင့္ လိုင္ဘီးရီးယားရွိ EMB 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေျမာက္အျမား ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္
ရာ အေထာက္အပံ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားကို မွီခိုခဲ့ရေလသည္။ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရရွည္ 
လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွလြဲကာ (ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ အခန္း ၁၁ တြင္ၾကည့္ပါ) ႏိုင္ငံတကာ 
အလွဴရွင္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ား၏ EMB မ်ားအေပၚတြင္တင္ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ဖြယ္ရာ လိုက္နာရန္ 
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အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားေပါင္းလိုက္ေသာအခါ ၎တို႔အတြက္ ဘ႑ာေငြ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အခ်ိန္မီႏွင့္ က်က်နနတာဝန္ယူႏိုင္မႈရွိရန္အတြက္ ခက္ခဲသြားႏိုင္သည္။

EMB မ်ားအေနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းတို႔အတြက္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို မည္သို႔ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မည္နည္း။ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈလုပ္မည္၊ မလုပ္မည္ဟူေသာေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေျဖ 
ၾကားခဲ့ရျခင္းမ်ိဳးမ်ားရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အသံုးျပဳမႈလြယ္ကူေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာျပႆနာမ်ား 
ေရြ႕လ်ားမဲ႐ံုမ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ (ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ျပည္ပ) မဲမေပးႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊  မသန္ 
စြမ္းႏွင့္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆိုသူတို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ 
မ်ား ေပးသည္ဝ့န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ တိုးျမႇင္အ့ာ႐ံစုိကု္ျခင္းသညလ္ည္း ဘ႑ာေရးဆိငုရ္ာလက္ေတြ႕အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီ စတင္တည္ေထာင္ကာစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ဌာနမ်ားကို 
ေခြ်တာေရး အစိုးရမူဝါဒမ်ားက EMB မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေရရာမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ဝန္ထမ္းလစာမ်ား 
အတြက္ ေရရာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။

မည္သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားက ေထာက္ပံ့ရန္လိုအပ္သနည္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြေၾကးဟူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို စီမံရန္ႏွင့္ 
က်င္းပရန္အတြက္ EMB မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အေနႏွင့္ ကုန္က်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ေငြ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်ေငြ 
စရိတ္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ EMB မ်ား 
အတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူပင္သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူအျခားေသာ 
အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြင္းတြင္ ပါဝင္ 
ေနေသာေၾကာင့္ ပမာဏသတ္မွတ္ရခက္ခဲေလသည္။ မတူညီေသာႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းသည္ အင္မတန္မွခက္ခဲေလသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို္ေသာ္ ကြဲျပားေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲေရေျမအေနအထားႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ 
ကြဲျပားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ဟု အမည္တပ္၊ ပမာဏတပ္၍ 
ရေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ UNDP (ကုလသမဂၢ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား) ႏွင့္ IFES (ေရြး 
ေကာက္ပြဲစနစ္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဖာင္ေဒးရွင္း) တို႔မွ ဦးစီးေထာက္ပံ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
မွတ္ပံုတင္ေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ (CORE) စီမံကိန္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
အတန္းအစားသံုးမ်ိဳး ခြဲျခားျပေလသည္။

၁။  အဓိကကုန္က်စရိတ္ (သုိ႔မဟုတ္ တုိက္႐ိုက္ကုန္က်ေငြ) : တည္ျငိမ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပတ္ဝန္း 
က်င္တစ္ခုတြင္ပံုမွန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနသည္။

၂။  ကြဲျပားေသာ ကုန္က်စရိတ္ (သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္က်သင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္) : ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ား၏ 
အေထြေထြကုန္က်စရိတ္မ်ားမွ ဖယ္ရွားမရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားႏွင့္
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၃။  နည္းစနစ္က်နမႈ ကုန္က်စရိတ္ :  အဓိကကုန္က်စရိတ္၏ အထက္တြင္ရွိၿပီး လံုျခံဳမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိကင္းရွင္းမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တန္းတူရည္တူရွိေသာ 
ယွဥ္ျပိဳင္ရာေနရာ တစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ အရွိန္ယူကာစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နည္းစနစ္က်နမႈ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားသည္ EMB မ်ား၏ ျပင္ပမွျဖစ္ေသာ အဓိကအားျဖင့္ အလွဴ႕ရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ အေျမာက္ 
အျမားလာေလ့ရိွသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ ေခတ္မီၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်က္အလက္ တြက္ခ်က္ေရး 
ဆိုင္ရာႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထပ္တိုး ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
သည္ EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားထဲတြင္ပါေသာ္လည္း EMB ဘတ္ဂ်က္ေငြ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္ 
တြင္ ပါခ်င္မွပါလိမ့္မည္။ CORE (ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေရးဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္) စီမံကိန္းအရ 
တည္ျငိမ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပင္မကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ အခ်ိဳးအစားအရ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ 
ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းစည္းလံုးလာေအာင္ ေရွ႕သို႔တက္သည္ႏွင့္အမွ် နည္းစနစ္က်နမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကုန္ 
က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ပင္မကုန္က်စရိတ္မ်ား တိုးျမင့္လာသည္။ ပိုမိုပါဝင္ပတ္သက္မႈ ေတာင္းဆို 
ေသာေၾကာင့္ ပင္မကုန္က်စရိတ္ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ပုိမုိအဆင္ေျပေျပ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရလဒ္မွာ ထုတ္လႊင့္ေၾကျငာျခင္းတို႔ အသံုးျပဳျခင္းတို႔အား အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

CORE (ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေရးဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္) စီမံကိန္းမွ ထပ္မံျပသည္ မွာ 
ကြဲျပားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ တည္ျငိမ္ၿပီးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ ဥေရာပအေနာက္ 
ဘက္မ်ားတြင္ ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစိုးရပံုစံ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္ရွိေသာ အစိုးရ EMB မ်ားမွ 
လုပ္ေဆာင္ၿပီး ထိုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရကိုယ္စား 
လွယ္ဌာန ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အသုံးျပဳရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဟန္ေဂရီႏွင့္ ေနာ္ေဝး 
တို႔ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဌာနမွ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဝရန္ 
တာဝန္က်ေသာအခါ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ မွတ္ပံုတင္ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ က်သင့္ေသာကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ 
ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
ေတာင္းခံႏုိင္ေလသည္။ အစုိးရအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔အတြက္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ 
ဌာနတို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ဆယ္ယူႏိုင္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ထားလွ်င္ပင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
ေတာင္းခံခ်င္မွ ေတာင္းခံလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံေအာက္ရွိ EMB  မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ ၎တစ္ခုတည္းတြင္သာ တာဝန္ရွိႏိုင္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တိုက္႐ိုက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သိသိ 
သာသာပင္ အဆင့္သင္ဆိုသလို ျမင့္ျမင့္မားမားကုန္က်ႏိုင္ၿပီး အစိုးရပံုစံႏွင့္ ပံုစံအေရာတို႔ေအာက္ဘက္ရွိ 
EMB မ်ားထက္ ကြဲျပားေသာ ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေလသည္။ သိသိသာသာပင္ အဆင္သင့္ 
ထြက္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ နာမည္တပ္ႏိုင္ေသာ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ 
အမွန္တစ္ကယ္ကုန္က်ေငြ ျဖစ္သေယာင္ေယာင္ ထင္မွတ္မွားႏိုင္ေစသည္။
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ဇယား ၁၃ : ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဓိက၊ကြဲျပားေသာ ႏွင့္ နည္းစနစ္က်နမႈ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိႏွင့္ ဥပမာမ်ား

အဓိက ကုန္က်စားရိတ္ ကြဲျပားေသာ ကုန္က်စရိတ္ နည္းစနစ္က်နမႈ ကုန္က်စရိတ္

ဂုဏ္သတၱိမ်ား • ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား၏ အေျခခံ ကုန္ 
က်စရိတ္မ်ား ကိုေပး 
ေခ်ႏိုင္သည္။ EMB 
သို႔မဟုတ္ အျခားေရြး 
ေကာက္ပြဲအတြက္ တာ 
ဝန္ရွိေသာ အာဏာပိုင္ 
ဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ 
ထဲတြင္ စာရင္းျပႏိုင္ 
သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ 
ဌာန မ်ားကြဲျပားသြားပါ 
က ပမာဏ သတ္မွတ္ 
ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း 
လုပ္ရန္ ခက္သြားႏိုင္ 
သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္ 
အပံ့ေပးေရး က်သင့္ေငြမ်ား 
သည္ အျခားေသာ ကိုယ္စား 
လွယ္ဌာနမ်ားမွ ေပးျခင္းျဖစ္ 
သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာကုန္က်
စရိတ္ကို သီးသန္႔ခြဲထုတ္ရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

• ကိုယ္စားလွယ္ဌာန ေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အေထြေထြ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြင္း မၾကာ 
ခဏဆိုသလို ပါဝင္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ ပမာဏသတ္မွတ္ 
ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္။

• ထိရွလြယ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
နည္းစနစ္ က်နေစရန္ ထပ္တိုး 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။

• EMB သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ အျခား 
ေသာအာဏာပုိင္ဌာန၏ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြထဲတြင္ စာရင္းျပႏိုင္သည္။

• ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားအၾကား ခြဲ 
ျခားလိုက္ပါက ပမာဏ သတ္မွတ္ 
ရန္ ခက္ခဲသြားႏိုင္သည္။

• အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ဒီမို 
ကေရစီရကာစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ 
ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္

ဥပမာမ်ား • မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ 
ျခင္း၊

• မဲဆႏၵရွင္ တို႔၏ 
သတင္းအခ်က္ အ 
လက္၊ မဲစာရြက္မ်ား 
ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္း၊ 
မဲေရျခင္း ႏွင့္ ရလဒ္ 
ေၾကျငာျခင္းတို႔ အ 
တြက္ အေျခခံကုန္ 
က် စရိတ္မ်ား

• ရဲမ်ား၏ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ

• ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ကိုယ္ 
စားလွယ္ဌာနမွ ေပးေသာ 
မဲ ဆႏၵရွင္၏အခ်က္အလက္ 
မ်ား

• သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သို႔ 
မဟုတ္ ေနရာဌာနကဲ့သို႔ 
ေသာ ေရြ႕ေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ 
ေထာက္ပံ့မႈ အစိုးရမွ ေပး 
ျခင္း စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ 
IT စနစ္ရွိသည္။

• မဲ႐ံုအရာရွိမ်ားအျဖစ္ လႊဲ 
ေျပာင္းျခင္း ခံထားရေသာ 
ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ 
လစာမ်ားရွိသည္။

• ဖ်က္မရေသာ မင္ႏွင့္ စစ္ေဆး 
ေသာ ဘူးကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ 
ျမင့္ မဲေပးရာတြင္ လံုျခံဳမႈေပး 
ႏိုင္ေသာအရာမ်ား၊

• မဲမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားကို ျပင္ပ 
မွလုပ္ေဆာင္ျခင္း

• မဲစာရြက္အတြက္  အထူးလုံျခံဳ 
သည့္ စကၠဴ ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း

• ႏိုင္ငံတကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တာ 
ဝန္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ား

• ပါတီမဲဆြယ္ေရးႏွင့္ မီဒီယာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ညီမွ်မႈ ျဖစ္ေစရန္ 
ကုန္က်ေသာ စရိတ္မ်ား
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မည္သူက EMB မ်ားသို႔ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ၿပီး မည္သို႔ ေထာက္ပံ့ေနသနည္း 

တုိင္းျပည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ 

ေရြးေကာက္ပြဟူဲသည္ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တစ္ခုအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ တိုင္းျပည္သည္ EMB အမ်ားစု၏ အဓိကက်ေသာ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားအတြက္ ပင္မဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြသည္ ႏွစ္စဥ္စုေပါင္းတိုင္းျပည္ဘ႑ာ ဘတ္ဂ်က္ေငြထဲတြင္ ပါေသာ္လည္း EMB မတူပါက 
၎တို႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရရွိႏိုင္သည္။

တုိင္းျပည္ဘ႑ာမ်ားကုိ ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴျခင္းဆုိင္ရာ နည္းစနစ္

ဥပမာအားျဖင့္ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ ဂါနာႏွင့္ ကိုဆိုဗို ကဲ့သို႔ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံေအာက္ရွိ 
EMB အမ်ားအျပားသည္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာအတြင္းမွ သီးသန္႔ကြဲျပားေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
EMB မ်ားသို႔ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ တိုက္႐ိုက္လႊဲျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားအတြက္ EMB  ဘတ္ 
ဂ်က္ေငြသည္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တစ္ဆင့္လႊဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရပံုစံေအာက္ရွိ EMB  မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြသည္ အမ်ားအား ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္။ ခြတ္ခ္အိုင္လန္၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ စင္ကာပူတို႔ 
တြင္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ပံုစံအေရာကိုသံုးပါက ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ EMB ၏ ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြသည္ ျပင္သစ္တြင္ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွလုပ္သကဲ့သို႔ ၾကားခံဆက္သြယ္ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ တစ္ဆင့္ 
လာမည္ျဖစ္သည္။

တလုံးတခဲ သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးၿပီးသား ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ေငြသည္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြထဲတြင္ တလံုးတခဲတည္း ေပါင္းစည္း 
ထားေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ခြဲျခားထားေသာ ဘတ္ 
ဂ်က္ေငြမ်ားထဲတြင္ အေျမာက္အျမားလည္း ပါဝင္ေနႏိုင္ျပန္သည္။ အမ်ိဳးသား၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ 
ဆိုင္ရာ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား တစ္ခုခ်င္းစီသည္ EMB မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားေထာက္ပံ့ 
ၾကေလသည္။ အင္ဒိုနီးရွားကြ်န္းစုႏိုင္ငံတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ တိုင္းေဒသဆိုင္ရာ 
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာက EMB ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေထာက္ပံ့ေသာ္လည္း တိုင္း 
ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျမိဳ႕အာဏာပိုင္တို႔ကစီရင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျမိဳ႕ဝန္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ 
ဘ႑ာအမ်ားစုကို ေပးရေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးသည္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ပိုအသံုးမ်ားေလသည္။ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ EMB မ်ားအတြက္ 
ဘ႑ာေငြမ်ားကို အစိုးရ၏ အဆင့္ေလးဆင့္လံုးက ေထာက္ပံ့ရေလသည္။ ၎တို႔၏ ေထာက္ပံ့မႈပမာဏ 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ပမာဏကြဲျပားေလသည္။ အိႏိၵယႏွင့္ မကၠဆီကိုတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ EMB ကို ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္  ေထာက္ပံ့ေလၿပီး 
ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရက၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်သြား 
သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ိဳး ျပဳေလသည္။ ျဗိတိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ား 
သည္ ျမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရၿပီး ဗဟိုအစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္အလိုက္ 
ျပန္လည္ေငြေပးေခ်ေလသည္။
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အလွဴရွင္မ်ားမွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ အေရးအခင္းပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးကာစ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ ကုလသမဂၢ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
ေသာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားအား ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ခုလုံးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ထင္ရွားေသာတစ္ပုိင္းတစ္စအတြက္ေထာက္ပ့ံရန္ အလွဴရွင္တုိ႔၏ အေထာက္ 
အပံ့ကို မွီခိုခဲ့ရသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ကေမ႓ာဒီးယား (၁၉၉၃)၊ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား (၁၉၉၆)၊ 
တီေမာလက္စ္တီ (၂ဝဝဝ)၊ ဆယ္ရာလီ႐ုန္း (၂ဝဝ၂)၊ အာဖဂန္နစၥတန္ (၂ဝဝ၄)၊ အီရတ္ (၂ဝဝ၅)ႏွင့္ 
ပါလက္စတိုင္း (၂ဝဝ၅-ဝ၆) တို႔ျဖစ္သည္။ အေရးအခင္းျဖစ္ၿပီးကာစ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အလွဴရွင္တို႔၏ 
အေထာက္အပံ့သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အသင္းဌာနမ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္း 
ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ အခြန္မေကာက္ခံႏိုင္ေတာ့ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပိုလိုအပ္သည္။

ကုလသမဂၢမွ၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံတကာတိုးတက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္  
အဖြဲ႕အစည္း (USAID) ႏွင့္အျခားေသာေနရာတို႔မွ အလွဴရွင္အေထာက္အပံ့တို႔သည္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား 
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက ္
ေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အလွဴရွင္အေထာက္အပံ့ လမ္းေၾကာင္းပံုစံမ်ိဳးလည္း တိုးတက္ 
လာျပီ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ အျခားေသာ SADC (ေတာင္အာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အုပ္စု) ႏိုင္ငံမ်ားမွ EMB ႏွင့္ အျခားေသာ SADC (ေတာင္အာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအုပ္စု) အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ကမ္းလွမ္းထားၿပီး အျခားေသာ OAS (အေမရိကျပည္နယ္မ်ား 
ဆိုင္ရာအသင္း) ကလည္းအျခားေသာ ေဟတီကဲ့သို႔ေသာနိုင္ငံမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္ 
အပံ့မ်ား ေပးထားေလသည္။

လစ္ဗ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဒီမိုကေရစီရကာစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ 
လိုအပ္ႏိုင္သည္။ အပ်ံသင္ကာစ အတုိက္အခံပါတီမ်ားကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိႈင္းရအားျဖင့္ အျပိဳင္ 
အဆိုင္ပံုစံ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့မွာလည္း မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ ပါပူဝါနယူးဂီနီ 
ကဲ့သို႔ေသာ ၎တုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္လိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသင္း 
အဖြဲ႕မ်ား၏ အေထြေထြစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အသိပညာေပးေရးတို႔တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ အသိ 
ပညာေပးေရးကဲ့သို႔ေသာ “လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပႏိုင္သည့္” အရာမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကုန္က် 
စရိတ္တြင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝတည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ခ်င္မွျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီ အထိုက္အေလ်ာက္ 
ရင့္က်က္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔တြင္ အလွဴရွင္အေထာက္အပံ့ လိုေကာင္းလိုလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဒီမိုကေရစီရကာစႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ 
ရန္အတြက္ ျပည္ပအလွဴရွင္အေထာက္အကူကို အင္မတန္မွ မွီခိုၾကသည္။ ထိုမွ ရလာေသာေရရွည္လုပ္ႏိုင္ 
သည္ ျပႆနာကိစၥမ်ားမွာ ဤစာအုပ္၏ အခန္း ၁၁ တြင္ စစ္ေဆးျပသထားပါသည္။

အလွဴရွင္တို႔၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ကို အလွဴရွင္ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ လည္ပတ္ 
မႈက အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး EMB လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ ခ်ိန္ကိုက္မႈႏွင့္ ကြက္တိဝင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲႏိုင္သည္။ အလွဴရွင္အေထာက္အပံ့သည္ EMB သို႔ တိုက္႐ိုက္လႊဲလွ်င္လႊဲ၊ သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခုမွ လႊဲေျပာင္းျခင္းလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ကေမ႓ာဒီးယား ႏိုင္ငံတြင္ EMB သည္ အမ်ိဳး 
သားအေကာက္ခြန္ဌာနတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးထံမွ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြ 
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အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးတည္ေထာင္ထားေသာ စာရင္းတစ္ခုရွိသည္။ အလွဴရွင္အေျမာက္အျမား ထံမွလာ 
ေသာ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အမ်ားအျပားသည္ EMB ၏ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံရာ ယႏၲရားကို 
႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳလိုက္ရေသာေၾကာင့္ 
EMB မ်ားကို ၎တုိ႔၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းစနစ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ 
ႏိုင္ရန္ အားေပးႏိုင္သည္။

ဘ႑ာေငြမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အလွဴ 
ရွင္မ်ားမွာ လွဴဒါန္းလိုက္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ာအား အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တစ္ဆင့္သြားျခင္းသည္ ေႏွာင့္ 
ေႏွးၾကန္႕ၾကာျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ သို႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြ 
ေၾကးမ်ား ခြဲေဝရာတြင္ လြဲမွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ခံရာအိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားကမူ အလွဴရွင္ 
မ်ားထက္ ၎တို႔၏ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ား အထေျမာက္ရန္အတြက္ ထိုနည္းစနစ္ကိုသာ 
က်င့္သံုးရန္ တိုက္တြန္းေကာင္း တိုက္တြန္းႏိုင္သည္။ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး အပါ 
အဝင္၊ EMB ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အစိုးရပါပါေသာ ေကာ္မတီယႏၲရားကို ပဲ့ကိုင္ျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာေျဖ
ရွင္းနည္းတစ္နည္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဘ႑ာေငြမ်ားကိုပြားယူျခင္းမ်ိဳးလည္း မလုပ္ႏိုင္ေအာင္တားဆီးႏိုင္မည္။ 
UNDP ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကို စနစ္တက် သို႔မဟုတ္ အလြတ္တန္း အသံုးျပဳကာ 
EMB အတြက္ အလွဴေငြမ်ားကို စနစ္တက်လည္ပတ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း ထိေရာက္ႏိုင္သည္။ 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၌ အလွဴရွင္အေျမာက္အျမား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္းထားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား၏ အေျမာက္အျမားေသာ ေဝစုအပံုသည္ UNDP ၏ 
ယံုၾကည္အပ္ႏွံ ရံပံုေငြမွတစ္ဆင့္ EMB မွ တည္ေထာင္ထားေသာ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားအလိုက္ ခြဲေဝ 
ေပးခဲ့သည္။

EMB ဘက္မွ သတိျပဳရန္လိုသည္မွာ အလွဴရွင္တို႔က ေထာက္ပံ့လိုက္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား 
သည္ အလွဴရွင္တို႔မွေပးေသာ အတိုင္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံတို႔မွေပးေသာ ကိရိယာတို႔၏ အက်ိဳး 
အျမတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုမခံဘဲ ၎တုိ႔၏ ဦးစားေပးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ သတိျပဳရ 
မည္။ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့တို႔တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ 
ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔အား EMB ၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္လိုသည္။ 
ထိုမွသာလွ်င္ EMB မွ ေနာင္အနာဂတ္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ျပည့္ျပည္ဝဝ 
ပိုင္ဆိုင္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းသို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကို EMB 
အတြက္ တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ဆိုဆက္သြယ္မႈလုပ္ေပးရန္ ပိုမိုလိုလားေသာ္လည္း ထိုသို႔လုပ္လိုက္ပါက ျပည္ပ 
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားထံမွ ေမးခြန္းမ်ားထြက္လာႏိုင္ေလသည္။ အလွဴရွင္တို႔ 
အေနႏွင့္လည္း ၎တို႔ေပးကမ္းေသာ စနစ္၊ ကိရိယာႏွင့္ အျခားေသာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္သည့္ 
အရာမ်ားကို ၎တို႔ဇာတိႏိုင္ငံမွ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူမႈကို လိုလားေကာင္းလိုလားေပမည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဴအရ တီေမာ-လက္စ္တီတြင္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္၌ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ 
ကိရိယာေရြးခ်ယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပမွ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အသံုးခ်ေျဖရွင္းနည္းသည္ လက္ရွိ 
ျပည္တြင္း ေရေျမသေဘာသဘာဝႏွင့္ မကို္က္ညီဖို႔မ်ားသည္။
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ဇယား ၁၄ : ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္ဘ
႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈရွိျခင္း၏ အဓိက အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ အခ်ိဳ႕မ်ား

အားသာခ်က္မ်ား အားနည္းခ်က္မ်ား

• ေရြးေကာက္ပြကုိဲ က်ိန္းေသေပါက္လုပ္ေပးရန္ အာမခံ 
ေပးဖို႔လိုမည္

• အလွဴရွင္မွေထာက္ပံ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အ 
ေထာက္အပံ့သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးစီမံမႈ 
စံႏႈန္းမ်ား ျပ႒ာန္းလာႏိုင္သည္။

• ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရာတြင္ အေထာက္အကူအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ 
မွ်တမႈကို ျမႇင့္တင္ေစႏိုင္သည္။

• နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာင္အပံ့မွ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
မ်ားကို လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေရရွည္တိုးတက္မႈကို ဖန္တီးေပး 
ႏိုင္သည္။

• ပူးေပါင္းထားေသာ အလွဴရွင္ အေထာက္အပံ့မ်ား 
သည္ EMB ၏ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း လစ္ဟာေနေသာ 
ေနရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။

• ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ေသာ နည္း 
ပညာမ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ EMB ၏ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
ယံုၾကည္ရႏိုင္စြမ္းကို ျမင့္တက္ေစရန္ အေထာက္ 
အကူျပဳႏိုင္လိမ့္မည္

• EMB မ်ားကို ၄င္းတုိ႔၏ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စာရင္းအင္း 
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္ အားေပး 
ေကာင္း အားေပးႏိုင္မည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခား 
ဘ႑ာေထာက္ပံ့မႈကို ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားၿပီး ေရရွည္ 
မလုပ္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆို္င္ရာ လုပ္ေဆာင္ပံု 
မ်ားကို အစပ်ိဳးသလို ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။

• ေသေသခ်ာခ်ာမလုပ္ေဆာင္ပါက ဘ႑ာေငြမ်ား ႏွစ္ခါ 
ပြားလိုက္သလိုျဖစ္သြားမည္။

• နာမည္ထြက္မည့္ ကိစၥမ်ားကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားထိခိုက္ျခင္းကို 
ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း 

• လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့ အခ်ိန္မီ 
ေရာက္လာမည္ဟု အာမမခံႏိုင္ေပ

• EMB တြင္ မထိေရာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ မသင့္ေတာ္ 
ေသာ ျပင္ပမွ ထိန္းေက်ာင္းသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။

• အလွဴရွင္အမ်ားအျပားက ေတာင္းဆုိေသာေၾကာင့္ 
စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မႈ ယႏၲရားမ်ား ကြဲျပားစြာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ႏိုင္မည္။ 

EMB ၏ အျခားေသာ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ား 

အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေကာက္ယူခ၊ ေပ်ာက္ဆုံးအပ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲဆြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ျခင္းမွ ရွိႏိုင္သည္။ ထိုဝင္ေငြမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ တာဝန္ 
ယူႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

EMB မ်ားသည္လည္း ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၊ 
စီပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပရဟိတသမားမ်ားထံမွ ရရွိေကာင္းရရွိႏိုင္သည္။ EMB မ်ားဘက္မွ သတိထား 
ရန္ လုိသည္မွာ ေကာ္ပိုရိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ၎တို႔ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ဘ႑ာ 
ေရးဆိုင္ရာ ႐ိုးသားမႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ရမႈႏ်င့္ဆိုင္ေသာ ခံယူခ်က္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈ 
မရွိေစရေပ။
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ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ားသည္  ပညာရွင္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢမ်ားကဲ့သို႔ေသာဌာနမ်ား၏ ကိုယ္စားေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဦးစီးစီမံ 
ေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ရွာေဖြေပးေလသည္။ အျခားေသာ ေမာရီးတီးယပ္စ္ႏိုင္ငံမ်ား 
တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္မ်ား၏ ပံုႏွိပ္မိတၱဴမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ကို ကာမိေစရန္ အဖိုးအခေကာက္ခံေလသည္။

EMB မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ တြက္ခ်က္နည္း

ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ EMB မ်ားအတြက္ ထင္ရွားေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ တစ္ခု 
မွာ လက္ရွိလည္ပတ္ေနစဥ္က်ေသာ အဖိုးအခႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုမွ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ ထပ္တိုး ျဖည့္စြက္ 
ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရး မဲဆြယ္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြ 
မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဘတ္ဂ်က္ေငြ ႏွစ္မ်ိဳးအတြက္ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကိုယူၿပီး တြက္ခ်က္ၾကည့္ 
ႏိုင္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး EMB ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ တိုင္းျပည္၏ ျပည္သူ႔ဌာနအပိုင္းမ်ားကို 
ထင္ဟပ္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ထိုအပိုင္းသည္ အေထြေထြျပည္သူ႕အပိုင္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္း 
မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ထိန္းထားလွ်င္ ပိုထင္ဟပ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ေငြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးသည္ ပံုမွန္လိုလိုပင္ EMB ၏ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ 
လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ထုိဆက္ႏြယ္မႈသည္ ၾသစေၾတးလ် EMB မွ လုပ္သကဲ့သို႔ 
EMB ၏ လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ သီးသန္႔က်သင့္ၿပီးဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားမွာ အထူးသီးသန္႔ 
ရလဒ္ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ “အစီအစဥ္” သို႔မဟုတ္ “စြမ္းေဆာင္ရည္” 
ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိုသံုးရန္ အားေပးထားေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EMB တစ္ခုလံုးကို ယူ 
မည့္အစား၊ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ ေဖာင္မ်ားပံုႏွိပ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လံုျခံဳေရး၊ ေဒသဆို္င္ရာ 
႐ံုးဌာနတို႔၏ က်သင့္ေငြမ်ားကဲ့သို႔ေသာ မည္သည့္ EMB  ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ဟု သတ္မွတ္ 
ရန္ခက္ခဲေသာ ေယဘုယ်ဘတ္ဂ်က္ေငြအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်သင့္ေငြမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြခ်ေပးၿပီး မဲစာရြက္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ 
ေရးပါတီမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ 
စီမံကိန္းတစ္ခုခုထံသို႔ ေပါင္းထည့္လိုက္သင့္သည္။

ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေငြခ်မွတ္ေပးျခင္းသည္ EMB ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ 
ႏွင့္ အျခားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အသံုးခ်မႈတြင္ တာဝန္ယူမႈကိုအမ်ားႀကီး ျမင့္တက္ေစႏိုင္ၿပီး ေငြကုန္ 
သည္ႏွင့္တန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မႈအား အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးေလသည္။ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း EMB အတြင္းရွိဌာနမ်ား အားလံုးကို ၎၏ဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ လိုအပ္ေသာ ရလဒ္ကိုအမည္တပ္ထားေသာ ပုဂၢလဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္စီမံကိန္းမ်ားကို 
ရရွိရန္ခ်မွတ္ထားေသာ၊ တိုင္းတာႏိုင္ေသာ ရလဒ္ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ ထိုပစ္မွတ္မ်ားကို ရရွိရာတြင္ ျပသႏိုင္ 
ေသာအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ရန္ လိုအပ္ 
ေလသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ EMB ၏ ျခံဳငံုထားေသာ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ေထာက္ပံ့ 
ႏုိင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိရရိွႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အထူးသီးသန္႔ ဘတ္ဂ်က္ေငြဆုိင္ရာတည္ေဆာက္ 
ပံုရွိသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
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တစ္ခုခ်င္းစီကို ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို မည္မွ်အက်ိဳးရွိရွိ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီးသည္ဟူေသာ 
ပမာဏကို  ဆံုးျဖတ္ရန္ လြယ္ကူၿပီး ဘ႑ာေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကို မည္သည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ 
ပမာဏအထိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမည္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမႇင့္ရမည္ဟူသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူႏိုင္သည္။

လက္ရွိလည္ပတ္ေသာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ေငြတို႔အတြင္းတြင္ အေသးစိတ္မ်ား 
အလႊာမ်ားစြာပါဝင္သည္။ အတည္ျပဳရန္ တင္သြင္းထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ပူး 
ေပါင္းမႈမ်ားအဆင့္ျမင့္ျမင့္ပါဝင္ေလ့ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအသိပညာ 
ေပးေရးကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ပမာဏအတိုင္းအတာတစ္ခုထိ 
ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္မ်ားကို ထပ္မံတင္ျပမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူမ်ား ႐ံုးကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ရာ နယ္ပယ္ 
တစ္ခုအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို  ျပသျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ မတူကြဲျပားေသာ ဘတ္ဂ်က္အဆင့္မ်ားကို ဖန္တီးရန္အတြက္ ကြဲျပားေသာ နည္းလမ္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း သံုးႏိုင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္က 
EMB ကို  လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ စုစုေပါင္း ကုန္က်ဘတ္ဂ်က္ေငြသည္ မႏွစ္ကအတိုင္းျဖစ္လ်င္ျဖစ္၊ 
သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းႏွင့္ အညီပမာဏတစ္ခုအထိသာ တက္မည္ (ပံုမွန္တိုးျမင့္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ 
အေျခခံသတ္မွတ္ ဘတ္ဂ်က္ပံုစံဟု သိၾကသည္) ဟု ေျပာေကာင္းေျပာႏိုင္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ား 
တြင္ EMB သည္လည္း စီမံကိန္းဗ်ဴဟာအတြင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ  အေသး 
စိတ္ ကုန္က်ေငြမ်ားကို သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြင္းဝင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရ 
မည္ ျဖစ္သည္။ ေခြ်တာရမည့္ကာလမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံမွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားေသာဌာနမ်ားအားလံုး 
သည္ ၎တို႔၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား ရာခုိင္ႏႈန္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အျဖတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခံ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထပ္မံေျပာဆိုရလွ်င္ EMB အေနႏွင့္ စီမံကိန္းဗ်ဴဟာအတြင္း ေရြးစရာရွိသည္တို႔ကို ေရြးရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီတည္ျငိမ္ၿပီးသား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ေသာ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားအတြက္ ယခင္ကဘတ္ဂ်က္ေငြကို ေငြေၾကး 
ေဖာင္းပြမႈ လက္ခံလုိက္ကာ တိုးျမႇင့္လုိက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ လူဦးေရးတိုးျမင့္မႈကို ထည့္တြက္ရ 
သည္။ ထပ္မံေျပာဆိုရလွ်င္ EMB အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြင္း စီမံကိန္းဗ်ဴဟာမွ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေစရန္ ႏွင့္ တိုးျမင့္လာေသာကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္လည္း အဆင္ေျပေစရန္ 
မည္သို႔ပြဲကိုျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္စီမံေသာ အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္လမ္းမွာ သုညအေျချပဳ (ထားေသာ) ပံုစံျဖစ္ၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကုန္က်စရိတ္တစ္ခုခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္း 
မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာဘတ္ဂ်က္ေငြ စုစုေပါင္းကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ EMB ၏ အေထြ 
ေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာနရွိ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးရာဌာနပိုင္းက ထိုကဲ့သို႔ေသာ တြက္ခ်က္ 
မႈမ်ိဳးအတြက္ တာဝန္ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၎တို႔အား ခ်မွတ္္ထားေသာ 
တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ခန္႔မွန္းသတ္မွတ္ျခင္းစည္ ဌာနခြဲတစ္ခုစီ၏ တာဝန္လည္းျဖစ္လာႏိုင္ 
သည္။ နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း တိက်မႈရွိေစရန္အတြက္ စစ္ေဆးၿပီး 
ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိ၊မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကပါဝင္က်သင့္ ခဲ့ေသာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ယခုလုပ္ငန္းစဥ္အား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ မၾကာခဏသံုးေလ့ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေငြ 
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၏  ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈတစ္ခုတိုင္းသည္  လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ သံုးသပ္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းရန္လိုအပ္ေလသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းစနစ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲမွ စကာႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ မဲေပးစက္ကဲ့သို႕ သို႔မဟုတ္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြင္း အေျပာင္းအလြဲတစ္ခုကဲ့သို႔ 
အေျပာင္းအလဲႀကီးႀကီးမားမားတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါလွ်င္ အသံုးျပဳသည္။ EMB မ်ားကို 
ေငြမ်ားအလံုးအရင္းလိုက္ တစ္ခါတည္း တန္းေပးျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားေသာဘတ္ဂ်
က္ေငြအတြင္းတြင္ စတင္သံုးစြဲေသာအခါ တစ္ကယ္ကုန္က်ေသာေငြသည္ ခန္႔မွန္ထားေသာကုန္က်ေငြ 
ထက္ ျမင့္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာလွ်င္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္ ဘ႑ာေထာက္ပံ့ေရးသည္ စီမံကိန္းအေျခစိုက္ျဖစ္ပါက ဘတ္ဂ်က္ေငြ 
မ်ားသည္ ထိုပံုစံကိုသံုးၿပီး ဖန္တီးထားေလ့ ရွိၾကသည္။

ဘတ္ဂ်က္ေငြတြက္ယူျခင္းႏွင့္ လက္ခံအတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ ေဘာ့စ္တနာဝါ၊ အိုက္စ္လန္၊ လီဆိုသို၊ ႏူဝီႏွင့္ တြန္ဂါတို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ 
EMB ဘတ္ဂ်က္ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဘာ႑ာေရးဆိုင္ရာအေျခခံအျဖစ္ 
တြက္ခ်က္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ေငြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ 
ႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနက ျပည္သူပိုင္ဌာနမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို ဆံုးျဖတ္သည္။

EMB မ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို တြက္ခ်က္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရရန္အတြက္ 
ေတာင္းခံျခင္းသည္ ပံုမွန္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြသည္ 
အစိုးရထံသို႔ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ တင္သြင္းရေလ့ရွိၿပီး (ဥပမာအားျဖင့္ အန္ဂိုလာ၊ ဘာကီနာဖာဆို၊ ကင္မရြန္းႏွင့္ 
ခ်ဒ္ ႏိုင္ငံမ်ား) ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုသာ တင္သြင္းရေလ့ရွိသည္။ ( ဥပမာ  
အားျဖင့္ ဘိုလီဗီးယား၊ ဘရာဇီးလ္၊ ဂမ္ဘီယာ၊ ဂူအမ္၊ ဂူယာနာ၊ မကၠဆီကို၊ ပါကၠစတန္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား  
ႏိုင္ငံမ်ား) ဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းျပဳဟု တြက္ခ်က္ျခင္းသည္ႏွင့္ အတည္ျပဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ဘ႑ာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးရသည္တို႔ ပါလာေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ 
EMB သည္ ဘတ္ဂ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ညိႇယူလိုက္ၿပီး ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ စဥ္းစားျခင္းကို လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ေလသည္။ ေကာ့စတာရီကာကဲ့သို႔ 
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ EMB ၏ အဆိုတင္သြင္းထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြ၏ မည္သည့္ 
အစိတ္အပိုင္းကိုမွ ေျပာင္းလဲခြင့္ ပယ္ခ်ခြင့္မရွိေခ်။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၈ ရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ 
စာမ်က္ႏွာကိုၾကည့္ပါ)။ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB ၏ အဆိုတင္သြင္းထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာလွ်င္ (ဥပမာ- အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လစာႏွင့္ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုင္ 
တြယ္ျခင္း) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႔မဟုတ္ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာင္းလဲ၍မရႏိုင္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB ၏ ဘတ္ဂ်က္သည္ ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ ပံုမွန္ေပးရေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
ဟူေသာ ပံုေသခန္႔အပ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားစပ္ဆက္ ပစၥည္းကိရိယာအေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္  ေပး 
ေခ်ရေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဘတ္ဂ်က္တည္းဟူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵ 
ခံယူပြဲမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေသာ ထပ္တိုးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးေခ်ေသာစရိတ္ျဖစ္သည္။ 
ပံုမွန္ေပးရေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြကိုမူ အစိုးရဘက္မွ ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဘတ္ဂ်က္ကိုမူ ေျပာင္း 
လဲခြင့္မရွိေခ်။ EMB က ၎၏ ႏွစ္စဥ္ခန္႔မွန္ ေရြးေကာက္ပြဲဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို အစိုးရထံသို႔ တင္ျပၿပီး 
ထိုခန္႔မွန္းပမာဏထက္ ပိုမိုသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္တြင္ EMB က ထို အသံုးစရိတ္မ်ား 
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ကို တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအား တာဝန္ယူတင္ျပရေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြ 
ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးကို ကင္မရြန္း၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ လိုင္ဘီးရီးယား၊ မက္ဒါဂတ္စကားႏွင့္ ရဝန္ဒါတို႔တြင္သံုးသည္။ 

ဘတ္ဂ်က္ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိႏိုင္ေျခ 

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ EMB မွ လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံအတည္ျပဳ 
လိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ စုစုေပါင္းတစ္စုတစ္စည္းတည္း ေပးလိုက္ေလသည္။ သို႔မဟုတ္ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံ တြင္ 
ကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အစတြင္ ေပးလိုက္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပံုစံမ်ိဳးသည္ EMB တြင္ 
၎၏ ဘ႑ာေရးရာမ်ားတြင္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ဂမ္ဘီယာကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္ 
စာရင္းရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ EMB ဘ႑ာမ်ားကို 
ဘ႑ာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ သိမ္းၿပီး စီမံခန္႔ခြဲထားကာ EMB မွ ၎၏ ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပး 
ရန္အတြက္ အဓိကအားျဖင့္ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေတာင္းခံေလသည္။ EMB ၏ ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြသည္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ေပါင္းစည္းထားေသာ ဘ႑ာေငြထံမွာ တိုက္႐ိုက္ 
ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘူတန္၊ ဂါနာ၊ဆယ္ရာလီ႐ုန္း၊ ဆိုလိုမြန္ကြ်န္းစုမ်ားႏိုင္ငံ၊ တန္ဇနီးယား၊ 
ယူဂန္ဒါႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုခ်ဥ္းကပ္နည္းကို အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးမခ်မီ 
ထင္ရွားေသာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ဦးစီးမႈေရးရာ အတားအဆီးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရေကာင္း ေက်ာ္ရဦးမည္ 
ျဖစ္သည္။ အစိုးရပံုစံႏွင့္ ပံုစံေရာေအာက္ရွိ အစိုးရ EMB မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
ဘ႑ာေငြသည္ လက္ခံဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုဝန္ႀကီးဌာနကပင္ 
ခြဲေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ အေကာက္ခြန္ဌာန ဘဏ္စာရင္းမွ တိုက္႐ိုက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

EMB ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ဘ႑ာေငြမ်ားရႏိုင္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ 
ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ေငြရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းစရာရွိသည္တို႔လည္း မေႏွာင့္ေႏွးမည္ျဖစ္သည္။ 
ဌာနခြဲ ဆိုင္ရာ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသုိ႔ ျမိဳ႕နယ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပးရမည့္ေငြ မလႊဲရေသးေသာေၾကာင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ကို ေႏွာင့္ေႏွးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဥပေဒမူၾကမ္း ခ်မွတ္ရာတြင္ေတာ့ လ 
အတန္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးတတ္သည္မွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်သင့္ေငြ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မတိုင္မီတြင္ ျပန္လည္ရရွိၿပီးျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေရးႀကီး 
ေသာအခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာေငြမ်ားအသင့္ က်ိန္းေသေပါက္ရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းတစ္ပိုင္းတစ္စအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။ ဒီမိုကေရစီသတင္
က်င့္သံုးကာစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးမ်ားကို အခ်ိန္မီမီ၊ လံု
လံုေလာက္ေလာက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ အမ်ားအားျဖင့္ မလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။ EMB ၏ အသံုးစရိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈသည္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုခံရၿပီး အစိုးရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ အဓိက အေရးႀကီးေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျဖန္႔ေဝရာတြင္ ေႏွာင့္ 
ေႏွးမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။

EMB အား ေငြျဖန္႔ေဝရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးတြင္ ျပႆနာ အႀကီး 
အက်ယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသကဲ့သို႔ EMB အတြက္ 
႐ိုးသားေသာ တင္ဒါဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ 
ေအာင္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းရန္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
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ပစၥည္းတင္ပို႔သူမ်ားကို ေငြေပးေခ်ရန္ေနာက္က်ျခင္းသည္ အခ်ိန္အေရးႀကီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ပတ္ဝန္း 
က်င္မ်ားအား ေထာက္ပံ့တင္ပို႔ေရးမ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပါပူဝါနယူးဂီနီတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေငြေပးေခ်ရန္ ေနာက္က်ျခင္းသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေလသည္။ EMB ႏွင့္ အစိုးရတို႔ဘ႑ာေငြ ျဖန္႔ေဝေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာ နားလည္မႈယူသည့္ အမွာစာတမ္းတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းက ပိုမိုအက်ိဳးမ်ားေစလိမ့္မည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက EMB ကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါက EMB ကို အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည္ဟု ျမင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
၎၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္။ EMB အေနႏွင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ အစိုးရထံမွ 
လြတ္လပ္ခြင့္ရထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြပိုင္းဆိုင္ရာ ေပးအပ္မႈစနစ္ ခ်ိတ္ 
ဆက္ေနျခင္းက ၎၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို အကန္႕အသတ္ရွိေစသည္။

EMB မ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ေငြေပးေခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ 
ေပးလိုက္ျခင္းသည္ အစိုးရမွ လြတ္လပ္ျခင္းျဖစ္ကာ ၎တို႔၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈကို ျမင့္တက္ေစၿပီး ေငြေပး 
ေခ်ရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုလုပ္ရပ္သည္ EMB 
က ေပးစရာရွိသည္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္၊ အခ်ိန္မွန္ေပးၿပီး ႐ိုးသားမႈကို အဆင့္အျမင့္ဆံုး က်င့္သံုးေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ သိသိသာသာ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ထိန္း 
ခ်ဳပ္ရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးရွိလာသည္။ EMB ကို ေငြေပးေခ်ေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈတာဝန္ လႊဲမေပးခင္ ၎ထံတြင္ 
ရင္းျမစ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ၎ကိုယ္တိုင္ ၎၏ေငြေပးေခ်မႈကိုေနရာတက်ထိန္း 
ခ်ဳပ္ရန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင့္တင္းေသာ တာဝန္ယူႏိုင္မႈ ဆိုင္ရာစနစ္မ်ား 
အတြင္းႏွင့္အျပင္ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီကဲ့သို႔ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား အစီ 
ရင္ခံစာတင္ျခင္းတို႔သည္ မရွိမျဖစ္ျဖစ္သည္။

EMB လက္ခံမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အစိုးရပံုစံႏွင့္ ပံုစံအေရာေအာက္ရွိ အစိုးရ EMB မ်ားသည္ အစိုးရ၏ လက္ခံမႈဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးပံုမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ခ်ည္ေႏွာင္ခံထားရေလသည္။ လြတ္လပ္ေသာပံုစံႏွင့္ 
ပံုစံအေရာေအာက္ရွိ EMB မ်ားသည္ အစိုးရ လက္ခံရယူမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံထား 
ရႏိုင္သည္ (လက္ခံရယူရာတြင္ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္းကို ရည္ရြယ္ေသာ အရာမ်ား) 
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔သညာ္လည္း ၎တို႔၏ လက္ခံရယူမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အခ်ိဳ႕ 
သို႔မဟုတ္ အကုန္လံုးကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ားသည္ အေထြေထြအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔အဝယ္ေတာ္  ကုိယ္စားလွယ္ 
ဌာနပိုင္းကို လက္ခံရယူမႈတိုင္းအတြက္ သံုးရန္လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူမႈဆိုင္ရာ 
စည္းကမ္းမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္ EMB အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာတာဝန္မ်ိဳးကို အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ တာဝန္ယူသည္ထက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ိဳးကို အသံုးျပဳျခင္းက အမ်ားအားျဖင့္ပိုမို ထိေရာက္ 
ေလ့ရွိသည္။ EMB အေနႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္လံုးတြက္ ဝယ္ယူေရးကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားကို အသံုးျပဳရ 
ေသာအခါ က်သင့္သည္တို႔အတြက္ ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳႏိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူေရး ကိုယ္စား 
လွယ္အဖြဲ႕မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားေသာ ဝယ္ယူမႈအခ်ိဳ႕ကိုသာ ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ 
သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုကဲ့သို႔ေသာ က်င့္သံုးပံုသစည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အစိုးရမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရေလသည္။
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အစိုးရတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ဝယ္ယူေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ထိ 
ေရာက္ေသာ EMB လက္ခံရယူမႈတစ္ခု ျဖစ္မလာႏိုင္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရဗ်ဴ႐ိုကေရစီ  
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အခ်ိန္အင္မတန္တိုၿပီး အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ညီေအာင္ 
လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္  EMB မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ 
ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္းတို႔အတြက္ ဖီလာဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ EMB မ်ား 
သည္ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ဌာနတြင္း ဝယ္ယူမႈဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားကို တည္ေထာင္ၿပီး ၎တို႔၏ 
လက္ခံရယူမႈကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ကာ EMB ၏ လက္ခံရယူျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
အခ်ိန္မ်ားအေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျမႇင့္တင္လိုက္သလိုပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
လက္ခံရယူမႈအကုန္လံုးအတြက္ တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

EMB လက္ခံရယူမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈအေပၚ ျပည္သူဘက္မွ ျဖစ္ေစ 
အစိုးရဘက္မွျဖစ္ေစ ေဝဖန္ျခင္းသည္ EMB ၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈ အလံုးစံုအေပၚ လ်င္ျမန္စြာပင္ ထင္ဟပ္ 
ႏိုင္သည္။ EMB မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ဝယ္ယူမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈရွိ၊ ႐ိုးသားမႈအဆင့္အျမင့္ဆံုးျဖစ္၊ ဘက္မလိုက္ဘဲ၊ စစ္မွန္ေသာ အျပိဳင္အဆုိင္ သေဘာရွိသည့္ 
ေလလံဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ပါဝင္၊ အႏိုင္ရရွိေသာ ေလလံဆြဲသူကို တရားေသာနည္းျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ 
ႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ေရြၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားမွလည္း ကင္းေဝးရမည္။ EMB ကို လက္ခံရယူမႈဆိုင္ရာ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မခ်မွတ္မီ ၎ဘက္မွလည္း လံုေလာက္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္ ေနရာတက်ထိန္းခ်ဳပ္ေသာစနစ္မ်ားရွိရမည္ျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးေသာ လက္ခံရယူမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခိုင္မားေသာ စစ္ေဆးျပင္ဆင္မႈ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုအပ္သကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေနာက္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ဘ႑ာေငြထုတ္ေပးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျမန္ဝယ္ယူမႈလုပ္လိုက္ရေသာ ဖိအားဒဏ္ကို ခံႏိုင္ 
ရန္အတြက္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လံုေလာက္ေအာင္ တင္းၾကပ္သင့္သည္။ EMB 
တစ္ခု၏ လက္ခံရယူမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
တစ္ခုခုႏွင့္ ထိုအရာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ တင္ဒါေခၚရန္ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရသူ ကနဦးပိုင္းက 
ေျပာခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလည္ပတ္ျခင္းဆိုင္ရာထဲရွိ ေထာက္ပံ့သူမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျပ႒ာန္းထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိပါက ဂုဏ္သိကၡာဆံု႐ံႈးမႈမရွိဘဲ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သြား 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းထားေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရယူလက္ခံမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တင္းၾကပ္ရမည္။ 
ေလလံဆြဲသူမ်ားကို EMB လုပ္ပံုလုပ္နည္းစည္းကမ္းမ်ားကို လက္ခံေၾကာင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုျခင္းသည္လည္း 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

EMB ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

EMB တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္းေလးခုရွိသည္ :  ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ အသံုးစရိတ္အား 
အတည္ျပဳလက္ခံျခင္းအဆင့္၊ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဌာနတြင္းစစ္ေဆးျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္  ဌာန 
ျပင္ပဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
သည္ အမွားမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစား သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
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ကာကြယ္ရာေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရန္အတြက္ လိုအပ္ေလသည္။ အေျခခံအဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ 
EMB ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း 
တို႔ျဖစ္သည္။ အသံုးစရိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္အထိသာ 
အတည္ျပဳလက္ခံေပးျခင္းသည္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ သင့္ေတာ္ေသာ သမၻာရွိသည့္ အေထြေထြအတြ
င္းေရးမွဴးဝန္ထမ္းထံသို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ လႊဲေျပာင္းေပးေလ့ရွိသည္။ အဓိက အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ  
ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ခြဲထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ ေထာက္ခံခ်က္ကို :

• ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္ေတာင္းခံေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္
• ထိုကတိကဝတ္မ်ားသည္ EMB ဗ်ဴဟာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈရွိ၊မရွိကို စစ္ေဆးေသာ ဘ႑ာေရးထိန္းခ်ဳပ္နယ္ပယ္ႏွင့္
• အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ေငြေပးေခ်မႈကို ႀကီးၾကပ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိုင္ရာ ေငြျဖန္႔ေဝမႈ 

နယ္ပယ္တို႔ထံမွ ေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဌာနတြင္းဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကို ေဆာင္ရြက္ရသူမ်ားမွာ အဆင့္အကုန္လံုးရွိ ဘ႑ာ 
ေရးဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ တာဝန္ရွိေသာ EMB  ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး စစ္ေဆးျပဳျပင္ေနကာ ၎တို႔၏ ဌာနခြဲဆိုင္ရာ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရေသာ ဌာနခြဲဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ ပါဝင္သည္။ အားလံုးကိုျခံဳငံုၿပီး ဘ႑ာ 
ေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ ဌာနခြဲ၏တာဝန္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ ဌာနခြဲ၏တာဝန္ျဖစ္ကာ အေထြေထြလယ္ဂ်ာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္းငံ့စာရင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ EMB ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ေငြးေၾကးဖလွယ္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ 
ရွိေလသည္။ ထိုဌာနခြဲမွ ဘတ္ဂ်က္ေငြ၏အလံုးစံုကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေလ့ရွိၿပီး ေငြထုတ္ယူမႈအပါ 
အဝင္ ပံုမွန္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ားတြင္ အထူးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာတို႔အတြက္ ဆပ္ေကာ္မတီ 
ရွိၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးေလ့ရွိၿပီး 
အဆိုတင္သြင္းထားေသာ EMB ဘတ္ဂ်က္ေငြအဆိုကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဌာနျပင္ပ စာရင္းစစ္ 
ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုနည္းသည္ အတိုင္းအတာပမာဏ နိမ့္ပါးလြန္းပါက EMB ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ 
ေႏွးႏိုင္ေသာ္လည္း အသံုးစာရိတ္အတိုင္းအတာပမာဏကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ထက္ျမက္ေသာ နည္းလမ္း 
ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

EMB တြင္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္လည္း ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္ေသးတယ္။ ထိုသူသည္အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး ႐ံုးဝန္ထမ္းသာျဖစ္ၿပီး သူ၏တာဝန္မ်ား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ား၏ မူမွန္မႈ၊ EMB ၏ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဝန္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ သူ၏ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတို႔ကို ေသခ်ာေအာင္ 
ၾကပ္မတ္ေပးရန္သာျဖစ္သည္။ ၎၏ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ လြတ္လပ္မႈကို ထိန္း 
သိမ္းရန္အတြက္ ၎သည္ EMB သို႔မဟုတ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဌာနေခါင္းေဆာင္ထံသို႔သာ 
တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံစာတင္ၿပီး အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ဌာနခြဲမွတင္ေလ့မရွိေခ်။ ဌာနတြင္းပိုင္း 
ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ EMB ကို တိက်ေစရန္ႏွင့္ ၎၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥမ်ားတြင္ သိကၡာရွိေရးတို႔အတြက္ျဖစ္ၿပီး ဌာနတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ယ္တိုးတက္မႈမ်ား 
ကိုလည္း လုပ္ႏိုင္ၿပီး EMB အတြင္း အကဲျဖတ္ေပးသည့္ ရာထူးကိုလည္းယူႏိုင္သည္။ ၎အေနႏွင့္ စနစ္ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့့္ နည္းပညာအသစ္ေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ စနစ္မ်ားကို စာရင္းစစ္ရန္ 
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အႀကံလည္းေပးႏိုင္ၿပီး EMB လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဌာနတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ အကဲ 
ျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေပးႏိုင္သည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္တစ္ခါ လိုအပ္ၿပီး မၾကာ 
ခဏဆိုသလို  ထင္ရွားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ လုပ္ရေလ့ရွိေသာ ဌာနျပင္ပ 
ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ အစိုးရပံုစံႏွင့္ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အစိုးရပံုစံ EMB 
မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စာရင္းစစ္ျခင္းသည္ မူလဇစ္ျမစ္ဌာန၏ ဌာနျပင္ပဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဌာနျပင္ပဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားသည္ အစိုးရ 
စာရင္းစစ္ ကိုယ္စားလွယ္(ရွိလွ်င္) သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ကန္ထ႐ိုက္တာတစ္ဦးမွလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး EMB ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဝင္အထြက္မ်ားကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ၎တို႔၏ မူမမွန္မႈမ်ားကိုစစ္ေဆးေပးၿပီး  တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ႏုတ္ေျပာျပေလသည္။

ဘ႑ာေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ျပည္သူကို ခ်ျပျခင္းပါဝင္ၿပီး ဂူယာနာႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီး
ရီးယားတြင္လည္းထိုကဲ့သို႔ မၾကာခဏဆိုသလို  EMB ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစားမ်ားႏွင့္ 
စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကို ခ်ျပေလ့ရွိသည္။  EMB မ်ားရွိ 
တာဝန္ခံႏိုင္မႈဆိုင္ရာ ယႏၲရားသည္ အခန္း၁ဝတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါသည္္။

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

EMB ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EMB တစ္ခုသည္ ၎တို႔၏ 
ဂုဏ္သိကၡာကို ရွိရွိသမွ်ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ကိရိယာမ်ား၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ 
ကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ 
တာဝန္မ်ားသည္ EMB ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားထဲတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပ 
ထားသင့္သည္။အလွဴရွင္မ်ားဘက္ကလည္း EMB ကလည္း EMB သည္ ၎တို႔ ေပးအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား 
အားလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္ဟုသာ ျမင္လိုၾကသည္။

EMB ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အေျခခံ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ EMB မွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားကို ပစၥည္းတစ္ခု 
စီေပၚတြင္ တင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းၿပီး ေခတ္မီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္မ်ားထားရွိျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
လႊဲေျပာင္းရာတြင္ စာရင္းေျခရာခ်န္ခဲ့ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စာရင္းေရးမွတ္ျခင္းကို ပံုမွန္လုပ္ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
ကြာျခားခ်က္မ်ားေတြ႕ပါက သင့္ေတာ္ေသာ စံုစမ္းျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ အေရးယူပိတ္ပင္ျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
တို႔ပါဝင္သည္။ စာရင္းဇယားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အနည္းဆံုး လုပ္သင့္သည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမွတ္ပံု 
တင္တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းအမည္၊ အမွတ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ဝယ္ယူေသာေန႔ႏွင့္ က်သင့္ေငြ လက္ရွိ 
ေနရာႏွင့္ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာေနရာ၊ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား လက္ရွိတန္ဖိုး၊ လက္ရွိ 
အေျခအေန၊ ေနာက္ဆံုးစာရင္းမွတ္ေသာ ရက္စြဲႏွင့္ စြန္႔ပစ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ အပါအဝင္ 
အျခားသက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကိုမွတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဝယ္ယူသည့္အခါ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ သက္တမ္းလည္ပတ္မႈကိ ု
ျပည့္ျပည့္ဝဝနားလည္ရန္လိုအပ္သည္။ ပစၥည္းကို အခ်ိန္ကိုက္ဝယ္ယူျခင္းသည္ ဘ႑ာေငြကို အက်ိဳးရွိရွိ 
အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ ပစၥည္းမ်ားရရွိႏိုင္ေရးကို ျပဳလုပ္ေပးေရးအတြက္
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အေရးပါၿပီးထုတ္ေဝေသာ ဦးဆံုးအခ်ိန္၊ သိုေလွာင္ရန္ က်သင့္ေငြႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။

မွတ္တမ္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

EMB ပစၥည္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္သည္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ရာဇဝင္ကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
EMB ၏ မွတ္ဉာဏ္ကို ကာကြယ္ရန္အေရးႀကီးကာ လိုအပ္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ အကိုးအကားျပဳလုပ္ရန္တို႔ 
ရွိရန္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ေမာ္ကြန္းတင္ေရး မူဝါဒမ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္းလံုျခံဳေရးမ်ား လက္ရွိစာရြက္စာတမ္း 
ပံုစံ၏ တည္ေနရာႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဖိုင္မွတ္တမ္းမ်ား (အီလက္ထရြန္းနစ္ ဖိုင္ 
ေနာက္ခံသိမ္းထားေသာ မူဝါဒ အပါအဝင္)၊ သမိုင္းမွတ္တမ္းကို တည္ေနရာႏွင့္ တည္ေနရာ ျပင္ပတြင္ 
သိမ္းဆည္းေရးႏွင့္ အလိုမရွိေတာ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို လႊင့္ပစ္ရာတြင္ လႊင္ပစ္ပံုႏွင့္ အခ်ိန္တို႔ ပါဝင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ရွင္းလင္းစြာ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ EMB ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ပံုႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးပံုတို႔မွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ၿပီး အထူးသျဖင့့္ ေသခ်ာေပါက္ အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ 
ေနာင္အနာဂတ္ တရားေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ျပန္သံုးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္  ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
တိုးတက္ရန္သုေတစန လုပ္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားမွာေသေသခ်ာခ်ာ ထိန္းသိမ္း 
ထားသင့္သည္။ မလိုအပ္ေတာ့ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈငမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ေအာင္စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ဥပမာ 
အားျဖင့္ အသံုးျပဳၿပီးေသာ မွတ္ပံုတင္ဘူး၊ အထုပ္မ်ားကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ကေမ႓ာဒီယားတြင္ ျပဳလုပ္ 
သကဲ့သို႔ လုပ္ျခင္းသည္လည္း အေလ့အထေကာင္း တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

EMB ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ဘတ္ဂ်က္ေငြသတ္မွတ္ျခင္း၊ ရယူလက္ခံျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊ ဘ႑ာ 
ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အဓိက EMB တြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္ 
မ်ားသည္ ဥပေဒ၊ စာရင္းအင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာလုပ္ထံုး သို႔မဟုတ္ EMB သို႔မဟုတ္ အစိုးရ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔တြင္ ပါေကာင္းပါႏိုင္သည္။ EMB တစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ 
ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုသည္ ေသခ်ာေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ၊ တည္ၾကည္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရမႈကို 
EMB အတြင္း အားေပးေမြးျမဴေလသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္ကဲ့သို႔ပင္ EMB ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္စဥ္မ်ား 
အတြက္ အေျခခံက်င့္ဝတ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိေသးေလသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ ပါဝင္ပတ္သက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ 
တို႔၏ EMB ၏ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
သိနားလည္ေစၿပီး EMB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို 
အားေကာင္းေစႏိုင္သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရမႈကို ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ၿပီး လာဘ္စားျခင္းႏွင့္ EMB အတြင္း အတုအေယာင္လိမ္ညာျခင္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ တားဆီး 
ႏိုင္ေလသည္။ မေကာင္းေသာ သို႔မဟုတ္ မ႐ိုးသားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲလာေသာအခါ 
EMB အေနႏွင့္၎၏ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈကုိ ထိုျပႆနာမ်ားကို ဖံုးကြယ္ျခင္းထက္္ အခ်က္ေပးမည့္သူမ်ားကို  
ကာကြယ္ထားျခင္း အပါအဝင္ ထိုကဲ့သို႔ တင္းၾကပ္ေသာ က်င့္ထံုးမ်ားျပသျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္သင့္၊ ကာ 
ကြယ္ႏိုင္သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲ ဘတ္ဂ်က္ေငါမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔တြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ EMB ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚတြင္ ျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္လိုက္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ တင္းၾကပ္ေသာ ျပည္သူ၏ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ဥပေဒေရးရာတာဝန္ယူမႈ တို႔သည္ EMB အား 
၎၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚတြင္ သံႏၷိ႒ာန္ခိုင္မာမႈကို လူသိရွင္ၾကားျပသရန္ အတြက္ 
အခြင့္အေရး ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ EMB အေနႏွင့္ လက္ခံ ရယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္အထူးသျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးသတ္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္မီၿပီးရန္အတြက္ အျမန္နည္းမ်ားကို သံုးရ 
ေသာအခါမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ အေလ့အထ ေကာင္းျဖစ္သည္။

EMB ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရယူလက္ခံေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား ေပးအပ္ 
ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုအား တခဏခ်င္းခ်ျပျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးရာ 
မူမမွန္မႈမ်ား၊ လာဘ္စားျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္အေပၚတြင္ အေပးအယူ လုပ္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပး 
ေလသည္။ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အေျခခံအက်ဆံုး 
ေသာနည္းလမ္းမွာ စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမွတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ၎၏ ႏွစ္စဥ္စြမ္း 
ေဆာင္ရည္မွတ္တမ္းကို ထုတ္ေဝရန္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံ 
အပါအဝင္ အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားထံသို႔ တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္တြင္မႈႏွင့္ ထိေရာက္ႏႈန္း

ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သူအေနႏွင့္ EMB သည္ ထိုတာဝန္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ 
၎၏ ဘ႑ာေရး၊ လူသားႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အလုပ္တြင္ 
ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္လည္း လိုက္နာရေလသည္။ EMB ၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ မွန္မွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ဝန္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ စာရင္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ရလဒ္အေျချပဳ ခ်ဥ္း 
ကပ္ျခင္းသည္ ၎၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အသံုးခ်ရာတြင္ အလုပ္တြင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို 
အေထာက္အကူျပဳေလၿပီး ထိုအခ်က္က၎၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ 
ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ျမင့္တက္ေစသည္။

ဂုဏ္သိကၡာ

EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးတို႔၏ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ 
လုပ္ရန္ သံႏိၵဌာန္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံျဖစ္သည္။ အက်ိဳးစီးပြား
ဆိုင္ရာဝိေရာဓိျဖစ္သည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္ပံုစည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒ အားေကာင္းေကာင္း ခ်မွတ္ 
ျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာ၏ အေျခခံျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ သိကၡာရွိျခင္း 
ဟူသည္ ေငြေရးေၾကးေရး အေပးအယူႏွင့္ ဉာဏပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေလးစားမႈရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ား 
လည္း ပါဝင္သည္။ ရွင္းလင္းေသာ စာရင္းစစ္ေဆးမႈ လမ္းေၾကာင္းပါေသာ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ဘ႑ာ 
ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာစံႏႈန္း 
မ်ားကို ခိ်ဳးေဖါက္ပါက ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးအစီရင္ခံစာတင္ခံရေစရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို ဂုဏ္ 
သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔အတြက္ တင္းၾကပ္ေသာ ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈ  
စနစ္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ထိုစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ မေၾကာက္ျခင္းတို႔သည္ EMB အေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ 
ခ်က္ ျမင့္တက္လာေစမည္။
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အခန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

•  နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားမႈကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထိေတြ႕ 
ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘ႑ာေငြအေပၚသို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္အသစ္ 
မ်ားခ်မွတ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ဒီမိုကေရစီစတင္က်င့္သံုးကာစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလွဴရွင္ေထာက္ပံ့မႈ 
အေပၚ မွီခိုေနရေလသည္။ EMB ၏ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈသည္ ႏွစ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား သိသိ 
သာသာလိုအပ္ၿပီး စီမံကိန္းေရးဆြဲထားေသာ ဗ်ဴဟာရလဒ္တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာရင္းျမစ္တို႔ 
အေပၚတြင္ အေျခခံေသာ တိက်သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ခန္႔မွန္းခ်က္လည္း လိုသည္။

 – UNDP(ကုလသမဂၢ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား) IFES (ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဆိုင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္း)မွ ဦးစီးေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးခြဲထားၿပီး ၎တို႔မွာ

 • အဓိက (တိုက္႐ိုက္) ကုန္က်စရိတ္မ်ား :  “သာမန္” တိုက္႐ိုက္ သက္ေရာက္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ား

 • ကြဲျပားေသာ (သြယ္ဝိုက္) ကုန္က်စရိတ္မ်ား : EMB အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ  
မ်ားအတြက္ ပုန္းကြယ္ေနေသာ က်သင့္ေငြ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္

 • နည္းစနစ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား : ထိရွလြယ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ထပ္တိုးကုန္က်စရိတ္မ်ား

• ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္တုိင္းတာၿပီး ႏိုင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳး 
တြင္ အျဖစ္လည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၿပီး ေငြကုန္သည္ႏွင့္ မည္သည္ကပိုတန္သနည္း ဟူေသာ 
အခ်က္ကို တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲေစသည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ့ဘတ္ဂ်က္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ရင္းျမစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
ရင္းျမစ္အမ်ား သို႔မဟုတ္ EMB မွ အဆုိျပဳထားသည့္အတုိင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ 
ျခင္းသည္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳၿပီး ဤနည္းသည္ EMB ၏ အခ်ိ
န္မီလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း EMB သို႔ အစိုးရဝန္ႀကီး 
ဌာနတစ္ခုမွပင္ ခြဲေဝေပးေလသည္။

• အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစတင္က်င့္သံုးခါစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အလွဴရွင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ အလွဴ
ရွင္အေထာက္အပံ့သည္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ 
ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို ေကာင္းက်ိဳးရွိေစႏိုင္ေသာ္လည္း EMB ၏ ဦးစားေပးလုပ္ရပ္မ်ားသို႔သာ သတိ 
ရွိရွိႏွင့္ ခ်ိန္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ခံရာႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
ပါက အလွဴရွင္ကို မွီခိုျခင္းထက္ ေရွွရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျမင့္တက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး EMB ကို 
ဘ႑ာေငြအား ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးႏိုင္ခြင့္ရေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
ရွိေစသည္။

• EMB မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အေျခခံ ဘတ္ 
ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္း (အတိတ္ကဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈေပၚမူတည္ျခင္း) သုိ႔မဟုတ္ သုညအေျခ 
(ထားၿပီး) ဘတ္ဂ်က္ေငြသတ္မွတ္ျခင္း (ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ားအတိုင္းျဖစ္လာေစရန္ အနာဂတ္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအေျခခံျခင္း) တို႔ကို သံုးသည္။ သုညအေျခထားၿပီး တြက္ 
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ခ်က္ျခင္းသည္ ကနဦးတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အားစိုက္ထုတ္မႈပိုမိုိုအပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း EMB 
၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းျဖစ္လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္ 
ခ်မွတ္ေပးေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ား ပိုမိုရွိလာေစသည္။

• မိမိ၏ အသံုးစရိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ EMB သည္ 
ပိုမိုယံုၾကည္ရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လြတ္လပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဘ႑ာေငြမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးညီ ပိုမိုေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေလသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမွားအယြင္း 
ႏွင့္ အလိမ္အညာမ်ားကင္းေဝးေစရန္အတြက္ ၎၏ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈအေပၚ လံုလံု 
ေလာက္ေလာက္ တင္းၾကပ္ေသာ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈရွိရန္ လိုအပ္ေလသည္။

• အခ်ိဳ႕ေသာ ႐ႈပ္ေထြးလွသည္ ဝယ္ယူေရးပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ EMB အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဌာနပိုင္း 
လိုက္ပမာဏရွိေသာ ရယူလက္ခံေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို သံုးျခင္းက ပိုသင့္ေတာ္သည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ EMB တစ္ခုသည္ လံုေလာက္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ေငြရယူ 
လက္ခံရန္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္ဖိုးကို အာမခံရန္  ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရွိၿပီး ၎ကိုယ္တိုင္ 
ဝယ္ယူမႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ရယူလက္ခံျခင္းမ်ား 
အတြက္ နီးကပ္လွေသာ အဆံုးသတ္ရက္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းေကာင္း 
မြန္မြန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိေျဖရွင္းရန္ အသံုးခ်ႏိုင္္ေသာအရာႏွင့္ လုပ္ 
ေဆာင္နည္းက်င့္ထံုးမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြင္းပါဝင္ၿပီး ဝယ္ယူမႈ 
မ်ားကို ေရာင္းခ်သူဘက္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား မရွိ 
မျဖစ္လိုအပ္သည္။

• EMB မ်ားအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ရယူလက္ခံျခင္းႏွင့္ ခြဲေဝျခင္းကိုခြဲေဝလက္ 
ခံျခင္း၊ EMB တစ္ခုလံုးလိုက္ ဘ႑ာေရး ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ဌာန 
တြင္းႏွင့္ ဌာနျပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစာရင္းစစ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ပညာအဆင့္ျမင့္ ဆန္ဆန္မ်ိဳး 
ဖြဲ႕စည္းသင့္သည္။

• EMB တို႔သည္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တြယ္ထားၿပီး ၎တို႔အား အသံုးျပဳျခင္း၊ လံုျခံဳစြာ 
သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေမာ္ကြန္းျပဳထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကို အသံုးျပဳ 
ၿပီးေသာ အခါ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။ ပညာရွင္ဆန္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးစနစ္၊ ပံုမွန္စစ္ေဆးထားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသည္လည္း မရွိမျဖစ္ပင္ 
ျဖစ္သည္။

• EMB ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ အလုပ္တြင္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ၊ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီရေလမည္။
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒအရ တြန္ဂါ 
ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကပင္ ထို 
ဘုရင္ႏိုင္ငံတြင္ ေကာ္မရွင္ကို ေပၚထြန္းေစကာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ႀကီးၾကပ္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္ၿပီးမၽွတေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ေစရန္လည္း ျပဳလုပ္ေစခဲ့ 
ေလသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ျမိဳ႕နယ္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားစီစဥ္ရန္ႏွင့္ က်င္းပေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ျပဳခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားဆီက ရွိရွိသမွ်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအားလံုးသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
႐ံုး ကသာလွ်င္ ဦးစီၿပီး စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတာဝန္ကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ေကာ္မရွင္မွ ယူလိုက္ျပီျဖစ္ၿပီး 
၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားအၾကားပါဝင္သြားျပီျဖစ္ကာ ေကာ္မရွင္သည္လည္း လြတ္လပ္ေတာ့ 
မည္ျဖစ္သည္။

တြန္ဂါႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲဆႏၵရွင္ အေရအတြက္ ၄၂ဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး လူဦးေရ 
၁ဝဝဝဝဝ ခန္႔ရွိေသာ  တြန္ဂါျပည္သူမ်ားကို အမႈထမ္းလ်က္ရွိသည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္

ေအာက္ပါအက္ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေကာ္မရွင္မွျပဳလုပ္ေသာလုပ္ရပ္အမ်ားစု 
အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ကို ေဖာ္ျပေလသည္ : တြန္ဂါႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံအက္ဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အက္ဥပေဒ၊  ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေက္ာမရွင္ အက္ဥပေဒ၊ လႊတ္ေတာ္စည္း႐ံုး 
ေရးအက္ဥပေဒ၊ ခ႐ို္င္ႏွင့္ ျမိဳ႕အရာရွိမ်ား အက္ဥပေဒ၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕အရာရွိမ်ား (ေရြးေကာက္ပြဲ) စည္းကမ္း 
မ်ား၊ အမ်ိဳးသားအျငိမ္းစား အက်ိဳးအျမတ္ အႀကံအစည္ အက္ဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားအျငိမ္းစား အက်ိဳး 
အျမတ္ အႀကံအစည္ (ေရြးေကာက္ပြဲ) စည္းကမ္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒ အ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္
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၁။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားသည့္ပံုစံအတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ားကို ႐ံုးတြင္ ပဋိဉာဥ္က်ိန္ဆိုရန္၊
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ပါဝင္လိုေသာ မည္သည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအတြက္မဆို 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္၊
၃။ လူစာရင္းကို စုေပါင္းထိန္းသိမ္းထားရန္ စည္းကမ္းထုတ္ျပန္ခြင့္၊
၄။ မဲေပးမည့္ေန႔ႏွင့္ ေပးၿပီးေနာက္တြင္ မဲ႐ံုအရာရွိမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း၊
၅။ မဲပံုးမည္သည့္ေနရာတြင္ထားမည္၊ မဲစာရြက္မ်ားမည္သည့္ေနရာတြင္ထားမည္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ၿပီးေနာက္ မည္သုိ႔စြန္႔ပစ္မည္စူေသာ နည္းမ်ားကို အမိန္႔ေပးျခင္း၊
၆။ မ်က္မျမင္၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ မဲ႐ံုတြင္ အထူးအကူအညီ 

လိုေသာ  မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊
၇။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာရန္ႏွင့္ မဲဆြယ္ရန္ႏွင့္
၈။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အမည္ထုတ္ေဖာ္ရန္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ 

အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပားကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္

အာဏာႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေထြေထြဦးစီးေရးႏွင့္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ၎၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၎၏ ရည္မွန္းထားေသာ တာဝန္ 
ႏွင့္ကိုက္ညီေသာလြတ္လပ္ၿပီး၊ တရားမွ်တကာ ယံုၾကည္ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပေပးကာ:

• ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လက္ရိွသက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္

• ေျပာင္းလဲေနေသာ အသိုင္းအဝိုင္း၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လက္ရွိဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားကို 
စဥ္ဆက္ မျပတ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ရန္ႏွင့္

• လက္ရွိ သက္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္တို႔အား သင့္ေတာ္ 
ေသာ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရး အစီအစဥ္တို႔မွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အက္ဥပေဒမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ေကာ္မရွင္၏ အဓိက 
အခန္းက႑မ်ားမွာ :

• သင့္ေတာ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးအတြက္ ေရရွည္စီမံကိန္း ခ်မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ 
ေသာ မွတ္တမ္းႏွင့္ လူစာရင္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊

• ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒတြင္ ၎ကို ေပးထားေသာ အာဏာအတိုင္းပင္ အယူခံဝင္မႈမ်ားကို 
ဆံုးျဖတ္ခြင့္ အျခားေသာစြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊

• သင့္ေတာ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အျခားေသာ စပ္ဆက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စည္းကမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေပးရန္၊

• ဥပေဒမွေပးထားေသာ အာဏာအရစည္းမ်ဥ္ဒမ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင့္၊ ျပင္ဆင္ခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔ကို စစ္ 
ေဆးၾကည့္႐ႈခြင့္၊

• ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူရန္ တိုက္တြန္းခြင့္ရွိျခင္း၊
• မဲဆႏၵရွင္၊ အမတ္ေလာင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာသူမ်ားအတြက္ အသိ 

ပညာေပးေရးကို က်င့္သံုး၊ တာဝန္ယူၿပီး စစ္ေဆးခြင့္ရွိျခင္း၊
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• ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအားစုေပါင္းၿပီး အစီရင္ခံစာတင္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
ကုိ တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိေျပာင္းလဲရန ္အႀကံဉာဏ္ေပးပုိင္ခြင့္၊

• ေကာ္မရွင္မွ သင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊

• မည္သည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္မဆို သံုးလအတြင္းတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕အား ေနာက္ 
ထပ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ ၎အႀကံဉာဏ္ေပးထားေသာ၊ လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေနေသာ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲကိုမဆို အစီရင္ခံစာ တင္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊

• အမတ္ေလာင္းမ်ားအားလံုးအတြက္ မွ်တမႈႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တန္းတူအခြင့္အေရးရရန္တို႔ အတြက္ 
ႏွင့္ မတရားမႈကိုကာကြယ္ရန္ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး 
အသိပညာေပးစာမ်ား အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အယူခံစာမ်ားႏွင့္ ေၾကျငာစာရြက္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြင္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ရန္၊

• ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၄ ႏွင့္အညီ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုး 
စရိတ္အား စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊

• ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ မည္သည့္အက္ဥပေဒတြင္မဆို ၎အတြက္ 
ျပ႒ာန္းထားေသာ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မဆိုလုပ္ရန္၊

ေနာက္မေဝးေသာအနာဂတ္အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ
• ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကီးစားအတြက္ အပါအဝင္ ေနာင္ေလးႏွစ္အတြက္ ကာမိေအာင္ 

ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတစ္ခု ဖန္တီးျခင္း၊
• ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ေရးဆြဲရန္၊
• ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲစီမံကိန္း ေရးဆြဲရန္၊
• ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္၊
• ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဝန္ထမ္း စီမံခန္႔ခြဲေရးပါဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္၏ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္နည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊
• ေကာ္ပိုရိတ္၊ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ 

တို႔ပါဝင္ရန္ အတြက္  ႐ံုးတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္ပံု စုေပါင္းေပးရန္၊
• သင့္ေတာ္ေသာစီမံကိန္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပံု တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေပးအပ္ျခင္းျခင္းမွ 

တစ္ဆင့္ ျပည္သူအသိပညာေပးေရး အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊
• မဲ႐ံုမ်ားသို႔ မီဒီယာဝင္ေရာက္ခြင့္ရေစရန္ မူဝါဒမ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္း၊
• ေကာ္မရွင္ဝဘ္ဆိုက္ ဖန္တီးေပးျခင္း၊
• မဲဆႏၵရွင္၏ အခန္းက႑ကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း : လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ၊ ႀကီးထြားမႈ၊ မွတ္ပံုတင္ကတ္၊ 

ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္
• မဲ႐ံုအရာရွိမ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊

ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ခန္႔အပ္ပံု

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ အရ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ရမည္ :
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၁။ ဘုရင္က ငါးႏွစ္သက္တမ္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ထားေသာသူတစ္ဦး ပါဝင္ၿပီး ဥကၠ႒ျဖစ္ရမည္။
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္
၃။ ဘုရင္မွ ခန္႔အပ္ေသာသူ

ဥကၠ႒၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေအာက္တြင္ ေကာ္မရွင္၏ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ်က္မ်ားသည္  
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတို႔၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတို႔၏ ေအာက္ 
တြင္ရိွၿပီး အေထာက္အပ့ံေပးသူတုိ႔မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရိွခ်ဳပ္ႏွင့္လက္ေထာက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိ၊၊ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိ အႀကီးစား၊ grade III အဆင့္ ကြန္ျပဴတာ 
ကိုင္တြယ္သူတစ္ဦးႏွင့္ ဒ႐ိုင္ဘာတစ္ဦး ရွိသည္။

ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ

ေကာ္မရွင္၏ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈတြင္

• လႊတ္ေတာ္အစည္းအ႐ံုးမွ ခ်မွတ္ေပးေသာ ေငြ
•  ဌာနျပင္ပ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အစိုးရမွ အေထြေထြကိစၥမ်ားအတြက္၊ အထူးကိစၥ 

အတြက္ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ 
(သို႔မဟုတ္ထိုအရာအားေပးေသာ) ေငြေၾကးတို႔ရွိသည္။

EMB(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄မွ ေျပာထားသည္မွာ “ေကာ္မရွက္ 
အေနႏွင့္ သူ၏ ရွင္ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအ႐ံုး၏ ဥကၠ႒အား သူ၏တစ္ႏွစ္စာလုပ္ခဲ့ေသာ 
အရာမ်ားကို ေနာက္ႏွစ္ မတ္လ ၃ဝရက္တြင္ ျပန္လည္အစီရင္ခံစာ တင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည္အေထြေ
ထြေရြးေကာက္ပြဲကိစၥႏွင့္မဆိုပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အေတြ႕အႀကံဳအရာျဖစ္ျဖစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ 
၏ သံုးလအတြင္း အစီရင္ခံစာတင္ရမည္” ဟုျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈအတြက္ တာဝန္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေကာ္မရွင္၏ တာဝန္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ 
၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေလသည္။ထို႔အျပင္ထက္ေျပာရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ 
ရာ  လက္မွတ္ထိုး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲရိွေသာအခါ “ေရြးေကာက္ပြဲ သုိ႔မဟုတ္ ရလဒ္ကို မေက်နပ္ေၾကာင္း 
တိုင္တန္းခံရသည့္ အဖြဲ႕ဝင္သည္ ထိုလက္မွတ္ထိုး ဆႏၵျပဳမႈကိူ ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အရာရွိတစ္ဦး 
ဦး၏ လုပ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵျပ တိုင္ၾကားျခင္းျပဳပါက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒သည္ 
လည္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရမည္” ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆(၂)

ပညာရွင္ဆန္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ား

တြန္ဂါႏုိင္ငံသည္ ပစိတ္ဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး 
ကြန္ယက္ (PIANZEA) မွ လႈပ္ရွားအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထိုအဖြဲ႕ဝင္ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ 
ရွင္က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တြန္ဂါႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ 
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ေကာ္မရွင္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ BRIDGE (ဒီမိုကေရစီတြင္း၊ အစိုးရေအာက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း 
အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း) ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္႐ိုးမ်ားကို တက္ေရာက္သင္ယူၿပီး ျဖစ္ 
သည္။

ဓနသဟာရ ေရြးေကာက္ပြဲကြန္ယက္ကလည္း ၎၏ EMB ၏ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား ေလ့က်င့္သင္ 
ၾကားေရးအတြက္ အငယ္တန္းေရြးေကာက္ပြဲပညာရွင္မ်ားအား အစီအစဥ္တစ္ခု တည္ေထာင္ေပးထား 
ေလသည္။ ထိုအစီအစဥ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 
အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျမင့္တက္ေစျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိေစခဲ့ၿပီး EMB အတြက္ကိုမူ တစ္ခုလံုးတိုးတက္ျမင့္
မားေစခဲ့သည္။

မီဒီယာဆက္ဆံေရးမ်ား

ကြ်န္းစုေသးေသးေလးမ်ားစုထားေသာ ကြ်န္းႏိုင္ငံငယ္ေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီဒီယာသည္  
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေခ် 
သည္။ ၎သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မဲဆြယ္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေလ 
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒက မဲေပးျခင္းမျပဴမီ ၂၄ နာရီအလိုတြင္ အလံုးစံု တိတ္ဆိတ္မႈျပဳရန္ 
ထုတ္ျပန္ထားေလသည္။ မဲေပးသည့္အေၾကာင္းကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ေလာ္စပီကာ 
သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူၾကားႏိုင္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဗီြးရွင္း၊ 
ဗီြဒီယို၊ ေရဒီယိုကိရိယာတို႔ျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းသည္ တရားဥပေဒအရ  ပိတ္ပင္ထားသည္။

အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

ေကာ္မရွင္ဘက္မွလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ား၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပုဂၢလိကဌာနပိုင္းမ်ားႏွင့္လည္း မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရး၊ ျပည္သူအသိပညာေပးေရး၊ အေထာက္အပံ့ေပး 
ေရး၊ အသိႏိုးၾကားေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာတို႔မွတစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ 
ခဲ့ျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ ၉ဝ ေလာက္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

EMB

ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္တို႔မွ ေကာ္မရွင္ထံသို႔  ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္လိုလို စဥ္ဆက္မျပတ္ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ 
ကလည္း ေထာက္ပံ့သည္။

နည္းပညာအသစ္မ်ားကို ရယူျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ေကာ္မရွင္သည္ဝဘ္ဆိုက္အသစ္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္တည္ေထာင္လိုက္ျပီျဖစ္သည္။
၎သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမ်ားမ်ားႏိုင္မွ်မ်ားမ်ား မွ်ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ 
အဂၤလိပ္ႏွင့္ တြန္ဂန္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ဘက္မွလည္း ဝဘ္ဆိုက္သည္ တြန္ဂါရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျပဴတင္း 
ေပါက္သဖြယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကို မဲဆႏၵနယ္မ်ား ခ်မွတ္ပံု၊ 
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အမတ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္၊ မဲ႐ံုေနရာမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား၊ မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးေလသည္။ ဝဘ္ဆိုက္မွလည္း စတင္တည္ေထာင္ေသာ ပထမလတြင္ 
ပင္ ကမ႓ာအႏွံ႔ကဝင္ၾကည့္ႏႈန္း ၃၁ဝဝဝ ေခါက္ရွိသြားၿပီးျဖစ္ၿပီး ကိန္းအေရအတြက္မွာ ဆက္လက္တိုးတက္ 
လ်က္ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္တို႔၏ ေနရာက႑ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔တြင္ ေျပာထားသည့္  
အတိုင္း “ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အက္ဥပေဒမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည္။ ”ေကာ္မရွင္ဘက္မွလည္း 
လိုအပ္လာသည့္ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္/ေတာင္းခံခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎အေနႏွင့္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ခေရာင္းဥပေဒဌာနတြင္ ဥပေဒျပဳ 
ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပႆနာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးရွင္းလင္းရန္ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။ 

အခြင့္အေရးႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား

ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လုပ္ေဆာင္နည္းလမ္းၫႊန္တစ္ခု  
ကို ၎လုပ္ၿပီး ၎တာဝန္ရွိေသာအရာမ်ားအတြက္ လက္ရွိတြင္ေရးဆြဲေနေလသည္။ ယခုေလာေလာ 
ဆယ္တြင္ လက္ရိွရွိေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အင္မတန္မွ ကြ်မ္းက်င္ၿပီး ၎တို႔အားလိုအပ္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္လည္း ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ကြ်မ္းက်င္ေနေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ဆံုး႐ံႈးသြားပါက ၎၏ လည္ပတ္ႏုိင္စြမ္းကို သိသိသာသာထိခိုက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္လည္း အသစ္သာသာရွိေသးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္း 
ျပဳစုရန္ အာ႐ံုစိုက္ထားေလသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ခုမွ မလုပ္ရေသးေပ။ 
၎အေနႏွင့္ ပိုမိုၿပီးတည္ေဆာက္ပံု စနစ္က်ေသာ စီမံကိန္းစနစ္ကို ဖန္တီးရန္လိုအပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ 
အစည္းအ႐ံုးေရြးေကာက္ပြဲ၊ စာရင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လႈံ႔ေဆာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအသိပညာေပး 
ေရးပဏာမလႈပ္ရွားမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပြဲႀကီးမ်ားအတြက္အလုပ္စီမံကိန္းႏွင့္အတူတြဲၿပီးလုပ္ရမည္။ ထိုအထဲ 
တြင္ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေသာ စီမံကိန္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး စီမံကိန္းမ်ားပါဝင္သည္။
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ပါဝင္ပတ္သက္သူဆုိသည္မွာ မည္သူတို႔ျဖစ္သနည္း ႏွင္ ့
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑မွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း

ပါဝင္ပတ္သက္သူဟူသည္မွာ EMB လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း “အက်ိဳးအျမတ္” ပါဝင္ပတ္သက္ေန 
ေသာ တစ္သီးပုဂၢလပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို EMB 
၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးပံုမ်ားေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ခံစားရျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔က တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ေသာ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ EMB ႏွင့္ ပိုမိုေလ်ာ့ရဲ 
ေသာ ဆက္ဆံေရးသာရွိသည့္ ဒုတိယတန္းစား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားဟု အမ်ိဳးအစားခြဲျခားႏိုင္သည္။ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ၿပီး ပြင့္လင္းေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ယံုၾကည္မႈကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ၿပီး EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
လည္း ပိုမိုယံုၾကည္လာေစႏိုင္သည္။

အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား

အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အုပ္စုမ်ားပါဝင္သည္။

• ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား
• EMB ဝန္ထမ္းမ်ား
• အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္
•  လႊတ္ေတာ္မ်ား
• ေရြးေကာက္ပြဲပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးဌာနမ်ား
• တရားစီရင္ေရးစနစ္
• ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာသူမ်ား
• မီဒီယာ
• မဲဆႏၵရွင္မ်ား : မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေနာင္မဲေပးရမည့္သူမ်ား
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• CSOs (အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)ႏွင့္
• အလွဴရွင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေထာက္အပံ့ ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ား

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားသည္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ EMB 
မ်ား အေနႏွင့္ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ 
၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္။ အကယ္၍ EMB မွ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိ ၎တို႕အေပၚတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔၏ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျခံဳငံုပါဝင္ပတ္သက္သူ၏ေထာက္ခံမႈကို ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေစမည့္ ေဝဖန္ 
ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ဆိုပါက တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုေျပာင္းလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ  ႏိုင္ငံတြင္ 
ကဲ့သို႔ EMB တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွေရြးေကာက္ခံမ်ားက အခြင့္အျပည့္ရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံထား 
ရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မကၠဆီကိုတြင္ကဲ့သို႔ မဲေပးခြင့္မရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံထား 
ရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ EMB အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ရန္အတြက္ ပံုေသတည္ေဆာက္ထားေသာ 
ဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ရပ္ရွိေလသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားသည္ တံခါးဖြင့္မူဝါဒကိုထိန္းသိမ္းက်င့္သံုးေသာ၊ ႏိုင္ငံ 
ေရးပါတီမ်ားအားလံုးႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ေလးစားသမႈႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ၊ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းၿပီး 
မွ်တကာ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုအေရးတယူရွိေသာ EMB အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈ
ပုိမိုရွိႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔သည္ သာတူညီမွ် ဆက္ဆံျခင္းခံရၿပီး EMB က 
အခြင့္အလမ္းအတူတူႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အတူတူေပးကမ္းျခင္းခံရသည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ အေရး 
ႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါက ပိုမိုအႀကိမ္ 
ေရ စိတ္စိတ္ေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈအတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ၿပီး 
EMB ၏ အခ်ိန္ဇယားမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေလသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကေနဒါ၊လီဆိုသိုႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ စီမံခ်က္မ်ား 
ရွိသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ EMB သည္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
ေကာ္မတီတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရွိသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ဥပေဒအရ EMB သည္ 
အစိုးရအဆင့္တိုင္းတြင္ ျမိဳ႕အဆင့္မွ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္အထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ 
မ်ားတည္ေထာင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေလၿပီး မကၠဆီကိုတြင္ EMB ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မဲေပးခြင့္ မရွိေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔လုပ္ရသည္။ အျခားေသာ ၾသစေၾတးလ်ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္လည္း 
၎တို႔အေနႏွင့္ ဥပေဒက ဤကဲ့သို႔လုပ္ရန္ ျပ႒ာန္းမထားေသာ္လည္း တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာရန္အတြက္ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေလသည္။ EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေဆြး 
ေႏြးရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္တစ္ျပိဳင္တည္း (တစ္ေခါက္စီခြမဲေတြ႕ဘဲ) ေတြ႕ဆုံရန္လုိသည္။ အစည္း 
အေဝးမွတ္တမ္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသို႔ ၎တို႔တက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မမွတ္မိသည္ 
ျဖစ္ေစ ျပရန္လိုအပ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအျပင္ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ EMB မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ 
အခန္းအနားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
၎၏ ဆက္ဆံေရးကိုျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ  
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ဥပမာမ်ားမွာ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးဌာနမ်ားသို႔ ရင္းႏွီးေစရန္ သြားေရာက္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပး 
ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ 
မီဒီယာအင္တာဗ်ဴးမ်ား သို႔မဟုတ္ EMB မွ ဦးစီးက်င္းပေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း လူသိရွင္ၾကား 
စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ/အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား အားလံုးကို 
တန္းတူညီမွ်ေသာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ ေပးထားသင့္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို EMB ၏ ဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ 
ျခင္းတို႔  တည္ေဆာက္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
ရန္ အေရးႀကီးသည္။ EMB ႏွင့္ အဓိက ဆက္ဆံေနရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ EMB ၏ စူးစိုက္မႈမ်ား၊ဦး
စားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ေပးေသာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အသံုးဝင္လွေသာ 
နည္းတစ္နည္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုၿပီးတိုင္း EMB အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို တိုးတက္ေအာင္မည္သို႔လုပ္မည္ဟူေသာ 
အေထြေထြတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းသည္အက်ိဳးရိွေစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မည္သည့္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးမဆိုအတြက္ ၎တို႔၏မည္သည့္အဆိုကိုမဆို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းသည္လည္း အေရးပါ 
လွသည္။

EMB ဝန္ထမ္းမ်ား

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ပံုေသ၊ ယာယီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ခန္႔အပ္ထား 
ေသာ ဝန္ထမ္းဟူသည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။ EMB အေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြား 
ကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ျခင္းမရွိပါက ေအာင္ျမင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ EMB ႏွင့္ ၎၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ သစၥာမရွိေသာ ဝန္ထမ္း 
မ်ားသည္ EMB ၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစလိမ့္မည့္ သို႔မဟုတ္ တင္ဒါႏိုင္လိုေသာ ပစၥည္း 
တင္ပို႔သူတို႔၏ လာဘ္ထိုးျခင္းသို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔၏ လာဘ္ထိုးဖ်က္ဆီး 
ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ မေပ်ာ္ပိုက္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းတြင္ပင္ ဆႏၵျပျခင္း 
မ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို လမ္းခြ်တ္ေခ်ာ္ေစလိမ့္မည္။

EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သစၥာရွိၿပီး အလိုအေလ်ာက္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ EMB ၏ 
တန္ဖိုးျမင့္တက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္ဟု တထစ္ခ်ယူဆျခင္း 
မျပဳႏိုင္ေပ။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ သစၥာရွိျခင္းႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုသည္။ ပညာရွင္ဆန္ေသာ EMB တစ္ခု၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ အားသာခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ၎၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔သည္ သေဘာသဘာဝ 
အရကုိပင္ အခ်ိန္ကုန္သည္ႏွင့္ထုိက္တန္ၿပီး တုိင္းျပည္သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ႀကီးႀကီးမားမားအေထာက္ 
အပံ့ျဖစ္ေစသည္ဟု ႐ိုး႐ိုးသားသားေျပာႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္လည္း အျမဲမျပတ္ အာ႐ံုစိုက္ 
ထားသင့္သည္။ EMB အေနႏွင့္၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႐ိုး႐ိုးသားသားႏွင့္ မွ်မွ်တတဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ 
သည္။ လစာႏႈန္းထားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုအျပိဳင္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား လိုအပ္ျခင္းကို သတိျပဳေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ 
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးျခင္း၊ တူညီေသာအခြင့္အေရးရေစရန္ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ အေလ့အထကုိ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
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၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို တိုးျမင့္ၿပီး ကြဲျပားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းထဲတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲ 
ေပးျခင္းတို႔လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားမွာ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားအစုအတြက္ 
ႏွင့္ EMB ၏ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး အတြက္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတစ္ခုစီတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္ စိတ္တူကိုယ္တူလူသိုက္ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕စည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္သာမဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းတြင္ စနစ္တက်ေရာအလြတ္တ
န္းသေဘာမ်ိဳးႏွင့္ပါ အသင္းအဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားျပဳၾကေလၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို အားေကာင္း 
လာေစၿပီး ေရြးေကာကပ္ြဲလပုင္န္းစဥတုိ္႔အေပၚ အခ်နိၾ္ကာလာသည္ႏငွ္အ့မွ် အေထာက္အပံရ့ေစေလသည။္ 
ထိုအခ်က္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရေသာ လုပ္ေဆာင္မႈယႏၲရား 
ပါဝင္မႈ နည္းေသာစနစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အားလံုး စာပို႔စနစ္ႏွင့္ မဲေပးျခင္း နည္းစနစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းမ်ိဳးကို 
စဥ္းစားေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

EMB အေနႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း 
သင့္သည္။ ၎တို႔ကုိ ပညာရွင္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံခန္႔ခြဲေရး၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ျဖည္းျဖည္း 
ခ်င္းနားလည္ေအာင္ေျပာျပၿပီး ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝမွန္ကန္စြာ တံု႔ျပန္ရမည္။

အစိုးရပံုစံေအာက္ရွိ EMB မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားေသာEMB မ်ားသည္  
၎တို႔၏  ဝန္ထမ္းပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အဆင္အေျပဆံုးပံုစံႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းကို ကန္႔သတ္ႏိုင္မည့္  
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျခင္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ခံထားရႏိုင္ 
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ EMB မ်ိဳးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္ EMB ၏ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးအျမတ္ေပးစြမ္းျခင္းထက္ EMB ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ထားေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားေပၚ 
တြင္ ပိုမိုမူတည္ႏိုင္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္

EMB အေနႏွင့္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ျဖင့္ အားေကာင္းေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုျဖစ္ 
ေအာင္ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ EMB ၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြက္ အေကာက္ 
ခြန္ (သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ အစိုးရပံုစံေအာက္တြင္ရွိေသာ EMB မ်ား 
သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဘာင္အကန္႔အသတ္အတြင္းတြင္သာလုပ္ရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 
လပုင္န္းစဥမ္်ားကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ေသာ ျမိဳ႕အာဏာပိငုမ္်ားႏငွ္ ့ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး 
တစ္ခု တည္ေထာင္ထားရန္လည္းလိုအပ္သည္။ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ EMB သည္ အစိုးရဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ားကို (ေဒသဆိုင္ရာ EMB မ်ားအေနႏွင့္လည္း ျမိဳ႕အာဏာပိုင္ကို) မဲ႐ံုအခန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စား 
လွယ္ဌာနမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ရွိသူအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေစလႊတ္လိုက္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား 
ကို ႀကိဳပို႔သယ္ယူျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကိစၥမ်ား 
အတြက္ မွီခိုအားထားေနရေလသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားကိုဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ကိုယ္စား 
လွယ္ဌာနမ်ားကို တင္သြင္းျခင္းအတြက္ အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းသည္  မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 
ရယူလက္ခံမႈလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေလသည္။ EMB မ်ားအေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္အာဏာ 
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ပိုင္၏ စာရင္းစစ္ျခင္းကိုခံရႏိုင္ၿပီး ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားစာစစ္ေဆးေရးမွဴးတို႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆး 
မႈတို႔ကိုလည္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရႏိုင္သည္။ EMB အေနႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲဌာနကို မီွခိုေနရၿပီး အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္ကို လံုျခံဳေရးအတြက္ မွီခိုရကာေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ကို မွီခိုရႏိုင္သည္။

EMB အေနႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားလံုးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားထံမွ ၎ EMB လိုအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အသိေပးၿပီး ပံုမွန္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔လုပ္ပါက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးတို႔ 
အဆင့္ျမင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ EMB ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တို႔အတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားကို EMB မွ မွီခို 
ေနရေသာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ဌာနတို႔အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ပံုေသအလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ 
အုပ္စု သုိ႔မဟုတ္ အျပန္အလွပတ္သက္မႈရွိသည္ ေကာ္မတီတစ္ခုရွိပါက အသံုးဝင္ႏိုင္ေလသည္။ လြတ္ 
လပ္ေသာ EMB တစ္ခုအတြက္ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ တရားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကဲ့သို႔ေသာ 
ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုသည္ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ကိုယ္စားျပဳရန္အတြက္ အျပန္အလွန္ 
ပတ္သက္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိခ်ဳပ္မွဴးသည္ 
အစိုးရကို ထိုကိစၥအတြက္ သီးသန္႔ခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေလသည္။

EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံလႊာမ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စစ္ၿပီး ၎၏ ဘ႑ာ 
ေငြကို ခ်မွတ္ေပးရေသာ ဌာနႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ထိုဌာနသည္ EMB ၏ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၎၏ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေရးႀကီးေသာ ဘ႑ာေငြလိုအပ္မႈ သေဘာသဘာဝကို ရင္းႏွီးမႈ 
ရွိေအာင္လုပ္ထးရမည္။ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရန္အတြက္လည္း အေကာက္ခြန္ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ EMB ၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေငြထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ အစီရင္ခံစာ 
တင္ေသာစနစ္တို႔ကို ယံုၾကည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

EMB ၏ လႊတ္ေတာ္၊ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ အခက္ခဲမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အစီ 
အစဥ္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္ အစိုးရ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားထံသို႔ EMB ၏ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
စီစဥ္ေပးမႈသည္ EMB ႏွင့္ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူတုိ႔၏ က႑ပံုစံကို ျမႇင့္တင္ေပး 
လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္

EMBမ်ားအေနႏွင့္  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္းတို႔တြင္ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေသခ်ာေပါက္ထည့္သြင္း စဥ္းစား 
ျခင္းခံရေစရန္ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူထံမွ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တံု႔ျပန္မႈရေစရန္ 
အတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္ရရိွရန္လုိအပ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္ရရန္ 
မွာလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ လုပ္ပံုလုပ္နည္းအတိုင္း ဆက္သြယ္လိုက္႐ံုပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ၾသစေၾတးလ်တြင္ ထိုအရာသည္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ အထူးသီးသန္႔ ရပ္တည္ေနေသာ ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး 
နမ္ဘီယာတြင္ ထိုအရာသည္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူျဖစ္သည္။ ေဆာ္လမြန္ကြ်န္းစုႏိုင္ငံ 
တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္မွ EMB ၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။
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ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဟူသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအပါအဝင္၊ ဥပေဒမ်ားစြာတို႔ကို ခ်မွတ္ရန္ 
ႏွင့္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ကို အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားအားလံုး၊ EMB ၏ စာရင္း 
အပါအဝင္တို႔ကို စစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အရ EMB သည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲအစီရင္ခံစာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အစီရင္ 
ခံစာတို႔ကို တင္သြင္းရေလသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ  ဆက္ဆံေရးရွိျခင္း သည္ EMB အား 
၎၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြအဆိုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို နားလည္မႈ အခ်ိဳ႕တဝက္ရွိေသာ 
ဌာနျဖင့္ ဆက္ဆံကိုင္တြယ္ျခင္းျပဳမည္ဟူေသာ အသိေပးအစီရင္ခံစာကို တင္ျပႏိုင္ေလသည္။

ေကာ့စတာရီကာတြင္ EMB ဘက္မွ ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ 
အဆိုတင္သြင္းႏိုင္ေလသည္။ ကေနဒါႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းတြင္မူ၊ ထိုကိစၥမ်ိဳးကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရ႐ံုးမွ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း EMBဘက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားသည္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ EMB အေနႏွင့္  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း (စာမ်က္ႏွာ ၄၂၂ ရွိ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းကို ၾကည့္ပါ) ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္တာဝန္မရွိေသာ ျဗိတိန္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သက္ဆိုင္ရာအပိုင္း၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေပၚေပါက္ 
ကာစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမူေဘာင္ ဖန္တီးေရးအတြက္ အထူးအေရး 
ပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ EMB မ်ားအေနႏွင့္ EMBကို သင့္ေတာ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
လုပ္ခြင့္မေပးမီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရး၏ အေရးပါပံုတို႔ကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေကာင္းေကာင္း သိရွိ 
နားလည္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ တာဝန္အရဆက္ဆံမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္သင့္သည္။ မာလာဝီတြင္ 
၁၉၉၇ ႏွင့္ တီေမာ-လက္စ္တီတြင္ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ တြင္ ျဖစ္သြားသကဲ့သို႔ အခ်ိန္ဆြဲေႏွးဖင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ EMB ၾကား သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကားတြင္ နားလည္မႈ သို႔မဟုတ္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တို႔ကို ထိခိုက္ခဲ့ရေသာ ဥပမာအေျမာက္အျမားရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးမည့္ဌာနမ်ား

EMB အေနႏွင့္ EMB ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ EMB အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား၊ EMB စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအရာတို႔၏ 
တရားဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တို႔ကို စိန္ေခၚေသာအရာမ်ား အစရွိေသာကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းရန္အာဏာရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးသည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရ 
ႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ တရားစီရင္ေရး သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးတစ္ပိုင္းတစ္စပါေသာ သို႔မဟုတ္ သိပ္ 
စနစ္တက်မဟုတ္ေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးဌာနမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ EMB 
၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘက္မွ ထင္ျမင္ခ်က္တို႔ကို သက္ေရာက္မႈအားေကာင္းႏိုင္သည္။

EMB ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိုသူတို႔အား အသိေပးျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ EMB ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ရရွိေစျခင္းႏွင့္ EMB ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
ပံုမ်ားအားလံုးကို လာေရာက္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚျခင္းအပါအဝင္ ထိုဌာနမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ 
ပြင့္လင္းမႈရွိျခင္းသည္ ဆက္ဆံေရးကို ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္သည္။ ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ EMB 
သို႔မဟုတ္  ထိုပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးဌာန၏  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လြတ္လပ္မႈကို ဆုတ္ယုတ္ေစ 
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ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္မည့္ဟန္မေပါက္ေအာင္မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမ်ိဳးသည့္ EMB ဘက္မွ 
ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရသည့္ တာဝန္က႑ကို ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရလွ်င္ ပိုအေရးႀကီးၿပီး မၾကာခဏလည္း 
ထိုသို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။ (EMB သို႔  တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအရင္ေရာက္ၿပီး ေနာက္မွအဆင့္တက္သြားသည္ဟု 
ပံုစံျဖင့္ တြက္လွ်င္ပင္ျဖစ္သည္)

ထိုဌာနမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို စံုဟမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ EMB ဘက္မွ ပညာ 
ရွင္ဆန္ၿပီး ပူးေပါင္ပါဝင္ရန္  အင္မတန္မွအေရးပါလွသည္။ EMB ဘက္မွ ေျဖရွင္းေရးဌာန၏ ဆက္ဆိုင္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေနရာကိုၾကည့္႐ႈကိုင္တြယ္မႈကုိ ေႏွာင့္ယွက္လွ်င္၊ ထိုဌာနမ်ား၏ 
အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡႏွင့့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပသေသာ အေထာက္အထားမွာ 
ပညာရွင္မဆန္လွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္

တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဌာနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ EMB  ၏ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနႏိုင္သည္။ EMB အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု မသကၤာေသာ 
အရာမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္ တရားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအေျဖတစ္ခုခု 
ထုတ္ရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တရား႐ံုးစနစ္ေရွ႕ေမွာက္သို႔သြားရန္အတြက္ ရဲဌာနႏွင့္တရားလိုေရွ႕ေန 
အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေကာင္းလိုလိမ့္မည္။ EMB ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တရားေရးရာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အရပ္သားတို႔၏ တရားစြဲဆိုခ်က္ 
ျပဳျခင္းတို႔ကို ခံရႏိုင္ၿပီး။ EMB ၏ ဦးစီစီမံေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးပံုမ်ားမွာလည္း ခံု႐ံုးအတင္ခံရႏိုင္ေလ 
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံသကဲ့သို႔ပင္ EMB ဘက္မွလည္း 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပညာရွင္ဆန္၊ ထိေတြ႕ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး 
ရွိေစရန္ အင္မတန္ကို အေရးႀကီးသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး/ေထာက္ခံအတည္ျပဳေရး အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား

EMB အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုႀကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား၊ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးေသာ အဖြဲ႕ 
မ်ား (ခန္႔ထားေသာေနရာတြင္) ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခုကို ထိန္း 
သိမ္းဖန္တီးထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား (ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြင္းဝင္ေရာက္ကူညီႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္သူမ်ား) ေထာက္ခံ အတည္ျပဳေပး 
ေသာအဖြဲ႕မ်ား (သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားေသာ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳေရး (ထိုသို႔မဟုတ္ပါက) 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု၊ အထူးသျဖင့္ အဓိက႐ုဏ္းၿပီးခ်ိန္ပတ္ဝန္းက်င္) ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား (ဝင္ေရာက္ကူညီႏိုင္ေသာ အာဏာမရွိဘဲ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ယူၿပီး အစီရင္ခံ႐ံုမွ်သာလုပ္ရေသာ) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အဓိကအေရးပါေသာ 
သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ EMB အေနႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရထားေသာ ႐ိုးရွင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်ျပၿပီး 
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီေသာ ထိေရာက္ၿပီး အခ်ိန္တက်လုပ္ေဆာင္မႈယႏၲရားမ်ားကို က်င့္သံုးျပသြားရန္လိုသည္။

EMB အေနႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လုပ္သည့္ ေဟာေျပာပြဲ 
မ်ားကို က်င္းပၿပီး/သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး မဲေပးရမည့္ေန႔မတိုင္မီ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ အလိုတြင္ 
ေရရညွ ္ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာေရးမွဴးလပုမ္ည္သ့မူ်ားႏငွ္ ့ေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာေရး စမီကံနိ္းေရးဆြဲမည္သ့မူ်ား 
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အတြက္ လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မဲေပးရမည့္ရက္မတိုင္မီ ရက္အနည္းငယ္အလုိ ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ ေရတို 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား တာဝန္ခ်မွတ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ 
ရွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ ထပ္လုပ္ႏိုင္ေသးသည္။ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား 
တက္ေရာက္ေစကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား EMB ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာျပေစျခင္းမွာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သူမ်ား မ်ားလာ 
သည္။ EMB မွ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတို႔၏ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းဆိုင္ရာ အစီ 
အစဥ္မွာလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ၏မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္ 
တို႔ကိုနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ၎တုိ႔အား ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးရာတြင္ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္ေသာ  ၎တုိ႔ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အား ဦးစီးကမကထလုပ္ေပးေသာ အသင္းအဖြဲ႕  
အား ၎တို႔ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို  EMB ၏ ေရွ႕ေမွာက္ 
သို႔ယူလာရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ EMB လုပ္ပံုလုပ္နည္းက်င့္ထံုးကို စံျပအေနႏွင့္ လိုက္နာရန္လိုသည္။ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွာ ၎တို႔ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စံၫႊန္းမ်ားကို သတ္မွတ္လိုၾကသည္။  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာမည့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ပိတ္ပင္အေရးယူမႈမ်ားတြင္ ေထာက္ခံအတည္ 
ျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း ပါႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္မွသာ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ သံတမန္ေရးရာဆိုင္ရာ ျပန္လည္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ 
ေသာေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

ေရွး႐ိုးစဥ္လာ မီဒီယာ

ေရွး႐ိုးစဥ္လာမီဒီယာဟူသည္မွာ ျပည္သူလူထုအား EMB ၏ ခ်မွတ္ေသာတာဝန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္ 
EMB ၏ အဓိက မဟာမိတ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ 
တို႔ျဖစ္သည္။ သတင္းစာဖတ္ေသာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ၿပီး ေရဒီယိုမွန္မွန္ နားေထာင္ေသာသူမ်ားသည္ 
အျခားသူမ်ားအား ၎တို႔ဖတ္ခဲ့၊ ၾကည့္ခဲ့၊ ၾကားခဲ့ရသည္တို႔ကို ေျပာျပလိုစိတ္ ရွိၾကသည္။

EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ မီဒီယာႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ေရးတစ္ခုကို ျမႇင့္ 
တင္ေပးႏိုင္သည့္ မီဒီယာ ဆက္ဆံေရးဗ်ဴဟာတစ္ခုလိုၿပီး EMB ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအပါအဝင္ မီဒီယာသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိတိက်က် ေသခ်ာေပါက္သိရွိေစရန္လည္း လုပ္ 
ေဆာင္ရမည္။ EMB အေနႏွင့္ မီဒီယာႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ မျမႇင့္တင္ 
ႏိုင္ခဲ့ပါက မမွန္ကန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ၎၏ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈကို ယိုယြင္းေစႏိုင္ေသာ 
ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်မ်ားသည္။

မည္သည့္ EMB အတြက္မဆို မီဒီယာဆက္ဆံေရးဗ်ဴဟာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
အတြက္ ပါဝင္ေသာ အရာမ်ားတြင္ :

၁။  သက္ဆိုင္ရာ မီဒီယာႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း
၂။  EMB ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ တိတိက်က် သတင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသာ 

မီဒီယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ အဓိကက်ေသာ သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း
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၃။ မီဒီယာအား သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္လႊင့္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွား 
မႈရွိျခင္း

၄။ မီဒီယာအား ေပးေသာသတင္းအခ်က္အလက္တို႔သည္ ရွင္းလင္း၊တိက်ၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ 
နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ျပဳျခင္း

၅။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္အတြက္ အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲျခင္း
၆။ မီဒီယာအတြက္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးခန္႔အပ္ၿပီး မီဒီယာအတြက္ EMB အတြင္းတြင္ ဦးစီးမႈ 

ဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္တစ္ေနရာ ဖန္တီးေပးထားျခင္းႏွင့္
၇။ EMB အတြင္း မီဒီယာ ဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

မီဒီယာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ EMB အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ :

၁။  ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
၂။  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ မီဒီယာျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္း
၃။  မီဒီယာေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္က်င္းပေပးျခင္း
၄။ အသင့္ရွိေသာ EMB မီဒီယာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိ တစ္ဦးထားရွိျခင္း
၅။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မီဒီယာသတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ လက္စဲြစာအုပ္ 

ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
၆။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာ ကိစၥမ်ားအတြက္ မီဒီယာေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
၇။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မီဒီယာသို႔ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

ရရွိေစျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲမ်ားသည္ အနည္းဆံုး အပတ္စဥ္ 
ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သေလာက္ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ EMB အေန 
ႏွင့္ မီဒီယာဆက္ႏြယ္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူရန္အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တည္ 
ေထာင္ရန္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာမီဒီယာေလာက ေနာက္ခံရွိၿပီး မီဒီယာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေလးစားျခင္းခံရေသာသူ 
တစ္ဦးအား ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အႀကံေပးျခင္းကို လက္ခံသင့္သည္။

EMB မ်ားအေနႏွင့္လည္း ေၾကျငာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာႏွင့္ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေၾကျငာမ်ား သို႔မဟုတ္ EMB အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ ေနရာက႑တစ္ခုမွ 
ပါဝင္ပါက ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ကိစၥအေနႏွင့္ဆက္ဆံရန္လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ 
ပညာရွင္ဆန္ၿပီး ႐ိုးသားမႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မီဒီယာ၏ 
အစီရင္ခံမႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိေသာေၾကာင့့္ EMB အေနႏွင့္ ေရွး႐ိုးစဥ္လာမီဒီယာမ်ားမွ 
ထုတ္ေဝေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကီးမွဴးေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေကာင္းလိုႏိုင္မည္။ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား အေၾကာင္းပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ျပ 
ထားေသာ သတင္းမ်ားကိုလည္း နားစြင့္ေနရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။ ၎အေနႏွင့္ မဲဆြယ္မႈအသံုးစရိတ္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ ကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အမတ္ေလာင္း 
မ်ား၏ မဲဆြယ္ပြဲေက်ာ္ၾကားမႈ၏ ပမာဏအေလ်ာက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံရန္လိုအပ္သည္။ 
EMB အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း လုပ္ရပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေဝဖန္ေထာက္ျပေသာ လူသိ 
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ရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို တာဝန္ခံရန္လိုအပ္လိမ့္မည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
မီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံကြာျခားႏိုင္ၿပီး ဌာနတြင္းမွ သို႔မဟုတ္ 
စီးပြားျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေသာ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳျခင္းမွတစ္ဆင့္ႏွင့္ 
စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုေဆာင္းခ်က္မ်ား၊ တီဗီြႏွင့္ ေရဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 
အင္တာနက္ သတင္းအခ်က္ေပးျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

လူမႈမီဒီယာ

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူမႈမီဒီယာမ်ား အသံုးျပဳမႈ လတ္တေလာကာလတြင္ ျမင့္တက္ 
လာျခင္းသည္လည္း EMB မ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေစာင့္ 
ၾကည့္ရန္လြယ္ကူေသာ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ မီဒီယာမ်ား (သတင္းစာ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန 
မ်ား) မွ ထုတ္ေဝျခင္းထက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လူမႈမီဒီယာ သံုးသူမ်ားအၾကား ဆက္တိုက္ 
နီးပါးဆိုသလိုပင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိကာ အလံုးစံုျခံဳငံုသံုးသပ္ေလ့လာမႈျပဳရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပင္ျဖစ္သြား 
သည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထိုင္ခ်ေသာ အင္တာနက္ဆိုက္မ်ားမွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ အရာ 
မ်ားသည္ ထိုအရာမ်ားအား တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ကို ခက္ခဲသြားေစသည္။ EMB တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ႏွင့္ မွ်ေဝရန္အတြက္ လူမႈမီဒီယာကို သံုးေလ့ရွိၾကၿပီး EMB ကိုလည္း 
ရွိေစခ်င္ၾကကာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားကို တိတိက်က်ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ 
ေျဖရွင္းေပးေစလိုၾကသည္။ လူမႈမီဒီယာမ်ားကိုသံုးေသာသူမ်ားသည္လည္း အင္တာနက္ကို ပံုေသအထိုင္ 
ခ်စက္မ်ားထက္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတိုးတက္ျမင့္မားလာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ မီဒီယာဆက္သြယ္မႈမ်ား အားလံုးကို EMB 
အား ကိုယ္စားျပဳေသာ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူထံမွ တစ္ဆင့္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ 
မ်ားႏွင့္ စနစ္က်ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ထားေသာ မီဒီယာထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးသည္ သိပ္မဆီ 
ေလ်ာ္လွပါ။ သတ္မွတ္ထားေသာအေနႏွင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ မီဒီယာခ်န္နယ္အမ်ားအျပား (ဥပမာ- 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ ယူက်ဴဘ္၊ တြစ္တာ အစရွိသည္ျဖင့္) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ထိုခ်န္နယ္မွခြင့္ျပဳေသာ ကန္႔သတ္ 
ေဘာင္အတြင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်န္နယ္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုဆက္သြယ္ရေသာ တာဝန္ကို သြက္သြက္လက္လက္ေျဖၾကားႏိုင္ၿပီး အခ်က္အလက္အမ်ားစုကို 
အဆင့္ဆင့္ခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ ေျဖၾကားရေသာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္မဆန္ေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို လႊဲေပးထား 
သင့္သည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ား

EMB တည္ရွိေနရျခင္းသည္ ပံုမွန္မဲေပးေသာ သူမ်ားသာမဟုတ္ဘဲ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာသူမ်ား 
ကိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ အဓိကအေနႏွင့္ တည္ရွိေနရျခင္းျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုယ္စား 
EMB က မ်ားျပားၿပီး ဝန္က်ယ္လွေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 
၎၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အျမဲမျပတ္ အသိေပးေနရၿပီး EMB ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုေတာင္းခံရမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ CSOs (အရပ္ဖက္ 
ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္သာလွ်င္ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုကုိ ကိုယ္စားျပဳ 
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး EMB အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သာ ဆက္ဆံရန္လိုၿပီး 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားႏိုင္သည္ ဟူေသာယူဆခ်က္သည္ မွားယြင္းေလသည္။
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EMB အေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းမွအက်ိဳး 
အျမတ္မ်ား ရရွိႏိုင္သည္။ လုပ္ယူႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ စံုစမ္းႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူေမးျမန္းႏိုင္ေသာ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ 
ေရးဌာနမ်ားတြင္ အႀကံေပးစာထည့္ရန္ ပံုမ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ိဳးရွိေသာ 
ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ “ခန္းမက်ယ္” ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ားတို႔ ပါဝင္သည္။ EMB ၏ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာလူမ်ား၏ စာရင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္ 
အလက္အေသးစိတ္တို႔ကို ပံုမွန္ဆိုသလို ျပည္သူလူထုအၾကားခ်ျပေပးေနျခင္းသည္ အင္မတန္မွ အဖိုး 
တန္လွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 
အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ရွိ ၎၏ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ဆက္သြယ္ 
ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လမ္းၫႊန္တစ္ခုအေနႏွင့္ EMB မွ ထုတ္ေဝထားေလၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ရွိ ရာထူးအႀကီးစားဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုအား သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးအရာရွိမ်ား
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရေလသည္။ ဖီဂ်ီတြင္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၌ လုပ္သြားေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ႐ံုးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ပံုလုပ္နညး္မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ 
တုန္႔ျပန္မႈအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ စိတ္ထားသေဘာထား ေက်နပ္မႈစစ္တမ္း 
ကို နမူနာျပဳလုပ္ထားေသာ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ EMB သည္ မဲ႐ံုမွမဲေပးၿပီးထြက္ခြာလာေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အင္တာဗ်ဴးလုပ္ေသာ 
စစ္တမ္းေကာက္ စနစ္တစ္ခုကို စီစဥ္ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ ၎အေနႏွင့္လည္း အမတ္ေလာင္းမ်ား၊  
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊  မီဒီယာႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ႐ံုးမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူတို႔ 
ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈကို စစ္တမ္းေကာက္မႈကို လည္းခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပို၍ေယဘုယ်အားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ 
တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ အုပ္စုလိုက္ စူးစမ္းရွားေဖြ သုေတသနျပဳမႈမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမွ ရရွိႏိုင္သည္။

EMB အေနႏွင့္ ျပည္သူထံမွလာေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ 
တိတိက်က် တုန္႔ျပန္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေႏွာင့္ေႏွးေသာ တံု႔ျပန္ေျဖဆိုခ်က္ သို႔မဟုတ္ တံု႔ျပန္ 
ေျဖဆိုျခင္း အလ်င္းမရွိခဲ့ပါက EMB အေနႏွင့္ျပည္သူအား မဲဆႏၵရွင္တို႔အေပၚ  အမႈထမ္းရြက္ရန္အတြက္ 
စိတ္ဝင္စားမႈမရွိေသာ ထိေရာက္မႈမရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္သြားေစႏိုင္သည္။ EMB အေန 
ႏွင့္လည္း မသန္စြမ္း၊ စာမတတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေဝးလံေခါင္သီေသာေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕ေနရေသာ 
သူတို႔အား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ 
ရန္အတြက္ ပိုမိုအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျပဳလုပ္သင့္သည္။ EMB အေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ အသိပညာေပးၿပီးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိနားလည္ေစရန္အတြက္ မီဒယီာကုိအသုံးခ်ႏုိင္ၿပီး 
ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရး ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ဆင့္ကဲမြမ္းမံမႈမ်ား 
လုပ္ထားေသာ ဝဘ္ဆိုက္ကဲ့သို႔ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ေၾကျငာေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို 
၎၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အျမဲတေစထိေတြ႕ေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ မီဒီယာဆက္ဆံေရးႏွင့္ မဲဆႏၵ 
ရွင္ အသိပညာေပးေရးတို႔အတြက္ EMB အတြင္းတြင္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုကို 
တည္ေထာင္ျခင္းသည္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ဆက္ဆံေနရေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ 
ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္တိုးတက္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးက႑တိုးတက္ေရး၊ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၊ လူ႔ 



318

အခြင့္အေရးမ်ားျပည္သူတို႔အား အသိပညာေပးေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရး 
မ်ားတို႔သည္လည္း EMB ၏ လႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံမ်ား 
ျဖစ္ေသာ ကြန္ဂို၊ ဂါနာႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ က်င့္သံုးသကဲ့သို႔ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံု 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ EMB အား ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္အႀကံေပးမႈျပဳႏိုင္ၿပီး 
၎တို႔အေထာက္အပံ့ျပဳေနေသာ EMB ၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေၾကျငာထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ 
အတြက္ ေဆြးေႏြးခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္သည္။ EMB အေနႏွင့္လည္း CSOs (အရပ္လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား) ႏွင့္ ၎တို႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ 
လုပ္ငန္းေဖာ္အျဖစ္ အသံုးခ်ရင္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
ဥပမာ- ယာယီေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပျခင္း သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 
အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဝမွ်ေရးအစီအစဥ္တို႔တြင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EMB 
မ်ားသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားၾကေလသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ တီေမာလက္စ္တီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္စနစ္တြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္အနည္းဆံုး 
သံုးဦး  ပါဝင္ရမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေလသည္( စာမ်က္ႏွာ ၂၈ဝ ရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းက႑ကို 
ၾကည့္ပါ)

အလွဴရွင္အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ကူညီေပးေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အလွဴရွင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကမ႓ာအႏွံ႔ ဒီမိုကေရစီတည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့ေပးေရးဆိုင္ရာတို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑သည္ ၎တို႔အား EMB အမ်ား 
အျပားအတြက္ ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းေဖာ္ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေစသည္။ အလွဴရွင္တို႔၏ ဘ႑ာ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ EMB ထံသို႔တုိက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ ၾကားခံမွတစ္ဆင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကဲ့သို႔ 
သြားျခင္းျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အျပန္အလွန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့အတြက္ 
သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားသည္တို႔ ရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢရံပံုေငြကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ိဳးျဖင့္လည္း 
တစ္ဆင့္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကဲ့သို႔ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ နီေပါတြင္ ျပဳလုပ္သြားသကဲ့သို႔ႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၂ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တီေမာလက္စ္တီတြင္ လုပ္သြားသကဲ့သို႔) ကုလသမဂၢ စုေပါင္းအလွဴေငြကဲ့သို႔ 
(ကင္ညာ၊ ဆူဒန္ႏွင့္ ယီမင္တြင္ လုပ္သြားသကဲ့သို႔)လည္း လုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ EMB 
အေနႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
အစီရင္ခံစာမ်ား အပါအဝင္ က်န္အလွဴရွင္တို႔၏ ေတာင္းဆိုေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ EMB ၏ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခြင့္ေတာင္းခံေသာ မည္သည့္ေတာင္းခံခ်က္မ်ားမဆိုသည္ 
ထိေရာက္မႈ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အခ်ိန္မီအတြင္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္သာျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္မ်ား၏ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္လည္း EMB အတြက္ ၎၏ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးစီမံမႈမ်ားႏွင့္ အလွဴ 
ဘ႑ာေငြမ်ား အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈျပအစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပသေသာယႏၲရားျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ 
အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း EMB ဘက္မွ ၎တို႔၏ အလွဴေငြဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ 
မ်ားကို ၎၏ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးပြဲမ်ား၊ ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာျဖန္႔ေဝမႈမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္း အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိေကာင္းေတာင္းဆိုႏိုင္ၿပီး ေသခ်ာေပါက္လည္း 
ေက်နပ္လက္ခံလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
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ဒုတိယအဆင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား

EMB ၏ ဒုတိယအဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ပမာဏသည္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကြဲျပားႏုိင္ေလသည္။

၁။  EMB အတြက္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား
၂။  ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္
၃။  ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ယက္မ်ား

EMBအတြက္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား

EMBသည္ နည္းပညာ၊ ကိရိယာ၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
ထုတ္ကုန္မ်ားအျပင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ အမ်ား 
အျပားကို မွီခိုရေလသည္။ EMB ဘက္မွ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားသည္လည္း ဆိုးဆိုးရြားရြား
ထိခိုက္မည္သာျဖစ္သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ားမွအခ်ိန္မီမလုပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္  စံခ်ိန္ 
စံၫႊန္း အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ခုရေစရန္အတြက္ EMB 
သည္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြင္းေရး စိတ္ဝင္စားမႈျပသလာေစရန္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 
ပညာရွင္ဆန္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈတို႔ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္၊ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္ 
သိကၡာ၊ ပညာရွင္ဆန္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္လိုက္နာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ EMB ၏ 
ဂုဏ္သိကၡာတန္ဖိုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပစၥည္းေထာက္ပံ့ ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ေပးသြင္းသူ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိသူမ်ားထံသို႔ မွ်ေဝျခင္း၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားကို သေဘာတူညီ 
ခ်က္ယူထားေသာ ေနာက္ဆံုးရက္အခ်ိန္မီ ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ 
ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရႏုိင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား 
၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားကိုစီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။

ျပည္သူအမ်ားစု

ျပည္သူအမ်ားစုသည္လည္း EMBတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဒီမိုကရက္ 
တစ္တန္ဖိုးႏွင့္ အာဏာပိုင္စိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနႏွင့္ EMB သည္လည္း 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။ ၎၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲ 
တြင္ ၎အေနႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သည္လည္း 
ေဘးရန္ကင္းရွင္းမႈ ရွိ/မရွိကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။၎၏ ဌာနအတြင္းအျပင္ဆိုင္ရာ ဆက္ 
ဆံေရးမ်ားတြင္ EMB အေနႏွင့္ ၎ကုိယ္စားျပဳေသာ တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဥပေဒစည္းကမ္းကို ေလးစားမႈရွိျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈကင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
႐ိုးသားမႈႏွင့္ လာဘ္စားမႈကင္းစင္ေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ အားနည္းေသာ ခြဲျခားခံျဖစ္ေသာ မသန္ 
စြမ္းသူမ်ား၊ စာမတတ္ေျမာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဝးလံေခါင္သီေသာအရပ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အပါအဝင္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ဝင္ထြက္ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ က်ား/မ အေရအတြက္ ညီမွ်ေရးကဲ့သို႔ေသာ ၎ 
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ကိုယ္စားျပဳတင္ျပေသာ တန္ဖိုးတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္သံုးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ EMB အေနႏွင့္
လူမႈေရးတာဝန္အစီအစဥ္မ်ားကို တည္ေထာင္ရန္အတြက္  အသိုင္းအဝိုင္းသုိ႔ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ 
အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ယက္မ်ား

EMBတြင္ ၎၏ လက္ရွိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း ထိုပတ္ဝန္းက်င္၏ မူဝါဒႏွင့္ အစီ 
အစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားရွိသည္။ EMB မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိုင္းအဝိုင္းအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးသည္ ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအေထာက္
အကူျပဳေရးတို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အရွိန္ျပင္းထန္လာေသာေၾကာင့္ အားေကာင္းလာ 
ေလသည္။ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲကြန္ယက္မ်ား ဖန္တီးလိုက္ျခင္းသည္ 
EMB မ်ားအတြက္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေလ့လာေရးအလည္အပတ္ 
ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ (ထိုလက္စြဲစာအုပ္၏ အခန္း ၁၁ ကို႐ႈပါ) ေဒသဆိုင္ရာ 
ကြန္ယက္မ်ားက ဗဟုသုတႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွ်ေဝေရးႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ 
ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းတို႔အတြက္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အရည္အေသြးကို 
ဆန္းစစ္ရာတြင္ အေျခခံအဓိကအားျဖင့္လိုအပ္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာသူမ်ားကလည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးၾကေလသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာႏွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ တစ္ကမ႓ာလံုး 
ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတာေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒသမ်ားအား ေၾကျငာခ်က္သည္ ဥပမာပင္ျဖစ္သည္။ နာမည္ေကာင္း ရယူလိုေသာ 
EMB တစ္ခုသည္ ၎၏ က်င့္သံုးပံုႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာရန္လိုအပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ျဖစ္ေန 
ေသာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အေျခအေနကိုလည္း သိနားလည္ရန္လိုသည္။

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

EMB အေနႏွင့္ ၎၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ခံမႈရရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ EMB ၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ ထားရွိေသာ ယံုၾကည္မႈကို အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္ 
သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကို ေမြးျမဴရန္အေရးႀကီးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ား 
သည္ ၎တို႔၏ “လြတ္လပ္မႈ” အရ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ခပ္တန္းတန္းသာ 
ေနေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးကို သံုးသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးရွိခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ထိုနည္းသည္ အက်ိဳးမျဖစ္လွေၾကာင္း 
သက္ေသအရျမင္ေတြ႕ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ EMB ဘက္မွ ႀကိဳးစားပန္းစားႏွင့္ ၎၏ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ သူ 
မ်ားႏွင့္ ခိုင္ျမဲေသာဆက္ဆံေရးတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းရန္မျပဳပါက ၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အေပၚတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းႏွင့္ သံသယျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ EMB ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တို႔အေပၚ ျပည္သူယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်မႈကို ပ်က္ျပယ္ေစႏိုင္သည္။
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အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ EMBအား ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈျပဳေစရန္အတြက္ လုိက္နာေစသည္။ထုိက့ဲသုိ႔ ဥပေဒမွ မျပ႒ာန္းသည့္တုိင္ေအာင္ ၾသစေၾတးလ် 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (AEC) သည္ ၎အေနႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကို 
ျပဳပါမည္ဟူေသာ တရားဝင္ကတိကဝတ္ေပးျခင္းမ်ိဳးကို ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။ (သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၁၁)

သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၁၁ - ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ေစ့စပ္-စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း 

ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (AEC) သည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အုပ္စုသံုးမ်ိဳးႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းသည္။

ႏိုင္ငံေရး ႏိုင္ငံေရးအရ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မူဝါဒကို ပံုေဖာ္ႏိုင္သည္။ ပါလီမန္ 
လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံအထူးဝန္ႀကီး၊ အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားထဲတြင္ ပါသည္။

အစိုးရႏွင့္ 
ေကာ္ပိုရိတ္

ပုဂၢိကႏွင့္ အမ်ားပိုင္း ဌာနပုိင္းမ်ားသည္ ကြ်ႏုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံေရာက္ 
ေစရန္ ကူညီေပးေလသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထဲတြင္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ 
သည္

အသိုင္းအဝိုင္း အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္ဗဟိုျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကို 
ပံုေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေလသည္။ အသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ား၊ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္း၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔ပါဝင္သည္။

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း

AEC (ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ကမ႓ာ႔အဆင့္မီ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည္။
AEC (ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္)မွလည္း စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေအဂ်င္စီႏွင့္ကိုက္ညီေသာ 
တိက်ရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေပးအပ္သည္
AEC (ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ဘက္မွမွ်ေဝထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ 
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကို အားေပးသည္။

AEC( ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းမႈကို လမ္းၫႊန္ျပသေသာ  
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေျခာက္ခ်က္

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ၿပီး 
ရည္ရြယ္ထားေသာ 
အခ်က္အလက္ 
ရွိျခင္း

ကြွႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရမည္ 
ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္း 
ျခင္း။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အားစိုက္ထုတ္မႈသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ အေရးပါေသာကိစၥ 
မ်ားအေပၚတြင္ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။
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ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈရွိေသာ

ပါဝင္ပါသတ္သူမ်ားႏွင့္ ေပၚေပၚတင္တင္ေတြ႕ဆံုၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ပန္းတိုင္
မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ အတာအဆီးမ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ျပဳလုပ္ျခင္း။

AEC (ၾသစေၾတးေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)သည္ အဂတိကင္းစင္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုသာ 
ဦးတည္သည္။

သင့္ေတာ္ၿပီး 
လက္ေတြ႕က်င့္သံုး 
ႏိုင္ေသာ

သိသာထင္ရွားေသာ ျပႆနာမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ၿပီး သင့္ေတာ္သလုိ တံု႔ျပန္ျခင္း၊ ပါဝင္ပတ္ 
သက္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားကို ရွာေဖြျခင္း။ AEC (ၾသစေၾတးလ် 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ဘက္မွလည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိပါသည္။

ဝင္ေရာက္ထိေတြ႕ 
အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး 
ဆန္းသစ္မႈရွိေသာ

ရွင္းလင္းၿပီး ထိေတြ႕အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးျခင္း။ လက္ရွိျဖစ္ 
ေနေသာ တိုးတက္မႈကို အားေပးရန္ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈကိုေမြးျမဴရန္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း

ေလးေလးစားစား 
ရွိျခင္း

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔ကို သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ျပႆနာမ်ားကို အသိေပးၿပီး 
အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို အားေပးေသာ ပံုစံျဖင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းရမည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ AEC (ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္) ဘက္မွ ႐ိုးသားၿပီး အခ်ိန္မီရန္ လုပ္ဖို႔လိုအပ္သည္။

အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေသာ

AE (ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ရန္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ႏွင့္ ပံုမွန္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း

သတင္းရင္းျမစ္: AEC website (<http://www.aec.gov.au/About_AEC/Publications/engage.htm>).

အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ EMB အေနႏွင့္လည္း ၎၏ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား
(ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား) ေမွ်ာ္လင္ေသာ အရာမ်ားကို သိရွိရန္ “မိမိ၏ ေစ်းကြက္ကို သိနားလည္ေစရန္” 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း တုိင္ပင္ေဆးေႏြးေရး သက္သက္က မလံုေလာက္ေပ။ EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ႏို္င္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ိဳးကို တည္ 
ေထာင္ရန္လိုသည္။ ထိုအခ်က္သည္ EMB ၏ မူဝါဒႏွင့္ က်င့္သံုးပံုမ်ားကို အေထာက္အပံ့့ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး ၎ထံတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈကို ျမင့္တက္ေစလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
EMB တစ္ခုသည္ နည္းပညာအရာ အင္မတန္မွ႐ႈပ္ေထြးၿပီး လုပ္ေဆာင္ပံု အမွားအယြင္းမရွိေသာ  ေရြး 
ေကာက္ပြဲတစ္ခုကို ဝင္ေရာက္ဦးစီးက်င္းပေကာင္း က်င္းပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားက ဝင္ပါျခင္းမရွိပဲလုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားအတြင္း “ပတ္လည္႐ိုက္” ခံေနရပါက ၎တို႔၏ သံသယမ်ားႏွင့္ 
မယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ခ်ခံရျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ပါဝင္ပတ္သက္သူတစ္ဦး၏ ေပါင္းစပ္ထားေသာ အာဏာ၊လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းႏွင့္စိတ္ဝင္စားမႈတို႔ 
သည္ EMB ၏ မူဝါဒႏွင့္ က်င့္ထံုးတုိ႔အတြက္ ထိုပါဝင္ပတ္သက္သူ၏တန္ဖိုးဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူတစ္ဦး၏ တန္ဖိုးဟူသည္မွာ EMB တစ္ခုက ပါဝင္ပတ္သက္သူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ခိုင္မာေသာ 
ဆက္ဆံေရးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ရာတြင္သင့္ေတာ္ေသာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
အေျချပဳႏိုင္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အက်ိဳး 
စီးပြားဆိုင္ရာ ျမင့္မား/အာဏာျမင့္မားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ပတ္သက္သူျဖစ္သည္။ (ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ 
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တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ အရြယ္အစား၊ အေရးပါမႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈကြဲျပားႏုိင္သည္) ထင္ရွားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွ EMB ၏ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပကိုင္တြယ္ပံုကို မယံုေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရလဒ္မ်ားကို ပယ္ခ်လိုက္ပါက EMB အေနႏွင့္ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EMB သည္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားႏွင့္  ဆက္ဆံေရးကို အင္မတန္မွ အေလးထားသင့္သည္။ EMB အေနႏွင့္ ၎၏ဆက္ဆံေရးမ်ား 
ႏွင့္ အရံသေဘာအက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာေလာက္သာ သက္ဆိုင္ေသာ အက်ိဳးစီးပြား/အာဏာ နိမ့္ပါးေသာ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ံုစိုက္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ပါဝင္ပတ္သက္သူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အသံုးခ်ရမည့္ EMB ၏ ဗ်ဴဟာသည္ EMB 
အေပၚ ပါဝင္ပတ္သက္သူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ ျမင္သည့္အျမင္ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းျပသ သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူတစ္ဦးသည္ EMB ၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးပံုမ်ားကိုေထာက္ခံ 
ပါလွ်င္ EMB အေနႏွင့္ ၎၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲတြင္ ထိုသူကို ပါဝင္ေစျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ဟု ထင္ 
ျမင္ေကာင္းထင္ျမင္ႏိုင္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးသည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ၏ ပါဝင္မႈက EMB ၏ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုထိခိုက္ႏိုင္မည္ဆိုပါကမသင့္ေတာ္ႏိုင္ပါ။ ပါဝင္ပတ္သက္သူတစ္ဦး 
က လုပ္ႏိုင္စြမ္းနည္းလွ်င္ သို႔မဟုတ္ EMB ၏ မူဝါဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈနည္းလွ်င္ EMB အေနႏွင့္ ၎ကို 
ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ၿပီး EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အျမဲတေစအေၾကာင္းၾကားေနရမည္၊ သို႔ေသာ္ 
လည္း ၎ကို ပါဝင္ေစေရးအတြက္ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား အလြန္အမင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္မလိုအပ္ပါ။ EMB 
အေနႏွင့္ လံုးလံုးအေထာက္အကူမျဖစ္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ထိုပါဝင္ပတ္ 
သက္ သူ၏လက္ရွိရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
ရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုပါဝင္ပတ္သက္သူပါပါဝင္ေသာ ဗ်ဴဟာတစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ၿပီးေနာက္ 
တြင္ ထိုလုပ္ရပ္မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက သင့္ေတာ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ခု ခ်မွတ္ထားရန္လည္းလို 
သည္။

EMB အေနႏွင့္လည္း ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္ေထာာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

• ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
• ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို နားစြင့္ျခင္း၊
• ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိပါ ေလးေလးနက္နက္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊
• ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ညီညီမွ်မွ်ဆက္ဆံေသာေၾကာင့္ မည္သူမွ EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ပံု 

မ်ားေၾကာင့္ မမွ်မတမ်က္ႏွာသာေပးျခင္း ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းမရွိျခင္း၊
• ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခြင့္ရွိေသာ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ 

ဆက္တြဲမ်ား၊
• က်င့္ဝတ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားမႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈတို႔ကိုထိန္းသိမ္းၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား 

ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္းႏွင့္
• EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား လိုအပ္ခ်က္မ်ားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းကို ညီညီမွ်မွ်ေျဖရွင္း 

ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကိုလည္း ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ၎၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သိနားလည္မႈႏွင့္ 
၎တို႔၏ သစၥာရွိမႈကိုရရွိရန္အတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်အနည္းငယ္ပို၍ သက္သာသည္ဟုဆိုရမည့္ နည္း 
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လမ္းမွာ ပြင့္လင္းေသာဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္ 
မျပတ္အားထုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတြင္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအစီရင္ခံစာ၊  ဘ႑ာ 
ေရးအစီရင္ခံစာႏွင့္ သတင္းလႊာကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ေဝသည့္အရာမ်ားကို မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားကိုဖိတ္ေခၚၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ားကို မွန္မွန္က်င္းပေပးျခင္း 
တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

EMB အေနႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး ထိုလုပ္ငန္း 
တာဝန္ (အျခားျပည့္သူဝန္ထမ္းဌာနမ်ားတြင္ အသိအမွတ္မျပဳေသာ တန္ဖိုးတစ္ခု)ႏွင့္ တြဲေနေသာအေရး 
ႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားကို EMB ဝန္ထမ္းမ်ားအား အက်ယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္မည့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ နည္းစနစ္က် 
က် မူဝါဒတစ္ခုကို က်င့္သံုးႏိုင္ေလကာ မည္ကဲ့သို႔ရရမည္ဆိုသည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ရမည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ မူဝါဒမ်ိဳး၏ အဓိက ပါဝင္ရေသာအခ်က္မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဓိကက်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး 
ကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ႀကိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ နည္းစနစ္က်သည့္အဆိုမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးတို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ိဳးကို ျပင္ဆင္ရန္  လိုအပ္ခ်က္ 
သည္ EMB ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးေသာ အရည္အေသြးကို ႐ႈပ္ေထြးေသာ သို႔မဟုတ္ ထိရွလြယ္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားအား စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ေတြးေခၚျခင္းကို ထက္ျမက္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္သည္။ 
၎တို႔ ထုတ္ေဝေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ပိုမိုအလြယ္တကူ လက္ 
သင့္ခံႏိုင္ေသာ ခက္ခဲသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈမ်ားကိုနား
လည္မႈရရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရခက္ခဲေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

ရွိရွိသမွ်ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူတိုင္းက EMB ထံသို႔ စိတ္ပါလက္ပါ ပံုအပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ 
အခ်ိဳ႕ကမူ EMB က ၎တို႔ကို မွ်မွ်တတ၊ ေလးစားသမႈႏွင့္ ဘက္မလိုက္ဘဲ ဆက္ဆံမႈမရွိေသာေၾကာင့္ 
ဟူေသာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အျခားကမူ စ႐ိုက္ခ်င္း မတူ 
ေသာေၾကာင့္၊ အတိတ္မွနားလည္မႈလြဲခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ အသာစီးယူလို ေသာ 
ေၾကာင့္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရခက္ခဲေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက EMB ၏ အရည္အေသြးမျပည့္မီမႈ သို႔မဟုတ္ ဘက္ 
လိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ မဲ႐ႈံးေသာအခါ EMB ကို အျပစ္တင္ျခင္းသည္ သိပ္မဆန္းေသာ ျဖစ္ရပ္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) အေနႏွင့္ မွ်တၿပီး အဂတိကင္း 
စင္ရန္အတြက္ EMB ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ကင္းလြတ္ေသာဌာနမ်ား၏စနက္ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ထို 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ျပည္သူ၏ေထာက္ပံ့မႈမရွိေသာေၾကာင့္ EMB အေနႏွင့္ 
၎၏တာဝန္ကို အျပည့္အဝထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈက်႐ႈံးေသာအခါ EMB အေနႏွင့္ဆံုးျဖတ္ရမည္မွာ ေပါင္း 
သက္ဆက္ဆံရခက္ခဲေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ဆက္ဆံမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ 
ေသာနည္းျဖင့္ ဆက္ဆံမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ သူႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ထိုးစစ္မွ ေနမည္ေလာ ခံစစ္မွေနမည္ 
ေလာကို ဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါနည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အေသးေလးက ေရြး 
ေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သည္ဆိုပါက EMB ဘက္မွလည္း ၎၏အေနအထားကို ျပန္လည္ေၾကျငာ 
ၿပီးေနာက္တြင္ အေနအထားကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားလွၿပီး ၾသဇာရွိလွေသာ ပါတီက 
ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေၾကျငာပါက EMB  အေနႏွင့္ ၾကားလူ ၏ ဝင္ ေရာက္ညိႇႏႈိင္းေပးျခင္းမ်ိဳးကို 
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ျပဳရန္လိုျပီျဖစ္သည္။ EMB ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူၾကားတြင္ တရားဥပေဒႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္လိုလာၿပီးဆိုပါက 
ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အတြက္ တရား႐ံုးသုိ႔ ခ်ဥး္ကပ္ျခင္းသည္ အားသာခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးသြင္းသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္ 
မတီ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မတီမ်ားက့ဲသို႔ေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္ 
ဆံေရးဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသည္ EMB ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး အုပ္စုထဲရွိ လူ 
အမ်ားစုက EMB ၏ အျမင္ကို ေထာက္ခံပါလွ်င္ ဆက္ဆံရ ခက္ဆဲေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ၏ ကြဲျပားေသာ 
တင္ျပခ်က္အျမင္သည္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တားဆီးျခင္းခံရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ 
ဆက္ဆံေရးအုပ္စုထဲရွိ လူအမ်ားစုက ထိုဆက္ဆံရခက္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ၏အျမင္ကို ေထာက္ခံ ပါ 
လွ်င္ EMB အေနႏွင့္ ၎သည္ ဆက္ဆံရခက္ခဲေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူႏွင့္ဆက္ဆံေနရျခင္း မဟုတ္ဘဲ 
၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သာမန္မွ်သာ သံုးသပ္ထင္ျမင္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး 
တြင္ ၎၏မူဝါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားသင့္သည္။

EMBႏွင့္ ဆက္ဆံရခက္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူအၾကားရွိ ကြာျခားခ်က္မ်ားသည္ ညိႇႏိႈင္းမရ 
သေလာက္ျဖစ္ေနေသာအခါမ်ားတြင္ EMB အေနႏွင့္ ၎ကိုယ္၎တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ 
နည္းဗ်ဴဟာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေလသည္။ မီဒီယာထုတ္လႊင့္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစီအစဥ္ 
မ်ားတြင္ EMB၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ပါဝင္မႈမ်ားႏွင့္အျခားေသာ EMB ၏ ဝဘ္ဆိုက္ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ 
အသိေပးအခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ EMB ၏ဘက္မွ ဇာတ္လမ္းကို ျပည္သူမ်ားသိနားလည္ေစရန္ ရွင္းျပရန္ 
အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ EMB အေနႏွင့္ ကြာျခားခ်က္ဧရိယာကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ျပသည္ထက္ ၎အေနႏွင့္ 
မတူညီေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲလုပ္ျပႏိုင္ပါသည္ဟူေသာအခ်က္ကို ျပသသည့္အေနႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားကို ျပည္သူလူထုအား ေၾကျငာျပသင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခ 
အေနမ်ိဳးတြင္ EMB အေနႏွင့္ ၎ကိုယ္၎ ဘက္မလိုက္ေသာ၊ အမွန္တရားကို အေျခခံေသာ၊ အစြဲကင္း 
ေသာ၊ သိကၡာရွိၿပီး ညိႇႏိႈင္းရႏိုင္ေသာပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ျပသသင့္သည္။ ၎အေနႏွင့္ ထိုေရရွည္ (ေရတို 
လည္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ) ထိခိုက္မႈႀကီး အေပၚတြင္ အကဲျဖတ္ေသာ ဒိုင္လူႀကီးပံုစံထက္ ကစားသမားကဲ့သို႔ေသာ 
ပံုစံမ်ိဳးျုဖစ္ေအာင္ မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ိဳးမဆိုျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၎၏ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ သိကၡာရွိမႈ၊ 
ဂုဏ္သေရရွိမႈ၊ ပညာရွင္ဆန္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔အား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ ၎သည္ 
၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္၍ ခ်ဥ္းကပ္ရႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေသခ်ာေစရန္ျပဳလုပ္ 
ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားအား EMB အေနႏွင့္ ျပစ္တင္သူမ်ားရန္မွကာကြယ္ရန္ အကာအကြယ္ ေကာင္း 
ေကာင္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အခန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

• EMB တစ္ခု၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူဟူသည္ ၎၏လုပ္ရပ္မ်ားကို သက္ေရာက္ေစသူ သို႔မဟုတ္ 
၎လုပ္ရပ္မ်ား၏ သက္ေရာက္ျခင္းကို ခံရသူႏွင့္ ထိုကိစၥရပ္အေပၚ တာဝန္ခံရသူတို႔ျဖစ္သည္။ 
အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊  
EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ မီဒီယာ၊ မဲဆႏၵနယ္၊ မီဒီယာ၊ 
CSOs (အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၏ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
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ဌာနမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားပါဝင္သည္။ ဒုတိယအဆင့္ 
ပိုမိုေလ်ာ့ရဲေသာ ဆက္ႏြယ္မႈျဖင့္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုတို႔က ပါဝင္ ပတ္ 
သက္သူမ်ား အေနႏွင့္ ပါဝင္သည္။

• EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ 
သင့္ေတာ္ေသာ၊ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ၊ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းၿပီး အေထာက္အပံ့့ျဖစ္ေစေသာ 
နည္းျဖင့္ ဆက္ဆံသင့္သည္။ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား မွ်မွ်တတ 
ဆက္ဆံရန္လိုအပ္ၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးကို ပံုမွန္ ထိန္း 
သိမ္းထားရန္လိုအပ္သည္။ ထိုနည္းစနစ္မ်ားထဲတြင္ မူဝါဒမ်ားကို တိုင္ပင္ရန္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ 
အစည္းအေဝးမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ EMB လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ မီဒီယာ 
ရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ EMB အစီရင္ခံစာမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

• EMB သည္ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရြးေကာက္ 
ပြဲျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာတို႔တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေကာင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ EMB ၏ ပံုမွန္ ဆက္သြယ္ေရး 
ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ ပညာရွင္ဆန္ျခင္းႏွင့္ မွီခိုအားထားႏိုင္မႈရွိျခင္းသည္ ၎ 
အေပၚႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္တိုးျမင့္ႏိုင္သည္။

• EMB ၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တြင္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ 
အေပၚ နားစြင့္ေနသင့္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈတို႔ကို တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ EMB ၏ လႈပ္ရွားမႈစဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူတစ္ဦးကို EMB ေပးေသာ အာ႐ံုစိုက္မႈသည္ ၎၏အေရး 
ပါမႈႏွင့္ အာဏာေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏုိင္သည္။

• EMB ၏ အေကာင္းဆံုး အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား ေပးေနေသာ္လည္း ၎အေနႏွင့္ ေပါင္းသင္း 
ဆက္ဆံရခက္ခဲေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရႏိုင္သည္။ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ထို 
အရာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္မည္ေလာ (ဥပမာ- ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အဖြဲ႕ဝင္ ပမာဏမ်ား 
ေသာ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္) သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း 
ျဖင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအတြက္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ တရား႐ံုးကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကိုအသံုးခ်ျခင္း လုပ္မည္ေလာဟူသည့္အခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

• EMB အေနႏွင့္ ၎၏ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခံစစ္ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္သင့္သည္၊ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားဆိုင္ရာတို႔တြင္ ၎၏ဘက္မွျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္း 
ရန္အတြက္ မီဒီယာႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္သူအမ်ားသိရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုသံုးၿပီး 
ေျဖရွင္းျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ EMB ၏ အေကာင္းဆံုးေသာခံစစ္မွာ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ပံု 
အဝဝတို႔တြင္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ပညာရွင္ဆန္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ 
တို႔ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
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ကမ႓ာေပၚတြင္ အေမရိကန္သည္ အေစာဆံုးေသာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ရီပက္ဘလစ္သမၼတႏိုင္ငံ 
ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ၁၇ရာစုအေစာပိုင္း အဂၤလိပ္မ်ား စတင္အေျခစိုက္ကတည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးမရမီ ႏွစ္ ၁၅ဝ ေစာေလသည္။ လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္သည္ ျပည္ေထာင္စု၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမိဳ႕အဆင့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား ရာထူး 
ေနရာ ၅ဝဝဝဝဝ ႏွင့္အထက္ ေရြးေကာက္ေလ့ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး၏ 
အဓိကက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္သာ မဟုတ္ဘဲ ရာစုႏွစ္တစ္ခုႏွင့္အထက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္ 
လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ယူအက္စ္ႏိုင္ငံျခားေရးရာမူဝါဒအတြက္ အေရးႀကီးေသာတာဝန္တစ္ခု 
လည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထူးဆန္လွသည္မွာ ယူအက္စ္အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားသို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္အတြက္  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ျခင္းအေပၚ ဘ႑ာေငြ 
ေထာက္ပံ့မႈမရွိသေလာက္နည္းပါေနျခင္းႏွင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ နည္းလြန္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ 
အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မရွိပါ။ ထိုအစား လုပ္ေဆာင္ပံုမတူသည့္ ျမိဳ႕အဆင့္ဌာနေပါင္း ၁၃ဝဝဝ 
က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲၾကေလသည္။ ျပည္နယ္ေပါင္း ၅ဝ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား စီမံ 
ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ စာေတြ႕သေဘာအရဆိုလွ်င္ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူ မရွိေလာက္ျဖစ္ကာ ႀကီးၾကပ္ျခင္းပင္မရွိၾကေခ်။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနေသာ 
ကိစၥျပႆနာမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔မူဝါဒမ်ားကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ပါဝင္ေနေသာ္လည္း အေမ 
ရိကန္ ျပည္သူမ်ားသည္ ထိုအေျခအေနအတိုင္းကိုပင္လက္ခံထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င့္သံုးပံု ေျပာင္းလဲ 
ရန္ တိုက္တြန္းျခင္းမရွိၾကေခ်။ ကိစၥျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕အနည္းငယ္မွအပ ျပည္သူမ်ားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား 
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိျခင္း/မရွိျခင္းအေပၚ အမႈမထားၾကေခ်။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို နည္းေစလိုေသာ ေယဘုယ်ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စြန္႔ဦးအႀကံဉာဏ္သစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ေခတ္ႏွင့္အညီျပင္ဆင္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ရ 
သနည္းဆိုသည္ကို သိႏိုင္ေကာင္းေပသည္။

အေမရိကန္သမိုင္းကို လူနည္းစုျဖစ္ေသာ လူျဖဴပုရိသပစၥည္းရွိလူတန္းစား၏ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္မႈ  
မ်ားကိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ အျမဲတမ္း 
လိုလို ျမိဳ႕နယ္အစိုးရအေပၚတြင္သာ တာဝန္က်လာေလ့ရွိသည္။ ပထမဦးဆံုးေသာ ေခတ္သစ္တြင္ 
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ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းသည္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မွ်တေသာ၊ အရည္ 
အေသြးမီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္ မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ဖေလာ္ရီဒါတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ရန္အတြက္  ၅၃၇ မဲႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္း
အာ႐ံုစိုက္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမွားအယြင္းမ်ားအေပၚတြင္ စူးစိုက္လ်က္ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အေပၚတြင္ရွိသည့္ ယံုၾကည္မႈမွာလည္း ယိမ္းယိုင္လာၿပီး လႊတ္ေတာ္အေန 
ႏွင့္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒကို ျပ႒ာန္း 
ရန္ျဖစ္လာၿပီး အေမရိက မဲေပးျခင္း ကူညီေရးအက္ဥပေဒ (HAVA) ျဖစ္လာသည္။ ထိုဥပေဒသည္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္မႈ၏ ခ်ိနဲ႔ေနေသာအရာမ်ားကိုျပသေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ဘာမွ 
မကူညီသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ အဂတိပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ထင္ဟပ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား 
တြင္ ရီပက္ဘလစ္ကန္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႀကီးစိုးေသာေနရာမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား တုပ၍လိမ္ညာ 
မရေစရန္ ဓါတ္ပံုအသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပားမ်ားေတာင္းခံၿပီး မဲေပးျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ပံုလုပ္ 
နည္းကို ကန္႔သတ္ေသာဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေလသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ထိုစြန္႔ဦးအႀကံျပဳခ်က္ကို 
ဆန္႔က်င္ၿပီး ထိုကဲ့သုိ႔လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏြမ္းပါသူမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲေပးေသာ 
အေရအတြက္အား ဖိႏွိပ္ရန္ဟုဆိုသည္။ ထိုအထိ ဥပေဒမ်ားအေနႏွင့္ မဲေပးျခင္းအေပၚ သိသာေသာသက္ 
ေရာက္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ထပ္တိုးလာေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ားက ပိုမိုတင္းၾကပ္လာေသာေၾကာင့္ 
ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေခ်ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ

၁၇၈၇ ယူအက္စ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူမ်ား၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို လံုးဝ အာမခံ 
ကန္႔သတ္ မထားေခ်။ အမွန္တစ္ကယ္ကိုပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးအတြက္ မေျပာထား သေလာက္ 
ပင္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအေနႏွင့္ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ သမၼတႏွင့္ 
ဒုသမၼတကို ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားျဖစ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ေရးအဖြဲ႕ရွိ ေရြးခ်ယ္သူမ်ားကို တင္ေျမာက္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာအဆင့္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ 
အတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု အႀကံေပးထားေသာအခ်က္သာ ပါေလသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ၁၈ ရာစုတြင္ 
ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ အႀကံဉာဏ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ျငား ၂၁ ရာစုတြင္ေတာ့ ေခတ္ေနာက္က်ေနျပီျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား 
ဦးစီးစီမံေရးအတြက္ တာဝန္ယူျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ျမိဳ႕ဆိုင္ရာ႐ံုးမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္
လည္း ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ က်င္းပေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေကာင္တီနယ္မ်ားႏွင့္ စီရင္စုမ်ားသည္ပင္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို စာရင္းေရးသြင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစာရြက္ကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၊ မဲေပးစက္ကိုဝယ္ယူၿပီး မဲ႐ံု ဝန္ထမ္း 
မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ျမိဳ႕အဆင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတာဝန္ရွိသူမ်ားအားကူညီရန္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၎တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အာဏာမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

အေမရိကန္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆင့္ရာထူးမ်ား (သမၼတ၊ ဒုသမၼတ၊ ဆီးနိတ္အမတ္ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္) အတြက္ မဲေပးရေသာ္လည္း တစ္ကယ္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးရသူမွာ ေရြး 
ေကာက္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ျပိဳင္သူ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ားက ထိုေရြးေကာက္သူမ်ားကို ေရြး 
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ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႔က သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားလံုးသည္ 
ေကာင္တီႏွင့္ စီရင္စုေပါင္း ၁၃ဝဝဝ တို႔က ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း အမွန္က ျပည္နယ္၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ 
ထိုအဆင့္တြင္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ မတူညီေသာနည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ ေရြး 
ခ်ယ္ျခင္း၊ အစားထိုးျခင္းတို႔လုပ္ျခင္းခံရေလသည္။ အရာရွိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွခန္႔အပ္ 
ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္လည္း ျမိဳ႕အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေသာသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အရာရွိမ်ားက ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာအရာရွိမ်ားမွာ ပါတီစြဲရွိေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏွစ္ဘက္ပါတီမွ်မွ်တတ 
ပါေသာဦးစီးစီမံျခင္းမ်ိဳး လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ပါတီစြဲကင္းသည္ဆိုသည္မွာမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္ 
အေနႏွင့္ ဦးစီးမႈပိုင္းႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈတို႔တြင္မ်ားျပား၊ ကြဲျပားေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္အဆင့္ 
မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၁၉ ရာစု ကုန္ခါနီးအထိ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းတက်ပံုစံသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ မဲဆႏၵ 
ရွင္ တစ္ဦးခ်င္းထံသို႔ မဲစာရြက္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္စဥ္သည္ မဲဝယ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ 
သြားႏိုင္ေလသည္။ ၁၈၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ “ၾသစေၾတးလ်ပံုစံ” လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျခင္း 
မ်ိဳး တစ္ျဖည္းျဖည္းက်င့္သံုးလာၾကသည္။ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းေပၚတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္သူ အမတ္ေလာင္း၊ 
သမၼတေလာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ၎ေထာက္ခံေသာသူအေပၚ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရြးခ်ယ္ 
ခြင့္ေပးေလသည္။

၂ဝ ရာစုအစပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ား ၎တို႔၏မဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက 
ဘ႑ာေထာက္ပံေရးအတြက္ ၾကာရွည္စြာမွီခိုခဲ့ၿပီး ဆက္လက္မွီခိုလ်က္လည္းျဖစ္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ဘ႑ာ 
ေထာက္ပံ့မႈကို ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းသည္ ထင္ရွားလွေပသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမိဳ႕အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
အတြက္ မဲဆြယ္ေရး ဘ႑ာေငြအတြက္ ျပည္နယ္ ဥပေဒက စည္းၾကပ္ေသာ္လည္း ၁၉၇၄ ဝါးတာဂိတ္ 
အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုအၿပီးတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြအက္ 
ဥပေဒကို ႀကီးႀကီးမားမားေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ သမၼတေလာင္းျဖစ္သည္ ဆီးနိတ္ 
အမတ္ အဲလ္ဘတ္ေဂါသည္ ျပည္သူမ်ားမွေပးေသာ မဲကိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂ်ာ့ဂ်္ 
ဒဗလ်ဴဘုရွ္က ဖေလာ္ဒီျပည္နယ္တြင္ ၅၃၇ မဲႏွင့္ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ေရးမဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရေလ 
သည္။ ေဂါႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ေျပာသည္မွာ စနစ္အတြင္းရွိ အမွားအယြင္းမ်ားသည္ ဘက္လိုက္မႈရွိ 
ေနၿပီး သူ႔အား႐ႈံးနိမ့္ေစခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ၎တို႔ဘက္မွ မဲျပန္ေရရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ံုး 
ခ်ဳပ္၏ ၅-၄ မဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က မဲျပန္ေရျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္သာပင္ ဒီမို 
ကရက္တစ္ပါတီဝင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္မမွ်တဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရီပက္ 
ဘလစ္ကန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထိုသံုးသပ္ခ်က္ကို လက္မခံၾကေပ။

ယူအက္စ္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ ဂ်ရဲလ္ဒ္ေဖာ့ဒ္တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ႏွစ္ပါတီေကာ္မရွင္ 
က ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို တိုးတက္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္တြင္ အႀကံေပးခ်က္အခ်ိဳ႕ကို 
HAVA (အေမရိက မဲေပးျခင္း ကူညီေရးအက္ဥပေဒ) ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရး၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ျပည္ 
ေထာင္စုဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းခဲ့သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲ အမ်ားစုအတြက္ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ 
၅ဝ မွျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ဖြင့္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ HAVA (အေမရိကမဲေပးျခင္း ကူညီ 
ေရးအက္ဥပေဒ) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးအတြက္ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ သံုးေသာ 
တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အက္ဥပေဒျဖစ္သည္။ ၎ဘက္မွ မဲေပးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ထိုဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မရွင္ 
(EAC) ၏ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ကို  ျပည္နယ္မ်ားမွ လက္ခံျခင္းမခံျခင္းေပၚ မူတည္သည္။ ဘ႑ာေငြ 
ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ သတ္မွတ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီရန္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ကြန္ျပဴတာအေျချပဳ မဲစာရင္းေရး 
သြင္းမႈစနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဥပေဒအသစ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပပံုကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး 
ၾသဇာရရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ညီညြတ္တူညီမႈ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အကူ 
အညီေပးေလသည္။ ျပည္နယ္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ထိုဥပေဒကို 
အျပည့္အဝလိုက္နာရန္အတြက္ ဥပေဒခ်မွတ္ၿပီးသားျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လိုက္နာျခင္းမျပဳႏိုင္ 
ေသးသည့္ အုပ္စုမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ၄၁ ျပည္နယ္သည္ အထက္မွ ေအာက္သို႔သြား 
ေသာ စနစ္အတိုင္းလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း  ျပည္နယ္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို ေပါင္းစည္း 
ၿပီးျဖစ္ေလသည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ နယူေယာက္ႏွင့္ အီလီႏိြဳက္စ္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ရွစ္ခုသည္ ေကာင္ 
တီနယ္မ်ားကို ထိုစာရင္းအား ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔တင္သြားေသာစနစ္အတုိင္း ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ 
ျပည္နယ္တစ္ခု (တကၠဆက္) သည္ စနစ္ႏွစ္ခုစလံုးကိုေပါင္းစည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားေလသည္။ ဖ်ဴး 
သုေတသနဌာနမွ ေစ့ေစ့ေပါက္ေပါက္ ေလ့လာခ်က္အရ  ပ်မ္းမွ် ၂၄ သန္း (ရွစ္ပံုတစ္ပံု) ေသာ စာရင္း 
အတြင္းရွိ အမည္မ်ားမွာတရားမဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိက်မႈမရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာသူ အေရအတြက္မွာ ၂ဝ၆ သန္းရွိၿပီး ထို 
အထဲမွမဲေပးရန္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားေသာသူ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိကာ။ ၁၃၁ သန္းမွ မဲေပးခဲ့ေလသည္။ 
(မဲစာရင္းေပးသြင္းသူ၏ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္) HAVA (အေမရိက 
မဲေပးျခင္း ကူညီေရးအက္ဥပေဒ) အေနႏွင့္ တူညီေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားခ်ေပးျခင္းမရွိ သလို EAC (ေရြး 
ေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့ေပးေရးေကာ္မရွင္) သည္လည္း အင္မတန္အားနည္းေလသည္။

သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ ျပည္ထဲေရးအတြင္းဝန္ေဟာင္း ဂ်ိမ္းစ္ေအဘိတ္ခါတို႔မွ ဥကၠ႒ 
အရာေနၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ဌာနမွ ဖြဲ႕စည္းကာ 
စနစ္အတြင္းရွိ က်န္ရွိေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကံေပးခ်က္ ၈၇ ခ်က္ကို ေျပာျပ 
ခဲ့သည္။ ၎၏ အစီရင္ခံစာသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု

EAC (ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့ေပးေရးေကာ္မရွင္) သည္ HAVA (အေမရိက မဲေပးျခင္း 
ကူညီေရးအက္ဥပေဒ) ၏ ဒုတိယလုပ္ပိုင္ခြင့္ (အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဥပေဒအမွတ္ ၁ဝ၇-၂၅၂) အရ တည္ 
ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ေလးဦးရွိၿပီး ႏွစ္ဦးမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ရီပက္ဘလစ္ကန္တို႔မွ ေရြး 
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ေကာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ႏွစ္ဦး မွ ဒီမိုကရက္တို႔မွ ေရြးေကာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ FEC သည္လည္း ထိုနည္းတူပင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၎၏ 
တစ္ခုတည္းေသာတာဝန္မွာ မဲဆြယ္ပြဲဘ႑ာေငြ ဥပေဒအား ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေလသည္)

EAC သည္ EMB မဟုတ္ပါ။ ၎၏ အဓိကတာဝန္မွာ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာ 
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ မဲမွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု 
ဘ႑ာေငြမ်ားကို လႊဲေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ထုိဘ႑ာေငြမ်ား၏ အားလံုးနီးပါးသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း သံုးၿပီး 
သားျဖစ္ေလသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ား  
သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။ ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပည္ထဲေရး 
အတြင္းဝန္ႀကီးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာင္ 
တီနယ္မ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္မူ EMB မွ တာဝန္ရွိၿပီး၊ သူတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို 
က်င္းပေပးသည္။ ျပည္ထဲေရးအတြင္းဝန္မ်ားကိုလည္း ေရြးေကာက္ၿပီးျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ပိုမိုျမင့္မားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးရာထူးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လိုေသာ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမိဳ႕ 
အဆင့္ အရာရွိမ်ားသည္ ပါတီဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားမွခန္႔အပ္ျခင္းကို ခံရေလ့ရွိေသာ္လည္းအခ်ိဳ႕မွာမူ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕အဆင့္ ေရြးေကာက္ခံအရာရွိမ်ားမွ ခန္႔အပ္ျခင္းကိုခံရေလသည္။

EAC ၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊  
ျပည္ထဲေရးအတြင္းဝန္မ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕အဆင့္ အရာရွိမ်ား

EAC သည္ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာစနစ္၏ ဟာဒ္ဝဲႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေထာက္ခံ 
ခ်က္ေပးျခင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီး၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ  ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္  ျပည္နယ္မ်ားအား  ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လမ္း 
ေၾကာင္းျပသျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္လည္း အားေပးေလသည္။ မည္သည့္ EAC ၏ လုပ္ရပ္မဆိုလုပ္ရန္အတြက္ 
အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္လိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎၏ စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲေရးအတြက္ အာဏာ 
မ်ားမွာ ၾကတ္ၾကတ္မတ္မတ္ကို ကန္႔သတ္ထားေလသည္။ ၎အေနႏွင့္ ဥပမာအားျဖင့္ “ႀကိဳက္ေသာ 
စဥ္းကမ္းမ်ားထုတ္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ပံုစည္းမ်ဥ္းမ်ားစိတ္ႀကိဳက္ ေၾကျငာျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအရာ 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ကဲ့သို႔ေသာ မည္သည့္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕ကိုမဆုိ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ 
ေသာအရာမ်ားကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ။

၁၃ဝဝဝ ေသာ တစ္သီးပုဂၢလ ေကာင္တီနယ္မ်ားႏွင့္ စီရင္စုမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဆင့္တိုင္းကို မျမင္ရေသာနည္းျဖင့္ ဆက္လက္စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ 
ရီပက္ဘလစ္ကန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ EAC ၏ အသံုးဝင္ပံုကိုေမးၿပီး ရံပံုေငြမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေလ 
ကာ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္က အႀကံျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံအတည္ျပဳျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ 
ေသးေခ်။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရး၏ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

HAVA (အေမရိက မဲေပးျခင္း ကူညီေရး အက္ဥပေဒ) မတိုင္မီအထိ  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေငြတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ သံုးစြဲျခင္းမရွိေခ်။ ၿပီးေနာက္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ 
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ကလည္း ေငြကိုမသံုးသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေငြအမ်ားစုမွာ ျမိဳ႕အဆင့္တြင္ပင္မတည္ၿပီး သံုး 
လိုက္ရသည္သာ ျဖစ္စည္။ HAVA ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားကို 
ကြန္ျပဴတာ အေျချပဳ၊ ႏုိင္ငံအဆင့္ မဲစာရင္းမ်ားျပဳစုေရးအပါအဝင္ စက္အသစ္မ်ားဝယ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ 
အဝွမ္း စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ရန္အတြက္  ၂ဝဝ၃-ဝ၅ အတြင္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံနီးပါးခန္႔ ျပည္နယ္ 
မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ထိုေငြမ်ား ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ကုန္သြားေသာအခါ၊ EAC ၏ ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ သန္း၂ဝ ေအာက္သို႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။

EAC သည္ FEC ကဲ့သို႔ပင္ လႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားထံသို႔ အစီရင္ခံရေလ 
သည္။ ျမိဳ႕အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔၏ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္အားျဖင့္ 
ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားသို႔ အစီရင္ခံရေလသည္။

နည္းပညာ

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ ပန္႔ခ်္ 
ကတ္ (Punch card) သို႔မဟုတ္ ေမာင္းတံႏွင့္ဆြဲၿပီး မဲေပးေသာစနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေသာအခါ ၎တို႔၏ အမ်ားမ်ားသည္လည္း ထင္ရွားလာေပေတာ့ သည္။ ပန္႔ခ်္ 
ကတ္ (Punch card) အတြင္းရွိ အေပါက္ကေလးမ်ားမွာ ျပန္မဖယ္မိေသာေၾကာင့္ ထိုမဲမ်ားမွာ ထည့္သြင္း 
ေရတြက္ျခင္းမခံခဲ့ရေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ရာခန္႔က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေမာင္းတံသံုး စက္မ်ားသည္ 
လည္း ပ်က္သြားေလသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္  အီလက္ထရြန္းနစ္စက္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြအေျမာက္ 
အျမားကို အသံုးျပဳခဲ့ရသည္။ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အားလံုး၏ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အီလက္ထရြန္း 
နစ္စက္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး (DRE ႏွင့္ မ်က္စိ scan ဖတ္ျခင္းမ်ား) ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေအာက္သာ ပန္႔ခ်္ 
ကတ္ (Punch card) ႏွင့္ ေမာင္းတံစက္မ်ားကို သံုးေတာ့သည္။

ထိုအေျပာင္းအလဲသည္ ကြန္ျပဴတာအေျခခံစနစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာ 
အသစ္မ်ားကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း စက္မ်ားမည္ကဲ့သို႔လုပ္သည္ကို သ႐ုပ္ျပ 
ရန္ႏွင့္ ပ်က္လ်င္ျပင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား ပိုမိုလိုအပ္လာသည္။ ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ကြန္ျပဳတာအေျချပဳ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ မဲမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လႊတ္ေတာ္ 
အဖြဲ႕ဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက မဲဆႏၵရွင္ဘက္မွ စစ္ေဆးထားေသာ စာရြက္ 
စာတမ္း စစ္ေဆးမႈလမ္းေၾကာင္း (VVAPT) ကို သံုးရန္ အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစက္ကိရိယာမွ 
စက္မွ မဲေပ်ာက္သြားႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစာရြက္အေပၚ ပိုမိုႏွစ္ျခိဳက္ 
ေစသည္။ မဲ႐ံုမ်ားအေနႏွင့္လည္း၎တို႔၏ မဲေရတြက္မႈ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စက္ကိရိယာမ်ားကို ေရြး 
ေကာက္ပြဲတစ္ခုၿပီးတိုင္း ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္သည္။ ထိုစြန္႔ဦး လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စတင္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ ၃၅ ခုသည္ ထိုအရာ၏ ပံုစံကြဲအခ်ိဳ႕ကို က်င့္သံုးလာၾကသည္။

ပညာရွင္ဆန္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား

ယူအက္စ္ သမိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိရာထူးသည္ အာဏာရ 
ပါတီမ်ားမွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ နာယကရာထူးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အတိုင္းအတာ ႀကီးႀကီးမားမား 
တစ္ခုအထိ ထိုကိစၥက ေျပာင္းလဲမသြားေပ။ျမိဳ႕အဆင့္တြင္ ယာယီလုပ္သားမ်ား ငွားရမ္းရာ၌ အခက္အခဲ 
မ်ားႀကီးမားစြာ ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ရလဒ္အေနႏွင့္ ရလာေသာဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း အရြယ္အေတာ္အိုေလၿပီး 
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(ပ်မ္းမွ်အသက္မွာ ၇၂ႏွစ္ျဖစ္သည္) ၾကာရွည္စြာ ဖိ္ဖိစီးစီးလုပ္ရေသာေန႔မ်ိဳးတြင္ အခက္အခဲရွိေလသည္။ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပ်မ္းမွ် လူေပါင္း ၁၃၁ သန္းသည္ မဲ႐ံုဌာနေပါင္း ၂ဝဝဝဝဝ တြင္ 
မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိအတြက္ မဲ႐ံုလုပ္သားေပါင္း ႏွစ္သန္းခန္႔ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁.၅ သန္းနီးပါး 
ေလာက္သာ ရွိခဲ့ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလည္း မရွိသေလာက္ ပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဦးစီးမွဴး ၂ဝဝဝဝ ခန္႔က ႀကီးၾကပ္ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပညာရွင္ဆန္မႈသည္ ယခင္ကေရာ၊ 
ယခုေရာ က်ယ္ျပန္႔စြာကြဲျပားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံမႈ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား

အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံမႈစနစ္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ႏွစ္ခုစလံုးသည္ 
၎၏ အာဏာဗဟိုျပဳမႈကင္းေသာ သေဘာသဘာဝမွ ျဖာထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အေနႏွင့္ ႀကီးမား 
ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း တူညီမႈလုံးဝမရွိေတာ့ေခ်။ အေမရိကန္ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တို႔၏ အာဏာဗဟိုျပဳမႈကင္းျခင္းကို ေက်နပ္ၾကၿပီး 
ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္ 
တို႔၏ အာဏာလႊမ္းမိုးမႈကိုပယ္ဖ်က္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ 
အတည္ျပဳရန္မဆိုထားႏွင့္ အ႐ိုးရွင္းဆံုး ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စက္ပ်က္သြားပါက 
ေနာက္ခံအစီအစဥ္အေနႏွင့္ စကၠဴမဲစာရြက္မ်ားထားရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ိဳးကိုပင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ခက္ခဲ 
လွသည္။ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္း ဒုကၡေရာက္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုး 
ကို အစအဆံုးေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဥပမာ- ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ပါတီစြဲကင္းေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုမွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုက်င္းပေရးအတြက္ ျဖစ္တန္စြမ္းသည္ အင္မတန္မွ 
အလွမ္းေဝးလြန္းလွသည္။

၂၁ ရာစု၏ အစတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး၏ အစြန္းႏွစ္ဖက္ ကြာဟမႈသည္ မွ်တေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေစေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သက္ေရာက္၊ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ 
သည္။ ျပည္နယ္အမ်ားအျပားရွိ ရီပက္ဘလစ္ကန္မ်ားလႊမ္းမိုးေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ မဲေပး 
ျခင္းဆိုင္ရာ သက္ေသခံအရာဝတၳဳႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေလသည္။ ရီပက္ဘလစ္ကန္မ်ား 
ဘက္က ၎တို႔သည္ မဲလိမ္ျခင္းႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲတို႔၏ ဂုဏ္အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းလိုေသာစိတ္ အရွိ 
ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္မ်ားက ၎တို႔အား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ မဲ 
ဆႏၵရွင္မ်ား၏ ယခင္ကတည္းက အေရးႀကီးအစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳေသာႏြမ္းပါးၿပီး လူနည္းစု 
ျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မဲေပးခြင့္မရေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြတ္စြဲေလသည္။ ထို 
ျပည္နယ္ဥပေဒ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း တရား႐ံုးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ခံရေလသည္။ အေမရိကန္ 
တရား႐ံုးခ်ဳပ္သည္ မဲဆႏၵရွင္ အသိသက္ေသျပဳအရာဝတၳဳအား အသံုးျပဳျခင္းသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ 
ေၾကာင္းသိရွိေသာ္လည္း ထိုဥပေဒကို လက္ေတြ႕တြင္ မည္သုိ႔လုပ္ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္အေပၚတြင္ 
စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ထက္ 
ရလဒ္ကို ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္ၾကေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးကပ္ေသာအခါ လူမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုနီးနီးကပ္ကပ္ ေလ့လာႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ မွန္ကန္ေလၿပီး ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္က 
ေရြးေကာက္ပြျဲပႆနာသည္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကုိ အခ်ိဳ႕ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
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တြန္းအားေပးခဲ့ေသာလ္ည္း ႏိငုင္လုံံးဆုိငရ္ာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္စခ္လုံုးကိ ုေခတ္ႏငွ္အ့ညီျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
ေရးလုပ္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးေခ်။ မွန္းဆရႏိုင္ေသာ အနာဂတ္တြင္မူ အေမ 
ရိကန္၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။
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ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ

တူနီးရွားႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၎၏ ေခတ္သစ္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ိဳးကို တစ္ခါမွေတြ႕ႀကံဳဖူးျခင္းမရွိေခ်။ အႏွစ္ငါးဆယ္လံုးလံုး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
အတြက္တရားဝင္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ အာဏာရပါတီက ထိုအရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း လြတ္လပ္ၿပီး 
႐ိုးသားေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ မူေဘာင္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မရွိေခ်။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းဥပေဒစီရင္ခ်က္ အမွတ္ ၂ဝ၁၁-၂၇၁ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
လြတ္လပ္ေသာ ရာထူးျမင့္အာဏာပိုင္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး (ျပင္သစ္လို အတိုေကာက္ ISIE ဟု 
သိၾကသည္) ႏုိင္ငံေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ၎၏တာဝန္ 
ၿပီးျပီမွန္ေသာ္လည္း ၎အေနႏွင့္ တူနီးရွား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးစီမံမႈဆိုင္ရာသမိုင္းကို ေျပာင္းလဲ 
ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

ျပ႒ာန္းခ်က္ ဥပေဒအမွတ္ ၂ဝ၁၁-၃၅ ၏ နိဒါန္း (ေမလ ၂ဝ၁၁ ႏွစ္တြင္ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္) သည္  ဒီမိုကေရစီဆန္မႈ၊ ညီမွ်မႈ၊ ဗဟု 
ဝါဒ၊ မွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတည္းဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီရွိေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ၊ တိုက္႐ိုက္က်ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ မဲစနစ္၏ အေရးပါပံုကို အက်ယ္တဝင့္ေျပာ 
ထားေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရိွအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ ဥပေဒ 
မူေဘာင္သည္ ယာယီသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒစာပိုဒ္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၏ အဆံုးသည္ လႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ 

ISIE (လြတ္လပ္ေသာ ရာထူးျမင့္အာဏာပိုင္) သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ထက္ ပိုၿပီး 
သက္တမ္းရွည္ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္အၾကပ္အတည္း ဖိအားႏွင့္ တူနီရွားတြင္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ မရွိသည့္ 
ၾကားမွပင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ပံုေသခန္႔အပ္ထား 
ေသာဌာနတစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ရာထူးျမင့္ အာဏာပိုင္စနစ္ကို 
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ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ယခုတြင္ တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစုက လိုက္လံသံုးစြဲေနၾကျပီျဖစ္ၿပီး ထို 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ပင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂ဝ၁၂ တြင္ သတ္မွတ္ေသာ အေျခခံဥပေဒ အမွတ္ ၂ဝ၁၂-၂၃ ကို 
ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ အမွတ္ ၂ဝ၁၃-၄၄ ႏွင့္ အစားထိုး 
ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ပံုသန္ခန္႔အပ္သတ္မွတ္ထားေသာ EMB ကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
လြတ္လပ္ေသာ ရာထူးျမင့္အာဏာပိုင္ဌာနဟုလည္း ေခၚသည္

ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္

မတ္လ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒအား တစ္ပိုင္းတစ္စ ဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ိဳး 
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ အကူးအေျပာင္း ကာလအတြက္ ေအာက္ေျခတည္ 
ေဆာက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေတာ္လွန္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၂ ရရွိေရးအတြက္ 
ရာထူးျမင့္အာဏာပိုင္ဌာနမွ ႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ကို တင္ျပလာေလ 
သည္။ ထိုမူေဘာင္အတြင္းတြင္

• ဧျပီလ ၁၈ရက္ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျပ႒ာန္းဥပေဒအမွတ္ ၂ဝ၁၁-၂၇သည္ ပိုမို 
ရာထူး ျမင့္မားေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

• ႏိုင္ငံေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေမလ ၁ဝ ရက္ ၂ဝ၁၁ တြင္ ျပ႒ာန္း 
ခဲ့ေသာ ျပ႒ာန္းဥပေဒ အမွတ္ ၂ဝ၁၁-၃၅ သည္ ၾသဂုတ္၃ရက္ ၂ဝ၁၁ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ 
ျပ႒ာန္းဥပေဒအမွတ္ ၂ဝ၁၁-၇၂ ႏွင့္ အစားထိုးျခင္းခံလိုက္ရသည္။

• ႏိုင္ငံေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲဆြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ 
ကို ႀကီးမွဴးေသာ စာရင္းစစ္ခံု႐ံုးအား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာနည္းစနစ္ႏွင့္ အဆင့္မ်ားအတြက္ စက္တင္ 
ဘာလ ၂၉ ရက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းဥပေဒအမွတ္ ၂ဝ၁၁-၉၁ ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ေလသည္ 
(စာရင္းစစ္ခံု႐ံုးထိန္းခ်ဳပ္မႈ၏ အတိုင္းအတာပမာဏႏွင့္ သေဘာသဘာဝ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ 
ဘ႑ာ ေထာက္ပံ့ေရးကို စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိေသာဌာန) ႏွင့္

• ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ 
၂ဝ၁၁-၁ဝ၈၇ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အေျခခံဥပေဒမရွိေသးေသာေၾကာင့္ တူနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ 
ဒုတိယအဆင့္တြင္ပင္ ရွိေနေသးသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ စီရင္စုဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ျပည္သူ႔ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းေသာ မဲဆႏၵရွင္ 
ဥပေဒ အမွတ္ ၂ဝ၁၁-၆ သည္ ပံုေသသတ္မွတ္ ISIE (လြတ္လပ္ေသာ ရာထူးျမင့္အာဏာပိုင္) ဌာနတစ္ခု 
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ISIE (လြတ္လပ္ေသာ ရာထူးျမင့္အာဏာပိုင္) အားေရြးခ်ယ္မႈသည္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း၏ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုခိုင္မာလာၿပီး ၎၏ ၂ဝ၁၃ ဇြန္လ တြင္မူ ျပ႒ာန္းထားေသာ ပုဒ္မ ၁၂၃ မွ “စံျပ 
ေရြးေကာက္ပြဲ” က်င္းပႏိုင္ခြင့္ကို ခ်ီးျမႇင့္ထားၿပီး ၎က ဖြင့္ဆိုထားသည္မွာ ‘ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဌာနသည္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕အစည္း၊ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ၎ 
တို႔၏ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈဆိုင္ရာတုိ႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္။ ထိုဌာနသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို ေသခ်ာေပါက္ရွိေစရန္
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကုိ ေၾကျငာရမည္။ ထိုဌာနတြင္ ၎၏ ကြ်မ္းက်င္ရာနယ္ပယ္တို႔၌ 
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စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ေရး အာဏာပိုင္ရွိေစရမည္’ ဟုျဖစ္သည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္သည္ အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ 
ျပ႒ာန္းခံအဆင့္ရွိေသာ ပံုေသခန္႔အပ္သတ္မွတ္ဌာနတစ္ခုကို တည္ေထာင္ေစလိုေသာဆႏၵကို ထင္ဟပ္ 
ေလသည္။

ISIE ၏ တည္ေဆာက္ပံု

ISIE (လြတ္လပ္ေသာ ရာထူးျမင့္အာဏာပိုင္) တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး အာဏာပိုင္ႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ပါဝင္ေသာ ေကာင္စီတစ္ခုပါဝင္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးပါဝင္ၿပီး တရားစီရင္ေရး ရာဇဝတ္ 
တရားသူႀကီး၊ ဦးစီးစီမံေရးရာဇဝတ္တရားသူႀကီး၊ ေရွ႕ေနတစ္ဦး၊ ႏိုႀတီသုိ႔ ဘိလစ္စာေရး၊ တကၠသိုလ္ 
ပါေမာကၡတစ္ဦး၊ IT စနစ္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတြင္ အထူးျပဳေလ့လာထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး၊ ဆက္သြယ္ 
ေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ တူနီရွားႏိုင္ငံသား 
မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး တို႔ပါဝင္သည္။

ISIE ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္၏ စံုညီ အစည္း အ႐ံုးမွ 
ေရြးေကာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ISIE ဥကၠ႒ကို ထို ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးထဲတြင္ ပါဝင္ ေသာသူမ်ား 
အနက္မွ စံုညီအစည္းအ႐ံုးက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေရြးခ်ယ္ခံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပထမ အပိုင္းတြင္ေတြ႕ဆံုၾကၿပီး ဒုဥကၠ႒ကို အားလံုးသေဘာတူညီ 
ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါက အဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ အမ်ားစုသေဘာထားအရ ေရြးခ်ယ္သည္။ 
အဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မွာ ေျခာက္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္သက္တမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
၍ မရပါ။ ISIE ေကာင္စီ ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ခါ အျမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနရသည္။ 

ISIE အေနႏွင့္ ၎၏ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လက္ေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ 
အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား မတိုင္မီတြင္ ဖန္တီးႏိုင္သည္။ 
ISIE ေကာင္စီသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ဌာနတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္။ ေဒသဆိုင္ရာ 
အာဏာပိုင္ဌာနတစ္ခုစီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ေလးဦးထက္ မမ်ားေစရ။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ISIE ေကာင္စီမွ 
လူမ်ားစု၏ သေဘာထားျဖင့္သာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွ ျပ႒ာန္းထားသည္တို႔ႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျပဳရမည္။

ISIE ေကာင္စီအေနႏွင့္ ၎၏ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ဌာနမ်ားကို ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ 
မ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္လည္း ထိုေကာင္စီ၏ ႀကီးၾကပ္မႈ 
ေအာက္ႏွင့္ ေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

ISIE အေနႏွင့္ ဦးစီမႈ၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းတြင္ တာဝန္ယူထားေသာ ISIE ေကာင္စီ 
၏ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုရွိရန္လိုအပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးက 
ေခါင္းေဆာင္ရမည္။

အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ISIE သည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းပေရးဦးစီးစီမံေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတို႔ႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ပံုမွန္သမွ်ကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး။ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ကိုလည္း 
တာဝန္ယူရမည္။
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၁။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အျမဲဆိုသလို ထပ္မံျဖည့္စြက္ 
ျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေပးေနရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ျပင္ဆင္ေပးရမည္။ လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ေပးရမည္၊ ထို႔ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးရက္အမီ ISIE  ၏ တရားဝင္ဝဘ္္ဆိုက္ေပၚတြင္ တင္ 
ေပးရမည္။

၂။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ေသခ်ာေပါက္ရရွိေစရန္ အာမခံႏိုင္ရမည္။ ၿပီးေနာက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတ 
ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုအတြက္ တူညီေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရရွိေစရန္ 
လုပ္ေပးရမည္။

၃။ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵ 
ခံယူပြဲမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိန္မ်ားကို သတ္မွတ္၊ ထုတ္ေဝၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ရမည္။

၄။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတ 
ေလာင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳေပးျခင္း

၅။ အသင္းအဖြဲ႕၊ ဦးစီးေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ပံုယႏၲရားမ်ားကို တည္ေထာင္ကာ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္  အရည္အေသြးပိုင္းကို ေသခ်ာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၆။ မဲမ်ားကို ေရတြက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔၏ ပဏာမႏွင့့္ ေနာက္ဆံုးေသာ ရလဒ္မ်ား 
ကုိ ေၾကျငာျခင္း

၇။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာ အရည္ 
အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို ေကာင္းမြန္ 
စြာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ဝိေရာဓိမျဖစ္ေရးတို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အာမခံ 
ျခင္း

၈။ မဲ႐ံုထဲရွိ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပး 
ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္မ်ားကို လိုက္နာရန္အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ထုတ္ေပး 
ျခင္း

၉။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အပိုင္းက႑အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ပါဝင္ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး 
မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

၁ဝ။ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ အသိႏိုးၾကားေရး စီမံကိန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ၿပီး ထိုမူေဘာင္ 
ႏွင့္ အျခားေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လႈပ္ရွားမႈရွိေသာ အရပ္ 
ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျခားေသာ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၁။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္တိုင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အတိအက် လိုက္နာ 
ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ေရးတို႔အေပၚ ထိန္းသိမ္းမႈရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားဥပေဒကို ႐ိုေသေလးစားမႈရွိေစျခင္း

၁၂။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ေရးတို႔အတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ 
သက္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို သက္ဝင္ေစျခင္း၊ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ား အေပၚ 
တြင္လည္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ သာတူညီမွ်မႈရွိေစျခင္း
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၁၃။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အဆိုျပဳတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူၾကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ 
မ်ားေပးျခင္းႏွင့္

၁၄။ ေရြးေကာက္ပြဲ သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ရလဒ္ကို အထူးအစီရင္ခံစာ 
တင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ရီပက္ဘလစ္သမၼတထံသို႔၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံသို႔ႏွင့္ အစိုးရ 
အဖြဲ႕၏ သမၼတထံသုိ႔တင္ပို႔ျခင္း။ ထိုအစီရင္ခံစာကို အစိုးရ သတင္းစာႏွင့္ ISIE  ဝဘ္ဆိုက္ေပၚ 
တြင္ တင္ျခင္း။

ISIE ေကာင္စီအေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရး၏ လုပ္ေဆာင္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ပံုမ်ားအတြက္ႏွင့္ ISIE အား တိုင္ပင္ေျပာၾကားလာေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း

တာဝန္ခံႏိုင္မႈရွိျခင္း

ISIE  သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနအေပၚ အေသးစိတ္ေရးသားထားေသာ 
အစီရင္ခံစာအား တင္သြင္းၿပီး ၎အစီရင္ခံစာသည္လည္း တူနီးရွား ရီပက္ဘလစ္သမၼတႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ 
သတင္းစာႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကို ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္အတူ ထုတ္လႊင့္ 
ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္သည္။

ISIE ၏ သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ သူ၏ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ကိုမလိုက္နာဘဲ ႀကီးမားေသာအမွားအယြင္းမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈတို႔ျဖင့္ ယတိျပတ္ စြဲခ်က္တင္စြတ္စြဲခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထိုအဖြဲ႕ဝင္သည္ ISIE 
ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေတာ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာ 
ပါက ရာထူးမွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းခံရမည္။ ရာထူးျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္အတြက္ အဆိုျပဳလႊာကို ISIE 
ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ အနည္းဆံုးတစ္ဝက္မွ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ အမ်ားစု 
ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ရရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၌ စံုညီစည္းေဝးခ်ိန္တြင္ တင္ျပရမည္။

အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး အေနႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြာ ဝိေရာဓ္ျဖစ္လာပါက သူသည္ ISIE ေကာင္စီအား ထို 
ကိစၥကို ေၾကျငာၿပီး ISIE မွ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေၾကျငာခ်က္မထုတ္မီအထိ သက္ဆိုင္ရာ အစည္း 
အေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕ဝင္ဆီမွ အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ၾကားၿပီးပါက ISIE ေကာင္စီသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
ျပဳလုပ္ရမည္။အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ သိသိလ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ဝိေရာဓိအေၾကာင္းကို ထိန္ခ်န္ထားပါက 
သူသည္ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္။

ISIE  ၏ သမၼတႏွင့္ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္တို႔အား ၎တို႔ ISIE  အတြင္း တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ရ 
ေသာကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းတို႔ကို သက္ 
ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ဝင္၊ သို႔မဟုတ္ ISIE ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
အာဏာပိုင္တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ၎၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးလႊတ္ေတာ္တြင္ စံုညီအစည္း 
အေဝးတက္ေရာက္ၿပီး အမ်ားစုသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ၎တို႔၏ ဥပေဒကင္းလြတ္ျခင္းကို မ႐ုပ္သိမ္းမခ်င္း 
ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္ထံမွ တင္ျပေသာ တရားဥပေဒမွကင္းလြင့္ခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ 
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ေလွ်ာက္ထားစာသည္ သက္ဆိုင္ရာ အမႈတြဲဖိုင္ႏွင့္ တြဲလ်က္တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရ 
မည္ျဖစ္သည္။

ISIE ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္  ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေကာ္မရွင္အတြင္ ၎တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား 
အတြက္ ၎၏အဖြဲ႕ဝင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု၏ အာဏာခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တရားစြဲဆိုခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖမ္းဆီးခံ 
ရျခင္း မရွိေစရပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္မႈ

ISIE ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎၏ေကာင္စီသည္ ေအာက္ပါလိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။

• အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္အေတြ႕အႀကံဳ
• အဂတိကင္းစင္ေရး
• ႏႈတ္လံုမႈ
• ISIE ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္
• ISIE ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

ထပ္ေပါင္းေျပာဆိုရလွ်င္ ISIE ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ၎၏ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔ ISIE တြင္ 
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေနစဥ္ကာလႏွင့္ ၎တို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေနာက္ငါးႏွစ္အတြင္း  မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တြင္မဆို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္မရွိေခ်။ ၎တို႔သည္လည္း အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းအရာရွိတို႔၏ ဂုဏ္အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္ကိုအမွီျပဳၿပီး ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒ၏ 
အဆင့္အလိုက္ ျပဳမူေနထိုင္ရမည္။

ISIE ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္  ၎တို႔ ISIE  အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ 
အတြင္း  မည္သည့္အက်ိဳးစီပြား ဝိေရာဓိမ်ိဳးကိုမဆို အစီရင္ခံရမည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

၂ဝ၁၁တြင္ ISIE သည္ ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ ကမ္းလွမ္း 
ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တည္ 
ေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေရး၊ တိုင္ပင္ေရးတို႔အတြက္ ေနရာဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ထို 
လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားသို႔လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ISIE  သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အသိပညာ ႏိုးၾကားေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ 
ေဆာင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ISIE သည္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
အသနားခံစာတင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္မႈအေပၚ ဥပေဒအရာအေရးယူျခင္းတို႔အေပၚ 
ပိုမိုနားလည္မႈရွိေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ အိမ္တိုင္ရာေရာက္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အားထုတ္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
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ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရး

ISIE ၏ ရင္းျမစ္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာ၏ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ပါရမည္ျဖစ္ 
သည္။ ISIE  ၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ အသံုးစာရင္းတြင္

• ISIE ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္
• အဓိကအသံုးစရိတ္ႏွင့္
• ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲ အသံုးစရိတ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ISIE ဌာန ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ၎၏ေကာင္စီမွ အဆိုျပဳခ်က္အေပၚတြင္ မီတည္ေစရမည္။ 
၎အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ေငြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ၊ မရွိ လႊတ္ေတာ္သို႔ 
လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳလုပ္မီ အစိုးရထံသို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေတာင္းခံရန္အတြက္ တင္သြင္းရမည္။

ISIE ကို ၎၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဦးစီးစီမံေရးဌာန 
မ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ISIE အား ပစၥည္းႏွင့္ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စာရင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ ေဒတာေဘ့စ္ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီရန္အတြက္ တာဝန္ခ်မွတ္ထားျခင္းခံထားရသည္။ ဦးစီးစီမံ 
ေရး က႑တစ္ရပ္ရပ္တြင္ က်ိဳးေၾကာင္းမခိုင္လံုဘဲျငင္းပယ္ပါက ဦးစီးစီမံေရးတရား႐ံုးမွ ထိုအတြက္ 
အမိန္႔စာ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားမတိုင္မီတြင္ အစုိးရသမၼတ႐ံုးမွ ျပည္သူ႔ 
ဦးစီးစီမံေရး႐ံုးႏွင့္ ISIE အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။

ISIE ၏ ေငြလက္ခံရယူမႈသည္ ဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား မဖီဆန္သ၍ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား 
၏ ေငြလက္ခံမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပံု အဆင့္ဆင့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ISIE အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအသံုးစရိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမတိုင္မီ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းခံရျခင္းမွ ကင္း 
လြတ္ေစရမည္။

ISIE အေနႏွင့္ ဦးစီးစီမံေရးဆိုင္ရာ၏ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး၊ ေဘးရန္ကင္းေရး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၏ 
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈကို အာမခံႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ပံုတို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ 
က်င့္သံုးဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သင့္သည္။ စာရင္းစစ္ႏွင့္ ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
အဖြဲ႕သည္ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းသင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ စာရင္းကိုင္တစ္ဦး ဦးေဆာင္မႈ 
ေအာက္တြင္ရွိသင့္သည္။ ထိုအဖြဲ႕စည္းသည္ ၎၏တာဝန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္အဆင့္ စံခ်ိန္ 
စံၫႊန္းမီေသာ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္နည္းႏွင့္အညီႏွင့္ ISIE ေကာင္စီမွ လက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ ႏွစ္စဥ္ 
စီမံကိန္းအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ထိန္း 
သိမ္းေရးႏွင့္  ISIE ၏ လုပ္ရပ္မ်ားအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးတို႕သည္ ISIE ေကာင္စီထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ မွန္မွန္ 
အစီရင္ခံစာတင္သင့္သည္။ ISIE ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ 
ျပည္သူပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၊ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီး သက္တမ္းတိုးႏိုင္ေသာ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ISIE ေကာင္စီမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ စာရင္းစစ္ႏွစ္ဦး၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ISIE ၏ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြအဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ ထိုစာရင္းစစ္ႏွစ္ဦး၏ အစီရင္ခံစာ 
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ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ISIE ေကာက္စီမွ အတည္ျပဳေပးသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ကို ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္ႏွစ္ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရသတင္းစာႏွင့္ ISIE ဝဘ္ဆိုက္ 
မ်ားတြင္ ပါလာမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာကို အတည္မျပဳပါက စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္မွခန္႔အပ္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ စာရင္းကိုင္သံုးဦးႏွင့္ ဖြဲ႕ 
စည္းမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ISIE ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္သည္ စာရင္းစစ္ခံု႐ံုး၏ ေနာက္ 
ေၾကာင္းျပန္စစ္ေဆးျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းစစ္ခံု႐ံုးမွ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုစီ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူ 
ပြဲ တစ္ခုစီ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အထူးအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ ထို 
အစီရင္ ခံစာသည္လည္း အစုိးရထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါလာမည္ျဖစ္သည္။

ISIE ဌာန အသစ္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က လုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ 
စာရင္းစစ္ခံု႐ံုးမွေပးေသာ ေဝဖန္မႈအား စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေငြေၾကးစီမံ 
ခန္႔ခြဲရာတြင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးအားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ISIE ဌာန၏ အနာဂတ္

ဦးစီးစီမံေရးခံု႐ံုး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ (ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္ ၂ဝ၁၃) သည္ ISIE ဌာန၏ 
အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၏ ရလဒ္မ်ားကို တရားမဝင္ဟုေၾကျငာလိုက္ၿပီး 
ISIE ဌာန၏ ျဖစ္တည္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့သည္။

ေနာင္အနာဂတ္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရး၏ တာဝန္မ်ားမွာ ေကာင္းလွပါသည္။ ၎အေန 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး ဦးစီးေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန တစ္ခုကို တည္ေဆာင္ရန္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကို 
သင္ခန္းစာယူၿပီး ကြာဟမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို 
ခက္ခက္ခဲခဲႏွင့္ ျပန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္သားရန္မ်ား

၁ အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒ 
အမွတ္ ၂ဝ၁၁-၁၄ အရ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား 
ဖဲြ႕စည္းမႈ အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ယာယီသမၼတတြင္ 
ဥပေဒကဲ့သုိ႔အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔အားထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိသည္။

၂ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ကျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒအမွတ္ ၂ဝ၁၁-၆ အရ ေတာ္လွန္ 
ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သုိ႔ 
ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာဌာန (High Authority for the Achievement of the Revolution 
Objectives, Political Reform and Democratic Transition) အား ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
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လတ္တေလာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာ

လတ္တေလာဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဦးစီးစီမံသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
နည္းပညာအတြင္းတြင္ နည္းပညာအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလာၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
ေသာ နည္းပညာမ်ားသည္ တိက်ျခင္း၊ ျမန္ဆန္ျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းသက္သာျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ျခင္း 
တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွာလည္း လံုျခံဳေရး၊ က်သင့္ေငြမ်ား၊ ၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ၊ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ထိုနည္းပညာအား ေရာင္းခ်သူအေပၚ မွီခိုရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္။

နည္းပညာျဖင့္ အျပည့္အဝအသုံးျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ 
ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မ်ားအား အတည္ျပဳေပးျခင္း၊ မဲစာရြက္မ်ားထုတ္ 
ေဝေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား သက္ေသခံ 
လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ မဲေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မဲေပး 
ျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္း၊ ရလဒ္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ကနဦးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ 
ေၾကျငာျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ ဒီဂ်ီတယ္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး လူသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပါဝင္မႈမရွိသေလာက္ နည္းသည္။ လက္ရွိတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာကို အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ိဳးကို ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံကဲ့သို႔ 
ေသာ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္ေလာက္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသည္။ EMB မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လက္ 
ျဖင့္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းပညာႏွစ္မ်ိဳးတို႔ကို သင့္ေတာ္သလို စုေပါင္းစပ္ေပါင္း 
ပံုသဏၭာန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး မိမိႏိုင္ငံ၏အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ထူးကဲသည့္ပံုစံအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား

EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္း) မ်ားအေနႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ 
ဆင့္အား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
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• မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္မ်ား မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားအားလံုးကို အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ပံုစံအတြင္း 
တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ စာရင္းကို တည္ 
ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ စနစ္ကဲ့သို႔ေသာ 
ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း လက္ေဗြစနစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ 
စနစ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေသာ မဲဆႏၵရွင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလကမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးျပန္လည္ အသံုးျပဳ၍ 
ရသည္။ (ဥပမာ- အခ်က္အလက္မ်ားကို အျပန္အလွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ မိတၱဴပြားယူထားျခင္းရွိ/မရွိ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ေပးျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ 
မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ သတင္းအခ်က္ အလက္ဆိုင္ရာမ်ားကို ျပဳစုျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေရႊ႕အေျပာင္းမ်ား၊ မဲ႐ံုမ်ားအတြက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအား 
ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈပထဝီဆိုင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း)

• မဲဆႏၵရွင္ အသိအမွတ္ျပဳစနစ္  (အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲစာအုပ္) မဲ႐ံုမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္း 
စီ၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ၊မရွိကို၎တို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မဲေပးပိုင္ 
ခြင့္ရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ေဒတာေဘ့စ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တုိက္ 
စစ္ၿပီး စစ္ေဆးႏိုင္သည္။

• ပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ေရးကိစၥမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းလိုက္ စစ္ေဆးရန္အတြက္၊ 
လိုအပ္ေသာ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ မဲစာရြက္ႏွင့္ တာလီစာရြက္မ်ား 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာပံုစံႏွင့္ခ်ေပးျခင္း မဲေပးသည့္ 
စက္ကိရိယာမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း အစရွိသည္ျဖင့္

• ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးစနစ္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
လမ္းေၾကာင္းလိုက္စစ္ေဆးရန္အတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အသိသက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
ထုတ္ေပးရန္အတြက္

• ခ႐ိုင္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ေရးစနစ္  ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စနစ္ 
မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးနယ္နိမိတ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ေရးႏွင့္ မဲ႐ံုမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားကို ေနရာ 
ျဖန္႔ခ်ထားျခင္း

• အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးေရးနစ္ႏွင့္ မဲေရျခင္းစနစ္ စကၠဴမဲမ်ားကို စက္ျဖင့္ေရျခင္းမွ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ 
သံုးေသာသ မဲေပးသည့္ စက္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မဲေပးစနစ္တို႔အထိ ပါဝင္ေလသည္။ ထိုအရာ 
တို႔သည္ မဲေရျခင္းစနစ္ကိုျမန္ဆန္ေစၿပီး လူအားျဖင့္ ေရတြက္ရျခင္းကို ေလွ်ာ႔ခ်ေစႏိုင္ပါသည္။ 

• ရလဒ္မ်ားကို စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းစနစ္ အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းျဖင့္ ရရွိထားေသာ 
စုစုေပါင္းအေရအတြက္ႏွင့္ ရလဒ္အခ်က္အလက္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရန္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္တို႔ကို ျမန္ဆန္ေစရန္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္စက္စနစ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္ အလက္ 
မ်ားကို အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လူလုပ္ေသာေၾကာင့္ မွားႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို ေရွာင္ 
ၾကဥ္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

• ရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ေဝျခင္းစနစ္မ်ား ေျမပံု၊ ကားခ်ပ္မ်ား၊ အေသးစိတ္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ 
ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တင္ျပၿပီးပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္
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• မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးေရးစနစ္မ်ား မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ပတ္ 
သက္သူမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေပး 
ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ိဳးတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို မဲ႐ံုမ်ားအလြယ္တကူ ရွာ 
ေတြ႕ႏုိင္ေစရန္အတြက္ မဲ႐ံုရွာသည့္စနစ္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားအတြက္ ဥပေဒ ေဒတာေဘ့စ္ 
မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုပ္ေနေသာပါတီႏွင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား၊ အေသးစိတ္ေရးဖြဲ႕ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းအင္း ဆိုင္ရာအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ေသာ ေဒတာေဘ့စ္မ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာ ပြဲစဥ္မ်ားႏွင့္ အဆံုးသတ္ရက္ 
မ်ားအတြက္ အျမဲပံုမွန္သတင္းအသစ္တက္ေလ့ရွိေသာ ျပကၡဒိန္မ်ားတို႔ ပါဝင္သည္။

• E-ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္  EMB ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈရွိရန္အတြက္ 
ျဖစ္သည္။

ထိုေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT) ေျဖရွင္း 
ခ်က္မ်ားသည္ ႐ိုး႐ိုးမိုဘိုင္းဖုန္းမွ ပုဂၢလိကျဂိဳဟ္တုလင့္ခ္မ်ားထိ စံသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္္လုပ္မႈႏႈန္းႏွင့္ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္မွ အထူးျပဳ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ ေဒတာေဘ့စ္အထိႏွင့္ ပုဂၢလိက အင္ထရာ 
နက္မွ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာခ်န္နယ္မ်ားအထိ နည္းပညာနယ္ပယ္ က်ယ္က်ယ္ 
ဝန္းဝန္းကို အသံုးခ်သင့္သည္။

ကနဦးပိုင္းတြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာမ်ားသည္ EMB တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေထြေထြ 
ICT စနစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေျခခံကာ တစ္ခုလံုးကို သီးသန္႔တည္ေဆာက္ေလ့ရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္ 
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ိဳးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီသည္အၾကမ္းမွ 
စရေလ့ရွိသည္။ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတင္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ပမာဏအက်ယ္အဝန္းကို တိုးခ်ဲ႕လိုက္ၿပီးေနာက္ ေနရာေဒသအေျခအေနကိုလိုက္ၿပီး 
အနည္းငယ္မွ်သာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အသင့္သံုးႏိုင္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေပးေန 
ျပီျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္ထားမိေသာ ICT (သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ) 
အယူအဆႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ

ICT (သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ) တီထြင္ဖန္တီးမႈ 
လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္ပံု ဆက္စပ္မႈ

ေရြးေကာက္ပြဲစက္ဝန္း၏ ၾကာခ်ိန္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ICT စနစ္မ်ား၏ ဆင့္ကဲတိုးတက္မႈသည္ 
အင္မတန္မွ ျမန္ဆန္လွေပသည္။ ICT ကိရိယာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ့ဒ္ဝဲႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္ ၃-၅ 
ႏွစ္ခန္႔ ေကာင္းေကာင္း သံုးႏိုင္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္ၿပီးပါက ကိရိယာမ်ားသည္ အစားထိုလွ်င္ထိုးရ 
သို႔မဟုတ္ သိသိသာသာ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ရ ၿပီး ထပ္မံမြန္းမံျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ရသည္။ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ICT ကိရိယာမ်ားအတြက္ ထိုအခ်က္သည္ စိန္ေခၚမႈႀကီးႀကီးမားမားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လည္ပတ္မႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေလးႏွစ္ေလာက္ၾကာတတ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု 
အတြက္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ ICT စနစ္သည္ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အႀကီး 
စား ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုးလံုးအစားထိုးရျခင္းမ်ားလုပ္ရန္ လိုအပ္လာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္ 
လင့္ရႏုိင္သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၾကားတြင္ အခ်ိန္မ်ားရွိၿပီး ICT ကိရိယာမ်ားကို သံုးလို႔ရေလာက္သည္အထိ 
သံုးရန္အတြက္ ခ်ည္းကပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါက ကိရိယာမ်ားကို ၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ဝယ္ယူ 
ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းတို႔အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္လာ 
သည္။ အသံုးမျပဳေသာ ကိရိယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းရာတြင္ ကုန္က်ေသာျမင့္မားလွသည့္ စရိတ္မ်ားကို 
ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ EMB မ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားကို ငွားရမ္းႏိုင္သည္။ အျခားႏိုင္ငံ 
မ်ားႏွင့္မွ်သံုးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ျပန္သံုးရန္အတြက္ စီမံခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားေသာအခါ 
ေရြးေကာက္ပြမဲဟုတ္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပန္သုံးရန္အတြက္ေရာင္းခ်ျခင္း လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၁၂ (စာမ်က္ႏွာ ၃၆၄) တြင္ ၁၉၉၂ မွ စသည့္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္မႈတစ္ခုဟု ယူဆၿပီးေနာက္ လည္ပတ္ေရးစနစ္မ်ား၊ အခ်က္အလက္ ကူးေျပာင္း 
ေရး နည္းပညာမ်ား မိုဘိုင္းကြန္ပ်ဴတာ တြက္ခ်က္မႈႏွင့္ လက္ေဗြစနစ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု 
ၾကား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပံုမ်ားတို႔ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားသည္။

“ေရခ်ိဳးဇလား သဏၭာန္မ်ဥ္းေကြး” ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္ပံု

ရွည္လ်ားလွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္ပံုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အသံုးဝင္ခ်ိန္ တိုေတာင္းလွေသာ 
ICT တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္တြင္ နည္းပညာပိုင္း 
ဆိုင္ရာစနစ္မ်ား က်႐ံႈးမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥတို႔ျဖစ္ေပၚမႈကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးေသာ  
ေရခ်ိဳးဇလား သဏၭာန္ဇယားကို သံုးရာတြင္ ထင္ရွားလာေလသည္။

ထိုမ်ဥ္းေကြးသည္ စနစ္ကို စတင္အသံုးျပဳေသာ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ “စတင္အစမ္း 
ကာလ”ႏွင့္ စတင္ေလသည္။ ထိုကာလသည္ မရင့္က်က္မႈမ်ားရွိေနေသးၿပီး က်႐ႈံးမႈႏႈန္းျမင့္မားေသာ စနစ္ 
အသြင္ျပသ ၾကေလ့ရွိသည္။ ျပႆနာမ်ားကို ေတြ႕ၿပီး၊ ေျဖရွင္းျပီပါက အမွားအယြင္းႏႈန္းလည္း နိမ့္လာၿပီး 
စနစ္သည္လည္း က်႐ႈံးႏႈန္းအင္မတန္နိမ့္ေသာ ၎အေနႏွင့္ အသံုးဝင္ေသာ ကာလသို႔ ဝင္ေရာက္လာျပီျဖစ္ 
ေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ စနစ္တစ္ခု၏ အသံုးဝင္ေသာ သက္တမ္းကုန္သြားၿပီး၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားက 
အမွားအယြင္းျဖစ္ႏႈန္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ စနစ္ကိုျပင္ဆင္တိုးျမႇင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ အစား 
ထိုးရန္ ျဖစ္လာေလသည္။ 

ထိုဇယား၏ ဒုတိယကာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ စနစ္မ်ားကိုသာ အဓိက 
သံုးေနခိုက္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အေျပာင္းအလြဲမ်ားျဖစ္တတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ သေဘာတရားအရ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုျပဳလုပ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ပင္ အသံုးခ်ရေလ့ရွိၿပီး ၎တို႔ 
အေနႏွင့္ အမွားျဖစ္ႏိုင္ေသးေသာ  စတင္အစမ္းကာလအတြင္းတြင္သာ ရွိေနႏိုင္ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား၏ အသံုးဝင္ေသာကာလမ်ားသည္ ထိုစနစ္ကိုသံုးစရာသိပ္မလိုေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အခ်ိန္အတြင္း က်ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ႏွစ္အေတာ္ 
ၾကာၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ပြားပါက ထိုစနစ္သည္လည္း အမွားအယြင္းျဖစ္ 
ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနေသာ ယိုယြင္းေနသည့္ကာလသို႔ ေရာက္လွ်င္ေရာက္၊ မေရာက္ပါကလည္း ေရာက္ 
ရန္ နီးကပ္ေနႏိုင္သည္။

ေရခ်ိဳးဇလားသဏၭာန္မ်ဥ္းေကြးဇယားသည္ အစမ္းကာလအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားရွိ အခ်ိန္မ်ားကို ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး မြန္းမံမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
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နည္းပညာမ်ားကို မိတ္ဆက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေၾကာင္းကို 
ေဖာ္ျပေလသည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၁၂ : ICT  ကိရိယာမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာပံု
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ICT (သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ) စနစ္အတြက္ ပိုင္ဆုိင္မႈေၾကး 
စုစုေပါင္း က်သင့္ေငြ

ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာကိုု အေထာက္အပံ့ျပဳရာတြင္  အဓိကအက်ဆံုးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ 
မွာ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အေတြ႕အႀကံဳအရေျပာရလွ်င္ 
ICT စနစ္ကို ဝယ္ယူရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကနဦးအရင္းအႏွီးမတည္ျမႇဳပ္ႏွံေငြသည္  ၎၏ခန္႔မွန္း 
သက္တမ္းအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကးစုစုေပါင္းက်သင့္ေငြ (TCO) ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ေလ်ာ့နည္း 
ႏိုင္သည္။ TCO (ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကးစုစုေပါင္းက်သင့္ေငြ) သည္ ကိရိယာမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ကိုင္လည္ 
ပတ္ေစျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ လုပ္ရာတြင္ပါဝင္ေသာ တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ 
က်သင့္ေသာေငြ၏ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ကို ဆိုလိုသည္။ ICT ကိရိယာမ်ား၏ ကနဦးဝယ္ယူစဥ္ က်သင့္ 
ေသာ စရိတ္ကိုသာၾကည့္ၿပီး TCO (ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကးစုစုေပါင္းက်သင့္ေငြ) ကို ေလွ်ာ့တြက္မိျခင္းမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ 
ေလ့ ျဖစ္ထရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ICT စနစ္မ်ား၏ TCO(ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကး စုစုေပါင္း က်သင့္ေငြ)ထဲတြင္ :

• စနစ္အသစ္ကို မိတ္ဆက္ျခင္းအေပၚ လူသိရွင္ၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ျခင္း
• စနစ္၏ ဟာ့ဒ္ဝဲႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလိုင္စင္မ်ား ကို ဝယ္ယူျခင္းသို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း
• စနစ္အား ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္း
• စနစ္အား ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာပါ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း
• စနစ္ကုိ လည္ပတ္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စနစ္ကို တာဝန္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း
• စနစ္ကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
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သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၁၃ : ေရခ်ဳိးဇလားပံု မ်ဥ္းေကြး
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• ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
•    ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ကိရိယာမ်ားကို ျပန္လည္ရယူျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား စနစ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း
• သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း : အရံစီမံကိန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားျခင္း
•   အစားထိုးျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ထပ္မံမြန္းမံျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သမွွ် ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚ 

ေစရန္ႏွင့္
• ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ကိရိယာမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

က်သင့္ေငြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အေရအတြက္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ခက္ခဲလြန္းလွၿပီး ICT 
နည္းကိုသံုးသည့္အတြက္ က်သင့္ေသာ တိက်သည့္ကုန္က်ေငြကို ခန္႔မွန္းရန္၊ နည္းႏွစ္ခု အၾကားရွိ ICT 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ရွိ အလိုအေလ်ာက္စက္ႏွင့္ လုပ္ 
ေသာေၾကာင့္ ကာမိေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရန္ပင္ခက္ခဲေလသည္။ TCO (ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကး 
စုစုေပါင္းက်သင့္ေငြ) တို႔အား လက္ေတြ႕က်က် ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
လံုျခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ လိုအပ္ေလသည္။ နည္းပညာအသစ္မ်ားမိတ္ဆက္ၿပီး ေခြ်တာရန္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ နည္းပညာႏွစ္ခုၾကားရွိကိစၥမ်ားတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္း ျပဳမူသင့္သည္။

ICT လုံျခံဳေရးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ICT လံုျခံဳေရးသည္ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္တူၿပီး ထိုအရာအလုပ္လုပ္ေနသေလာ၊ သို႔မဟုတ္  
မည္မွ်စြမ္းသနည္းကို လြဲမွာခြ်တ္ေခ်ာ္မႈျဖစ္ကာမွ သိရျခင္းျဖစ္သည္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ စနစ္တစ္ခုကို 
လံုျခံဳေအာင္ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ ထိုအရာကို ကာကြယ္ေပးေနေသာသူႏွင့္ ထိုအရာကို ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံေနေသာသူတို႔အၾကား အားျပိဳင္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် လံုျခံဳေရးကို အျမင့္ဆံုးေတာင္းဆိုေလ့ ရွိၾကသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မွားယြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မသမာမႈ 
ျပဳလုပ္ခံရပါက တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ရင္းလိုက္ရမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အျမင့္ဆံုးတည္းဟူေသာ လံုျခံဳေရးအဆင့္မ်ားမွာ ေစ်းႀကီးေလသည္။ EMB တစ္ခုခ်င္းစီမွ ပါဝင္ပတ္သက္ 
သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္။ ၎၏ ICT စနစ္မ်ား မည္မွ်အႏၲရာယ္ႏွင့္ 
ေတြ႕ႀကံဳေနရသနည္း။ အမွားအယြင္းျဖစ္ရန္ မည္မွ်ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသနည္း သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ 
တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသနည္း။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္လာေသာအရာမ်ား၏ ရလဒ္မွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္ 
သနည္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မည္မွ်လိုအပ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည္တို႔ကို 
ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္။

အင္တာနက္အေျချပဳ စနစ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ၎တို႔သည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ထပ္တိုးေမးခြန္းမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
မသိႏိုင္ေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိၿပီး မသိႏိုင္ေလာက္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုျဖစ္ ေပၚေစသည့္ပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ ထိေတြ႕ေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုပတ္ဝန္းက်င္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လႈပ္ရွားသူမ်ားသာ 
ပါဝင္သည္မဟုတ္ဘဲ အြန္လိုင္းပတ္ဝန္းက်င္၏ အက်ိဳးျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရႏွင့္ ဟက္ကာမ်ားပါ ပါဝင္ေန 
သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာေရာင္းခ်သူမ်ား

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ကမ႓ာအႏွံ႔ရွိ 
EMB မ်ားထံသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပို၍ပို၍ေရာင္းခ်မႈမ်ား လုပ္လာၾကသည္။ ၎တို႔၏ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို 
အေျခအေနပိုမ်ားမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်လာ 
ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနႏွင့္ နည္းပညာ၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈပိုင္းဆိုင္ရာ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားပိုမို တိုးတက္လာခဲ့့ေလသည္။ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာအသစ္မ်ား ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ 
အတြက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကမ္းလွမ္းမႈျပဳျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိလာေလသည္။

လုိအပ္ခ်က္ကုိ ဦးစားေပးေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း

ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေခ်ာခ်ာေမြ႕ေမြ႕ၿပီး 
ေစရန္အတြက္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၎တို႔၏စီးပြားေရးကို ခ်ဲ႕ထြင္ 
ရန္သာျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရာင္းခ်သူ 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဆိုမ်ားကို ၎တုိ႔၏ထုတ္ကုန္ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေစရန္အတြက္ ပံုေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
၎တို႔၏ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ၾကည့္မည္ 
မဟုတ္ေခ်။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ EMB  ၏ က႑ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ 
သည္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သင့္သည္။ ၎၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ရရွိႏိုင္ေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ နည္း 
ပညာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မသံုးသည္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ေစေရး 
သာလွ်င္ ျဖစ္ရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ EMB ၏ နည္းပညာတစ္ခုကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရာတြင္ မည္သည့္နည္းပညာကို 
အသံုးခ်ရမည္နည္းဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင့္သကဲ့သို႔ မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ 
မည္နည္းလည္း မျဖစ္သင့္ေပ။ EMB တစ္ခုသည္ ပထမဆံုးႏွင့္ အရင္ဆံုးအေနႏွင့္ မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျပႆနာကို အရင္ေျဖရွင္းရမည္နည္းႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေျဖရွင္းနည္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သနည္းဟု 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရမည္။

အေထာက္အပံ့ရယူျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုမတူညီဘဲ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကေလၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာသည္ တိုင္းျပည္၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တစ္မူထူးျခားေသာ 
ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေထာက္အပံ့ရယူျခင္းသည္ 
သိကၡာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အျပိဳင္အဆိုင္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ကို လုပ္ရန္လိုအပ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ကိုင္တြယ္ရန္ တန္ဖိုးႀကီးလွေသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ား၊ ရွည္လ်ားလွေသာ အသနားခံစာတင္မႈမ်ားသည္ 
ေနာင္အနာဂတ္စီမံကိန္း အခ်ိန္ဇယားေဘာင္အတြင္း ထည့္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ရယူျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးခန္႔မွန္းထားသည္ထက္လည္း ၾကာေလ့ရွိသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ သတ္မွတ္အၿပီး၊ ထိုအရာသည္လည္း ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာ ေျဖရွင္းနည္းကို အေကာင္ 
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အထည္ေဖာ္ကို ေဖာ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္နည္းပညာကိုသံုးမည္ဆိုေသာ အခ်က္ 
အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီတြင္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမ်ိဳးကုိ  ေကာင္းစြာစတင္လုပ္ေဆာင္ထားသင့္သည္။

အေထာက္အပံ့ရယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဝယ္ယူမည့္ သင့္ေတာ္ေသာစနစ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ  
ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားျခင္း ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ျပည့္ျပည့္ဝဝ လိုအပ္သည္တို႔ကို အေသးစိတ္တြက္ထုတ္ 
ျခင္းသည္ ေရာင္းခ်သူပါရန္မလိုအပ္ဘဲ တည္ေထာင္ေရးဆြဲႏိုင္ေသာ္လည္း EMB အေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားအားလံုးကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ အေသးစိတ္ တြက္ထုတ္ႏုိင္မည္မဟုတ္သလို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းပညာပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တို႔ကို နားစြင့္ေနရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးမ်ားတြင္ အျပိဳင္အဆိုင္သေဘာမ်ိဳးဆန္ 
ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္လည္း အေထာက္အပံ့ရယူျခင္းဆို္င္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ ႏိုင္ေလသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ေရာင္းခ်သူအခ်ိဳ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္တြင္  EMB အေနႏွင့္ 
၎တို႔အကုန္လံုးႏွင့္ ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ၿပီးသား ေဆြးေႏြးမႈကို EMB ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္း 
ဆီေလွ်ာ္ေသာ အျခားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို ေရြးထုတ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ိဳး လုပ္ 
ရမည္။

ေရာင္းသူတစ္ဦးတည္းကုိ ပံုေသမွီခိုရျခင္း

နည္းပညာသည္ ေရာင္းခ်သူမွပိုင္ေသာအခါ အခ်က္အလက္ပံုစံမ်ားသည္လည္း ပြင့္လင္းမႈ 
မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ေရာင္းခ်သူတစ္ဦး 
အေပၚသို႔ အလြန္အမင္းမွီခိုရသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ေရာင္းခ်သူတစ္ဦးတည္းတြင္ထံသာ ပံုေသဝယ္ယူေန 
ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဆိုက္ေရာက္သြားႏိုင္ေျခရွိသည္။ အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာအေျခက်နၿပီး ယံုၾကည္စရာေကာင္းေသာ EMB အေပၚကို 
မ်ားစြာ လိုလားေလ့ရွိၿပီး EMB ကို အျခားေသာ နည္းလမ္းမလုပ္ေစခ်င္ေပ။ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ၎ 
အသံုးခ်ေသာစနစ္မ်ားႏွင့္ က်သင့္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရာင္းခ်သူတစ္ဦးတည္း 
ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ အခ်ည္အေႏွာင္သေဘာမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

အဖြင့္စနစ္ႏွင့္ ပိုင္ရွင္ရွိေသာစနစ္တုိ႔ိကို ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ ICT အသံုးျပဳျခင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းသည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုး  
အတြက္ အေရးပါေသာ္လည္း ၎တုိ႔အေနႏွင့္ အားလံုးအတြက္ source code မ်ားရရွိႏိုင္ၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲ 
လိုင္စင္ရွိၿပီး အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ကာ ျဖန္႔ေဝျခင္းျပဳႏိုင္ေသာ open source ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ 
မၾကာခဏဆိုသလို ေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည္။ Source code မ်ားကို ရရွိႏုိင္ေရးသည္ ICT စနစ္ မည္သို႔ 
လည္ပတ္သည္ဆိုသည္ကို ပညာရွင္တို႔ နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
Open source ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားအေနႏွင့္ ေစ်းေပါသည္။ လံုျခံဳသည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရၿပီး ၎အေနႏွင့္ 
ေရာင္းသူတစ္ဦးတည္းကိုသာ ပံုေသမွီခိုရျခင္းကို ကန္႔သတ္ေပးေလသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ 
ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံမ်ားကို  Closed source code မ်ားႏွင့္ ပိုင္ရွင္ရွိ 
ေသာစနစ္ေပၚတြင္အေျခခံကာ ေဆာက္လုပ္ရန္လိုလားလာၾကၿပီး လုပ္ရျခင္းမွာလည္း အဓိကအားျဖင့္ 
၎တို႔၏ ဉာဏပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တခါတရံတြင္ ေသးငယ္ေသာ ဌာနပိုင္းဆိုင္ရာ သံုးစြဲသူ 
မ်ားကို လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားရရွိႏိုင္မႈ ကန္႔သတ္ရန္အတြက္လည္း ျဖစ္သည္။

Open source ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္မွာ 
ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ “အေရးႀကီးေသာ တာဝန္” ျဖစ္ၿပီး လံုး ပြင့္လင္းျမင္သာ 
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မႈရွိရန္ လိုအပ္ကာ ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္ဟုဆိုသည္။ စြန္႔ဦးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေသာ Open 
Source ဒီဂ်စ္တယ္ မဲေပးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (OSDV) သည္ လံုးဝ Open source ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္မ်ား တည္ေထာင္ေရးအေပၚတြင္ အသံုးတည့္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ 
အတြက္ open source စြန္႔ဦး လႈပ္ရွားမႈသည္ လတ္တေလာတြင္ အရွိန္မရႏိုင္ေသးဘဲ ေစ်းကြက္အတြင္း 
တြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ပိုင္ရွင္အုပ္စိုးထားေသာ စနစ္ 
မ်ား၏ ရင္ဆိုင္ျခင္းကိုတိုးျမင့္ၿပီး ခံေနရေလသည္။

ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက ျမင့္မားစြာေတာင္းဆိုေသာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ယခင္ကတင္ပိုမိုၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာျပီျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝးအေနႏွင့္ ၎၏ 
အင္တာနက္မဲေပး စနစ္အတြက္ Open Source ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ 
လိုက္ျပီျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ေရာင္းခ်သူတို႔၏ source code မ်ားသည္လည္း အြန္လိုင္းတြင္ ျဖန္႔ခ်ိ 
ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္သည္။ 

ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို အခမဲ့ေပးသံုးရန္ႏွင့္ open source စနစ္သို႔ 
ေျပာင္းရန္ အျမဲတမ္း အဆင္သင့္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနႏွင့္ ျပည္သူတို႔ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရန္ 
အတြက္ ၎တို႔၏ Source Code မ်ားကို ရွင္းျပရန္ လိုလိုလားလားရွိေလ့ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဖြင့္ဟ 
ရွင္းျပမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္မူေဘာင္တစ္ခုအတြင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပညာရွင္တို႔၏ ကန္႔သတ္ျခင္းကို ခံရႏိုင္သကဲ့သို႔  ၎အေနႏွင့္ ၿပီးျပည္စံုၿပီး  လူသိရွင္ 
ၾကားထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ေသာ အရာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တိုးျမင့္လာေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပိုင္ရွင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ code မ်ားကို သိရွိခြင့္ရႏိုင္ေရးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ က်သင့္ေငြမ်ားျဖင့္ 
လာေလ့ရွိကာ ေမးထားေသာ  application အေပၚတြင္လည္း မူတည္ၿပီး လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေသာ အျပန္ 
အလွန္အေပးအယူတစ္ခုခု လုပ္ရန္လည္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။

စီးပြားျဖစ္ အသစ္က်ပ္ခြ်တ္စနစ္ႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံထားေသာ စနစ္တို႔ကုိ ေရးဆြဲျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံသူမ်ားအေနႏွင့္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမွ အသင့္ 
လုပ္ၿပီးေသာ ICT စနစ္ကို ယူမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ အထူးသီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာစနစ္ကို ေရးဆြဲေရး 
ေနာက္ လိုက္မည္ေလာဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အသင့္ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ စနစ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အတိုင္း 
အတာတစ္ခုထိသာ သံုးစြဲ၍ရႏိုင္ၿပီး စနစ္ႏွင့္ကိုက္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ လည္ပတ္ေနစဥ္ 
အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ 
အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး 
ေသာ က်င့္ထံုးကို ထင္ဟပ္ေစႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ ၎တို႔သည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
စနစ္တစ္ခုလံုး၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အလုပ္ျဖစ္ရန္ တစ္ခုတည္းအတြက္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနႏွင့္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္  အထူးဖန္တီးထားေသာ 
စနစသ္ည ္ပိမုိ ုကြက္တကိ်သင့္ေတာ္ႏိငုရ္န ္နီးစပ္ေလသည။္ သို႔ေသာလ္ည္း အထူးသီးသန္႔ဖနတ္ီးထားေသာ 
ေရးဆြဲဖန္တီးမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားလွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ကာ ေရးဆြဲ 
တည္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ စိန္ေခၚမႈအပိုမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေလသည္။
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မဲဆႏၵရွင္တို႔ကို အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔ကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မွ်ေဝျခင္း

မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ပတ္ေသာ သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ  
နည္းပညာ အမ်ားအျပားကို မ်ားစြာမတူညီကြဲျပားလွေသာနည္းတို႔ျဖင့္ ထိေတြ႕ႀကံဳဆံုခဲ့ရေလသည္။ ထို 
အခ်က္အရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔အား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မွ်ေဝျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လိုအပ္ျခင္းသည္ ကြာျခားခ်က္အင္မတန္ႀကီးမားေလသည္။ ျခံဳငံုသံုးသပ္ 
ရလွ်င္ လက္ခံႏိုင္စြမ္းကို ျမင့္တက္ၿပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္း 
ပညာအသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ထည့္သြင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းပညာအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ မဲ႐ံုရွာေဖြေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မဲဆႏၵရွင္ 
အသိပညာေပးေရး စနစ္မ်ားသည္ အမ်ားစုမွ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေသာ ထပ္တိုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားလည္း ပိုမိုႏွစ္ျခိဳက္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ိဳးအတြက္ ျပည္သူလူထုဆီ ေရာက္ႏိုင္ 
ေသာ စနစ္သည္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် အသိပညာရေရးႏွင့္ ထိုစနစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳေရးတို႔အတြက္ကို 
အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး အသံုးျပဳႏုိင္ရန္သာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ျပဳေလသည္။

အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို စည္းကမ္းတက် လိုက္နာ 
ရန္လိုအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ နည္းပညာကိုအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဘာလုပ္ရမည္ကို သိရန္လိုအပ္ 
သည္။ ၎၏ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ဆက္သြယ္ေရး ခ်န္နယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝ 
ျခင္းအျပင္ EMB သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္စမ္းသံုးၾကည့္ႏိုင္ေသာ အမ်ား 
ျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ သ႐ုပ္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္မဲ 
စမ္းေပးျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာအခ်က္မ်ားကို အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲစာအုပ္ေပၚ 
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ စစ္ေဆးေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အဓိကက်ေသာေနရာမွ ပါဝင္ေသာ နည္းပညာသည္ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၊ မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏  အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
EMB အေနႏွင့္ သင္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေသးစိတ္ေရးသားထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပး 
ရန္လိုအပ္ၿပီး ေျဖၾကားရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကိုထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။

နည္းပညာမ်ားကို လက္မခံေသာ ေနရာမ်ားတြင္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလြန္း 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ လက္ခံမႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပးေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါတြင္ EMB ကလည္း 
ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ားအား အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုနည္းပညာကို ေရြးခ်ယ္ရသည္၊ မည္သည့္အေပးအယူႏွင့္ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္စဥ္းစားခဲ့ရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိေသာ တိုး 
တက္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးႏိုင္ပံုတို႔ကုိ အသိပညာေပး သို႔မဟုတ္ 
သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အသိပညာေပးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရွိခ်ိန္နားနီးမွ လုပ္မည္သာမဟုတ္ဘဲ နည္းပညာတစ္ခုကိုစဥ္းစားၿပီး ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာ ကနဦးအဆင့္မ်ား 
ကတည္းက လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကိုလည္း ၎တို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို 
ေျပာဆိုရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေပးရမည္။
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ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ

EMB အမ်ားစုတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အနည္းဆံုး အဖြဲ႕အစည္းမွ အသံုးျပဳေသာ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္ထားေသာ ICT နည္းစနစ္ကိုသံုးေသာ ICT ဌာနမ်ားရွိသည္။ ႀကီးမားေသာ ICT 
ဌာနမ်ားသည္  ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာတစ္ခုကို တိုးတက္ေရး၊ မိတ္ဆက္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ 
အတြက္ ဦးေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္လည္း တိုးတက္ေရး၊ လုပ္ 
ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ ဆိုင္ရာအခန္းက႑မ်ားကို ပိုမိုေပးဆပ္လာေလသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ EMB ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူအၾကား တာဝန္ရွိေသာနယ္ပယ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပရန္ အေရးႀကီးၿပီး 
EMB ဝန္ထမ္းမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာက္ရွိသြားေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ေနရာက်ေစရန္ 
လည္း လိုအပ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ေရာင္းခ်သူဘက္မွေပးေသာ အရာမ်ားအနက္မွ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သင့္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာမ်ား မဲ႐ံုအဆင့္အထိဆင္းၿပီး မိတ္ဆက္ေနခ်ိန္တြင္ EMB ၏ ICT 
စြမ္းအင္လိုအပ္မႈသည္ ICT ဌာနထက္ပိုၿပီး ေက်ာ္လြန္ေလသည္။ ရွိရွိသမွ်ေသာ အဆင့္တိုင္းရွိ ယာယီႏွင့္ 
ပံုေသခန္႔အပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ၎တို႔၏ လုပ္သမွ်အလုပ္တို႔၏ ဘက္ေပါင္းစံုတို႔တြက္ နည္း 
ပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳမႈ တိုးတက္လာၾကေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳေရးအတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားသည္ အနည္းဆံုးကြန္ျပဴတာ သံုးတတ္ရန္လိုအပ္ေလသည္။  
ICT ကို အစမွေန၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရျခင္းသည္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားၿပီး အခ်ိန္လည္းကုန္သည္။ 
ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာအတြက္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ရာတြင္ ကြန္ျပဴတာသံုးတတ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုရွိျခင္းသည္ အဓိကေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္
ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

ICT သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္မ်ားကို အသံုးျပဳေသာ 
အခါ EMB ၏ IT ကြ် မ္းက်င္မႈသည္ ၎၏နည္းပညာဌာနတစ္ခုတည္းတြင္သာ ျဖစ္မေနေစရန္အတြက္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ၾကေသာ အေရအတြက္မွာ တုိးျမင့္လာသည္။ ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္အရာရိွမ်ား၊ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွ 
သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ရာထူးျမင့္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း  အျခားေသာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 
ဥပေဒေရးရာ ႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ ရွင္းျပသက့ဲသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြလုဲပ္ငန္းစဥ္၏ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အေသး 
စိတ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ခ်က္ရိွရိွႏွင့္ ရွင္းျပႏုိင္ရန္၊ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္အတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ား 
လည္း တုိးျမင့္လ်က္ရိွသည္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးျခင္းစနစ္ မိတ္ဆက္ရာတြင္ ဖိလစ္ပုိင္က့ဲသုိ႔ေသာ 
ႏုိင္ငံသည္ ေကာ္မရွင္အဆင့္တြင္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ သတိထားမိေသာေၾကာင့္ ေကာ္ 
မရွင္အရာရွိမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ICT ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ပိုမိုအာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ျပဳေလသည္။

စီမံၫႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

EMB ႀကီးၾကပ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း

EMB မ်ားအေနႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာမ်ားအားလံုးကုိ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ 
ေရးဆြဲႏိုင္သည္ဆိုသည္မွာ ရွားလွေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ 
အားကိုးရေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားအျပားသည္ ျပင္ပမွတင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး 
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EMB ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူတို႔၏ ရာထူးက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာျပထားရန္ လိုအပ္ၿပီး 
EMB အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္မႈရရွိႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ထားရမည္။ က်ိဳးေၾကာင္း 
ဆီေလ်ာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာေရာင္းခ်သူ၏ ရာထူးက႑ကို ေရြးေကာက္ပြဲ  ICT 
စနစ္တည္ေထာင္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေစၿပီး EMB ၏ အခန္းက႑ကို ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေစၿပီး လည္ပတ္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ

ကြန္ျပဴတာ စနစ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္စာရင္း လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လူအမ်ား 
အျပားအား ကြန္ျပဴတာ ပ႐ိုဂရမ္းအေၾကာင္း မရွင္းျပႏိုင္ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစ 
သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းကို အခ်က္အလက္မ်ားအား အဖ်က္အေမွာင့္ရွိႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ 
ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ ဟက္ကာမ်ားႏွင့္ စစ္စတမ္းေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ထုတ္ေဝ 
ေသာ မီဒီယာတို႔မွ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းမွေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးမႈ 
ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔သည္ EMB ၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း 
သြင္းျခင္း မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားကို အား 
ကိုးေနစဥ္တြင္ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာအတြက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
တာဝန္ခံမႈရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

EMB မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ အေျချပဳစနစ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ေသခ်ာႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားတြင္ -

• ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားကို အသံုးမျပဳမီ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကို 
လူသိရွင္ၾကား ခ်ျပျခင္း

• လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ရယူအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ICT ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ICT ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးမ်ား၊အခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳေရး၊ back-up ထားျခင္း၊  ထိန္းသိမ္း 
ထားျခင္း၊ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ အီးေမးလ္ႏွင့္ လူမႈ 
မီဒီယာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ သိလ်က္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ရွိရွိသမွ် 
ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို အက်ံဳးဝင္ေစေသာ ICT မူဝါဒမ်ား

• ကြန္ျပဴတာ စနစ္မ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အထူးအာ႐ံုစိုက္ျခင္း

•   ျပည္သူအမ်ား မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ား၏ source code မ်ားကို အစမ္း 
ပံုစံမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (ဥပမာအားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် ျမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္သည္ ၎၏ကြန္ပ်ဴတာအေျခစိုက္ မဲမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္း စနစ္တို႔ 
အတြက္ အဆိုျပဳတင္သြင္းထားေသာ code မ်ားကို ၎၏ ဝဘ္ဆိုက္တြင္တင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ 
ပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္)

• လြတ္လပ္ေသာ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္  လိုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၏ ျပင္ပဌာနတစ္ခုမွ 
ေထာက္ခံခ်က္ကို ထုိစနစ္သည္ ျပ႒ာန္းၿပီးသားျဖစ္ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ေပးရန္ႏွင့္
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• အေမရိကန္မွ အႀကံေပးသကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳေနေသာ code မ်ား၏ မိတၱဴအစစ္အမွန္မ်ားကို လြတ္ 
လပ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မဆိုင္ေသာေနရာတို႔တြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း။ ထို code မ်ားႏွင့္ EMB မွ 
သံုးေနေသာ code မ်ားကို ပံုမွန္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက တရားမဝင္ေျပာင္းလြဲသြားေသာ အခ်က္မ်ား 
ကိုသိရွိႏိုင္ၿပီး ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကုိ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း

နည္းပညာအသစ္တစ္ခုကို ပထမဆံုးအႀကိမ္စတင္ အသံုးခ်ေသာအခါ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္ 
ေရး၏ ထင္ရွားလွေသာ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား သိသိသာသာ ထိုနည္းပညာထဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
ထားေသာအခါ၊ နည္းပညာ သက္ေရာက္မႈကို ႀကီးႀကီးမားမားေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္တို႔ ရွိပါလွ်င္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ၏ ICT  ႐ႈေထာင့္သည္  EMB ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို အင္မတန္မွ ဆြဲေဆာင္ေလသည္။ 
အေရးႀကီးသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အာ႐ံုစိုက္မႈသည္ အျခားေသာ တန္းတူအေရးႀကီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို ေပါ့ေလ်ာ့မႈ ျဖစ္မသြားေစရန္ အေရးႀကီးသည္။

အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မႈ

နည္းပညာသည္ ပို၍ပညာတတ္ၿပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ျပည္သူမ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ပိုေပးႏိုင္ေလ့ရွိၿပီး လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဆိုးက်ိဳးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ား 
မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားရွိ ဖြဲ႕စည္း တည္ 
ေဆာက္ပံုကုိ သိပ္ထိေတြ႕ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ 
သံုးရန္အတြက္ သိပ္ယံုၾကည္မႈ မရွိၾကသူမ်ားတို႔အပါအဝင္ မဲဆႏၵရွင္လူထုတစ္ရပ္လံုးအား ညီမွ်ေသာ 
အခြင့္အေရးေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ တြဲပါရန္လိုအပ္မည္။

အလွဴရွင္တုိ႔၏ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ နည္းပညာတုိ႔၏ တာရွည္ခံမႈ

ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားလွၿပီး သံုးရေသာ သက္တမ္းတုိေတာင္းေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္း 
ပညာသည္ တာရွည္ခံရန္ ခက္ခဲလွသည္။ အထူးသျဖင့္ အေရးအခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားႏွင့္ 
ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြက္ကာစႏိုင္ငံမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား မ်ားျပားေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၊ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး 
အားထားယံုၾကည္ရႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ ေလာေလာလတ္လတ္ တည္ေထာင္ 
ထားေသာ EMB အတြင္း ယံုၾကည္မႈ နည္းပါျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေသာ ICT ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 
လိုအပ္ႏိုင္သည္။ကံမေကာင္းစြာပင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးသည္ပင္ အလွဴရွင္မ်ားအေနႏွင့္ နည္း 
ပညာပိုင္းဆိုင္ရာတို႔အေပၚ ဖိဖိစီးစီးရင္းႏွီး လွဴဒါန္းလိုေသာ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို 
ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံလွဴဒါန္းျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုေလာက္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဦးစီးၿပီး လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
ေရရွည္တြင္ ၾကာရွည္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈအတြက္ ျပႆနာမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ 
ပြတဲစ္ခုကုိသာ အာ႐ုံစုိက္ေနေသာေၾကာင့္ နည္းစနစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြတုိဲ႔ 
အတြက္ သက္ဆုိင္ေသာကြ် မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာတုိ႔အတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမွာ မရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ အလွဴရွင္၏ဘ႑ာေငြမ်ား ဆက္လက္မရရိွေတာ့ေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ 
၏ အေထာက္အပ့ံျပဳေရးဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားမွ အေထာက္အပ့ံႏွင့္ ထိထိ ေရာက္ 
ေရာက္လာေသာနည္းစနစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံ 
တြင္း အေထာက္အပ့ံရယူဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရရရိွရန္အတြက္ ေစ်းႀကီးၿပီးခက္ခဲမႈရိွႏုိင္သည္။
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သင့္ေတာ္ေသာ နည္းပညာကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အဆင့္အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ နည္းပညာတစ္ခု ျဖစ္ရန္မလိုအပ္ပါ။ သင့္ေတာ္ 
ေသာ နည္းပညာဟူသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈအေပၚကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ႐ိုးရွင္းၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ပိုမိုသင့္ေတာ္ေလ့ရွိၾကၿပီး ရင္းျမစ္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားလည္း ပိုမိုေလွ်ာ့နည္းစြာလိုအပ္ၿပီး TCO လည္း 
ပိုမိုနည္းပါးေလ့ရွိသည္။

အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းပညာျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၏ ျပႆနာမ်ား

မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းေရးသြင္းရာတြင္ ICT အသုံးျပဳျခင္းသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ပဋိပကၡ 
မ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈသည္လည္း 
ထိုျပႆနာအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းလိုျဖစ္ေနသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း 
ေရးသြင္းျခင္းသည္ ႀကီးမားလွၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလွေသာ လုပ္ထံုးတစ္ခုလိုျဖစ္ကာ ICT ကို ျမင့္မား 
စြာ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား က်သင့္ေနရာသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္း၏ ၾကာရွည္အသံုးခံႏိုင္မႈသည္ ေမးခြန္းစရာပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးအေျမာက္ 
အျမား လွဴဒါန္းမည့္ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့လိုေသာအခါ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း 
ဘက္မွ အဓိကအားျဖင့္ လာမည့္ပြဲစဥ္အတြက္သာ စာရင္းတစ္ခုတည္းျပဳစုၿပီး ေနာင္ဆက္တိုက္အသံုးျပဳရန္ 
အတြက္ ထိုစာရင္းဇယားကိုထိန္းသိမ္းၿပီး ပံုေသစနစ္တစ္ခုတည္းမထားသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းေၾကး၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားမည္သို႔ တည္ေဆာက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟူသည့္ အေပၚတြင္ 
မူတည္သည္။ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ အျခားေသာ ဦးစီးစီမံေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝၿပီး 
ရွိၿပီးသား လူဦးေရစာရင္းေပၚတြင္ အေျခခံကာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါက (ဥပမာ- 
အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ စနစ္၊ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္အခ်က္အလက္မ်ား) ၎အေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္တိုင္စုေပါင္းေနရျခင္းထက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အားစိုက္ 
ထုတ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းစြာသာ စိုက္ထုတ္ရန္ လိုလိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အသံုးခ်ရန္အတြက္၊ 
လူဦးေရမွတ္ပံုတင္စာရင္းသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ 
ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ အရည္အေသြးျမင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကရမည္၊ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေ
ရးသြင္းမႈႏႈန္းျမင့္ရမည္။ (မွတ္ပံုတင္ရန္ အားေပးေသာအခ်က္အလက္မ်ား မ်ားစြာရွိၿပီး ဆိုးက်ိဳးမ်ားနည္း 
ရမည္) ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား အားလံုးသည္လည္း ပါဝင္ရမည္။ ထိုအေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးႏွင့္ တိုက္ 
ဆိုင္ပါက ေစ်းမႀကီးဘဲ တိက်မႈႏႈန္းျမင့္မားေသာ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းတစ္ခုကို ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ိဳးမွ အလို 
အေလ်ာက္ ရယူႏိုင္သည္။

အျခားေသာ ဦးစီးစီမံေရးဌာနမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝရန္လည္းမျဖစ္ႏိုင္ဘဲ EMB အေနႏွင့္လည္း ၎ 
ကိုယ္ပိုင္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းကို လုပ္ရမည္ဆိုပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ သိသိသာသာ ျမင့္မား 
မည္ျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ EMB အေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုးထံသို႔ ေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္ၿပီး 
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မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သူမ်ားအားလံုး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္ 
စြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းယူရန္အတြက္ျဖစ္ေသာ စနစ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ အ႐ိုးရွင္းဆံုးေသာ ေျဖရွင္းနည္းမွာ စာရြက္ေပၚတြင္သာ  အေျခခံ 
ေသာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာရြက္ေပၚတြင္သာလုပ္ေသာ 
မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လံုေလာက္ေလ့ မရွိၾကေခ်။ အခ်က္ 
အလက္တို႔၏ အရည္အေသြးသည္ နိမ့္ပါးႏိုင္ၿပီး၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျပန္အလွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
စာရင္းအတြက္ လံုေလာက္ေသာထပ္တိုးျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ရန္အတြက္မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ 
ထို႔အျပင္ ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ စုစည္းထားေသာ စာရင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခက္ခဲ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ စာရင္းဇယားအား မတိက်ဟု 
စြဲခ်က္တင္လာပါကလည္း စစ္ေဆးရန္ခက္ခဲသည္္။

နည္းပညာအဆင့္ကို ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္တက္ၿပီးသံုးေသာအခါ အမ်ားအားျဖင့္ စာရင္းေရး 
သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ ဖမ္းယူရန္အတြက္ ေစ်းအခ်ိဳဆံုးနည္း 
မွာ စက္ျဖင့္ဖတ္ႏိုင္ေသာ စကၠဴမွတ္ပံုတင္စာရင္းစာရြက္မ်ား သံုးရန္ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
လူကိုယ္တိုင္ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏို္င္ေသာ အမွတ္ဖတ္စနစ္ (OMR) ပံုစံမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေစၿပီး ေကာက္ 
ယူႏိုင္သည္။ ထိုနည္းစနစ္၏ ဆိုးက်ိဳးမွာ အခ်က္အလက္ကို ဖမ္းယူေသာအခါ အခ်က္အလက္၏ အရည္ 
အေသြးကို စစ္ေဆးျခင္း မရွိျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ေနစဥ္တြင္ မည္သည့္ ျပႆနာ ကိုမဆို တံု႔ျပန္မႈမရွိျခင္း၊ 
ျပန္လည္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ေရာက္ကာမွ မွားေနေသာ သို႔မဟုတ္ က်န္ခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား 
ကိုေတြ႕ပါက ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ထိုအခက္အခဲမ်ိဳးတြင္ ပံုစံ 
အတြင္းတြင္  မမွန္မကန္ျဖည့္ထားေသာ အမွားမ်ားအတြက္လည္း ပါဝင္သည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုးျမႇင့္မႈမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းေသာ အဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ  
မွတ္ပံုတင္စနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းပါဝင္သည္။ အ႐ိုးရွင္းဆံုးေျပာရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္ 
သည္ offline ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ားကိုသာ 
လွ်င္ ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ိဳးသည္ မဲဆႏၵရွင္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရႏိုင္ေသာ ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာ အသိသက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွိပါက လံုေလာက္ 
အဆင္ေျပႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပြားယူထားေသာ စာရင္းမ်ားႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားရႏိုင္ေရးသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ရမည္။ မွတ္ပံုတင္သည့္အဆင့္တြင္ အခ်င္အလက္မ်ား 
ကို back-up လုပ္ျခင္းသည္လည္း လုပ္ထားရန္လိုၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြား 
ပါက ျပန္လည္ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အြန္လုိင္းမွတ္ပုံတင္စနစ္သည္  ရိွရိွသမွ်ေသာ မွတ္ပုံတင္ေရး ကိစၥမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ  
ေဒတာအခ်က္အလက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ လိုအပ္သည္။ ၎တို႔ဘက္မွ မွတ္ပံုတင္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား  
ကို မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းႀကီးတစ္ခုလံုးႏွင့္ ခ်က္ျခင္းဆိုသလို ျပန္လည္တိုက္စစ္ရန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး 
စာရင္းမ်ားကို ထပ္ေနေသာ အခ်က္မ်ိဳးကိုရွာေဖြၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
စနစ္မ်ိဳးသည္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟိုမွတ္ပံုတင္ေရးဌာနသို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ႏိုင္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ရာ 
တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။

အျပည့္ဝအစံုလင္ဆံုးေသာ မွတ္ပံုတင္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းသည္ 
မွတ္ပုံတင္သူ၏ ဘုိင္အုိမက္ထရစ္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ လက္ေဗြႏွင့္ မ်က္ႏွာ သုိ႔မဟုတ္ 
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သူငယ္အိမ္ဖတ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ႏိုင္သည္။ ထိုစနစ္၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ မွတ္ပံုတင္ေရး 
စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ အခ်က္အလက္ဖမ္းယူေသာ ကိရိယာမ်ား လိုအပ္ခ်က္ကို 
ျမင့္တက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္အျပင္ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္း 
သိမ္းျခင္းလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာတြက္ခ်က္ႏိုင္ေရးတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ 
ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ စနစ္တည္ေထာင္ျခင္း၏ ထပ္တိုးကုန္က်ေသာ ကုန္က်စရိတ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္  
သက္ေသခိုင္လံုေသာ အသိသက္ေသခံ စာရြက္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ မဲစာရင္းတင္သြင္းသူ၏ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲမႈႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ထိုက္တန္ပါေပသည္။

အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးစနစ္ႏွင့္ မဲေရတြက္ေသာ စနစ္တို႔၏ ေနာက္ခံအက်ဥ္း

ICT စနစ္အသစ္မ်ားကို မိတ္ဆတ္ျခင္းသည္ အျမဲတမ္းလိုလို စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္လ်က္ 
ရွိသည္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးစနစ္(e-voting)သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာပင္ အခက္ခဲဆံုးေသာ တိုးျမႇင့္ 
မြန္းမံမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုနည္းပညာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိက 
ေနရာတြင္ ပါဝင္ေနေသာအရာမ်ားျဖစ္ေသာ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းတည္းဟူေသာကိစၥမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ E-voting သည္ လူမွ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
လႊမ္းမိုးျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေလၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျပႆနာ အေဟာင္း 
တို႔ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎အေနႏွင့္ ျပႆနာ အသစ္မ်ားကို 
လည္း မိတ္ဆက္ေခၚေဆာင္လာေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ e-voting သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္းရွိ အျခားေသာ 
ICT မ်ားထက္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ 

E-voting ႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းစနစ္မ်ားကို မဲေပးျခင္းနည္းစနစ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးတို႔ 
တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းအျဖစ္ ေစ်းကြက္တြင္ ေၾကျငာေနသည္တို႔ အေျမာက္အျမား 
ရွိၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စနစ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုမသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခုခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
အားထားယံုၾကည္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္ျမင့္မားမား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေလသည္။

• တိုက္႐ိုက္မွတ္တမ္းတင္ ေရြးေကာက္ပြဲ (DRE) မဲေပးစက္မ်ားသည္ စကၠဴလမ္းေၾကာင္း (VVPAT 
သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စစ္ေဆးေသာ စကၠဴစာရင္းစစ္လမ္းေၾကာင္း)တြဲလ်က္လည္း ပါႏိုင္ 
သလို မတြဲဘဲလည္း ပါႏိုင္သည္။ VVPAT (မဲဆႏၵရွင္ဘက္မွ စစ္ေဆးထားေသာ စာရြက္စာတမ္း 
စစ္ေဆးမႈ လမ္းေၾကာင္း) မ်ားသည္  ေပးထားသည့္ မဲမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား 
ျပသရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

• OMR (အလင္းျဖင့္ အမွတ္ဖတ္စက္) နည္းစနစ္မ်ားသည္ အထူးတီထြင္ထားေသာ စက္ျဖင့္ဖတ္၍ 
ရႏိုင္ေသာ မဲစာရြက္မ်ားအား မဲဆႏၵရွင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈကိုသိႏိုင္ေသာ စကင္နာမ်ား အေပၚတြင္ 
အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ OMR (အလင္းျမင့္ အမွတ္ဖတ္စက္) သည္ ဗဟိုတြင္ တြက္ခ်က္ေသာ 
အလင္းျဖင့္ စကင္ဖတ္ျခင္း (CCOS) စနစ္ (မဲစာရြက္မ်ားအား အထူးေရတြက္ေသာ ဌာနမ်ားတြင္ 
စကင္ဖတ္ၿပီး ေရတြက္ျခင္း) ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အကန္႔အသတ္ႏွင့္တြက္ခ်က္ၿပီး အလင္းျဖင့္ စကင္ 
ဖတ္ျခင္း (PCOS) စနစ္ (မဲဆႏၵရွင္မ်ားက မဲစက္ထဲသို႔ ထည့္သြားၿပီးေနာက္ မဲမ်ားကုိလည္း မဲ႐ံု 
ထဲတြင္ပင္ တိုက္႐ိုက္စကင္ဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေရတြက္ျခင္း) လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

• အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲစာရြက္ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား (EBPs) မ်ားသည္ DRE (အလင္းျဖင့္ အမွတ္ဖတ္စက္) 
ႏွင့္ဆင္တူၿပီး စက္ျဖင့္ဖတ္ႏိုင္ေသာ စာရြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈပါဝင္ေသာ 
အီလက္ထရြန္းနစ္ တိုကင္စာရြက္ကုိ ထုတ္ေပးေလသည္။ ထိုတိုကင္ကို သီးသန္႔ခြဲျခားေသာ 
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မဲစာရြက္ စကင္ဖတ္ေသာ စက္အတြင္းသို႔ ထိုးထည့္လိုက္ရၿပီး ထိုအရာက အလိုအေလွ်ာက္ 
မဲကိုေရတြက္ေပးေလသည္။

•  အင္တာနက္ မဲေပးစနစ္သည္လည္း မဲမ်ားကိုအင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ဗဟိုမဲေရတြက္ေရး ဆာဗာ 
ထံသို႔ ပို႔ေပးေလသည္။မဲမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသံုး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွလည္း ထည့္ႏိုင္သကဲ့သို႔ 
မဲ႐ံုမ်ားရွိ မဲစက္မ်ားမွလည္း ထည့္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ပိုၿပီးအသံုးမ်ားသည့္ မည္သည့္အင္တာ 
နက္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာကမဆို ထည့္ႏိုင္သည္။

ထိုစက္မ်ား၏ တိက်မႈႏွင့္ အရည္အေသြးသည္ ၎တို႔အား ဒီဇိုင္းဖန္တီး၊ ပ႐ိုဂရမ္ဆြဲ၊ စမ္းသပ္ၿပီး 
ထိန္းသိမ္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူမ်ားအေပၚတြင္သာ မွီခိုျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စနစ္စာရင္းစစ္ႏွင့္ ေထာက္ခံ 
ခ်က္အပါအဝင္ EMB မွ မိတ္ဆက္ေသာစနစ္ကို ဆန္းစစ္ၿပီး ဟန္ခ်က္ထိန္းျခင္းအေပၚတြင္ပါ မူတည္ေလ 
သည္။

ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူႏိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အရာတို႔သည္ 
ေပးဆပ္ရေသာ အရာမ်ားရွိေလသည္။ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး လံုျခံဳေသာစနစ္တစ္ခုသည္ ကုန္က် 
စရိတ္လည္း ပိုမ်ားေလသည္။ အျမင့္မားဆံုးေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိေသာ နည္းပညာသည္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုမ်ားစြာ တိုးျမင့္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ e-voting ေျဖရွင္းနည္းမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
သည္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မကာမိေအာင္ပင္ ျဖစ္ေန၏။

နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္း

အျခားေသာ မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာစနစ္ထက္မဆို ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ စာရင္း 
စစ္ျခင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္ရႏိုင္ေသာ e-voting ႏွင့္ မဲေရေသာစနစ္အတြက္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိက 
အေရးပါေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်က္ေပးျခင္းတို႔သည္ ရွင္းလင္းစြာ 
ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို e-voting ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
ရွိပါေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးႏိုင္ေလသည္။ အတိအက် လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ အေျခအေနကို လိုက္ 
ၿပီး ကြဲျပားေလၿပီး တာဝန္ယူရာတြင္ တရားဥပေဒပိုင္း၊ နည္းပညာပိုင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာအပိုင္း 
ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းတို႔ကိုပါ တာဝန္ယူရန္လိုအပ္ၿပီး အဓိကက်ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ လို 
အပ္ခ်က္မ်ားပါ ပါဝင္သည္။ 

စနစ္ကို အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းသည္ EMB ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈ၊ 
e-voting ႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းစနစ္တို႔သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္းတို႔ကို  ျပင္ပဌာနတစ္ခု၏ 
ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းမ်ိဳးေပးေလသည္။ စနစ္ကို စာရင္းစစ္ရာတြင္  e-voting ႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ ပံုမွန္အတိုင္း အလုပ္ လုပ္၊ မလုပ္ စစ္ေဆးရာတြင္ အင္မတန္မွ တင္းၾကပ္လွေသာ စမ္းသပ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးမျပဳမီ၊ ျပဳေနစဥ္ႏွင့္ ျပဳၿပီးအခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
ေထာက္ခံ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းတို႔သည္ သိသာမ်ားျပားလွေသာ ထပ္တိုးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
က်သင့္ေလၿပီး ပိုမိုေသးငယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း စနစ္တစ္ခု 
လံုး၏ နည္းပညာကုန္က်စရိတ္နီးနီးကိုပင္ က်သင့္ေလသည္။

မဲဆႏၵရွင္ဘက္မွ စစ္ေဆးထားေသာ  စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ပံု လမ္းေၾကာင္း

E-voting စနစ္၏ အရည္အေသြး၊မွီခိုအားထားရႏိုင္မႈ၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ 
စာရင္းစစ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ တစ္ခ်က္တည္း တံု႔ျပန္လိုက္ျခင္းသည္ 
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မဲဆႏၵရွင္ဘက္မွ စစ္ေဆးထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ပံုလမ္းေၾကာင္း (VVPAT) လုပ္ငန္း 
စဥ္ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္အား ေပးထားေသာမဲမ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ ပံုႏွိပ္ၿပီးေနာက္ ျပသထားေလကာ 
ေနရာတြင္ပင္ စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး ထို႔ေနာက္ မဲပံုးထဲသို႔ ထည့္လိုက္႐ံုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္သည္ အလို 
အေလ်ာက္ျပဳလုပ္ထားေသာစနစ္မ်ားမွ ထုတ္ထားေသာ ပံုသဏၭာန္မ်ား၏ အတည္ျပဳႏုိင္၊ မျပဳႏိုင္ကို 
စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္လာေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္သံုးသည္။ E-voting စနစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  ေနာက္ 
ေၾကာင္းျပန္ စစ္ေဆးေသာ စာရင္းစစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေပးေလ့ရွိၾကသည္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ 
မဲေပးစက္ (EVMs) မ်ားသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ကာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ယူႏို္က္တက္စတိတ္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား 
တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း အသံုးျပဳလာၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို မဲေပးစက္မ်ား၏ စာရြက္စာတမ္းေနာက္ေၾကာင္း 
မ်ားကို တင္ျပရန္အတြက္ ၫႊန္ၾကားလုိက္သည္ ထို႔ေနာက္ EMB သည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ိဳးကို မေပးႏိုင္သည္ e-voting စက္မ်ားကို ႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔ သံုးၿပီးေနာက္ VVPAT(မဲဆႏၵရွင္ဘက္မွ 
စစ္ေဆးထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ပံုလမ္းေၾကာင္း) စက္ကို မိတ္ဆက္ရန္အတြက္ လႈပ္ 
ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဲေရရန္အတြက္ OMR(အလင္းျဖင့္အမွတ္ဖတ္စက္) စက္ကိုသံုးၿပီး မဲေရျခင္းမ်ိဳး၊ ဖိလစ္ပိုင္ 
ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သကဲ့သို႔ လုပ္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တိက်မႈႏွင့္ အခ်ိန္အတြက္ 
ထိေရာက္မႈကိုေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ စကၠဴမဲစာရြက္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္းသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက လိုအပ္ပါလွ်င္ထုတ္ၿပီး ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

VVPATs (မဲဆႏၵရွင္ဘက္မွ စစ္ေဆးထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ပံု လမ္း 
ေၾကာင္း) မ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မဲ႐ံု၏ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ e-voting အတြက္သာ သံုးႏိုင္ေလသည္ 
(ဥပမာ- အင္တာနက္ မဲေပးစနစ္တြင္ သံုး၍မရပါ)။ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္မွ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဥေရာပေကာင္စီ 
၏ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေဝးေရာက္မဲေပးျခင္းႏွင့္ e-voting တို႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိကို 
အေသးစိတ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္ လုပ္ၿပီးျပီျဖစ္သည္။

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ စကားစစ္ 
ထိုးပြဲမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာမ်ား၏ အရည္အေသြးသိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာကို ေျပာဆိုရာတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ ေထာက္ပံ့မႈကိုရယူထားေသာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာ ေရာင္းခ်သူ 
မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈက ကပ္လ်က္ပါလာသည္။ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ e-voting စက္တို႔၏ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ 
ရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မီဒီယာတို႔၏ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ EMB မ်ားအား ၎တို႔၏ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာအသံုးခ်မႈအေပၚ ဖြင့္ဟတာဝန္ယူရန္အတြက္ ဖိအားေပးမႈ ျမင့္တက္လာသည္။

က်သင့္ေငြ

မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းတို႔အတြက္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို သံုးရာတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက် 
သက္ေသာေသာ လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္မရွိေသးေသာ္လည္း EVM (အီလက္ထရြန္း 
နစ္မဲေပးစက္) ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာမ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွကုန္က်ေသာ က်သင့္ေငြမ်ား 
ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မဲစာရြက္မ်ားပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ မဲေရ 
တြက္ျခင္းတို႔တြင္ ကုန္က်စရိတ္  ေလွ်ာ႔ခ်ေပးႏိုင္သည္ဟူေသာ အေထာက္အထားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ 
ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယတြင္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည္ဟု ဆိုရႏိုင္ေသာ EVM (အီလက္ထရြန္းနစ္မဲေပးစက္)



364

မ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီၿပီး သံုးလာျပီျဖစ္ကာ  EVM (အီလက္ထရြန္းနစ္မဲေပးစနစ္) အေျချပဳေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စကၠဴအေျချပဳ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားထက္ ပုိၿပီးမ်ားစြာ အကုန္အက်သက္သာသည္ဟု 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နယ္သာလန္သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ EVM (အီလက္ထရြန္းနစ္ 
မဲေပးစက္) စနစ္မ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္ကာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနႏွင့္ ေခတ္သစ္ပံုစံစနစ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ 
ရန္အတြက္ စံုစမ္းေလေတာ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ  EVM (အီလက္ထရြန္း 
နစ္မဲေပးစက္) အသစ္မ်ားႏွင့္ မဲေပးျခင္းသည္ စကၠဴႏွင့္ မဲေပးျခင္းထက္ ႏွစ္ဆပိုၿပီး ေစ်းႀကီးသည္ဟူ၍ျဖစ္ 
သည္။

အခန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

• ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာ၏ အဓိက အက်ိဳးအျမတ္မ်ားတြင္ တိက်မႈ၊ ျမန္ဆန္မႈ၊ အလုပ္တြင္မႈႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈတို႔ပါဝင္သည္။

• အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ လံုျခံဳေရး၊ က်သင့္စရိတ္၊ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏုိုင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာရွိမႈႏွင့္ ေရာင္းသူအေပၚ မွီခိုရမႈတို႔ အေပၚတြင္  က်န္ရွိေနေသးေလသည္။

• EMB တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီးသန္႔လုပ္ၿပီးသား စနစ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ေရစီေၾကာင္း ကြာဟမႈမ်ား  
ျဖစ္လာၿပီး ေရာင္းခ်သူမ်ား၏  အသင့္လုပ္ၿပီးသား ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္လာၾကသည္။

• ICT တို႔၏ သက္တမ္းသည္ တိုေတာင္းေသာေၾကာင့္ ကိရိယာအမ်ားစုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား အႀကီးစား တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္  လံုးလံုးျပန္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း 
တို႔ျဖစ္လာၾကသည္။.

• ICT ကိရိယာမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္သာ လာေရာက္တပ္ဆင္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက မရင့္က်က္ႏိုင္ေသးဘဲ အမွားအယြင္း ျဖစ္ႏႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္မားႏိုင္သည္။

• ICT စနစ္မ်ားအား ကနဦးဝယ္ယူေသာေၾကာင့္ က်သင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ထို 
ကိရိယာ၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကးစုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
သာ ျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရႏိုင္သည္။

• အျမင့္မားဆံုးေသာ ICT လံုျခံဳေရး အဆင့္မ်ားမွာ ေစ်းႀကီးေလသည္။ EMB တစ္ခုခ်င္းစီက 
မည္မွ်လံုျခံဳေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိကာ က်ိဳး 
ေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ရန္လည္းလိုသည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာ သီးသန္႔ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ EMB မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ား အမ်ားအျပားကုိ အျမဲတေစ တိုးေပးေနမည္သာျဖစ္ၿပီး EMB မ်ားအေနႏွင့္ ထိုကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံရာတြင္ ပါဝင္လာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို သတိရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 

• မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရး၊ ျပည္သူတို႔အား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ေဝေရးႏွင့္ EMB 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာမ်ား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

• EMB မ်ား အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာကို အသံုးခ်ရာတြင္ တာဝန္ခံႏိုင္စြမ္းရွိရန္ႏွင့္ 
စနစ္တစ္ခုလံုးကို ေနရာတစ္က်ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္စြမ္း လိုအပ္ 
သည္။
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ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
သည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏို္င္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းတို႔မွ စတင္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴးေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ညိႇႏိႈင္းေရးအားစိုက္ထုတ္မႈမွာလည္း အဆံုးသတ္တြင္ ေအာင္ 
ျမင္ခဲ့ေလသည္။ ထိုကင္ညာအမ်ိဳးသား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး အက္ဥပေဒဟု 
ေခၚေသာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ သေဘာထားကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား 
ေစ့စပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲ 
အၿပီးကာလ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္သည္ 
ရွိရွိသမွ်ေသာ ပါတီမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳေစခဲ့ၿပီး အေျခခံ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိလည္း ထိန္းသိမ္းကာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအပါအဝင္ ေရရွည္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈဟု ယူဆရေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဘက္သို႔ ဦးတည္ရာတြင္ 
ထိုသေဘာတူညီခ်က္မွ လြတ္လပ္ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ (IREC) ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 
၎၏ ရည္ၫႊန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ IREC မွ ၎၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကို ခရိဂ္လာအစီရင္ခံစာအတြင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 
အစီရင္ခံစာအတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ၎၏ ကင္ညာေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္၊ ကင္ညာႏိုင္ငံ 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(ECK) ၏ တည္ေဆာက္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပံုကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ေလ့လာ 
ခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံထားၿပီး ေတြ႕ရွိလာျခင္းျဖစ္ကာ ၎၏အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ေဆာင္ လည္ပတ္ပံုမွလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမွ အဆံုးသတ္ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္မွာ 
“၁၉၉၇ မွစၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္လာခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည္ ၎ကိုယ္တိုင္က 
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံု 
မွ အနာအဆာမ်ား ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။” ဟုပါၿပီးေနာက္ “အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခုလံုး၏ အခိုင္အမာ 
ကိုင္စြဲထားေသာ အစီရင္ခံခ်က္အတြင္း ျပထားေသာစုစုေပါင္းကိန္းဂဏန္း အေရအတြက္မ်ားအမ်ားအျပား 
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မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ မဲလိမ္ျခင္း၏ အေထာက္အထားပင္ 
ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးတည္းမွ မဲအမ်ားအျပားေပးျခင္းမ်ား၊ ပ်က္ကြက္မဲဆႏၵရွင္မ်ားေနရာတြင္ အုပ္စုလိုက္ 
အေယာင္ေဆာင္မဲေပးျခင္း၊ မဲဝယ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လာဘ္ထိုးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္” ဟုေဖာ္ျပ 
ထားသည္။၁ ၎အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္ က်င့္ဝတ္ေကာင္းဟုေခၚဆိုရ 
မည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေသးစိတ္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပးသြားေလသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသသြားသလို ECK(ကင္ညာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္)ကိုလည္း ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ထိုအရာမ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေရးကိုလည္း အႀကံေပးသြားေလသည္။

IREC ၏ ေနာက္ဆက္တြတဲြင္ ျပည္သူလူထု၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကင္ညာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္ 
သည္ ECK ကို ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနအသစ္ႏွင့္ အစားထိုးရန္အတြက္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ မဲေပး 
ခဲ့ေလသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ယာယီေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (IIEC) သည္ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေမလ ၂ဝဝ၉ 
ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံဥပေဒအေဟာင္းျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၄၁ ႏွင့္ ၄၁ (က) တို႔ကို ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထို IIEC တြင္ ဥကၠ႒တစ္ဦးပါဝင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၏ အျပိဳင္အဆိုင္ ခ်ိန္
ထိုးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ထားေသာ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ရွစ္ဦးပါဝင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ 
ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္ကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးေနာက္ပိုင္ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခ်က္အရ အေျခခံဥပေဒအသစ္ ေၾကျငာၿပီးသံုးလခန္႔အၾကာတြင္ IIEC 
၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္သည္လည္း ကုန္ဆံုးျပီျဖစ္ကာ ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ 
မရွင္သည္လည္း IIEC ၏ တာဝန္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းယူၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၎၏ 
တာဝန္မ်ားကို ယူရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ IIEC အေနႏွင့္ ၎၏တာဝန္ကို စြန္႔ခြါရန္ စုစုေပါင္း ၁၂ လ အခ်ိန္ 
ရွိသည္။

IIEC ၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
၎၏ နယ္ေျမကန္႔သတ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ တာဝန္မ်ားမွာ လြတ္လပ္ေသာ ယာယီ နယ္ေျမစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မရွင္ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးျဖစ္သည္။၂

• လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

• အလုပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ တြင္က်ယ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ဌာန တစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း

• လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လူသိမ်ားေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း
• မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအသစ္ကို ျပန္လည္ဖန္တီးျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၊ စီစဥ္၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္ ေရတြက္ျခင္း 

တို႔အတြက္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ စနစ္ကို တည္ေထာင္ျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲ 

ျဖတ္ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ျခင္း
• မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း
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• ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တရားဥပေဒမွျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္းေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အေသးအမႊားမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္

• ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အျခားေသာတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

IIEC ၏ ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္မွာ IREC မွ အႀကံျပဳထားေသာ လက္ရွိမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား
ထဲတြင္ ရွိေနေသာ အမွားအယြင္းႀကီးႀကီးမားမားမ်ားေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း အသစ္ဖန္တီးျခင္း 
ကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းၿပီး 
ျဖစ္သည္။ IIEC သည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အမ်ားအျပား 
ကို လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ၎၏ အသိသာဆံုးေသာ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးက အႀကံ 
ေပးၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည္ဟု အားလံုးကလက္ခံခဲ့ၾကေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဆႏၵခံယူပြဲကို 
ဧျပီလ ၄ ရက္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုဆႏၵခံယူပြဲအေနႏွင့္ ေထာက္ခံမဲ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရထားေသာ အေျခခံဥပေးအသစ္တစ္ခု ျဖစ္ 
လာရန္အတြက္ လမ္းျပႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအေျခခံဥပေဒအသစ္၏ ပုဒ္မ ၈၈ သည္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရးေကာ္မရွင္ (IEBC) တည္ေထာင္ရန္အတြက္လည္း ေျပာထားေလ 
သည္။ IEBC သည္လည္း အေျခခံဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ႐ံုးဌာန 
မ်ားထံသို႔ သက္ေရာက္ေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ထိုျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံထားရေလသည္။၃

အျခားေသာ အျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ IEBC သည္လည္း အေျခခံ ဥပေဒကို 
သာလိုက္နာၿပီး လြတ္လပ္ရမည္ျဖစ္ကာ အျခားေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ဦး  သုိ႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ဌာန 
တစ္ခုခု၏ လမ္းၫႊန္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိရပါ။၄ ထိုကဲ့သုိ႔ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ လြတ္ 
လပ္မႈကို လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၅ (၂) က 
ေထာက္ခံအားေပးျခင္းျပဳထားၿပီး ထိုဥပေဒက ဖြင့္ဆိုထားသည္မွာ ဤေကာ္မရွင္၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျခင္း 
စီႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ထိုအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ တာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရာတြင္ႏွင့္ ရရွိ 
ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံးရာတြင္ လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ျပည္နယ္ 
အရာရွိ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွိ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ အမတ္ေလာင္း သမၼတ 
ေလာင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ 
ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ကင္ညာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို စိုးမိုးေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား

ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁ဝ တြင္ အေျခခံဥပေဒအသစ္ကို ျပ႒ာန္းလိုက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကင္ညာႏို္င္ငံ၏ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈတြင္ သိသာထင္ရွားလွေသာ ေအာင္ေျမမွတ္တိုင္တစ္ခု စိုက္ထူလိုက္ႏိုင္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ အေရးပါလွေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ေပးကာ ထိုအနက္မွ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
မရွိေသာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအသစ္ေအာက္တြင္ ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အား အျခားေသာ 
သက္ဆိုင္ရာဌာနခြဲမ်ားတြင္ရွိေသာ ဥပေဒႏွင့္ အက္ဥပေဒမ်ားမွာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဌာနခြဲသည္ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ေၾကျငာျခင္း၏ သက္ 
ေရာက္မႈကို အမ်ားဆံုးခံရေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ားျဖစ္ေသာ အခန္း(၇) ပုဒ္မ ၈၁-၉၂ သည္ တိုးတက္ေရးကို ေရွး႐ႈသည္ဟုယူဆရၿပီး အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပပံုမ်ားမွ က်င့္သံုးပံုမ်ားကို ယူၿပီးေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၈၈ သည္ IEBC ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုဖြင့္ဆိုၿပီး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုခန္႔အပ္ရန္ ပံုေသနည္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္ဆိုထားသည္။ 
အေျခခံဥပေဒသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံသားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရွိေရးအတြက္ 
ဖြင့္ဆိုထားကာ (ပုဒ္မ ၈၃) ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အရ အပယ္ခံထားရေသာ 
အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ား) အား ပါဝင္ႏုိင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေရးလည္းပါသည္။ (ပုဒ္မ ၈၁)

အေျခခံဥပေဒအတြင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္လည္း ျပ႒ာန္းထား 
ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္က ဖြင့္ဆိုထားသည္မွာ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္  အမ်ိဳးသား  
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ေကာင္တီလႊတ္ေတာ္မ်ားေရြးေကာက္ေရး၊ အမတ္ေလာင္း သမၼတေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ၊ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
ကင္ညာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တိုးတက္ေခတ္မီေသာ မွတ္ပံုတင္ေရးတို႔အတြက္ 
ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕၏ IEBC မွ ခ်မွတ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္အတြက္ ဥပေဒ 
ျပဳခ်က္မ်ားကို ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ေပးရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးစီးစီမံေရး 
ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မိတ္ဆက္တင္သြင္းရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆို ေပးေလသည္။ ပုဒ္မ ၈၁ က ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြက္လည္း စည္းမ်ဥ္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ႏိိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုလြတ္လပ္
စြာ က်င့္သံုးပိုင္ခြင္ ရရွိသင့္ေၾကာင္း က်ား၊မ လိင္တစ္မ်ိဳးတည္းက ေရြးေကာက္ခံဌာနမ်ားထဲတြင္ သံုးပံု 
ႏွစ္ပံုကိုေက်ာ္လြန္ေသာ ပမာဏထက္ပိုၿပီး ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားျပဳေရးႏွင့္ မဲေပးရာတြင္ 
ညီညြတ္မွ်တမႈရွိေရးတို႔တြင္ မွ်တသင့္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲ 
စနစ္ႏွင့္သာ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ ကင္းလြတ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ 
လြတ္လပ္ေသာဌာနတစ္ခုမွ ဘက္မလုိက္၊ အဂတိမလိုက္စားေသာ ပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္းတို႔ကို 
ဖြင့္ဆိုထားေလသည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ FPTP (ႏိုင္ေသာသူအကုန္ယူေသာစနစ္) ကို PR 
(အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္) ႏွင့္ အစားထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းခင္းေပးေလသည္။

အေျခခံဥပေဒအျပင္ ကင္ညာနိုင္ငံရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုအုပ္စိုးရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း 
ျပ႒ာန္းထားေသးသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏ မတူ 
ညီေသာ႐ႈေထာင့္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္အုပ္စိုးသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက အထူးဂ႐ုစိုက္ေျပာဆိုသည္မွာ 
အသစ္ျပ႒ာန္းထားေသာ အက္ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားအၾကားရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ဖြယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရြး 
ေကာက္ပြဲေန႔မတိုင္မီတြင္ အဆင္ေျပေအာင္ ညိႇႏႈိင္းရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒအသစ္ ေရာက္ 
မလာမီတြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အုပ္စိုးထားေသာဥပေဒမ်ားကို အက္ဥပေဒအမ်ားအျပား 
အၾကား ျပန္႔ႀကဲလ်က္ရွိကာ ထိုဥပေဒမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနသူတို႔အေပၚ စိန္ေခၚမႈ အႀကီးစားမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္  ဥပေဒအမ်ားအျပားကိုဆန္းစစ္ၿပီး ျပန္လည္ခိုင္မာေစရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ  
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ဥပေဒျပဳခ်က္ အဓိကအပိုင္း ၃ ပိုင္းပါဝင္သည္ : IEBC အက္ဥပေဒ ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ 
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒတို႔ျဖစ္သည္။

IEBC အက္ဥပေဒဘက္မွလည္း ေကာ္မရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာခန္႔အပ္မႈ၊ ထိေရာက္ေသာ  
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔အတြက္ ျပည့္စံုေသာ လုပ္ေဆာင္မႈယႏၲရားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကို  
ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ ထိုအက္ဥပေဒ၏ အပိုင္း ၂ တြင္ အတြင္းပိုင္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
တာဝန္မ်ားႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မ်ား အပါ 
အဝင္ ေကာ္မရွင္ကို ဦးစီးစီမံေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ အပိုင္း ၃တြင္ 
IEBC ဘ႑ာေငြႏွင့္ အျခားေသာေကာ္မရွင္၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တည္ေထာင္ရန္ 
ႏွင့္ ဦးစီးစီမံရန္အတြက္  ျပ႒ာန္းထားၿပီး အပိုင္း ၅ တြင္ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္း 
ေဆာင္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ၎၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို အုပ္စိုးေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေသာင္းေျပာင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ IEBC အက္ဥပေဒတြင္ လုပ္ငန္း 
စဥ္ဇယားမ်ားပါဝင္ၿပီး ပထမဆံုးအပိုင္းသည္ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ခန္႔အပ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ 
မ်ားကို ဖြင့္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအပိုင္းသည္ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ 
ရွိသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းတို႔ကိုျပ႒ာန္းထားကာ တတိယအပိုင္းက 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအတြက္ ရာထူးတာဝန္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပဋိဉာဥ္ သို႔မဟုတ္ ကတိကဝတ္ 
ျပဳခ်က္ကို ျပ႒ာန္းရွင္းျပထားေလၿပီး စတုတၳေျမာက္အပိုင္းတြင္ ေကာ္မရွင္၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါဝင္သည္။၅

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ကင္ညာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲနယ္ပယ္အတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္သည္။ ထို 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ IEBC ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္မႈကို အင္အားတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေသာ၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမဲေကာက္ခံေရးေကာ္မတီ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အမတ္ေလာင္းသမၼတေလာင္းမ်ားကို 
အေျခခံဥပေဒ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အညီလိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အထိုက္ 
အေလ်ာက္ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း 
မ်ားသည္ က်န္ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပညာရွင္ဆန္ဆန္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္၊ အဂတိ 
ကင္းကင္းႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနာက္ထပ္ ျပည္သူပိုင္ 
ဌာနတစ္ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကိုမလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားေလသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလံုး 
သည္ ျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈကို တည္တံ့ေစႏိုင္ေသာနည္းျဖင့္ ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို ထမ္းရြက္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး လူအားလံုး၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားျခင္းရွိရေလမည္။

အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

IEBC ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၈(ဃ)ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒတို႔တြင္ ပါၿပီးျဖစ္သည္။

• ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း
• အေျခခံဥပေဒအရ တည္ေဆာက္ထားေသာ မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဌာနမ်ိဳးကိုမဆို 

လုပ္ေဆာင္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ေပးရမည္။
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• ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၏ အက္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီအျခားေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း

• ျပည္သူမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေနႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း
• မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို စာရင္းေရးသြင္းေရးအတြက္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျခင္း
• မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားကို နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီမွ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ေသာ လုပ္ 

ေဆာင္ခ်က္ကို စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္း
• ေရြးခ်ယ္ရာမွျဖစ္ေပၚလာေသာ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္ေသာအရာမ်ား အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ေၾကျငာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္ 
လာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ျငင္းဆယ္မႈမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွား 
ျခင္း

• ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း
• မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အသိပညာေပးျခင္း
• ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား 

ကို လုပ္ျခင္း
•   မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဆို အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္း သို႔မဟုတ္ ပါတီ၏ 

ကိုယ္စား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္သံုးမိလုိက္ေသာသ ေငြေၾကးပမာဏကို စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲ ၾကပ္ 
မတ္ျခင္း

• ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္ေနေသာ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ား 
အၾကား လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲေပးျခင္း

• ပါတီမ်ား၏ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒျပဳခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရန္ႏွင့္

• အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းေဖာ္ဖ်က္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္း 
တို႔ျဖစ္သည္။

IEBC အေနႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ အျခား 
ေသာ တာဝန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထမ္းရြက္ရန္လည္း ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနေသးသည္။ 
ထိုအခ်က္သည္လည္း ေကာ္မရွင္ကို ၎၏ပံုမွန္ဥပေဒျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ ျပင္ပ 
တြင္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို ေပးလုိက္သကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ၿပီး  ကင္ညာႏုိင္ငံ ဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေရး သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္ 
မ်ားပါ ပါဝင္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္က ၎အားေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆိုင္ 
ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အႀကံေပးပိုင္ေသာ အာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ အဓိကက်သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ 
ျခင္းတည္းဟူေသာ နာမည္သတင္းကို ျဖစ္ေစသည္။

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ခန္႔အပ္ပံု

IEBC အက္ဥပေ ပုဒ္မ ၅(၁)သည္ ေကာ္မရွင္အား ဥကၠ႒တစ္ဦး ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ရွစ္ဦး 
ရွိရန္ ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ ၎တြင္ ဥကၠ႒တစ္ဦး ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ရွစ္ဦးရွိၿပီး ယခင္ ECK(ကင္
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ညာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) တြင္ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၂ ဦး ထက္ အေရအတြက္ နည္းပါးေလသည္။ 
ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒသည္ IEBC အက္ဥပေဒ၏ ပထမအပိုင္း 
ထဲတြင္ ပါဝင္ေလသည္။ သမၼတအေနႏွင့္ထိုေနရာ လစ္လပ္သြားပါက ၁၄ ရက္အတြင္း ေကာ္မရွင္ဘက္မွ 
ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းရန္ သက္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရွိေသာ ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ အမ်ား 
ပိုင္ဌာနခြဲမ်ားမွ ပညာရွင္အသီးသီးကိုေခၚယူၿပီး ဥကၠ႒ တစ္ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ရွစ္ဦး ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ခု 
အေနႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္။၆ ၎အေနႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူတို႔၏ နာမည္ 
မ်ားကို ထုတ္ေဝျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခါ ထိုအဖြဲ႕သည္ ဥကၠ႒အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာသူ သံုးဦး 
ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာသူ ၁၃ ဦး တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ 
ထိုနာမည္စာရင္းမ်ားကို သမၼတထံတင္ပို႔လိုက္ၿပီး သမၼတက ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ ေရြး 
ခ်ယ္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ သမၼတအေနႏွင့္ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီေစရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳရန္လိုအပ္သည္။

အတည္ျပဳရန္ စဥ္းစားၿပီးေနာက္ပို္င္းတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ထိုနာမည္မ်ားကို 
သမၼတထံသို႔ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ တင္ေပးလိုက္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ မည္သည့္ ခန္႔အပ္မႈမ်ိဳးကို 
မဆို ပယ္ခ်ျခင္းျပဳပါက ေျပာၾကားသူအေနႏွင့္ သမၼတကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေစာဆံုး အသိေပးရန္လိုအပ္ 
သည္။ ပယ္ခ်ၿပီး ၁၄ ရက္ အတြင္းတြင္ သမၼတမွေန၍ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွရထားေသာ လက္ေရြးစင္စာရင္း 
ထဲမွ အသစ္ထပ္မံေရြးခ်ယ္ၿပီး အမ်ိဳးသြားလႊတ္ေတာ္ထံသို႔ တင္သြင္းရမည္။ ထိုအခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ 
ထပ္မံေနာက္ဆက္တြဲ တင္သြင္းေသာ လက္ေရြးစင္မ်ားကို အားလံုး သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကို အတည္ျပဳေရး 
ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီအလိုအရ ပယ္ခ်လိုက္ပါက ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ သမၼတကိုထိုစာရင္း 
မွတ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားေသာ သူမ်ားစာရင္းတြင္ လူသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ 
ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္မွာ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လွန္ အစအဆံုး ျပန္ေက်ာ့မည္ျဖစ္သည္။

IEBC အား ရာထူးခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္း 
ထားေသာ IEBC အက္ဥပေဒသည္ ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျပ႒ာန္း 
သတ္မွတ္ထားေလသည္။ ဥကၠ႒အေနႏွင့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္္းေဆာင္ႏုိင္ေလာက္သည္အထိ အရည္အခ်င္းျပည့္မီရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ား အေန 
ႏွင့္လည္း ျပည္သူမ်ားျဖစ္ရမည္။ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ဒီဂရီတစ္ခုရထားရမည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္သူစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႔မဟုတ္ 
ဥပေဒတို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒအခန္း 
၆ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာပုိင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ျပည့္စံုရမည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ဌာနတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၊ သို႔မဟုတ္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
အျဖစ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္  ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမည္သူမဆို IEBC အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။

ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တာဝန္ေျခာက္ႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ 
ႏိုင္ၿပီး ေနာက္တစ္ေက်ာ့ တာဝန္ထပ္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိပါ။ သူတို႔သည္ အနည္းဆံုးအသက္ ၇ဝ ရွိရမည္။ 
IEBC အက္ဥပေ၏ အပိုဒ္ ၇ တြင္ ေျပာထားသည္မွာ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒တုိ႔အေနႏွင့္  အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး အျခားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးမွာမူ အခ်ိန္ပိုင္းသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္လို 
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သည္။ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ား အေနႏွင့္လည္း အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၅ ပုဒ္မွ ၂၄၈(၁)ႏွင့္ ၂၅၁ အရ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လံုျခံဳေရးစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရေလသည္။ အေျခခံ 
ဥပေဒပါ သို႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ႀကီးႀကီးမားမားေဖာက္ဖ်က္မိပါက၊ ႀကီးမား ေသာ 
လုပ္ငန္းစည္းကမ္းေဖာ္ကဖ်က္မႈ၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ 
ခြ်တ္ယြင္းမႈ၊ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီမႈ သို႔မဟုတ္  လူမြဲစာရင္းခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါက ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ႏိုင္ေလ 
သည္။ ထုတ္ပယ္ရန္အတြက္ အဆိုေမးျမန္းခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာေသာအခါ၊ သမၼတမွေန၍ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ စဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို  
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခံု႐ုံးဖြဲ႕ခြင့္ရထားေလသည္။ ခံု႐ံုးလက္မွလည္း သမၼတကို ဆီေလ်ာ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
တင္သြင္းေပးရန္လိုသည္။ သမၼတဘက္မွလည္း အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္အညီ ရက္ ၃ဝ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

ေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတို႔သည္ ပညာရွင္ 
ဆန္ေသာ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္ေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့ျပဳေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး  ၎တို႔ကို ေကာ္မရွင္မွ ခန္႔အပ္ရာတြင္လည္း အဖြင့္စနစ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိၿပီး အျပိဳင္အဆိုင္ စနစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနရွိ အရာရွိတစ္ဦးကို ေကာ္ 
မရွင္ထံသို႔လႊဲလိုက္ပါက ေကာ္မရွင္ဝန္ထမ္းဟု သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒမွခ်မွတ္ေသာ စည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္ၿပီး တူညီေသာခံစားခြင့္ကိုလည္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒ႏွင့္ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေကာ္မရွင္၏အတြင္းေရးမွဴးသည္ ေျခာက္ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္
ရွိေသာ္လည္း ထပ္မံခန္႔အပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (IEBC)

လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရးေကာ္မရွင္ (IEBC) သည္လည္း မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ေရးဌာနႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနအား မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနဟူ၍ 
တာဝန္ခြဲထားသကဲ့သို႔ ေကာ္မရွင္အၾကားတြင္ တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ခြဲျခားထားမႈကို ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ 
တို႔က ႐ုိေသေလးစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားေသာ IEBC အက္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္က မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး ေကာ္မတီအမ်ားအျပားအနက္မွ တစ္ခုက 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနကို CEO တစ္ဦး က ဦးေဆာင္ၿပီး သူသည္ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသူလည္းျဖစ္သည္။ သူမွေန၍ တာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝခ်မွတ္ 
ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ေကာ္မရွင္၏ 
တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ပူးေပါင္းဦးေဆာင္စီမံရန္ႏွင့္ ေသခ်ာေပါက္ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ 
လည္း တာဝန္ရွိေလသည္။ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ေကာ္မရွင္၏ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လည္ပတ္ေနမႈကို စီမံခန္႔ခြဲ 
ေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနကို ဦးေဆာင္ေလသည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတြင္ ဒုတိယ 
CEO ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ၉ ဦးႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ ၁၇ ဦးရွိသည္။  လက္ရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဖြဲ႕ထဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ 
မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာဌာန၊ ICT၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ာ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ရယူမႈ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စည္း 
ကမ္းလိုက္နာမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိတို႔ပါဝင္သည္။ ၫႊန္ 
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ၾကားေရးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီကို မန္ေနဂ်ာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီ၊ အရာရွိႏွင့္ ဝန္ထမ္းအငယ္မ်ားက ေထာက္ပံ့ကူညီ 
သည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲပူးေပါင္းဦးစီသူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ  ေဒသဆိုင္ရာ႐ံုး 
၁၇ ခုရွိၿပီး မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲပူးေပါင္းဦးစီးသူမ်ားက  အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္အရာရွိေပါင္း 
၂၁ဝ ဦး ရွိကာ  ၎တိုသည္ ေဒသတြင္းရွိေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပူးေပါင္းဦးစီးရန္အတြက္ 
တာဝန္ရွိေလသည္။

ေကာ္မရွင္အား ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း

လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရးေကာ္မရွင္ (IEBC) ကို အစိုးရက 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မဆက္စပ္ေတာ့ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြထဲမွာ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္မွ 
တစ္ဆင့္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေလသည္။ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္ကို ၎၏ တာဝန္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားေထာက္ပံ့ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ 
ဆိုေစကာမူ ေကာ္မရွင္၏ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ အျခားေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေသာ ဆုေၾကး၊  လက္ေဆာင္၊ 
အလွဴေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေကာ္မရွင္သို႔ခ်ီးျမႇင့္ ေပးအပ္ထားေသာ အရာမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဘ႑ာ 
ေငြမ်ားသည္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္သြားေသာ သို႔မဟုတ္ ထပ္တိုးလာသည္တို႔ 
ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။

ဘ႑ာေငြလက္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ IEBC ဘက္မွ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီအတြက္ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြ အဆိုတင္သြင္းၿပီး ေငြတိုက္ဌာနသို႔ စာရင္းတင္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို 
လက္ခံၿပီးေသာအခါ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္သို႔စဥ္းစားကာ အတည္ျပဳခ်က္ေပးရန္ တင္သြင္းရသည္။ အတည္ 
ျပဳၿပီးေသာအခါ ထိုေငြမ်ားသည္ ေကာ္မရွင္ ဘ႑ာေငြအကုန္လံုး ထိန္းသိမ္းရာျဖစ္ေသာ အထူးဘ႑ာ 
ေငြစာရင္းထဲသို႔ ထည့္သြင္းေလသည္။ ထိုစုေပါင္းထားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴးမွ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲေလသည္။ 
ထိုဘ႑ာေငြထဲမွပင္ ေကာ္မရွင္မွ ၎တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်သင့္သည့္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကို ေပးေခ်ရမည္။ ယခင္က လစာႏွင့္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ စုေပါင္းဘ႑ာေငြမ်ားအတြက္ 
က်သင့္ေသာ စရိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲပီးခ်ိန္မွစ၍ IEBC မွ က်သင့္ေသာ စရိတ္မ်ား ပံုမွန္ 
ကုန္က်ေလ့ရွိေသာ စရိတ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကုန္က်ေသာစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ စုေပါင္းထားေသာ ဘ႑ာ 
ေငြအတြင္းမွ ေပးေဆာင္ေနရျပီျဖစ္သည္။

IEBC ၏ ရွိရွိသမွ်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်ေငြမ်ားကို စုေပါင္းဘ႑ာေငြထဲမွ ယူျခင္းျဖင့္ 
ေကာ္မရွင္၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း IEBC အေနႏွင့္ ၎၏ 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ထံမွလံုေလာက္ 
ေသာ ဘ႑ာေငြကုိ အခ်ိန္မီရေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ဆက္လက္ႀကံဳေတြေနရေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သည္ပင္လွ်င္ UNDP မွ ဦးစီးေသာ ကင္ညာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ 
ေထာက္ပံ့ေလ့ရွိေသာ အလွဴရွင္ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ မွီခိုမႈ 
ၾကာျမင့္ေစသည္။ IEBC ကို နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ 
အထူးကူညီလွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ားလည္းရွိသည္။ သက္တမ္းအေစာပိုင္းကာလတြင္  အလွဴရွင္မ်ား 
သည္ IEBC ကို ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရ အလွဴရွင္အုပ္စု (DGDG) ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အဖြဲ႕ခြဲေအာက္မွေနၿပီး 
ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပးမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေထာက္အပံ့သည္လည္း ျပန္က်င့္သံုး 
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ရန္လိုအပ္ၿပီး ခြဲတမ္းဘ႑ာမ်ားလည္း ခ်မွတ္ေပးရန္လိုအပ္ေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ IEBC 
အေနႏွင့္ ၎၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြအရင္းအႏွီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အစိုးရဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့မွ မရႏိုင္ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

IEBC  အေနႏွင့္ ၎လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းအကုန္လံုးရွိ အစီရင္ခံစာတင္ေသာ အခ်က္ 
မ်ားကို ေစာင္ၾကည့္ေလ့လာရန္လိုသကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား 
ကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ သံုးေသာ စာရင္းအင္းတြက္ခ်က္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရၿပီး 
ထိုသုိ႔ျပဳရသည္မွာလည္း IEBC အက္ဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၂ဝႏွင့္ ၂၃ အတိုင္း လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ 
အေနႏွင့္ ၎၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို သမၼတထံသို႔တင္သြင္းရန္လိုအပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ကုန္ၿပီးတိုင္း သံုးလ 
အတြင္း ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ထံသို႔တင္သြင္းရသည္။ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ ဘ႑ာေငြပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ၎လုပ္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု 
ယူဆေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ ေကာ္မရွင္ဘက္မွလည္း ထိုႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို အစိုးရ 
သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ေဝရန္လိုအပ္ၿပီး အနည္းဆံုးႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ပါရမည္။

IEBC  ၏ ပုဒ္မ ၂ဝ မွ ၂၂ တြင္ ေကာ္မရွင္မွ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေငြ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ထပ္မံျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ၎၏ ဝင္ေငြ၊ အသံုး 
စရိတ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စနစ္တက် စာအုပ္စာတမ္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ စာရင္းျပဳစုရန္ လိုအပ္ေလ 
သည္။ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ထံသို႔ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္တိုင္း သံုးလအတြင္းတြင္ 
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ထံသို႔ တင္သြင္းရေလၿပီး၎၏ ဝင္ေငြ/အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ/တာဝန္ရွိမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ အဆိုမ်ားႏွင့္ပါ ပူးတြဲတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဌာနမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္မႈ

IEBC ၏ လုပ္ေဆာင္ပံု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ပညာရွင္ဆန္မႈအေပၚတြင္ အထူးအားျပဳ 
ေလသည္။ ၎အေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္မွာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာ 
ပိုင္း၊ ႐ိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား 
ရွိေလသည္။ ရွိရွိသမွ်ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ေလးစားသမႈႏွင့္ ဆက္ဆံရန္၊ ၎တို႔ႏွင့္ 
ဆက္ဆံေသာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈရွိရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ပညာရွင္ဆန္၊ ထိ 
ေရာက္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ထိေရာက္စြာတရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေလသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ထိုအက္ဥပေဒမွဖြင့္ဆိုထားသည္မွာ ထိုေကာ္မရွင္၏အဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း 
သည္ ဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သိရွိလာရေသာ  လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိအက်ိဳးအတြက္သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ရွာျခင္းတို႔ မလုပ္ရန္ 
ထုတ္ျပန္ထားေလသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္ 
တာကိစၥမ်ားကို ၎တို႔၏ဌာႏွႏွင့္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုလံုးအေပၚ ျပည္သူ႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မေလွ်ာ့က်ေစ 
မည့္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ကိုင္တြယ္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္နည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ပံုအားပညာရွင္ဆန္ျခင္းကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးၿပီး ပညာရွင္ဆန္ေသာ 
အရည္အေသြးမ်ားတက္လာေစရန္အတြက္လည္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေျမာက္အျမား ျပသေလသည္။
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IEBC ဘက္မွလည္း ေကာ္မရွင္၏ သင့္ေတာ္ေသာ အတြင္းပြိုင္း ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ 
ကို ေျဖရွင္းေပးေလၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာပါက အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး၊ ပညာရွင္ 
ဆန္ကာ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈကိုလည္း ျမင့္တက္ေစလိမ့္မည္။ အက္ဥပေဒ၏ ဒုတိယအပိုင္းသည္ အစည္း 
အေဝးမ်ားကို ပံုမွန္လုပ္၊ အစည္းအေဝးတစ္ခုခ်င္းစီ၏မွတ္တမ္းမ်ားကို ေသခ်ာမွတ္တမ္းတင္ၿပီး အက်ိဳး 
စီးပြား ဝိေရာဓိျဖစ္ႏိုင္ပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာကာ ေကာ္မရွင္၏ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
သည္လည္း ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ၎၏အေရးအရာကိစၥမ်ားကို ဒီမိုကေရစီက်ၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ 
ပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကူညီလိမ့္မည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ တာဝန္မ်ား

အေျခခံဥပေဒက ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားအခ်ိန္မီေျဖ ရွင္းႏိုင္ 
ေသာ ယႏၲရားတစ္ခု တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးေသာ ဥပေဒျပဳခ်က္ ျပ႒ာန္းရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုထားေလ 
သည္။ ပုဒ္မ ၈၈(၄)(င) က IEBC အား ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပဋိပကၡမ်ား အပါ 
အဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ေပးထားေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ လက္မွတ္ 
ေရးထိုး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကျငာရာမွ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာေသာ ပဋိပကၡ 
မ်ားအတြက္ မပါဝင္ပါ။ အေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အက္ဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ကိုင္တြယ္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
အေျမာက္အျမား (အထူးသျဖင့္ အပိုင္း ၆ တြင္) ပါဝင္လာသည္။ အပိုင္း ၆ တြင္ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ 
ေျဖရွင္းသင့္ေသာ ေရြးေကာက္ပြလဲက္မွတ္ေရးထုိး ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာအကန္႔အသတ္ 
ကိုလည္း အတိအက်ေဖာ္ျပထားေလသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ၊ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၎တို႔ေကာ္မရွင္ႏွင့္ စတင္ 
ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွစၿပီး ခုနစ္ရက္အတြင္း အဆံုးအျဖတ္ေပးရမည္။ ပဋိပကၡတစ္ခုသည္ ျဖစ္လတၱံ႕ေသာ 
လက္ေရြးစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာအခါ ၎ကို ထိုေရြးေကာက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ စီရင္ခ်က္ခ်ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ 
ကလည္း IEBC က ရလဒ္ေၾကျငာအၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ၂၈ ရက္ အတြင္းတြင္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဆႏၵခံယူလက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ားကို တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ခ်မွတ္ေပးထားသည္။၇ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အက္ဥပေဒသည္ IEBC ကုိ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ ယႏၲရားစနစ္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားလုပ္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းရန္ အာဏာေပးအပ္ထားေသာ္လည္း 
ထိုကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားမွာမူ မလုပ္ရေသးေပ။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မသမာမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကိုေပးအပ္ထားျခင္း ခံရေလသည္။ IEBC အေနႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ တရား
စြဲဆိုေရးဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စတင္စုေဆာင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ယေန႔ထက္ထိ IEBC အေနႏွင့္ လက္တေလာက်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိဳ႕တြင္ (မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား လာဘ္ထိုးျခင္း) ေတြ႕ရခဲ့ျခင္းမွအပ အျခားမည္ 
သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မသမာမႈမ်ိဳးကိုမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရျခင္း မရွိေသးေခ်။
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ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာဆက္ဆံေရး

၂ဝဝ၇ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က မီဒီယာဘက္ကို ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္ 
မႈမ်ား လာခဲ့ေလသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ (IREC) ဘက္မွ အစီရင္ခံစာ 
တင္ခဲ့ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာကိုေဖာ္ျပမႈမ်ား မွားယြင္းေၾကာင္းအျပစ္အနာအဆာမ်ားႏွင့္ အခ်င္းမ်ား 
ေစၿပီး ပါတီဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိေသာ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည္။ အစိုးရ 
ကိုယ္တိုင္ကလည္း မီဒီယာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မွာ 
လည္း ခ်ိနဲ႔လွေပေသာေၾကာင့္ အျပစ္အနာအဆာ မကင္းေပ။ ဥပေဒျပဳခ်က္အေဟာင္းတို႔အေပၚ ဥပေဒ 
ျပဳခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္လိုက္ၿပီး ထိုမူေဘာင္မ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒရွိ ပုဒ္မ ၃၄သည္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုအာမခံထားၿပီး ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းထား 
သည္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာအားလံုး ဘက္မလိုက္ဘဲလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိကာ ၎တို႔၏ ထုတ္လႊင့္ေသာ အရာ 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို အေၾကာင္းအရာမ်ားတည္းျဖတ္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ 
ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ဝွမ္းလံုးရွိ မီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္လည္း မတူကြဲျပားေသာအျမင္မ်ား 
ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျငင္းပယ္ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို တင္ျပထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခြင့္ မွ်မွ်တတရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
အေျခခံဥပေဒမွ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ကို  မီဒီယာစံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး ထိုသတ္
မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိ 
ေသာ လြတ္လပ္ေသာဌာနတစ္ခုတည္ေထာင္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပ 
ႏိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားေလသည္။

ပါလီမန္ဘက္မွလည္ူ မီဒီယာစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်ိဳ႕ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ရန္အတြက္ ကင္ညာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ (၂ဝဝ၉) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
ထိုအက္ဥပေဒမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အႀကံေပးေသာ ေကာင္စီတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းရန္ 
ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ထိုေကာင္စီသည္လည္း ဇြန္လ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ 
ရာ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၂ဝ၁ဝ မီဒီယာ အက္ဥပေဒပါဝင္ခဲ့ၿပီး ကင္ညာႏိုင္ငံ 
မီဒီယာေကာင္စီကိုတည္ေထာင္ရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး မီဒီယာ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စည္းကမ္းၾကတ္မတ္ရန္ 
အတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ မီဒီယာ၏ ပညာရပ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားျပ႒ာန္းရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ထို 
က်န္ရွိေနေသးေသာအရာမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ မီဒီယာဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မူၾကမ္းတို႔ျဖစ္သည္။

မီဒီယာေကာင္စီဘက္မွလည္း ၂ဝ၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ ပညာရွင္ဆန္ေသာလုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္မႈမ်ား က်ိန္းေသေပါက္ျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
IEBC သည္လည္း မီဒီယာေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား တည္ေထာင္ 
ေရး ဆြၿဲပီး ေရြးေကာကပ္ြဲႏငွ္ဆ့ိငု္ေသာ သတင္းအခ်က ္အလကမ္်ားအားလုံး တရားဝငထ္တုလ္ႊင့္ေရးအတြက ္
ဗဟိုဌာနတစ္ခုကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ မီဒီယာစင္တာတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေအာင္ 
ျမင္မႈမ်ား မည္မွ်ပင္ရေနပါေစ ယေန႔ထိ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မီဒီယာကိုတန္းတူရည္တူ အခြင့္ 
အလမ္းေပးႏုိင္မည္ဟု အာမခံႏို္င္ေသာ ဥပေဒမရွိေသးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ 
ဥပေဒသည္လည္း IEBC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရးေကာ္မရွင္) ကို မီဒီယာ 
လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ လိုအပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္အာဏာ ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ထိုအရာမ်ားမွာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေပ။
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တရားဥပေဒမူေဘာင္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေကာင္တီအဆင့္တြင္ IEBC စနစ္တက် တည္ 
ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္း 
ဥပေဒႏွင့္အညီတည္ေထာင္ထားေသာ ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ဥပေဒမူေဘာင္မွ တည္ေထာင္ထားေသာ  ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေရးေကာ္မတီ (PPLC) အပါအဝင္ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အျခားေသာ အားစိုက္ထုတ္ 
မႈမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးထားေလသည္။ IEBC ဘက္မွလည္း ေလာေလာလတ္လတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 
က်င့္သံုးပံုမ်ားကို ကူညီလမ္းျပႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားေပးၿပီး IEBC ၏ လူမႈ 
ဖိုရမ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံ အေရာက္ကူညီႏိုင္ေရးအတြက္ စြန္႔ဦးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကဲ့သို႕ IEBC ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ပါဝင္ေစႏိုင္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားအား  IEBC ႏွင့္ ပိုမိုနီးနီးကပ္ကပ္ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ စနစ္က်ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာင္ထားသည့္ တိုင္ပင္ေဆြး 
ေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပံုမွန္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အားစိုက္ထုတ္ေနသည့္ၾကားမွ IEBC ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးေရးမွာ မလံုေလာက္ေသးဟူေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာေသးေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ပိုမိုႀကီးမားၿပီး အႀကိမ္ေရစိတ္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စဥ္းစားထားသင့္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာအသစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သင့္ 
ေတာ္ေသာ နည္းပညာ ေပါင္းထည့္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ ၎၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း 
ညီ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ IEBC အေနႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ နည္းပညာအသစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို မိတ္ဆက္လာၾက 
သည္။ ပထမတစ္ခုမွ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စနစ္( EVR) ႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲ 
စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဘုိင္အိုမက္ထရစ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ လက္ေဗြႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုအသံုး ျပဳ 
ျခင္းသည္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းအမ်ားအျပားကို လြယ္ကူစြာလမ္းေၾကာင္းလိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီ 
ေပးေလသည္။ ၎အေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ားကို ေနရာတြင္ပင္ 
ၾကည့္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္တြင္ၿပီး တိက်မႈကိုေပးေလသည္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ 
စနစ္ (EVR) ကို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ငံလံုကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ 
ခဲ့သည္။ IEBC အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္း 
ေၾကျငာရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္သည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေရတြက္ေရးႏွင့္ 
ထုတ္လႊင့္ေရးစနစ္ (EVT) ကိုလည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ E-မွတ္ပံုတင္စနစ္၊ E-မဲေပး 
စနစ္၊ E-ရလဒ္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေရးတို႔ အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပည့္ျပည့္ဝဝ အလို 
အေလ်ာက္လည္ပတ္ေစလိုျခင္းမွာ IEBC  ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။
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3. ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၅။
4. ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၈၈ (၅) ႏွင့္ ၂၄၉ (၂)။
5. IEBC အက္ဥပေဒ ၂ဝ၁၁
6. IEBC အက္ဥပေဒ ၂ဝ၁၁၊ ေလးႀကိမ္ေျမာက္စာတမ္း_ ဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း 
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အဘယ္ေၾကာင့္ EMB ၏ တာဝန္ယူႏိုင္မႈသည္ အေရးပါရသနည္း

တာဝန္ယူႏိုင္ျခင္းဟူသည္ EMB  သည္ ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟူေသာ 
အဓိပၸာယ္ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုအား ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ထိေရာက္ 
ၿပီး ၎၏ ႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒ၊ က်င့္ဝတ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား 
ႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ အေထာက္အထားမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ ျပသေနရမည္။ တာဝန္ယူ 
ႏိုင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစဥ္းကမ္းမ်ားသည္ EMB မ်ားကို ၎တို႔၏ မူဝါဒမ်ား၊ ရည္ရြယ္ထားေသာ ရလဒ္မ်ား၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ျပည္သူႏွင့္ အျခားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔သံုးခဲ့ၿပီး သံုးရန္ရည္ရြယ္ 
ထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပည့္ျပည့္ 
စံုစံု တင္ျပရန္အတြင္ ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ိဳးသည္  EMB ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အစိုးရေအာက္မွ လြတ္လပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ရွိေသာ ျပည္သူ႔စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား 
တြင္ပါသည္ ဝိေသသလကၡဏာျဖစ္ေသာ ဦးေဆာင္စီမံျခင္းတည္းဟူေသာ တာဝန္ယူမႈမ်ိဳး မပါေသာ အခါ 
မ်ိဳးတြင္ အထူးအေရးပါသည္။

တာဝန္ယူႏိုင္ျခင္းသည္ EMB လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚတြင္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားရွိေလသည္။ ၎အေနႏွင့္လည္း EMB ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္ေကာင္းတစ္ခုကိုျမႇင့္တင္ကာ ျပည္သူႏွင့္ အေရးႀကီးေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ 
ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုရရွိႏိုင္ရန္ ကူညီေပးေလသည္။ သင့္ေတာ္ ေသာ 
တာဝန္ယူႏိုင္မႈ ယႏၲရားစနစ္မရွိျခင္းသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ထံသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။

EMB တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ား

ဤစာအုပ္၏ အခန္း ၇ တြင္ ေဆြးေႏြးျပထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈစည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားသည္ EMB  ၏ ေယဘုယ် တာဝန္ခံႏိုင္မႈ အေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္ေလသည္။ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းတို႔သည္ အထူးအေရးပါေလသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ 
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EMB ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်မႈတို႔ကိုတိုးျမင့္ေစၿပီး မခိုင္လံုေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေလသည္။

EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ၎၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ ဝတၱရားေအာက္တြင္ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဝေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ လံုေလာက္ေသာ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈထားရွိရန္ 
လိုအပ္ေလသည္။ သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မသိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မမွန္ေသာ သို႔မဟုတ္ မခိုင္လံုေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္းသည္ EMB အေပၚ ျပည္သူ၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ၎၏ ယံုၾကည ္
ရႏို္င္မႈ သိကၡာက်ဆင္းေလသည္။ ၎အေနႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္မခ်ရေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးထားေၾကာင္း ေတြ႕ထားပါက ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ EMB ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရလဒ္မ်ားကို မည္မွ်ျပည့္ျပည့္ဝဝ ယံုၾကည္ႏိုင္ပါမည္နည္း။

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

EMB အေနႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား တာဝန္ခံရန္ ျပ႒ာန္းစနစ္အရေရာ ျပ႒ာန္း စနစ္အရ 
မဟုတ္သည္ေရာ ရွိသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူတို႔ထံတာဝန္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ EMB ၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ 
သည္ ပံုစံအဓိကသံုးမ်ိဳးယူေလသည္။

၁။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး(အလြတ္တန္း) အဓိကက်ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 
ပံုမွန္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အစီရင္ခံစာတင္ 
ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားမွ တစ္ဆင့္

၂။ စြမ္းေဆာင္ရည္ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း (ပံုစံတက်)  ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
တင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အဓိက ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမ်ားၿပီးတိုင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ 
ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ အျခားအေရးပါေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံသို႔ သံုးသပ္ အကဲ 
ျဖတ္ခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္းမွ တစ္ဆင့္ႏွင့္

၃။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ (ပံုစံတက်) EMB သို႔ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား 
မည္သို႔ အသံုးျပဳလုိက္သည္ကို ရွင္းျပရန္အတြက္ အျခားေသာဌာနမ်ားအနက္မွ  လႊတ္ေတာ္ 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရသုိ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်က္မ်ား ပံုမွန္တင္သြင္းျခင္းပါ 
ပါလာေသာ တာဝန္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္း

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္းသည္ EMB ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
မ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိေစၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို  EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေပၚ ၎တို႔၏ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္အႀကံေပးေစၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အႀကံေပးျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေစရန္ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ 
ႏိုင္သလို ပြဲအခန္းအနားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး တာဝန္အရလည္းျဖစ္ႏိုင္သလို ကိုယ္တိုင္စိတ္ပါဝင္စား 
ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤစာအုပ္၏ အခန္း၈ တြင္ အေရးပါေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားေသာအခ်က္မ်ား ပါဝင္ ပါ 
သည္။
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စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္း

EMB ၎၏ တာဝန္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ထိုအရာတို႔ အလံုးစံုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေစေရး 
အတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ တာဝန္ရွိေလသည္။

 EMB မ်ားသည္ :

• ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေရး
• သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
• မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းေသာေရြးေကာက္ 

ပြဲဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ေပးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။

အတြင္းပိုင္းစြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္း

အတြင္းပိုင္းစြမ္းေဆာင္ရည္တာဝန္ခံႏိုင္မႈဟူသည္ :

• EMB ၏ အနိမ့္ပိုင္းဌာနမ်ားမွာ အနိမ့္ပိုင္းဌာနမ်ားကို ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ခံရျခင္းႏွင့္

•  EMB အတြင္းရွိ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ယူထားရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕ အ 
စည္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုင္၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အဆင့္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္းကို မေရာက္ရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္သက္ဆိုင္ေသာ မွန္ကန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္္ေဆာင္ 
ျခင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ယႏၲရားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

EMB စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနဝန္ထမ္း၏ အဓိကတာဝန္သည္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္မႈတို႔မွာ အဆင့္အတန္းျမင့္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္း၏ ဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေရးျဖစ္သည္။ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေျခခံေသာ တာဝန္ခံႏုိင္မႈသည္ ပံုမွန္အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ 
စစ္ေဆးရန္အတြက္ မြမ္းမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးရာဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရလဒ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာတို႔ကို စဥ္းစားျခင္းတို႔လုပ္ရန္ႏွင့္ တင္သြင္းရန္အတြက္ အႀကီးတန္းဝါရင့္ EMB အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားလိုအပ္သည္။ EMB မ်ားအေနႏွင့္လည္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ေခါင္း 
ေဆာင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပံုမွန္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ထိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ နည္းစနစ္ 
ကိုသံုးရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း EMB ၏ဗ်ဴဟာႏွင့္လုပ္ေဆာင္ 
မႈပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပသသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အရာမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ကို တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက ခ်မွတ္ထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ရလဒ္မ်ား 
ႏွင့္အညီျဖစ္သင့္သည္။ ထိုအရာမ်ားသည္လည္း ထင္ရွားေသာ အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕မ်ား (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနႀကီးမ်ား၊ ဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ ဌာနပိုင္းမ်ား) အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ တည္ 
ေဆာက္ပံုအတါင္ ထပ္မံအက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပျခင္းတို႔ လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္း မည္သို႔ 
လုပ္မည္၊ မည္သူလုပ္မည္ဟူေသာ စီမံကိန္းထားသင့္ၿပီး တိုးတက္မႈရလဒ္မ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈ 
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သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အကဲျဖတ္သံုးသပ္သြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ိဳးသည္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားအနက္မွ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ား၏ အေျခခံအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားသင့္သည္။

EMB မ်ားသည္လည္း အတြင္းပိုင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမႈကို အားေပးေမြးျမဴရန္အတြက္ အတြင္း 
ပိုင္း စာရင္းစစ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္စနစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အတြင္းပိုင္းရွိ စာရင္းစစ္မ်ားသည္လည္း 
ယခင္က မၾကာခဏဆိုသလို အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းတြင္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မူဝါဒတို႔ႏွင့္ 
ညီ၊မညီ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ခ်က္မ်ားကို က်ဥး္ေျမာင္းစြာလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အတြင္းပိုင္း 
စာရင္းစစ္ျခင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ တိုးျမႇင့္အသံုးခ်ျခင္း ခံေန 
ရၿပီး EMB ၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြရန္ 
အထက္ပိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳလ်က္ရွိေလသည္။

အျပင္ပိုင္းစြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္း

ထိုစြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ၏ ဒုတိယအဆင့္သည္ အျပင္ပိုင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ 
အတြက္ တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ EMB အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သည့္အခါ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ကေမ႓ာဒီးယား 
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ဟြန္ဒူရပ္စ္၊ လီဆိုသိုႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံရွိ EMB မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ 
သို႔သာ တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းေလသည္။ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံရွိ EMB သည္ သမၼတထံသို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီး 
သမၼတမွလည္း ရရွိၿပီး ခုနစ္ရက္အတြင္း EMB ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္သို႔ တင္သြင္းရ 
ေလသည္။ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံတြင္ EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာကို သမၼတ၊ ဆီးနတ္လႊတ္ေတာ္ 
သမၼတ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး (အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသို႔ ေပးရန္အတြက္လည္း လိုအပ္ေပ 
သည္) ထံသို႔ တင္ျပရသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ EMB မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ၿပီး 
ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတို႔ကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေပးေလ့ရွိၿပီး ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိးဗီးနား၊ အီေကြေဒါ၊ နာမီဘီယာ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔ 
ျဖစ္သည္။ ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ EMB အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရေလသည္။ 
ေတာင္အာဖရိက EMB သည္လည္း တင္းၾကပ္လွေသာ အစဥ္လိုက္ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈဆိုင္ရာ  
ယႏၲရားမ်ားကို လက္ခံရေလသည္။ ၎အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာတို႔အတြက္ (စာရင္းစစ္ ထား 
ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအပါအဝင္) လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္ရမည္။ ႏွစ္စဥ္လည္း  
တင္ရမည္ျဖစ္သလို ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတစ္ခုၿပီးတိုင္းလည္း တင္ရမည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ေနာင္လာမည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအဆင္သင့္ ရရွိႏိုင္ေစရန္ 
အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရမည္။ သမၼတအေနႏွင့္ EMB ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ သူ႔အား 
အစီရင္ခံစာေရးတင္ရန္ ေတာင္းခံေကာင္းေတာင္းခံႏိုင္သည္။ အေမရိကန္တြင္ (စာမ်က္ႏွာ ၃၄၁ ရွိ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းကိုၾကည့္ပါ) EMB မ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသိုင္း 
အဝိုင္း၊ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားကို တာဝန္ခံရေလသည္။

ေကာ့စတာရီကာ၊ ဥ႐ုေဂြးႏွင့္ ယီမင္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ EMB မ်ားသည္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ 
ျပ႒ာန္းထားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ၾသစေၾတးလ်၊ 
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ေကာ့စတာရီကာႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီယားတို႔တြင္ EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ႀကီၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ 
ယႏၲရားတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီမ်ားရွိေလသည္။ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံ၏ EMB သည္ ၎၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပင္ပ 
မွ စာရင္းစစ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈရွိေလၿပီး ထိုသို႔မဟုတ္ပါက တာဝန္ခံ၍မရႏိုင္ပါ။ 
ပါလက္စတိုင္းတြင္ EMB အေနႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုေၾကျငာၿပီး သံုးလအတြင္း 
၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ရွိ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံၫႊန္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
ထုတ္ေဝရန္လိုအပ္ၿပီး မိတၱဴမ်ားကိုလည္း ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအာဏာပိုင္ဌာန ဥကၠ႒ႏွင့္ 
ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာေကာင္စီထံသို႔ တင္သြင္းရမည္။

EMB  စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားအေနႏွင့္ အေသးစိတ္ၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား 
ပါကာ ၎၏ ထိေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ တို႔ တိုးတက္ေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားပါဝင္ေသာ ၎၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားေလသည္။ ထိုအစီရင္ 
ခံစာမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အထက္ထိ တက္သြားၿပီး အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ 
လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ျပည့္စံုရွင္းလင္းၿပီး ဥပေဒျပဳသူမ်ား၏ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ အက်ိဳး 
အျမတ္မ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားဖို႔ လိုအပ္သည္။

EMB  အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ CSOs (အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ပါဝင္ေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚကို သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး လည္ပတ္ေစသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္လည္း ေငြကုန္ 
ေၾကးက်သည္ႏွင့္ တန္ေသာ၊ လြယ္လြယ္ကူကူရႏိုင္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေစ်းခ်ိဳသည္ ပံုႏွိပ္ျခင္း/
မိတၱဴပြားျခင္း သို႔မဟုတ္ CD-ROM ျဖင့္ ထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ EMB ၏ ဝဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ တင္ျခင္းတို႔မွ 
တစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ၏ မိတၱဴမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲသုေတသနဌာနမ်ား 
ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေပးလိုက္ပါက EMB  တည္ရွိေသာ ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို 
ႏိုင္ငံတကာမွ သိရွိေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္လုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည့္အျပင္ ၎ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
၎၏ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား
အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း သိရွိႏိုင္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္သည္။

ဘ႑ာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္း

EMB တစ္ခုသည္ ၎၏ ဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ 
၎၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 
၎သည္ :

• ေငြေရးေၾကးေရး တန္ဖိုးမ်ားရရွိေစရန္ ၎၏ ရင္းျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳျခင္း
• သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
• က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တာဝန္ခံရ 

ေလသည္။
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံႏိုင္မႈသည္ လီဆိုသိုႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

မူေဘာင္ အတြင္းခ်မွတ္ထားသည္တို႔ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဌာနပိုင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒ 
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အရ လိုအပ္ေသာ ေယဘုယ်အခ်က္မ်ားအတြင္းတြင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ယခင္က အခ်ိဳ႕ေသာ EMB  
မ်ားသည္ ၎တို႔အား ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အနိမ့္ဆံုးထား၍ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ သင့္ 
ေတာ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကၿပီး နည္းစနစ္အရလိုအပ္သည္ထက္ ပို၍မ်ားေသာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကို 
ပို၍ ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေလသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံသကဲ့သို႔ပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
တာဝန္ခံမႈ သည္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုႏွစ္ရပ္ရွိၿပီး ၎တို႔မွာ အတြင္းႏွင့္အျပင္ ျဖစ္သည္။

အတြင္းပိုင္း ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္း

အတြင္းပိုင္း ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္း ယႏၲရားမ်ားသည္ EMB ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္ 
မ်ားကို ထန္းခ်ဳပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေသာအတြင္းပိုင္းရွိ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ထံတြင္

• ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေသာ EMB ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ခု
• EMB ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန အတြင္းရွိ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ  ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာကို 

ပံုစံတက်ျပဳလုပ္ၿပီး EMB ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (သို႔မဟုတ္ အစိုးရ EMB မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူထားေသာ 
အစိုးရဌာနထံသို႔) ထံသို႔ တင္သြင္းျခင္း

• အသံုးစရိတ္မ်ား အားလံုးသည္ EMB ၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဗ်ဴဟာပုိင္း ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္းျပသရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဘတ္ဂ်က္ေငြ ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ 
ျခင္းကို လုပ္ၿပီး

• EMB ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ ပံုမွန္ အတြင္းပိုင္း စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

EMB အေနႏွင့္  ၎၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၏ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ားကို 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၎၏အတြင္းပိုင္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္မ်ားသည္ 
လံုေလာက္ေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ပါက ပိုမိုအားစိုက္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ပဘ႑ာေရးတာဝန္ 
ခံမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ခု ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ဖိအားပိုမ်ားလာႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ EMB  
၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အေပၚကို 
ဆိုးက်ိဳးလကၡဏာမ်ား သက္ေရာက္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

အျပင္ပိုင္း ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံႏိုင္ျခင္း

အျပင္ပိုင္း ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံႏိုင္မႈ ယႏၲရားသည္  EMB ၏ ဘ႑ာေရး လုပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ 
အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို အျပင္ပိုင္း စာရင္းစစ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အဓိက အေျခခံထားသည္။ ထပ္ေပါင္း 
အျပင္ပိုင္း စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားသည္ အထူးတလည္သတ္မွတ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ (ဥပမာ - လစာ 
ေပးျခင္း) မ်ားတြင္ လုပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ EMB အတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစား သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ လုပ္ရပ္ 
မ်ားကို ယိုးစြပ္ခံရပါက ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ လုပ္ႏိုင္သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစား ကိစၥမ်ိဳးမ်ားတြင္ လာ
ဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနမ်ားသည္လည္း အျပင္ပိုင္းစာရင္းစစ္ေရးတြင္ ပါဝင္လာႏိုင္သည္။

EMB  မ်ား၏ အျပင္ပိုင္းဘ႑ာေရး စာရင္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား 
တြက္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္႐ံုးကလုပ္သကဲ့သို႔၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က လုပ္ 
သကဲ့သို႔၊ ဟြန္ဒူရပ္စ္ႏွင့္ ပနားမားသမၼတႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဘ႑ာေရးမွဴးခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေသာ 
အစိုးရ စာရင္းစစ္ကုိယ္စားလွယ္ဌာနမွ တာဝန္ယူရသည္။ တူရကီႏိုင္ငံရွိ EMB ၏ အျပင္ပိုင္း စာရင္းစစ္ 
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ေရးသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုအစီရင္ခံရေသာ စာရင္းစစ္ခံု႐ံုးမွ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ 
EMB မ်ားကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွင့္ စာရင္းစစ္ခံု႐ံုးမွ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ေလသည္။ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံတြင္ EMB  ဘ႑ာေရး ကိစၥမ်ားမွာ EMB မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ လြတ္လပ္ 
ေသာ စာရင္းစစ္ မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကိုခံရေလၿပီး ႐ုရွားတြင္ အျပင္ပိုင္း စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကို 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၎၏စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလသည္။ 
ပီ႐ူးႏို္င္ငံတြင္ EMB ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး သံုးလထက္ေနာက္မက်မီ 
စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

EMB သည္ သာမန္အားျဖင့္ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးသား ဘ႑ာေရးအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား တင္သြင္းရန္အတြက္  ႏွစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အစီရင္ 
ခံစာမ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကင္မရြန္းႏိုင္ငံတြင္ စာရင္းစစ္ 
ၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား 
သည္ သမၼတထံသို႔ တင္သြင္းရေလသည္။

EMB ၏ ဘ႑ာေရး စာရင္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ EMB  ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သိကၡာရွိ 
စစ္မွန္မႈကို ျပႏိုင္ေသာ စစ္ေဆးသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီကို အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔စာရင္း ေကာ္မတီ 
ဟုလည္း ေခၚေလ့ရွိသည္။ထိုစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ မူေဘာင္က က်ိန္းေသေပါက္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ရမည္မွာ 
EMB ကို စစ္ေဆးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္မႈမ်ိဴးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ မွ်မွ်တတလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
စာရင္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနမႏွင့္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ EMB ၏ ရာထူးႀကီးပိုင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ဆင့္ေခၚကာ ထိုျဖစ္ရပ္ကို ရွင္းျပခို္င္းမည္ျဖစ္ၿပီး  
ျဖစ္ၿပီးခဲ့ေသာ အရာတို႔အား မည္သို႔ျပန္ဖာေထးမည္ကိုလည္း ေမးျမန္မည္ျဖစ္သည္။

နည္းပညာ အေျခခံေသာ စနစ္တို႔၏ တာဝန္ခံႏုိင္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ားကို ကြန္ျပဴတာ အေျချပဳစနစ္မ်ားျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ EMB  ၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈအတြက္ အပိုထပ္ေဆာင္း စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို 
ဖန္တီးေလသည္။ ေရွရည္သံုးစြဲႏိုင္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာျဖင့္ မပါဝင္ပါ (ဤစာအုပ္၏ အခန္း၉ တြင္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔) ၎တို႔၏ တိက်မႈအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ မွီခိုအားထားႏိုင္မႈမ်ားအား 
ေသခ်ာေစရန္ျပဳရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ကြန္ျပဴတာစနစ္မ်ား၏ အသြင္းအထုတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုိင္ေသာအေထာက္ 
အထားမရွိျခင္း၊ ျပည္သူလူထု အတိုင္းအတာအေပၚ ကြန္ျပဴတာပ႐ိုဂရမ္မင္း၏ ရွင္းလင္းတိက်စြာ မျပသ 
ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ခံရႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ ကြန္ျပဳတာ 
worm မ်ား ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ဟက္ကာမ်ား၏ မီဒီယာအစီရင္ခံစာမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရျခင္းကဲ့သို႔ 
ေသာ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ကြန္ျပဴတာစနစ္ကို မွီခိုရေသာ EMB ၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈတို႔ကို ၎တို႔အေနႏွင့္ 
၎တို႔၏ အသံုးျပဳမႈကို ပြင့္လင္းစြာ တာဝန္ခံမထားႏုိင္ပါက ထိခိုက္ေစႏိုင္ေလသည္။ 

မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ားအတြက္ ကြန္ျပဴတာ အေျခစိုက္စနစ္မ်ား၏ မွီခိုအားထား 
ရႏိုင္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးမွာမူ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းခံုေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ သမၼတ ေရြးေကာက ္
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ပြဲအၿပီးတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာစနစ္မ်ိဳး၏ စံႏႈန္းကိုေမးခြန္းထုတ္ျခင္းသည္ သစ္ဆန္းၿပီး ထပ္မံက်ယ္ျပန္႔လာ 
ေသာ အာ႐ံုစိုက္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ေလသည္။  ထိုကဲ့သို႔ေသာစနစ္မ်ိဳး၏ အရည္အေသြးကို ေမးခြန္းထုတ္ခ်က္ 
မ်ားအား ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမွာ VVPAT (မဲဆႏၵရွင္ဘက္မွ စစ္ေဆးထားေသာ စာရြက္ 
စာတမ္းစစ္ေဆးမႈလမ္းေၾကာင္း) ကို အသံုးျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။( အခန္း ၉ တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္သည္)

ထိုကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္မႈ ျပႆနာမ်ားအလြန္တြင္ ယူႏိုက္တက္ 
စတတိက္ဲသ့ို႔ေသာ ႏိငုင္မံ်ိဳးတြင ္ျပဳလုပ္ေသာ ဝါဒျပိဳငပ္ြဲမ်ားတြင ္ႏိငုင္ံေရးအရ အေထာက္အပံရ့ယူထားေသာ 
ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ား၏ အျပဳအမူ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ပါ ပါဝင္လာေလသည္။ အေမရိကန္တြင္ DRE 
“ဖန္သားျပင္ မွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ” မဲမွတ္တမ္းတင္ေရးစက္မ်ား ( ၂ဝဝ၄ တြင္ မယ္ရီလန္းျပည္တြင္ လုပ္ 
သြားသကဲ့သို႔) အပါအဝင္ ယႏၲရားႏွင့္ e-voting စက္မ်ား၏ အရည္အေသြးအေပၚ မီဒီယာ၏ ယိုးစြပ္မႈ 
မ်ားသည္ EMB မ်ားကို ၎တို႔၏ နည္းပညာမ်ား အသံုးခ်မႈအေပၚတြင္ပြင့္လင္းၿပီး တာဝန္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ 
ဖိအားမ်ား တိုးျမင့္ခဲ့သည္။ ထိုအရာတုိ႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္မ်ားသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဘိတ္ကာ-ကာတာ ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ အေျမာက္ 
အျမား ပါဝင္ၿပီး ထိုကိစၥအေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာ စာေပအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ 
တိုးတက္လာေလ့ရွိသည္။

EMB  သံုးသပ္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား

အတြင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္း တာဝန္ခံႏိုင္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရန္အတြက္ EMB  သည္ ၎၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး ၎ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို ၎၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ႐ိုးသားမႈတို႔ကို အာမခံႏိုင္ေသာ 
ယႏၲရားလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု လိုအပ္သည္။ ထိုယႏၲရားလုပ္ေဆာက္ခ်က္မ်ားတြင္ အတြင္းပိုင္း အရည္ 
အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ စာရင္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွစစ္ေဆး 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

အတြင္းပိုင္းရွိ အရည္အေသြးကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

အတြင္းပိုင္း အေရးအေသြး စစ္ေဆးေသာအစီအစဥ္မ်ားသည္ EMB တစ္ခုႏွင့္ ၎၏ ပါဝင္ပတ္ 
သက္သူမ်ားအား EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ထိေရာက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေၾကာင္းျပသရန္အတြက္ စတင္ေသာေနရာဌာန 
ျဖစ္သည္။ EMB မ်ား အေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအတြက္ လိုက္နာမႈျပဳသင့္သည္။

အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အရာမ်ားမွာ:

• စနစ္အသစ္ ႏွင့္ နည္းအသစ္တို႔အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
•  စနစ္တက် စစ္ေဆးထားၿပီး၊ တိုင္းတာသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
•  တင္းၾကပ္ေသာ အေကာင္းအထည္မေဖၚမီ စစ္ေဆးခ်က္
• ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား
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• ပညာရွင္အဆင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ပညာရွင္အသင့္အဖြဲ႕မ်ား 
တြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ခြင့္ရႏိုင္ေရး ရွိေစေရး

• လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚအၿပီး စစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္
• အျပစ္အနာအဆာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အတြက္ ခိုင္မာေသာ အစီရင္ခံစာ 

မ်ားတင္ျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။
အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာတို႔တြင္ ထူးထူးျခားျခား အာ႐ံုစိုက္ရန္လိုေသာ 

အရာမွာ အမႈအခင္းကိုလိမ္ညာတိုင္ၾကားျခင္းမ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ တားဆီးေရး သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး 
တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ (ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားကို ခ်ိန္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သည့္ ဘ႑ာေရးလိမ္လည္မႈ ပံုစံ 
အသြင္ယူထားေသာ ပံုစံ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို မသမာမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲလိမ္လည္မႈ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အစြမ္းအစကို ျပည္သူမ်ား သံသယျဖစ္ေစ 
ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာအရာမ်ိဳး) လိမ္ညာမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး ျပည့္စံု 
ရွင္းလင္းေသာ လိမ္ညာမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ိဳးကိုတည္ေထာင္ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရန္အတြက္ EMB  သည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ ဘ႑ာေရး၊ လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ 
ေနရာတို႔မွ အားစိုက္ထုတ္ကူညီမႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လိမ္ညာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗ်ဴဟာအား 
ထုတ္ေဝမႈျပဳလိုက္ျခင္းသည္ ေရွာင္ရွားလိုသူတို႔အား အခ်က္ေပးလိုက္သလိုျဖစ္သြားမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ 
စီမံကိန္း၏ မည္သည့္အပိုင္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ိဳးကို တိတိပပ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရန္လိုသည္။ တစ္ခုမွတ္ထားရန္ လိုသည္မွာလည္း လိမ္ညာမႈျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို လံုးလံုးပေပ်ာက္ေအာင္ 
ႀကံရြယ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ယႏၲရားမ်ားသည္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အင္မတန္မွ မလိုလားဖြယ္သက္ 
ေရာက္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွိရင္းစြဲအတိုင္းလက္ခံၿပီး လိမ္ညာမႈ၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ 
လိုသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းက ပိုမိုလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။

EMB မ်ားကုိ စာရင္းစစ္ျခင္း

စာရင္းစစ္ျခင္းသည္ EMB ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေလ့လာၿပီး သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
၎ခ်မွတ္ထားေသာ ဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြင္းသာ တိတိပပ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွန္စာရင္း 
စစ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ EMB အေနႏွင့္ ၎လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
တာဝန္ခံေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ မရွိမျဖစ္လုပ္ေဆာင္ရေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ စာရင္းစစ္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ စစ္ေဆးရန္ထက္ 
ပိုေသာအရာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလာၾကသည္။ စာရင္းစစ္ျခင္းသည္ အမ်ားပိုင္ဘ႑ာေထာက္ပံ့ထား 
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာ 
တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္၏ သင့္ေတာ္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကိုလည္း သံုးသပ္ရန္အတြက္ သံုးေလသည္။

EMB တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ခံရမႈမ်ားရွိသက့ဲသို႔ EMB  စာရင္း 
စစ္ျခင္းသည္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚတြင္ အေျခခံေသာ (စီးပြားေရး၊ အလုပ္တြင္မႈ၊ ၎၏ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား၏ ထိေရာက္မႈအေပၚတြင္ စူးစိုက္ျခင္း) သို႔မဟုတ္  ဘ႑ာေငြအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ( EMB  ၏ 
စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို  ၎ကိုင္တြယ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား၏ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ႐ိုးသားမႈကို စစ္ေဆးရန္ 
အတြက္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ၿပီးစစ္ေေဆးျခင္း) စနစ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
စာရင္းစစ္ျခင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဘ႑ာပိုင္းဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ 
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အက်ယ္ျဖန္႔ဗဟိုျပဳ (EMB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သို႔မဟုတ္ စာရင္းအဝင္အထြက္မ်ားကို ျခံဳငံုစစ္ေဆးျခင္း) 
စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ရပ္တစ္ခုတည္းကိုသာ သို႔မဟုတ္ EMB  မွ လည္ပတ္ေစေသာ စနစ္ကိုသာ 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မည္သို႔ေသာနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးသည္ျဖစ္ေစ ၎သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ျပဳလုပ္ 
ရေသာ စာရင္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအရ ျပဳလုပ္ရျခင္းသာျဖစ္သည္။ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအရာသည္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ညီ၊ 
မညီကို ျပသျခင္း သို႔မဟုတ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား သံုးမရျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳေသာနည္းလမ္းႏွင့္ 
စံႏႈန္းမ်ားကို ရွင္းျပရမည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းစစ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းသည္ ေတြ႕ရွိေသာေကာင္း 
မြန္သည့္ က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ ဆုိးရြားေသာက်င့္ထုံးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္မည္။ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 
ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈမ်ားကိ ုသံုးသပ္ႏိငုမ္ည။္ ဥပေဒ သို႔မဟတု ္မဝူါဒႏငွ္ ့မကိကုည္ီေသာအခ်ကမ္်ား 
ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ႐ိုးသားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာတို႔၏ အရည္အေသြး 
မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ယခင္တစ္ေခါက္စစ္ေဆးၿပီးခ်ိန္မွစကာ ျဖစ္လာေသာ 
တိုးတက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳထားေသာနည္းလမ္းႏွင့္ စနစ္တို႔၏ သင့္ေတာ္မႈကို အကဲ 
ျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ EMB ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ေစရန္ေပးထားရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ေဖာ္ 
ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။

ပညာရွင္ဆန္ေသာ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာသည္ အျမဲတမ္းလိုလို လုပ္ငန္းသေဘာကိုသာ 
ဦးတည္၊ မွန္ကန္၊ တိက်၊ ျပည့္စံုၿပီး မွ်တကာ EMB  ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျပင္ က်႐ႈံးမႈမ်ားကိုပါ အထူးျပဳ 
ဂ႐ုျပဳ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။ EMB အား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ေပးသည့္ အေနႏွင့္ 
စာရင္းစစ္အရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ EMB အတြက္ ၎တို႔၏ အၾကမ္းဖ်ဥ္းရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ား အျပင္ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအေလ့အထျဖစ္ၿပီး EMB အေနႏွင့္လည္း တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈ 
ျပဳရာတြင္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ အဆံုးသတ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳမီ ေသေသခ်ာခ်ာ 
စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ စစ္ေဆးျခင္း

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စစ္ေဆးျခင္းဟူသည္ EMB  တဟ္ခုအေနႏွင့္ ၎၏ ရင္းျမစ္မ်ားကို မည္မွ် 
ထိထိေရာက္ေရာက္၊ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ေအာင္ အသံုးခ်သည္ဟူေသာ 
အခ်က္ကို သံုးသပ္စစ္ေဆးေသာ EMB ၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ စနစ္ကို လုပ္ငန္းစဥ္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ၊ လြတ္လပ္စြာႏွင့္ နည္းစနစ္က်နစြာ စစ္ေဆးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို 
အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုး စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး EMB  ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တစ္ခုလံုးလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္သလို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုတည္းကိုသာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ 
သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြင္း ရွိေသာ 
အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေလၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္မည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ိဳးလုပ္ရန္အတြက္ အၾကံဉာဏ္ေပးေလသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းကို စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ေမြးျမဴေရး၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ တာဝန္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးဂုဏ္သိကၡာျမင့္တက္ေရးတို႔အတြက္ အင္အားေကာင္းေအာင္ေထာက္ 
ပံ့ျခင္းတို႔ကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္မႈယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္သည္။
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နည္းစနစ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္စာရင္းစစ္ျခင္း၏ ပမာဏအတိုင္းအတာ

စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ EMB  ၏ သက္ဆုိင္ရာ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ 
အတြင္းပိုင္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ EMB ၏ ပါဝင္ပတ္သက္ သူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္ ၎၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး EMB ၏ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ကို ျပင္ပမွ အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ထိုစာရင္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ ေငြကုန္ 
ေၾကးက်သည္ႏွင့္ ထိုက္တန္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကိုသံုးၿပီး EMB ၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ၎၏ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္စစ္ၿပီး သံုးသပ္ရန္အတြက္ EMB သို႔မဟုတ္ ၎၏ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားဘက္မွ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ 
သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ EMB ၏ ဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုင္း 
တာေရး ကိရိယာမ်ားကို အသံုးခ်ေလသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ :

• အဓိကက်ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးျခင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ CSOs (အရပ္ဖက္ လူမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)၊ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းတင္ 
သြင္းသူမ်ား အစရွိသူတု႔ိ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအခ်က္ထဲတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲ သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

• EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အင္တာဗ်ဴးျခင္း  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္  
ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ေစ့ေဆာ္ထား 
ေသာ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား

• EMB ၏ ဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းကိုစစ္ေဆးျခင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ သက္ဆိုင္ 
ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ 
ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

•  သက္ဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ ခံု႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ပံုဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ားႏွင့္ EMB ၏ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အျခားေသာ စနစ္မ်ား၊ အစီရင္ခံ စာမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္စဥ္မ်ား၊ 
လုပ္ေဆာင္နည္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား တို႔ျဖစ္သည္။
စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ျခင္းမွ တာဝန္ယူထားေသာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ျပႆနာမ်ားသည္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းခံရမည္ လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ 
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ EMB ၏ အစအဆံုး ေဆာင္ရြက္သြားေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာကို စာရင္းစစ္ေဆးခ်က္အား ဇယားအမွတ္ ၁၅ တြင္ျပထားသည့္ သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ၿပီး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။
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ဇယား ၁၅ : ေရြးေကာက္ပြဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ စစ္ေဆးျခင္း: သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ျပႆနာမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပ ဇယား  အထူးသီးသန္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
စာရင္းစစ္ေဆးမႈ ျပႆနာမ်ား 

•  ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ား : ေရြး 
ေကာက္ပြဲ စီမံကိန္းအတြက္ စပ္ဆက္စဥ္းစားပံုႏွင့္ 
ျပည့္စံုမႈ

•  ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈ : ကုန္ 
က်စရိတ္မွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအခ်ိဳးႏွင့္ ရရွိလာေသာ 
အရည္အေသြး

•  ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈ : ေရြး 
ေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ EMB  ေပးေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေပးေသာ အရာမ်ား ။

•  သက္ေရာက္မႈ : ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေရးတုိ႔တြင္ ရွိ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔အား EMB ၏ လုပ္ေဆာင္ပံု၏ 
ထိေရာက္မႈ ။

• ေရရွည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ : ေရြးေကာက္ပြဲမွရေသာ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာအရည္ 
အခ်င္း ။

• EMB ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ 
ေဆာင္စဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား (လိမ္ညာမႈထိန္းခ်ဳပ္ 
ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ား) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ စံႏႈန္း 
သတ္မွတ္ျခင္း  EMB  ၏ တည္ေဆာက္ပံု သင့္ေလ်ာ္ 
မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ျခင္း။

• ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ၄င္း၏အတြင္း 
ပိုင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္စဥ္မ်ား 
ႏွင့္ EMB ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ ပမာဏ EMB  ၏ ေရြး 
ေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားအၾကားႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
အျခားေသာ EMB  အစီအစဥ္မ်ားအၾကားရွိ ပဋိပကၡ 
မ်ားႏွင့္ ပံုတူကူးမႈမ်ားရွိသည့္ ပမာဏ ။ EMB  နည္း 
စနစ္အဆင့္ဆင့္ပိုင္းတြင္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ သက္ 
ေရာက္မႈ။

• ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာ 
အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ၾကာရွည္ အသံုး 
ခံႏိုင္မႈ။ EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား 
ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း သိနားလည္မႈ အဆင့္ ေလ့ 
က်င့္ျခင္း၏  ထိေရာက္မႈႏွင့္ ထိုကိစၥမ်ားအတြက္ 
ဝန္ထမ္းတို႔၏ တိုးတက္မႈမ်ား။

• EMB  ၏  သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ လႈံ႔ေဆာ္မႈ 
မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ။

• ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းရွိ ရာထူးက႑ရထားေသာ 
အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ EMB  အၾကားဆက္ဆံ 
ေရးမ်ား ထိေရာက္မႈ။ အဓိကက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ EMB  ၏ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္။

• ၄င္း၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအေပၚ EMB ၏ တာဝန္ 
ခံႏိုင္မႈ။

စြမ္းေဆာင္ရည္ စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား

စြမ္းေဆာင္ရည္ စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ရလဒ္သည္ EMB  ႏွင့္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ 
သူမ်ားအား ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္မႈရွိေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေနေသာဌာနမ်ားအား အေထာက္ 
အပံ့ေပးေရးကို ဦးတည္ထားေသာ အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေကာင္း၏ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။
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စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားသည္ EMB ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ယူဆ 
ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ေလသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ား 
တြင္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရာတြင္ စုေဆာင္းထားေသာအခ်က္မ်ား၊ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈ၊ 
ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ား၊ တိုးတက္လာေသာ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
အရည္အေသြးႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဇယား ၁၆ : စြမ္းေဆာင္ရည္ စစ္ေဆးရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အႀကံေပးခ်က္မ်ား

စြမ္းေဆာင္ရည္ စစ္ေဆးမႈ ဘ႑ာမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ စစ္ေဆးမႈ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• EMB ၏  စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္း 
ခ်က္မ်ား။

• စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ား တိုး 
တက္ေစေရးအတြက္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ EMB (ေရြးေကာက္ 
ပြဲစီမံ ခန္႔ခြဲေရးဌာန) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ တိုးျမႇင့္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။

• သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သံုးေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္း 
ခ်က္မ်ား။

• ေမွ်ာ္မွန္းထားရေသာ အရည္အေသြးလည္းရ ရင္းျမစ္မ်ား 
ကိုလည္း ပိုမိုစီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ေအာင္ သံုးေသာ 
နည္း။

• EMB ၏ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ပုိမိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳ 
ေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ကုန္က်စားရီတ္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္အခ်ိဳး 
ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။

• EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ၏ ထိေရာက္မႈကို 
၄င္းႀကံရြယ္ထားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားအားရရွိေအာင္ လုပ္ 
ျခင္းျဖင့္တိုးျမင့္ေအာင္လုပ္ျခင္း ။  

• စစ္ေဆးျခင္းခံေနရေသာ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္ 
ဆိုင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည့္ 
EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ၏ 
အရည္အခ်င္းကို အတားအဆီမ်ား သက္ 
ေရာက္ႏိုင္သည္။

• EMB ကုိ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏုိင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ 
မႈေပးရာတြင္၊ ၾကာရွည္တည္ျမဲႏိုင္မႈႏွင့္ ၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ 
ႏိုင္မႈတို႔ တုိးတက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပ့ံမည့္ EMB ၏ 
ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည္။

• EMB မွ သတ္မွတ္ၿပီး ၄င္း၏ ပါဝင္ပတ္သက္ 
သူမ်ား ေမွ်ာ္ခင္ထားေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အဆင့္အတန္းမ်ားကို လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္း 
စစ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မည္မွ်ရရွိ 
ေနျပီကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း

• EMB ၏ မူေဘာင္ႏွင့္ စီမံထားေသာရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအေပၚ ၄င္း၏ဝန္ 
ေဆာင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ ပံုစံဝင္ေအာင္ EMB 
(ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)ကို လုပ္ခြင့္ေပးႏိုင္မည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္မႈ။

• EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန) ၏တာဝန္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈကို တိုးတက္ေစရန္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္း 
ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည့္မႈရွိလာေစ 
ရန္ျပဳလုပ္ျခင္း
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ဘ႑ာေငြကုိ စာရင္းစစ္ျခင္း

EMB ၏ အတြင္းပိုင္း ဘ႑ာေငြစာရင္းစစ္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ႐ိုးသားမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ 
ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၎၏ ေနာက္ဆံုးအတြင္းပိုင္း စစ္ေဆးေရးယႏၲရားပင္ျဖစ္သည္။ EMB တစ္ခု၏ 
အျပင္ပိုင္း ဘ႑ာေငြ စာရင္းစစ္ခ်က္သည္ EMB ၏ စာရင္းကို၎တို႔၏ ျပည့္စံုေသာ၊ စည္းကမ္းႏွင့္ 
ညီေသာ၊ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး တိက်ေသာလြတ္လပ္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳေလသည္။ EMB  အမ်ားစုမွာ ႏွစ္စဥ္ အလုပ္စီမံကိန္းအေပၚတြင္ အေျချပဳထား 
ေသာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ရရွိမႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးသားစာရင္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး 
တင္သြင္းရန္ တာဝန္ရွိေလသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပင္ပရင္းျမစ္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေသာ 
ဘ႑ာေငြမ်ား၏ ပမာဏကို ထင္ဟပ္မႈမ်ားရွိၿပီး သင့္ေတာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ထိုဘ႑ာေငြမ်ားကို 
အသံုးျပဳေသာပမာဏမ်ားကိုပါ ထင္ဟပ္ျပသႏိုင္ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တင္ပို႔ကုန္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ 
ထပ္တိုးဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားအျပားထပ္မံ ခန္႔အပ္ရာတြင္ဆက္စပ္ၿပီး ကုန္က်ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေငြ 
အဝင္အထြက္မ်ားကို မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစသည္။ EMB ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏိႈင္းရအားျဖင့္ ျဖန္႔ႀကဲ 
ခန္႔အပ္ထားေသာ ပမာဏမ်ားျပားလွသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ယာယီဝန္ထမ္းေထာင္ဂဏန္းပါ အပါအဝင္ 
ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိရိယာမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း 
မ်ားစြာေတာင္းခံရေလ့ရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းရရွိေလ့ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပတ္ဝန္း 
က်င္မ်ိဳးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္မထားပါက အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ လုပ္ပံုကိုင္
ပံုလြဲမွားျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေလသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်က္သည္လည္း စာရင္းစစ္ၿပီးေသာ EMB ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအေနအထား၊ အမ်ားစုလက္ခံထားၾကေသာ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ စည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္း စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေငြေၾကးစီဆင္းမႈႏွင့္လုပ္ငန္းရလဒ္တို႔ 
အား မွ်တစြာတင္ျပပါမည္ဟူေသာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ အာမခံခ်က္ကိုေပးႏိုင္ရန္ ခ်ိန္ရြယ္လ်က္ရွိ 
သည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ စာရင္းစစ္ခ်က္သည္ ရွိရွိသမွ်ေသာ ေငြအဝင္အထြက္စာရင္းမ်ားက ဘ႑ာေရး 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေသာအခါမ်ိဳးတြင္ EMB ၏ ကုိယ္ပိုင္စည္းကမ္း စည္းမ်ဥ္း 
သို႔မဟုတ္ ေယဘုယ်အမ်ားစု၏ ဌာနပိုင္းဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္ 
ထပ္မံအေျခခံကာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ၎တို႔ဘက္မွလည္း  EMB ၏ အတြင္းပိုင္းရွိ ဘ႑ာႏွင့္ ပစၥည္း 
ထိန္းသိမ္းေရး အတြင္းပိုင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ လိမ္ညာမႈကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
မွတ္တမ္းတြင္ တိက်မႈႏွင့္ မွန္ကန္မႈရွိေအာင္ က်က်နန ပံုစံေရးဆြဲၿပီး  အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ အႀကံဉာဏ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သံုးသပ္ရသည္တို႔လည္း ရွိေလသည္။

ဘ႑ာေရးလိမ္လည္မႈသည္ ထိုကိစၥမ်ား အခ်ိဳ႕သို႔မဟုတ္ အားလံုကို အက်ံဳးဝင္ႏိုင္ေလသည္။

• ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ႏွင့္ 
ကုန္က်ေငြမ်ား၊ ေငြေၾကးလက္ခံရယူသည့္ ျဖတ္ပုိင္းမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္း 
မ်ား)

• ခန္႔မွန္းႏွင့္ အမွန္တစ္ကယ္ က်သင့္ေသာ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြ ေတာင္းခံလႊာမ်ား
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• ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ညီျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ေငြေၾကးလက္ခံရယူျခင္း၊ စာရင္းအင္း 
ကိစၥမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္စုစုေပါင္းခ်ေပးေငြပမာဏမ်ားႏွင့္ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားႏွင့္

• ဘ႑ာေငြမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အတြင္းပိုင္းမွ အစီရင္ခံ 
စာတင္ျခင္း

EMB မ်ား၏ အစီအစဥ္ကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း

အစီအစဥ္အကဲျဖတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ EMB မ်ားကို ၎တို႔၏တာဝန္ခံႏိုင္မႈမ်ား ျမင့္တက္ 
လာေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာသံုးေသာ ကိရိယာ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အစီအစဥ္ အကဲျဖတ္ျခင္းအၾကားရွိ နယနမိတ္သည္ မျပတ္သားေပ။ ႏွစ္ခုစလံုးက EMB တစ္ခု ၎၏ 
ရင္းျမစ္မ်ားကို မည္သို႔အသံုးခ်ႏိုင္သည္ဆိုသည္ကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းပဓာနထားၿပီး ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာေသာ အရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္သည္ ၎၏ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္း 
တြင္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ EMB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တြင္က်ယ္မႈ၊ စီးပြားေရး 
တြက္ေျခကိုက္မႈတို႔ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ စူးစိုက္ျခင္းမ်ားျပဳေလသည္။ အစီအစဥ္အကဲျဖတ္ျခင္းစည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ႏွင့္ EMB ၏ ဗ်ဴဟာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိ၏ေလာ မရွိ၏ေလာႏွင့္ စတင္ေမးျမန္းေလ့ရွိသည္။

EMB ၏ လုပ္ရပ္မ်ားအားအစီအစဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္မႈျပဳရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာေမးခြန္းမ်ားတြင္:

၁။ EMB ၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ EMB ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔အတြက္ ကိုက္ညီပါသလား

၂။ EMB ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ လိုအပ္ပါသလား
၃။ EMB ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သည့္ထက္ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ေပးႏိုင္ပါသလား
၄။ ေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ေရရွည္ႏွင့္ ေရတိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ မည္သည္ တို႔ျဖစ္ 

သနည္း

အစီအစဥ္ အကဲျဖတ္ေရးသည္ ရလဒ္ကိုသာ လံုးလံုးအာ႐ံုစိုက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး EMB ၏ ဗ်ဴဟာ 
စီမံကိန္း လည္ပတ္ပံုအတြင္းသို႔သာ ျပန္သြားေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ EMB ၏ ဗ်ဴဟာႏွင့္ လည္ပတ္ပံု 
ေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ လိုအပ္ခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွာ တရားဝင္ေသး၏ေလာ၊ မဝင္ေတာ့၏ေလာ 
အပါအဝင္ EMB  အေနႏွင့္ ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို မည္သို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္ဆိုသည္ကို 
အာ႐ံုစိုက္ေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူကို အဓိကထားသည့္ အေလ်ာက္ ၎တို႔သည္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူ၏ EMB အေပၚထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုရရွိရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ သင့္ေတာ္ေသာအရာ 
မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိတာဝန္မ်ားကို ထမ္းရြက္ႏိုင္စြမ္းကို အာ႐ံုစူးစိုက္ေလ့ရွိသည္။ နည္းပညာ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ေျပာင္းလဲေနေသာ 
အခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲေနေသာ ႏို္င္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
ထိုသံုးသပ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ EMB ကို ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ ျပည့္ဝျခင္းမရွိေတာ့ေသာလႈပ္ရွားမႈ နယ္ေျမမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ 
ေလသည္။ အစီအစဥ္ အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ EMB  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ဆက္လက္  လိုအပ္ေနေသး 
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သည္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို EMB ထက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ  
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပမာ- မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရး 
တို႔အတြက္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားအားလုံး သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ သံုးစြဲခြင့္ ေပးရန္သင့္မသင့္ကဲ့သို႔ေသာ 
ကိစၥမ်ိဳးကို  ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

EMB သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ၏ဥပေဒႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေပးရာတြင္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာၾကေလသည္။ ထိုစစ္ေဆးခ်က္မ်ားသည္ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း စာရင္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ အေထာက္အကူ သဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲႀကီးတစ္ခုၿပီးတိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အစီရင္ခံစာေတာင္းခံေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဘာ့စတနာဝါ 
ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာပါဝင္သည္။ ေဘာ့စတနာဝါ  EMB သည္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို တာဝန္ေပး 
ခဲ့ေလသည္။ ထိုစစ္ေဆးခ်က္တြင္ အဓိကက်ေသာ အႀကံေပးခ်က္အေျမာက္အျမားႏွင့္ အင္မတန္ တာ 
သြားေသာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္နည္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားေလၿပီး အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ တြင္ 
တီေမာ-လက္စ္တီတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၂ဝဝ၇ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကုလသမဂၢမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ 
အတည္ျပဳေထာက္ခံေရးအဖြဲ႕သည္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား အေျမာက္အျမား 
ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ စစ္ေဆးျခင္းဟု နာမည္မတပ္ေသာ္ျငား ထိုကဲ့သို႔ေသာ တူညီေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ၎ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အရာမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့ျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့ 
ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာသည္ မည္သည့္အရာက ေကာင္းေကာင္း  
မြန္မြန္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာက မျဖစ္ေပ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ မျဖစ္ရသနည္းတို႔ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပေလ 
သည္။ ၎အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္တစ္ခု၏ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တာဝန္ယူျခင္း ရွိေကာင္း 
ရွိႏိုင္ၿပီး မွတ္တမ္းမ်ားကိုသာလွ်င္ စစ္ေဆးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခြဲျခမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ တိုက္႐ိုက္အေတြ႕အႀကံဳကို အေျခခံထားပါက ပိုမိုအဆင္ေျပႏုိင္မည္။ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ EMB  ၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ာ အျမင္ 
တို႔သည္  ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဆန္းစစ္ခ်က္ေရးႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲရွိႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့ေသာ အစီရင္ 
ခံစာသည္လည္း EMB ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၎၏ေရွရည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈကို မည္သို႔ 
ကူညီႏိုင္၊ ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ိဳးကို ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စစ္ေဆးသူ၏ 
အစီရင္ခံစာသည္ EMB ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆး 
ေပးႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာအႀကံေပးခ်က္မ်ား ျပဳေပးႏိုင္ေလသည္။ 
ထို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈမႈ၏ ရလဒ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္ 
ပံုတစ္ခုလံုးအတြင္းရွိ္ EMB ၏ စနစ္တိုးတက္ လည္ပတ္ပံုေဆြးေႏြးအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ထိုကဲ့သို႔လိုအပ္ခ်က္ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ျပိဳင္တူစံု အေထြေထြ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ မတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေရရွည္တြင္ လြတ္လပ္၊ 
မွ်တၿပီး ယံုၾကည္ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ေရရွည္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေလသည္။

ဇယား ၁၇ : ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဘာ့စ္တနာဝါ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 
သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

ဥပေဒ မူေဘာင္ • လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (IEC) အား ၄င္း၏တာဝန္ (ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ 
ဥပေဒႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ) ကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လမ္းၫႊန္ရန္ ဥပေဒမူေဘာင္၏ သက္ 
ဆိုင္မႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကိုသံုးသပ္ျခင္း

• ဥပေဒမူေဘာင္၏ ရွင္းလင္းမႈကို ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္သေဘာသဘာဝႏွင့္လိုက္ၿပီး အထူးျပဳ 
သံုးသပ္မႈျပဳျခင္း

• ေဘာ့စ္တနာဝါ အေျခခံဥပေဒအတြင္းျပ႒ာန္းထားသည့္ အတိုင္း IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ အတြင္းေရးမွဴး၏ အရည္အခ်င္းကို 
သံုးသပ္ျခင္း

• IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ အမူအက်င့္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ၄င္း 
၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကိစၥမ်ားတြင္ ပါလီမန္အက္ဥပေဒ၏ 
လိုအပ္ခ်က္ တိတိပပကို ရွာေဖြျခင္း။

• ရွိၿပီးသား ဥပေဒမူေဘာင္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုခုလုပ္ရန္ အဆို 
တင္သြင္းျခင္း

လုပ္ငန္းပိုင္း 
ဆိုင္ရာမူေဘာင္ 
(တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ 
ျခင္း)

• ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္) ၏ ျပင္ဆင္ထားမႈ အဆင့္ကို သံုးသပ္ျခင္း။

• ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၏ 
ျပင္ဆင္ထားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ၄င္း၏ တာဝန္မ်ားရွိ လက္ရွိဥပေဒ မူေဘာင္အတြင္းတြင္ 
ရွိ၊ မရွိ ကို အကဲျဖတ္ျခင္း

• IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မွ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
အား အသိပညာေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္မႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈႏွင့္ ထိ 
ေရာက္မႈ ရွိ ၊ မရွိကို သံုးသပ္ရန္

• ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရာတြင္ IEC(လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ 
မရွင္) ၏ ထိေရာက္မႈကိုသံုးသပ္ၿပီး အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ေနၿပီး၊ သိသာထင္ရွားေသာ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၄င္း၏အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ဆက္ဆံမႈကို သံုးသပ္ပါ။ ထိုသုံးသပ္ 
ခ်က္သည္ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈကို တိုးျမႇင့္ၿပီး ၄င္း၏လြတ္လပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေသာ IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္) ႏွင့္ အစုိးရဆက္ဆံမႈကို အထိေရာက္ဆံုး ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို 
အႀကံဉာဏ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ ဆက္ဆံေရးကို ဦးစားေပး 
သင့္သည္။

• ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး 
တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးကို မည္သို႔ျမႇင့္တင္ရမည္ကို သံုးသပ္ရန္
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ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းခန္႕ 
အပ္မႈ ကိစၥမ်ား 
၏ ျပႆနာမ်ား

• လိုအပ္ပါက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔အားm ခန္႕အပ္ပံုအဆင့္မ်ားကို 
အကဲျဖတ္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳရန္

• ေကာ္မရွင္၏ေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို သုံးသပ္ 
ျခင္း

• ခ်ိနဲ႔ေသာ ကြင္းဆက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးတုိးတက္ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆိုတင္သြင္း 
ျခင္း

• ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အပါအဝင္ ၄င္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ငွားရမ္း၊ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔အတြက္ အာဏာရွိသင့္မရွိသင့္ကို သံုးသပ္ရန္

ဘ႑ာေရး • IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ 
လက္ရွိ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရး ယႏၲရားလုပ္ငန္းစဥ္၏ ထိေရာက္မႈကို သံုးသပ္ခ်က္

IEC (လြတ္လပ္ 
ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္)

• IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) အေနႏွင့္ မည္မွ်အတိုင္းအတာ အထိ 
လြတ္လပ္ေနၿပီး မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ လြတ္လပ္သင့္သည္ကို သံုးသပ္ျခင္း

• IEC ( လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ လြတ္လပ္မႈကို သတ္မွတ္ေသာ နယ္ 
နိမိတ္ေဘာင္မ်ားကို အဆိုျပဳျခင္း

• IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အတြက္ အစီရင္ခံစာတင္ရမည့္ လမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားကို အဆိုျပဳသတ္မွတ္ျခင္း

အနာဂတ္၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ကို သံုးသပ္ျခင္း

• IEC (လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ သာမန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈကုိ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခု အေနႏွင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္နည္းလည္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း

အျခားေသာ 
ျပႆနာမ်ား

• IEC ( လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ၏ လက္ရွိ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ စပ္ဆုိင္မႈႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အဆိုတင္သြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

• က်ား၊ မ လိင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊  IEC 
(လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အတြင္းရွိ က်ား၊ မ လိင္အခ်ိဳးညီေရးကိစၥမ်ား 
အပါအဝင္ကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း။

ရင္းျမစ္: Dundas, Carl W., Maundeni, Zibani and Balule, T., ‘Final Report: Audit of the Independent 
Electoral Commission’s (IEC) Preparedness to Conduct Legitimate and Credible Elections in Octo-
ber 2004. Report of a Team of Consultants Appointed to Audit the Operation of the 2004 Elections 
in Botswana’, December 2004.
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ဇယား ၁၈ : EMB ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သံုးသပ္လည္ပတ္ပံုကိုစစ္ေဆးရမည့္စာရင္း

တာဝန္ လုပ္ေဆာင္မႈ

EMB စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရး

• ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မစမီတြင္ ၊ အတိုင္းအတာ မူေဘာင္ႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္၏ အၫႊန္းမ်ားကို 
တည္ေထာင္ၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ၿပီးေနာက္တြင္ ထိုအတြက္ 
တာဝန္ရွိေသာ EMB(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာန) မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား 
ကို ခန္႔အပ္ပါ ၿပီး/သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ အတိုင္ပင္ခံမ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ပါ (လိုအပ္ပါက)

• EMB ဝန္ထမ္းမ်ားအား စစ္ေဆးခ်က္၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပပါ။

စစ္ေဆးေရး 
အဖြဲ႕

• ေရြးေကာက္ပြဲကာလ၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈႏွင့္ အစီရင္ခံမႈ ျပဳေနစဥ္ႏွင့္ ျပဳအၿပီးတြင္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကိုတည္ေထာင္ျခင္း ။

• ဥပေဒမူေဘာင္၊ EMB  မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အျခားေသာဌာနမ်ားမွ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ

• စာရြက္စာတမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဆက္စပ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ေရး မူေဘာင္ကို စစ္ေဆးရန္

• ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္၊ ျပင္ပ ပါဝင္ပတ္ 
သက္သူမ်ားႏွင့္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္တိုက္စုေဆာင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း။

• ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အင္တာဗ်ဴးမ်ားလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခု 
လံုးအတြက္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ဝိုင္းထိုင္ေဆြးေႏြးျခင္း။

• လက္ရွိ ရွိေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြင္း ဟာေနေသာ ဟာေပါက္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲရလဒ္ ပဋိပကၡမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပံုၾကမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကုိ ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာ သံုးသပ္ျခင္း။

EMB စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရး

• အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပံုၾကမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကို စစ္ေဆးၿပီး တံု႔ျပန္ျခင္း။

စစ္ေဆးေရး 
အဖြဲ႕

• EMB  စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေနာက္ဆံုးစစ္ေဆးမႈ 
အစီရင္ခံစာကို အၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း။

EMB 
စီမံခန္႔ခြဲေရး

• ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း တင္ျပပါ
• EMB ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အႀကံေပး 

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။
• စစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာထဲတြင္ပါဝင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ 

အႀကံေပးခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးအား လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း။

• စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ရလာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပင္းလဲေရးအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီးမူဝါဒအသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ 
ေထာင္ေရးဆြဲျခင္း။

• ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေနာင္လုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
မူေဘာင္ႏွင့္ ေနာင္လုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ စစ္ေဆးခ်က္အတြက္ စံၫႊန္းျခင္း အခ်က္အ 
လက္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ စစ္ေဆးခ်က္အတြင္း ပါဝင္သည့္ ကိစၥ 
မ်ားကို အထူးအာ႐ံုစိုက္ျခင္း။
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ပညာရွင္အခ်င္းခ်င္းတုိ႔၏ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား

ပညာရွင္အခ်င္းခ်င္းတို႔၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီးသား ေရြးေကာက္ 
ပြဲ ပညာရွင္မ်ား၏ ဗဟုသုတမ်ားကို အတြင္းႏွင့္အျပင္ စစ္ေဆးေရး (စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္း) 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ယႏၲရားအတြင္းသို႔ ယူေဆာင္ေပးႏိုင္ေလသည္။ ပထဝီဝင္ နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ရွိေသာ 
EMB  အတြင္းရွိ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းကို EMB  ၏ ေနာက္ထပ္ပထဝီဝင္နယ္ေျမ ေနာက္တစ္ခုတြင္ ၾသစ 
ေၾတးလ် EMB ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြက္ က်င့္သံုးသြားသကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး စစ္ေဆးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္ 
အကူအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းသည္ အင္မတန္မွအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေလသည္။ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းခံရေသာ 
EMB မ်ားသည္လည္း အလားတူစီမံခန္႔ခြဲေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေနရာေသာ ပညာရွင္အခ်င္းခ်င္းထံမွ 
မွတ္သားအႀကံေပးစရာရွိသည္တို႔ကို ပိုမိုနာယူမွတ္သားႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး စစ္ေဆးသူႏွင့္ စစ္ေဆးခံရသူတို႔သည္ 
၎တို႔၏  ဗဟုသုတမ်ားကို အႀကံဉာဏ္မ်ား ဖလွယ္ရာမွ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေလသည္။ အလားတူ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ႏိုင္ငံမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳရွိ ဝါရင့္ပညာ 
ရွင္မ်ား၊ EMB ၏ ျပင္ပစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္တို႔မွလည္း ရရွိႏိုင္သည္။

ျပင္ပပိုင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္မႈ၏ ျပႆနာမ်ား

EMB ၏ ျပင္ပပိုင္းဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ျခင္းသည္ ၎၏ ျပင္ပပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈ၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္ပစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အေရးေပၚလုပ္ရေသာ EMB လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား၏ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအထူးသီးသန္႔ခန္႔အပ္ထားေသာ ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔စာရင္းေကာ္မတီကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္၏ေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ 
ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ယႏၲရားမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပး 
ႏိုင္ေလသည္။

EMB အား ျပင္ပပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈအတြက္ တာဝန္ယူရေသာ ဌာနတစ္ခုသည္ အျပည့္အဝ 
လြတ္လပ္ျခင္းမရွိပါလွ်င္ ၎အေနႏွင့္ ၎၏ နယ္ပယ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ နည္းစနစ္မ်ားကို မသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း ခံရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။ ႀကီးၾကပ္ေရး အစီရင္ခံစာမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲဲျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ေလသည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 
မ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစျခင္းတို႔တြင္ အကူအညီေတာင္းျခင္းကို၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ အျခား 
ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ရယူျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာတစ္ခုျပရမည္ဆိုလွ်င္ အင္ဒိုနီးရွား 
ႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ကျဖစ္သြားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာန ပန္ဝါစ္ႏွင့္ EMB အၾကားတြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡပင္ျဖစ္သည္။ ပန္ဝါစ္ ၎၏တာဝန္အရ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္ပံုကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲပဋိပကၡေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စံနမူနာအေနႏွင့္ ကိုင္တြယ္ရေသာ ဌာနအေနႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ္လည္း ၎ကိုခန္႔အပ္ၿပီး ဘ႑ာ 
ေငြခ်ေပးေနသည္မွာ EMB ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ EMB ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပန္ဝါစ္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ EMB အေနႏွင့္ EMB  ပါဝင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပန္ဝါစ္၏ ပါဝင္မႈကို 
ပိတ္ပင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုထုတ္ျပန္ရန္ျဖစ္လာသည္။
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ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမ်ားအေနႏွင့္လည္း စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ ကြန္ျပဴတာဖိုင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ 
ဝယ္ယူထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အျခားေသာသူမ်ားကို 
အင္တာဗ်ဴးျခင္း တို႔ကိုစစ္ေဆးခြင့္ ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒမူေဘာင္ အတြင္း 
ပါရွိၿပီးျဖစ္ပါကရရွိရန္ အာမခံႏိုင္ပါသည္။ မရပါကလည္း EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈကို ျမင့္ 
တင္သည့္အေနႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းကင္းေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ေလသည္။ တရားဝင္ 
ႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္လည္း EM ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စာရြက္ 
စာတမ္းအခ်ိဳ႕ကို မထုတ္မျဖစ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ မျဖစ္မေနေစခိုင္းႏိုင္ေသာ၊ မလိုက္နာပါက ပိတ္ဆို႔ 
အေရးယူမႈျပဳႏိုင္ေသာ တရား႐ံုးအာဏာသက္ေရာက္ေစသည့္ တရား႐ံုးဆင့္ေခၚစာရရွိႏုိင္သည္။ ႀကီးၾကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ဌာနက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအာဏာမ်ား ရရွိထားေသာအခါ ၎အေနႏွင့္ 
အမ်ားအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ခံဝန္ခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ကို ပဋိဉာဥ္ယူၿပီး လုပ္ႏိုင္ေလသည္။

ထိေရာက္မႈရွိရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးသည္လည္း တင္းၾကပ္ေသာ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ ၎အေနႏွင့္လည္း ပညာရွင္ဆန္၊ ဘက္မလိုက္ဘဲ၊ တိက်မႈ ရွိ 
မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ တာဝန္တစ္ခုအတြင္းရွိ ဥပေဒ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 
တို႔ကို လိုလိုလားလားလိုက္နာေသာ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိျခင္းသည္ ႀကီးၾကပ္ 
ေရးတာဝန္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထမ္းေဆာင္ေစလိမ့္မည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
သည္ လုပ္ငန္းသေဘာကုိသာ ေရွး႐ႈၿပီး EMB ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ခ်ိန္ရြယ္ထား 
သင့္သည္။

အခန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

• ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို တာဝန္ယူျခင္းသည္ EMB ၏  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ 
ေစၿပီး ျပည္သူအမ်ားစု၏ ၎၏ ပညာရွင္ဆန္မႈႏွင့္ အဂတိကင္းစင္မႈကို အေကာင္းဘက္မွ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ေလသည္။

• ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုၿပီးအလြတ္တန္းသေဘာမ်ိဳး တာဝန္ခံျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာနည္းစနစ္အရ တာဝန္ခံျခင္း ယႏၲရားမ်ားသည္ EMB  အေနႏွင့္ 
ဥပေဒႏွင့္ အညီလုိက္နာရန္၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအရ ႐ိုးသားမႈရွိရန္၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရည္ 
အေသြးေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူကို အာ႐ံုစိုက္ေသာ ထိေရာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတို႔ 
အတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ၊ အေထာက္အကူအေနႏွင့္ 
လိုအပ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။

• စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တာဝန္ခံျခင္းသည္ အတြင္းႏွင့္အျပင္ ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ အတြင္းပိုင္းရွိ လုပ္ 
ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားထဲတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ျပႆနာ 
မ်ားကိုစစ္ေဆးရန္ အတြင္းပိုင္းစာရင္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ျပင္ပပိုင္းဆိုင္ 
ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို အျပင္ပိုင္းရွိ စစ္ေဆး 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံေရးမ်ားပါဝင္သည္။ EMB အစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ား 
အျပားျဖန္႔ေဝလိုက္ျခင္းသည္ EMB ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
အမ်ားအျပား သိရွိႏိုင္ေစေလသည္။

• ထိုနည္းတူပင္ EMB သည္ ဘ႑ာေရးအရ အတြင္းေရာ အျပင္ေရာ တာဝန္ခံရေလသည္။ 
အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
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လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အတြင္းပိုင္း စာရင္းစစ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ျပင္ပပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားတြင္ ျပင္ပပိုင္းဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ာကဲ့သို႔ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားကို စာရင္းစစ္ေဆးထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္ 
တင္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

• အထူးသျဖင့္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရျခင္းသို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးမ်ားတြင္ နည္းပညာအေျချပဳစနစ္မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းသည္ ထိုစနစ္မ်ားကို ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအေနႏွင့္ အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္မႈ 
မရွိျခင္း သုိ႔မဟတု ္ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့EMB အေနႏငွ္ ့တာဝနခ္ရံျခင္းမ်ားအတြက ္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အေထာက္အထားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ အသြင္းအထုတ္ 
မ်ား အပါအဝင္ အရည္အေသြးႏွင့္ စစ္မွန္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္မႈတို႔ကို ေသခ်ာေစျခင္းကိုလည္း 
ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

• ၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္႐ိုးသားမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔အား ပါဝင္ပတ္သက္သူတို႔ကို ေသခ်ာႏိုင္ 
ေစရန္အတြက္ EMB အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္မီႏွင့့္ လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ စာရင္းစစ္ျခင္း၊ အဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ပ ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ေလသည္။ ပညာရွင္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳျခင္း 
သည္ စာရင္းစစ္ျခင္း၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံေပးျခင္းတို႔အတြက္ 
ပိုမိုယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ ေပးစြမ္းႏိုင္ေလသည္။

• ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာတို႔ကိုပါ တာဝန္ယူေသာ စနစ္တက်၊ ေသခ်ာ 
စဥ္းစားထားေသာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အလိမ္အညာမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံကိန္း 
တစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ ပါဝင္ပတ္သက္ 
သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ျမင့္တက္ႏိုင္ေစရန္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ကိရိယာတစ္ခု 
ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။

• အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးျခင္းသည္ မူေဘာင္အတြင္းရွိ ျပႆနာမ်ားကို ခြဲျခမ္း/သံုးသပ္ရန္အတြက္ သံုး 
ေသာနည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ျခင္းထဲတြင္ စစ္ေဆးျခင္းပါေသာလည္း စစ္ေဆးျခင္းထဲတြင္ 
သံုးသပ္ျခင္း မပါႏိုင္ေပ။

• စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ EMB မွ အသံုးျပဳေသာ က်င့္ထံုး 
ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္၊ လိမ္ညာမႈ၊ လာဘ္စားမႈႏွင့္ မသမာမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
ရပ္တန္႔ေစႏိုင္သည္။ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစ 
ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို မည္သို႔ျမင့္တက္ေစမည္ဟူေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ကာ 
၎၏ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္စံုေစရန္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။

• စြမ္းေဆာင္ရည္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားသည္ EMB လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ 
မႈ၊ တြင္က်ယ္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔ကို သံုးသပ္ေပးေလၿပီး ၎၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ရာ 
တြင္လည္း ထင္ရွားလွေသာ သက္ေရာက္မႈရွိေလသည္။ ၎၏ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အသံုးခ်ေရးသည္ 
ပိုမိုေငြကုန္ေၾကးက် ထိေရာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးကို ခိုင္မာေစသည္။ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်က္သည္ အတြင္းပိုင္းရွိ ဘ႑ာေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစၿပီး၊ သက္ 
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ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေစရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားကိုတြင္ တြင္ 
က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။

• စာရင္းစစ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ EMB သည္ ၎၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
အားလံုး၏အစီအစဥ္ကို အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အစီအစဥ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
EMB အေနႏွင့္ ၎ရည္ရြယ္ေသာအရာမ်ားကို မည္မွ်ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပဳလုပ္သည္ 
ဟူေသာ အခ်က္မ်ိဳးကိုသာ စစ္ေဆး႐ံုမွ်မက ၎၏ဗ်ဴဟာပိုင္းဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ 
၎၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိ 
အတြက္ပါ ပါဝင္ေလသည္။ EMB ကို ေျပာင္းလဲေနေသာ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

• ေသခ်ာစြာစီစဥ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားသည္ EMB မ်ားအတြက္ အထူး 
ပင္ အသံုးဝင္ေလသည္။ ထိုစစ္ေဆးခ်က္မ်ားမွလာေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ EMB မူဝါဒ 
အတြင္းပိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက၊္ ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ 
ပတ္ပံုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ EMB 
၏ လႈပ္ရွားမႈအတြက္လည္း အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္။

• EMB ၏ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္ပပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈသည္ ျပင္ပစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ အကဲ 
ျဖတ္ျခင္း၊ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
အထူးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေလသည္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးကို ျပဳလုပ္ေသာ ဌာနအေနႏွင့္လည္း အျခား သက္ဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ထိေတြ႕ခြင့္ရႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေလသည္၊ ပညာရွင္ဆန္၊ 
အဂတိကင္းစင္ၿပီး လြတ္လပ္မႈလည္း မ်ားမ်ားစားစားရရွိရန္လိုအပ္ကာ တင္းၾကပ္ေသာ အရည္ 
အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈလည္းရွိရန္ လိုအပ္သည္။
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မိတ္ဆက္က႑

၂၁ ရာစုမေရာက္မီအခ်ိန္အထိ၊ ျဗိတိန္တြင္လုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
တာဝန္ရွိေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ပံုတို႔၏ အေျပာင္းအလဲသည္ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ၏ က်င့္ထံုးသည္ ၁၈၇၂ ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၁၈ ျပည္သူ႔ 
ကိုယ္စားလွယ္အက္ဥပေဒတြင္သာ အေျချပဳအျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရာစုႏွစ္ 
အသစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၁၉၉၇-၂ဝ၁ဝ 
အတြင္း တည္ရွိခဲ့ေသာ အလုပ္သမားအစိုးရက မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ လိုအပ္ပါက 
အေဝးေရာက္မဲထည့္စနစ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာထိန္းေက်ာင္းေရး စြန္႔ဦးစီမံကိန္း 
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မိတ္ဆက္ခဲ့ေလသည္။၁ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ 
ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚကို သက္ေရာက္ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို 
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ 
လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ ၎အေနႏွင့္လည္း အစိုးရကိုေၾကာက္ရြံ႕စရာမလိုဘဲ လြတ္လပ္ၿပီး 
ျဗိတိန္တြင္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုကို အေရးပါအရာေရာက္စြာ လႊမ္းမိုးေလသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျဗိတိန္၏ ေရြးေကာက္ပြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံသည္ ပိုမိုၿပီး႐ႈပ္ေထြးၿပီး သိမ္ေမြ႕ 
လာမႈ ျမင့္တက္လာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကလည္း ေနရာက႑တစ္ခုကို ဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားကိုလည္ပတ္ေစရန္ တာဝန္အႀကီးစားမ်ားမွာ ျမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားမွခန္႔အပ္ထားေသာ အရာရွိ 
မ်ားထံတြင္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဗိတိန္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ အစိုးရပံုစံႏွင့္ အေကာင္းဆံုး 
အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လည္း ျဗိတိန္အတြင္းရွိမတူညီေသာ တရားစီရင္ေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ 
အတြက္ မတူညီေသာအစီအစဥ္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဴးရွိၾကေလသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ခံ စေကာ့ 
တလန္အစိုးရ၊ ေဝလလႊတ္ေတာ္အစိုးရႏွင့္ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအ႐ံုးကို ေလာ 
ေလာလတ္လတ္ တည္ေထာင္လိုက္ျခင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စေကာ့တလန္တြင္ ယခု 

*  ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း မူရင္းစာမူကို Ellie Greenwod, ‘The United Kingdom: Electoral Modernization’, 
Electoral Management Design: The International IDEA Handbook (Stockholm: International IDEA, 2006), pp. 80–3. 
တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
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ကိုယ္ပိုင္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ရွိျပီျဖစ္ၿပီး ေဝလတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို 
အာဏာဗဟိုျပဳျခင္း ဖယ္ရွားရန္ လတ္တေလာတြင္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္သည္ျဖစ္ၿပီး အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္း 
သည္လည္း ယခင္ၾကာရွည္လွစြာကတည္းက မတူကြဲျပားေသာ စီမံခ်က္မ်ားရွိၿပီးုျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္သည္ အဖြ႕ဲအစည္းအသစ္ျဖစ္ၿပီး၎၏ေနရာက႑သည္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ 
၎ကို ဖန္တီးၿပီးကတည္းက ေျပာင္းလဲသြားျပီျဖစ္သည္။ ၎ကို ျမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားထက္ ျမင့္မားေသာ 
အာဏာေပးအပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္မံလိုခ်င္ေနေသးသည္။ ထိုသို႔ေပးအပ္လိုက္ပါကလည္း 
၎သည္ အစိုးရပံုစံထက္ ပံုစံအေရာႏွင့္ ပိုတူေနေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျဗိတိသွ်အေျခခံဥပေဒ၏ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္းမရွိေသာ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ အျခားေသာ ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုလည္း ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အတြင္းမဲအသာရပါက အစိုးရ 
က မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဖ်က္သိမ္းျခင္းျပဳႏုိင္သည္။

ျဗိတိန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လည္ပတ္ျခင္း : ထင္ရွားေသာသူမ်ား အေၾကာင္း

ယခင္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိမ်ားကို က်င္းပေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ 
တို႔ကုိ ျမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားက ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ မဲေပးျခင္းကိစၥမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး 
မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႀကိမ္ေရမ်ားတြင္ ေစာင့္ထိန္းရသည္တို႔လည္းရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံု 
တင္အရာရွိသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္မ်ား စုေပါင္းေပးေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။ က်င္းပ 
ေၾကညာေရးအရာရွိႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္ေရး အရာရွိမ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾက 
ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္လာေသာအခါ ဗဟိုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရတို႔၏ အာဏာ 
စက္မွ လြတ္ကင္းေလသည္။ ၎တို႔သည္လည္း လြတ္လပ္ေသာျပ႒ာန္းဥပေဒဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားကဲ့သို႔ 
တရား႐ံုးစနစ္အတြက္လည္း တာဝန္ရွိၿပီး ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါကလည္း စြဲဆိုျခင္းမ်ားျပဳ 
လုပ္ႏိုင္သည္။၂

ျဗိတိန္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေရးပါေသာအေျပာင္းအလဲ ကိစၥမ်ားရွိေလသည္။ အဂၤလန္ႏွင့္ေဝလ 
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္ေရးအရာရွိႏွင့္ က်င္းပေၾကညာေရးအရာရွိတို႔သည္ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္ 
ဌာနတစ္ခုအတြင္း အလုပ္လုပ္ၾကေသာ သူမ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စေကာ့တလန္ 
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္ေရးကို ရာျဖတ္ပူးေပါင္းဘုတ္အဖြဲ႕မွေဆာင္ရြက္ၿပီး ထိုအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံတြင္း 
အေကာက္ခြန္မ်ားအတြက္ ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္ေပးရေသာ တာဝန္ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရေလသည္။ 
ထို ရာျဖတ္ ပူးေပါင္းဘုတ္အဖြဲ႕၏ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ေရး အရာရွိသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္ေရးအရာရွ ိ
ပင္ျဖစ္သည္။ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိခ်ဳပ္သည္ က်င္းပေၾကညာေရးႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္ေရးအရာရွိ တာဝန္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ထမ္းေဆာင္ရေလသည္။ သူ႔ကို ေထာက္ပံ ့
ထားသည္မွာ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ႐ံုးျဖစ္ၿပီး ခန္႔အပ္ထားသည္မွာ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ 
ပိုင္းျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။

ျဗိတိန္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အတိုင္းပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္ေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိမ်ားက အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ ဌာနခ်ဳပ္မွအႀကံဉာဏ္ႏွင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို တည္ေထာင္ရန္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဌာနအငယ္ 
စားေလးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျဗိတိန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံ 
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ဦးေဆာင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဘ႑ာေရးကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ရာတြင္ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ လမ္း 
ၫႊန္မ်ားေပးရန္အတြက္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

အျခားေသာတစ္ဖက္က ၾကည့္ပါကလည္း ဤစာအုပ္တြင္ သံုးထားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 
အရ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ EMB မဟုတ္ပါ။ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို စီမံဦးေဆာင္ေရးတြင္ ပါဝင္ ေသာ 
အရာရွိမ်ားအား ၫႊန္ၾကားႏိုင္ေသာ အာဏာသာလွ်င္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎အေနႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာတြင္ ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ရာမရွိေလာက္ေအာင္ပင္ အေရးပါေသာ 
ေနရာကို ထမ္းေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးေနာက္ရလာေသာ ရလဒ္အေနႏွင့္လည္း ေနရာရာထူး ပိုမို 
ႀကီးထြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးေရးအက္ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ဆႏၵခံယူပြဲအက္ဥပေဒတို႔အား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို က်င္းပ 
ေၾကျငာေရးအရာရွိမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမဲေရတြက္ေရး အရာရွိမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေလသည္။၃ ထိုနည္းသည္ ေကာ္မရွင္ 
မ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံသူမ်ားကို ျပ႒ာန္းပံုစံအတိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္စရာမလိုဘဲ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ 
အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။၄

စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး ဘုတ္အဖြဲ႕မွာ ေနာက္ထပ္အဆင့္မွာ ထပ္မံ 
ဖန္တီးသည္တို႔ ရွိေသးေလသည္။ ထိုအရာကို စေကာ့တလန္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ စေကာ့ 
တလန္ အစိုးရကဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး (၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရး (စေကာ့တလန္) 
အက္ဥပေဒ) ျမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ က်င့္ထံုးမ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ၎ကိုလုပ္ေဆာင္ရသူမွာ ဝန္ႀကီးမ်ားမွခန္႔အပ္ေသာ က်င္းပေၾကညာ 
ေရးအရာရွိျဖစ္သည္။ စေကာ့တလန္ EMB အေနႏွင့္ ျမိဳ႕အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမိဳ႕က်င္းပေၾကျငာ 
ေရးအရာရွိမ်ားကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးႏိုင္သည္အာဏာကို ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္ထားေလသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ စေကာ့တလန္ EMB ၏ တည္ေထာင္မႈကို ႀကိဳဆိုေလသည္။ ၎၏ 
ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ ရရွိထားေသာ အာဏာသည္ ျမိဳ႕အဆင့့္ ေရြးေကာက္ပြဲအထိသာ ကန္႔သတ္ထားသည္ကို 
သိေသာ္လည္း ၎အေနႏွင့္ အျခားေသာ ေရြးေကာကင္ပြဲမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ က်င့္ထံုးမ်ားကို 
က်င့္သံုးေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တည္ေထာင္ရာတြင္ ကူညီေပးေကာင္းေပးႏိုင္လိမ့္ေလမည္။၅ 
စေကာ့တလန္အစိုးရက အဆိုတင္သြင္းသည္မွာ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုအတြက္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ 
မဲေရျခင္းတို႕သည္ စေကာ့တလန္ EMB ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို လိုက္နာေသာ ျမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားမွ လုပ္ 
ေဆာင္ေရးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္လည္း ထိုနည္းျဖင့္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈ၏ အႀကံ 
ဉာဏ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။၆

ေဝလႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံကိန္းခ်ေရး အဖြဲ႕ (ေဝလအစိုးရ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိမ်ားပါဝင္သည္) သည္ ျမိဳ႕အဆင့္ႏွင့္ 
ေဝလႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အစည္းအ႐ံုးေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေရတြက္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ စေသာ အရာ 
မ်ားကို တူညီေသာ ခ်ဥး္ကပ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾက 
ေလသည္။ထိုအဖြဲ႕တြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ရရွိထားေသာ မည္သည့္အာဏာမွမရွိပါ။ မည္သို႔ပင္ဆို 
ေစကာမူ ေဝလအစိုးရအေနႏွင့္ ေဝလႏိုင္ငံ၏ အာဏာအခ်ိဳ႕ကို ၎အားခ်မွတ္ေပးလိုက္ၿပီး ျမိဳ႕ႏွင့္ လႊတ္ 
ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ေပးရန္ စဥ္းစားေနေလသည္။၇

အႀကံေပးေရးႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မရွင္ေလးခုရွိေလသည္ 
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(အဂၤလန္၊ ေဝလ၊ စေကာ့တလန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္) ၎တို႔က ပံုမွန္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္မ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီး ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ကို အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းေလသည္။ ၎တို႔၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတရားစီရင္ေရးသည္ အဓိကအားျဖင့္ တရား႐ံုးစနစ္ႏွင့္သာေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵထုတ္ေဖာ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျမင့္တက္  
လာပါက တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုးျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနႏွင့္လည္း 
ေရြးေကာက္ပြဲဘ႑ာေငြဥပေဒ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) အရ ပိတ္ဆို႔အေရးယူခြင့္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ထိုအခ်က္္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဥပေဒစနစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရေလ့ ရွိသည္။

အတိုခ်ဳဥ္းေျပာရလွ်င္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒ၏ စီရင္ခ်က္  
ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားၿပီး ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင ္
အထည္ေဖာ္သည္မွာ ျမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ကာ အျခားေသာဌာနမ်ားက အႀကံေပး 
သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ဝင္ပါၾကေလသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အဓိက EMB ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ယခုျဖစ္ရပ္ ေလ့လာျခင္း၏ ေနာက္ပိုင္းမ်ားသည္ ျဗိတိန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ရာထူးေနရာကိုသာ 
အထူးျပဳစူးစိုက္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို အားေကာင္းေစေသာ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တာဝန္မ်ား 
ကို ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ခ်က္မွမရွိပါ။ ဥပေဒ ေကာ္မရွင္က ထိုကိစၥကို ေမလ ၂ဝ၁ဝ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မၾကာေသးမီက ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္တြင္ ကြဲျပားေသာ ဥပေဒျပဳခ်က္ ၂၅ ခ်က္ကို 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံသူမ်ားက တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ျဗိတိန္တစ္ခုလံုးအတြက္ ျဖစ္ကာ  
အျခားမွာ ျဗိတိန္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေလသည္။၈ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံ 
ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ အပိုင္းပိုင္းအစစ ျပဳလုပ္ထားေသာဥပေဒမူေဘာင္မ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးေနသည္ဟုဆိုၿပီး 
အစီရင္ခံစာ တင္ေလ့တင္ထရွိသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ိဳးသည္ ၎တို႔အား အမွားအယြင္းမ်ား ပိုမို 
ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဆိုသည္။၉

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေနရာက႑ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အက္ဥပေဒက ျပင္ဆင္ထားသည့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲ 
အက္ဥပေဒက ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္ေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ က်င္းပေၾကျငာ 
ေရး အရာရွိမ်ား၏ တာဝန္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ျပဳေရး အက္ 
ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။  အုိင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ႐ံုး၏ ရာထူးက႑သည္ 
၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားရွိ ဥပေဒျပဳခ်က္အမ်ားအျပား၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။၁ဝ ပါတီ 
ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲ အက္ 
ဥပေဒက လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိၿပီး ထိုအက္ဥပေးကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံဦးစီးေရး အက္ဥပေဒႏွင့္ 
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒက ျပင္ဆင္ထားေလသည္။ တရားဥပေဒခိုင္မာ 
အား ေကာင္းေရးအတြက္ ႀကီးမားအားေကာင္းလွေသာ ကိစၥတစ္ရပ္လည္း ရွိေသးသည္။
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ျဗိတိန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ နယ္ပယ္ႀကီးငါးခုတြင္ လုပ္ေဆာင္ေလသည္။ ပထမအေနႏွင့္ ၎ 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဘ႑ာႏွင့္ ပါတီအလွဴေငြမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေလ 
သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မဲဆြယ္ရာတြင္ အသံုး 
စရိတ္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေလသည္။ မည္သို႔ေသာ သူမ်ိဳးကသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို လွဴဒါန္း 
ႏိုင္ၿပီး ထိုလွဴဒါန္းစရိတ္၏ ပမာဏကိုလည္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားသတ္မွတ္ထားေလသည္။ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အမ်ားျပည္သူသိစာရင္းကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၎တို႔၏ အလွဴေငြမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ား၊ 
မဲဆြယ္ပြဲအသံုးစရိတ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္စာရင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို 
စုေပါင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားအား နားလည္လြယ္ႏိုင္ေသာ ပံုစံျဖင့္ျပသျခင္းျပဳေလသည္။ ၎တို႔သည္ စည္း 
ကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း စံုစမ္းမႈျပဳေလသည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ဥပေဒေကာ္မရွင္အား ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ခိုင္လံုထင္ရွားပါက ေပးႏိုင္ 
ေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ (ဥပမာ-ဒဏ္ေငြ) မ်ားကို ေဖာ္ျပျပ႒ာန္းထားေလသည္။၁၁ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကမူ ရာဇဝတ္ေရးရာတရားစြဲဆိုပိုင္မႈ ေအာက္တြင္ပင္ရွိေလသည္။ ေကာ္မရွင္အေန 
ႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။

ဒုတိယအေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္သည္ လက္ခံနားလည္ရႏိုင္ေလာက္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရးရွိ သုေတသနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရးမ်ားကိုတာဝန္ယူကိုင္တြယ္ရေလသည္။ ၎သည္ျဗိတိန္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
အကုန္လံုးကို ပူးေပါင္းဦးေဆာင္ၿပီး သံုးသပ္အကဲျဖတ္ေပးရန္အတြက္ တရားဥပေဒမွျပ႒ာန္းထားေသာ 
အခ်က္ရွိသည္။ ၎အေနႏွင့္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ စြန္႕ဦးအသံုးျပဳေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေသာ လက္တေလာ 
တြင္ ျဗိတိန္အစိုးရမွ ျပဳလုပ္လိုက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းမ်ားတိုးတက္ရန္အတြက္ အီလက္ထရြန္းနစ္ 
ေဒတာေဘ့စ္ အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားကိုသံုးသပ္အကဲျဖတ္ရန္အတြက္လည္း လုပ္ရသည္။၁၂ 
ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနႏွင့္ ၎သည္ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥမ်ားကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရေလ 
သည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုသည္ ေကာ္မရွင္အားအေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆရေသာ သုေတသန တစ္ခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ 
ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္အခ်ိဳ႕ကို ေပးေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္၎အေနႏွင့္ ရွိၿပီးသား ေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င့္သံုးပံုမ်ား၏ ထိေရာက္မႈတို႔ကို စစ္ေဆးၿပီး ၎တို႔အေပၚတြင္ထားရွိေသာ ျပည္သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ 
မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၎သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္စာရင္း၁၃၏ ျပည့္စံု 
မႈကို အကဲျဖတ္လိုက္ၿပီး မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကမွ မေတာင္းဆိုေသာ္ျငားလည္း မဲ႐ံုမ်ားတြင္  မဲဆႏၵရွင္ 
မွတ္ပံုတင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးေရးကိစၥအား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းမ်ိဳး 
ျဖစ္သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားသည္ မူဝါဒေနရာမ်ားေရးဆြဲရာတြင္သံုးၿပီး ၎တို႔ကို ဥပေဒျပဳခ်က္ ထည့္ 
သြင္းေရးဆြဲရာတြင္ သံုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တတိယအေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္သည္ ပါတီေရြးေကာက္ပြဲႏွင္ ဆႏၵမဲခံယူပြဲမ်ားထုတ္လႊင့္ရန္ အႀကံ 
ေပးသည္။ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာကို ေနာက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္ေပးသည္က ထုတ္လႊင့္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ 
လုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနႏွင့္လည္း ေကာ္မရွင္၏ အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရသည္။

စတုတၳအေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာ္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးစီမံသူမ်ားအား အေထာက္အပံ့ႏွင့္ 
လမ္းၫႊန္မႈမ်ားေပးရေလသည္။ ေဒသခံအာဏာပိုင္႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္ေပး 
သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားထုတ္ေဝေပးသည္။ ၎၏ ဝဘ္ဆိုက္တြင္လည္း password  
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ခံထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကိုအတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထုတ္ေပးထားေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိၿပီး ၎ဘက္မွလည္း 
ေသာင္းေျပာင္းေထြလာေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ိဳးလုပ္ေလသည္။ ၂ဝ၁၁-၁၂ တြင္ 
၎ဘက္ကေျပာသည္မွာ ၎သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ပါတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းေပါင္း ၄ဝဝဝ ေလာက္ကို ေျဖၾကားျခင္းျပဳသည္ဟု 
ဆိုသည္။၁၄ ျဗိတိန္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးလာလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေသာ အႀကိမ္ေရမ်ား တိုးျမင့္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား ကြဲျပားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးမွဴးမ်ားက အမ်ားအားျဖင့္ 
ထိုရင္းျမစ္ကို တန္ဖိုးထားၾကသည္။၁၅ ေကာ္မရွင္ဘက္မွလည္း ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ေပးစြမ္းေလသည္။ ထိုသို႔ေပးစြမ္းေသာအရာမ်ားတြင္ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြင္း ေကာင္းစြာ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ မဲေပးရန္အတြက္မည္သို႔ မွတ္ပံုတင္ရမည္ဆိုေသာ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုပါ 
အပါအဝင္ျဖစ္ေလသည္။ ေကာ္မရွင္ကိုလည္း ျပ႒ာန္းဥပေဒက သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိၿပီး 
ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေရးကို ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ထားေသာ GBP ၇.၅ သန္း 
ရွိေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္၏ ေနရာက႑ကို စစ္ေဆးေသာေကာ္မတီက ၎သည္ ၎၏  စည္းမ်ဥ္း 
ၾကတ္မတ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာ စူးစိုက္သည္ဟု အႀကံျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ဖယ္ရွားျခင္း 
ျပဳခဲ့သည္။၁၆

ပဥၥမေျမာက္အေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္သည္ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတ
င္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ျဗိတိန္ရွိ ဆႏၵခံယူမဲ ေရတြက္ေရးအရာရွိမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္ 
အာဏာကို မၾကာေသးမီကေပးအပ္ျခင္းခံထားရေလသည္။ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ထုတ္ေဝ 
လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ားက ၎တို႔သည္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း၏ “ေအာက္”၊ “ကြက္တိ”  သို႔မဟုတ္ 
“အထက္” မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ေနသည္ကို မိမိဘာသာ ဆန္းစစ္္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္မ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမွရွာႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူပါ 
ဖတ္႐ႈႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးထားေလသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ ထိုအရာသည္ ေရွ႕ေျပးဆန္း 
သစ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံသူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ထိန္း 
ခ်ဳပ္စရာမလိုဘဲ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ အဖိုးတန္လွသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။၁၇

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ထိုစီမံခ်က္မည္သို႔ အလုပ္လုပ္သည္ ဆို 
သည္ကို မၾကာေသးမီက စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  မူလအားျဖင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ 
ဦးစီးစီမံသူမ်ားမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတင္ရေလ 
သည္။ ေမလ ၂ဝ၁၂ တြင္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတိုးတက္မႈကုိ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ သံုးသပ္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ တာဝန္လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီအစီရင္ခံစာတင္ရင္ 
ေတာင္းဆိုျခင္းခံရေသာ က်င္းပၫႊန္ၾကားေရးအရာရွိမ်ားကို ၫႊန္ျပေရးကိရိယာ နည္းလမ္းအသစ္ 
တပ္ဆင္ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ ေဝလႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ နည္းျဖင့္ 
ခ်ည္းကပ္ေစၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ဆႏၵမဲေကာက္ခံပြဲကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြက္ တာဝန္တိတိပပ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိေသးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ားကိုၫႊန္ၾကားရန္အတြ
က္ အာဏာမရွိေသးပါ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအာဏာရရွိထားသည့္ကိစၥအတြက္ ကိစၥျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကို 
ဖန္တီးထားၿပီး ထိုျဖစ္စဥ္သည္လည္းေကာ္မရွင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ပိုမိုေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရပံုစံထက္ ပံုစံ 
အေရာႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
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ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၎ကိုယ္တိုင္ 
မည္သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳးကိုမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္မရွိေခ်။ ၿပီးေနာက္ ၎ထမ္းရြက္ရေသာ 
ရာထူးက႑မွာလည္း ဆႏၵမဲေကာက္ခံပြဲမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ိဳးမွလြဲၿပီး က်န္ေနရာမ်ားတြင္ အႀကံေပး  
အဆင့္သာ ရွိေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ထမ္းေဆာင္ေသာ တာဝန္ျဖစ္သည့္  
လုပ္ေဆာင္ေရးတာဝန္မ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာကိုယ္စားလွယ္  
ဌာနမ်ားကို အႀကံေပးျခင္းသည္ ၎အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားကို တင္သြင္း 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳရာတြင္ ထိေရာက္ေနသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအား 
ျဖင့္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို မွတ္ပံုတင္ေရးကို စတင္မိတ္ဆက္အသံုးျပဳရန္အတြက္ 
ၾကာျမင့္စြာ ျငင္းခံုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ယခုတြင္ ထိုအရာကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကျပီျဖစ္ 
သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အစိုးရဘက္မွ ေကာ္မရွင္၏အႀကံေပးခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ပါတီဘက္ 
လိုက္ျခင္းကင္းေစရန္အတြက္ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ားကို မိတ္ဆက္စတင္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္ 
သမားပါတီသစ္သည္ ၎၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ႏွင့္ အေဝးေရာက္ မဲေပးေရး 
စနစ္မ်ားအတြက္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ဥေရာပေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။၁၈

အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔  ျဗိတိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ၌ အျခားေသာ လႈပ္ရွား 
သူမ်ားလည္း ပမာဏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္ၾကၿပီး ေကာ္မရွင္ဘက္မွလည္း ၎တို႔တစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ 
ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးရွိေလသည္။ ေကာ္မရွင္ကို မီဒီယာကလည္း ေလးစားသမႈရွိၿပီး ဥပေဒအေပၚ အေျပာင္း 
အလဲမ်ားျဖစ္ပါက သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေျပာစရာအသစ္ရွိလာပါက 
၎၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။  ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
ဆႏၵခံယူပြဲ အက္ဥပေဒသည္ ေကာ္မရွင္ကို အကူအညီေတာင္ခံလာပါက ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳထားေလသည္။ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကိုရီးယား 
ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားမွေစလႊတ္လိုက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း လက္တေလာႏွစ္မ်ားဆီက ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားကို ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳသြားၾကသည္။ OSCE (ဥေရာပရွိ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ဆိုင္ရာ အသင္း) ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျဗိတိန္ရွိေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္သည္။၁၉

အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

ေကာ္မရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းပ်မ္းမွ် ၁၄ဝခန္႔ရွိေသာသူမ်ားက 
အေထာက္အပံ့ေပးေသာ  ေကာ္မရွင္အရာရွိ ကိုးဦးမွ ဆယ္ဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ မူလတြင္ ေကာ္မရွင္ 
အရာရွိမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လြတ္လပ္မႈရွိရန္လိုအပ္ခဲ့ေလသည္။  မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂ဝဝ၉ 
ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒက အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားသည္  ၎တို႔၏ 
ပါတီႏိုင္ငံေရး လက္တေလာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားယူေဆာင္လာတတ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ 
ေရးလႈပ္ရွားမႈပိုင္းဆိုင္ရာတို႔အတြက္ တင္းၾကပ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ားျဖစ္သားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ားေအာက္တြင္ရွိေသာ 
“သာမန္” ေကာ္မရွင္အရာရွိ ေျခာက္ဦးသာရွိေတာ့သည္ ၎တို႔ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီ၏ 
နာယက က ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
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အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး ေကာ္မတီ၏ နာယက က ေရြးခ်ယ္ရေသာ “လက္ေရြးစဥ္” ေကာ္မရွင္အရာရွိ 
ေလးဦးအထိရွိသည္။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကို စဥ္စားးေရးႏွင့္ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားကို ခန္႔အပ္ေရး  
အတြက္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပးရေသာေၾကာင့္ နာယကမ်ားေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိသည္။၂ဝ ေကာ္မရွင္ 
အရာရွိမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ ပါတီဘက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ မဆိုင္ေသာ္လည္း ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ျဖစ္ရမည့္ ေဘာင္အတိုင္းအတာရွိေလသည္။

ေကာ္မရွင္သည္  အဓိကအားျဖင့္ လန္ဒန္ရွိ ၎၏ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ တည္ရွိေသာ္လည္း ဘဲ 
ဖတ္စ္၊ ကာဒစ္ဖ္၊ ဒီဒင္ဘာ့ဂ္၊ ေယာ့က္ႏွင့္ ခိုဗန္ထရီတို႔တြင္လည္း အျခားေသာေဒသဆိုင္ရာ ႐ံုးအငယ္ 
စားေလးမ်ားရွိၾကသည္။ ထို႐ံုးမ်ားရွိ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိုေဒဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးအရာရွိမ်ားအား အထူးေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးတို႔ 
လုပ္ေပးေလသည္။

တာဝန္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး

ေကာ္မရွင္သည္ ျဗိတိန္၏ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အား  တာဝန္ခံတင္ျပရေလၿပီး ထိုလႊတ္ေတာ္မွ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ 
နာယကက ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။  နာယက၏ ေကာ္မတီသည္ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာတင္ရေလၿပီး အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္တစ္ခါတင္ရကာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္က ၎၏တာဝန္မ်ားကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ပါသည္ဟူေသာ အရာမ်ားကို တင္ျပရေလသည္။ 
ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္လည္း နာယက၏ ေကာ္မတီထံသို႔ ႏွစ္စဥ္လိုအပ္ေသာ ရင္းျမစ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
တင္သြင္းရေလၿပီး ထိုနာယက၏ ေကာ္မတီမွအတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္အတြက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို 
ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးအဆိုျပဳလႊာ မတင္သြင္းမီတြင္ ျပင္ဆင္ေကာင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ေလသည္။ ေကာ္ 
မရွင္ဘက္မွလည္း ၎၏စာရင္းကို နာယက၏ ေကာ္မတီထံသို႔တင္ျပရမည္။ ေကာ္မတီသည္လည္း 
ဘ႑ာထိန္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔ထံမွ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ၎၏ရင္းျမစ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီးပြားေရး 
တြက္ေခ်ကိုက္ေအာင္၊ အလုပ္တြင္က်ယ္ေအာင္ႏွင့္ ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုေသာ အစီရင္ 
ခံစာမ်ားကုိရရွိေလၿပီး ေကာ္မရွင္အတြက္ သီးသန္႔စာရင္းကိုင္အရာရွိတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ထားရေလသည္။ 
ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္လည္း ထိုႏွစ္က တစ္ေခါက္သာ ျပဳလုပ္သြားေသာ ဆႏၵခံယူပြဲ၏ ကုန္က်စရိတ္အား 
ေပးေခ်ရန္အတြက္ ထပ္ေပါင္းေပးထားေသာ GBP သန္း ၁ဝဝ ေပးထားေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁-၁၂ တြင္ 
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ GBP ၂၁ သန္းခန္႔ ဘတ္ဂ်က္ေငြအျဖစ္ ရရွိခဲ့ေလသည္။၂၁

အရာရွိမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္မႈ

အျခားေသာ ျဗိတိန္ရွိ ျပည္သူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဝန္ထမ္းအမ်ားစုကဲ့သို႔ပင္  ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္မႈကိုလည္း မည္သူမွ ေမးခြန္းမထုတ္ခဲ့ၾကေပ။ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ရာတြင္ 
အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈကို အေလးထားၿပီး ခန္႔အပ္ေလသည္။ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕မွာ ယခင္ကတည္းက 
ျမိဳ႕အဆင့္အာဏာပိုင္ဌာနမ်ားထံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားသူမ်ား အသင္း (AEA) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားလည္း 
ျဖစ္ၾကသည္။ ျမိဳ႕အဆင့္ အာဏာပိုင္ဌာနမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာလည္း AEA (ေရြးေကာက္ပြဲ စီစဥ္ 
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ၫႊန္ၾကားသူမ်ားအသင္း) ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီစဥ္ 
ၫႊန္ၾကားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာသူမ်ားအား စနစ္တက်အရည္အေသြး ျပည့္မီေစရန္ 
ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေပးေလသည္။ ပညာရွင္ဆန္မႈလည္း အင္မတန္မွျမင့္မားၾကေသာ္လည္း 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ 
၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အျမဲတမ္းထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟူေသာ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခ်က္ 
မ်ားရွိေလသည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပႆနာကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံခဲ့ရာတြင္ 
မဲ႐ံုမ်ားတြင္ တန္းစီေနေသာ လူမ်ားအနက္မွ မဲဆႏၵရွင္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ျငင္းဆိုခံခဲ့ရေသာ 
ျပႆနာရွိခဲ့သည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။၂၂

ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ

ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္မွ ရွိေစခ်င္သေလာက္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျဗိတိသွ်  
အေျခခံဥပေဒ၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားေလ့မရွိေသာ သေဘာသဘာဝအရ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အတြင္းရွိ  
လူအမ်ားစုျဖစ္ေသာ အစိုးရသည္ ၎၏ပါတီကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ၎အလိုရွိေသာ မည္သည့္ အေျပာင္းအလဲကို 
မဆို လုပ္ႏုိင္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝက္စ္မင္စတာ၏ အစိုးရအေျပာင္းအလြဲသည္ ေကာ္မရွင္၏ ရာထူး 
အခန္းက႑ကို အေျပာင္းအလြဲ လုပ္ႏိုင္ၿပီး လံုးလံုးလည္း ဖ်က္ပစ္လိုက္ႏိုင္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည္ႏွစ္တြင္ 
ျပည္သူ႔ပိုင္ ဌာနပိုင္းဆိုင္ရာတို႔၏ ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို သိသိသာသာေလွ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ လစ္ 
ဘရယ္ ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီမ်ား ေပါင္းကာ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕လိုက္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ “ကြမ္ဂို စည္းေဝးပြဲ” ကို လုပ္ခဲ့ၿပီး အျခားေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားစာရင္းစစ္႐ံုးတို႔အား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တာဝန္မ်ားကို 
အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့ေလသည္။ ႐ံုးမလားမီတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ 
ကင္မရြန္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ ေကာ္မရွင္သည္ ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ “လြန္က်ဴး” ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
သည္ဟုဆိုသည္။၂၃ ထိုစည္းေဝးပြဲတြင္ ဖ်က္သိမ္းသည့္အထဲ၌ ေကာ္မရွင္ေတာ့ ပါမသြားေခ်။ မည္သုိ႔ပင္ 
ဆိုေစကာမူ အစိုးရဘက္က ၎သည္ “ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္ 
မလိုက္ေသာ အင္မတန္မွအေရးႀကီးသည့္ ႀကီးၾကပ္မႈေပးသည္” ဟုဆိုထားေသာေၾကာင့္ ၎၏ ေနရာ 
က႑တိတိက်က်ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တာဝန္မ်ားအေပၚ အျမင္မတူညီ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိသည့္ တိုင္ေအာင္ 
ေကာ္မရွင္၏ ရပ္တည္မႈအား အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားက လက္ခံၾကဟန္ေပၚလြင္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ : အေၾကာက္အရံြ႕ကင္းေသာ၊ လြတ္လပ္သည့္ အႀကံေပးေစာင့္ၾကည့္သူေလာ

ေကာ္မရွင္၏ အဓိက အင္အားတစ္ရပ္မွာ ၎သည္ အေၾကာ္အရြံ႕ကင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ 
ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဗဟိုအစိုးရထံမွ လြတ္လပ္ခြင့္ရထားၿပီး လက္ရွိအစိုးရ၏ မူဝါဒကိုလည္း 
ပံုမွန္ဆိုသလို ေဝဖန္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ၎အေနႏွင့္လည္း အျမဲတမ္းပို၍ပို၍ တိုးတက္႐ႈပ္ေထြးလာၿပီး 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားလြန္းလွေသာ စနစ္အတြင္းတြင္ အေရးပါေသာ ပူးေပါင္းဦးေဆာင္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္  
အလက္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးတာဝန္မ်ား ကိုမူ အျခားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္  AEA (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီစဥ္ၫႊန္းၾကား 
သူမ်ားအသင္း) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အဓိကေနရာမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ျမိဳ႕အဆင္ အာဏာပိုင္ 
ဌာနဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈတို႔ရွိေရးတုိ႔အား ဆက္လက္ 
ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ထပ္မံေျပာဆိုသည္မွာလည္း ၎အေနႏွင့္ အမွားအယြင္းမ်ား 
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မျပဳမိေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၫႊန္ၾကားရာတြင္ ေနာက္ထပ္အာဏာပိုင္စိုးမႈ ထပ္မံလိုအပ္သည္ 
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ အားနည္းခ်က္ဟု ေခၚႏိုင္ေသာ္လည္း ၎သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
တိုးတက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္၊ မလိုအပ္ဟူေသာ အခ်က္မွာမူ မရွင္းလင္းေပ။ ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏ 
အဓိက အားနည္းခ်က္မွာ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ၎အား ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ၿပီး 
၎ေပးေသာ အႀကံမ်ားကိုလည္း မလိုက္နာပဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မွတ္သားရန္အခ်က္မ်ား

၁။ James ၂ဝ၁၂(က)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၅-၆၈၊ ၂ဝ၁၂(ဂ)။
၂။ Gay ၂ဝ၁ဝ။
၃။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂ဝဝ၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၁။
၄။ James ၂ဝ၁၂(ခ)။
၅။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂ဝ၁၁(ခ)။
၆။ စေကာ့တစ္ရွ္ အစိုးရ ၂ဝ၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆-၂၂။
၇။ ေဝးလ္ရွ္ အစိုးရ ၂ဝ၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈-၁၉။
၈။ ဥပေဒေကာ္မရွင္ ၂ဝ၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄။
၉။ James ၂ဝ၁၂(ဃ)။
၁ဝ။ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး၊ စာမ်က္ႏွာ ၃-၄။
၁၁။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂ဝ၁၂ (ဂ)။
၁၂။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂ဝ၁၂ (ခ)။
၁၃။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂ဝ၁၂ (က)။
၁၄။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂ဝ၁၂(က)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁။
၁၅။ James ၂ဝ၁၂(ဃ)။
၁၆။ ျပည့္သူ႔ဘဝအတြင္း ေကာ္မတီစံႏႈန္းမ်ား ၂ဝဝ၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။
၁၇။ James ၂ဝ၁၂(ခ)။
၁၈။ James ၂ဝ၁၂။
၁၉။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးရံုး ၂ဝဝ၅။
၂ဝ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၏ ေကာ္မတီ ၂ဝ၁၂။
၂၁။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂ဝ၁၂က၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇။
၂၂။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂ဝ၁ဝ။
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တာရွည္ခံႏိုင္မႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

“ဒီမုိကေရစီကုိ တန္ဖုိးျဖတ္၍မရ” ဟူေသာ စကားရိွေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီဆန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားကို ၾကာရွည္တည္တံ့ေအာင္ျပဳလုပ္ေရးသည္ EMB  အားလံုးလက္ခံထားသင့္သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု အေျဖထုတ္ရာတြင္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ားၾကားမွ ကုန္က်စရိတ္ကို သက္သာေအာင္လုပ္ရန္လိုအပ္လာၿပီး ထိုအထဲတြင္ ျမင့္တက္လာ 
ေသာအရာမ်ားမွာ နည္းပညာအသစ္မ်ား၊ အျမဲေျပာင္းလဲေနေသာ ျပည္သူ႕ဌာနခြဲ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား၊ မတူ 
ညီေသာအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကိမ္ေရစိတ္လာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ ေထာက္ပံ့ေငြရရွိရန္ ပိုမိုခ်ိဳ႕တဲ့ေသာႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခက္ခဲစြာျပိဳင္ဆိုင္ရမႈတို႔ 
လည္း ပါဝင္သည္။ တခဏတာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေအာင္ျမင္ေသာဘ႑ာေငြေကာင္းစြာ ရရွိခဲ့ 
ေသာ အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မွတ္သားထားရမည္မွာ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားတြင္ အလားတူဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳးကို ရခ်င္မွရႏိုင္လိမ့္ေတာ့မည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းေနာက္ခံထားၿပီး ေျပာရမည္ဆိုပါလွ်င္ တာရွည္ခံႏုိင္ျခင္းဆိုသည္မွာ 
ေငြကုန္ေၾကးက်ထိေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ကာ ယခုေရာ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ပါ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္း 
စဥ္အတြင္းရွိ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
က်င့္ထံုးမ်ားကို ဆုိလိုသည္။ တာရွည္ခံမႈသည္ ျပင္ပမွစိုက္ထုတ္အားမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚကို မွီခိုရ 
ျခင္းအေပၚ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ရည္ရြယ္သည္။ EMB တစ္ခု၏ တာရွည္ခံႏိုင္မႈသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားတြင္ပင္ သတ္မွတ္ထားသည္မဟုတ္ဘဲ ၎ထဲတြင္ ၎၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ လူမႈေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တန္ျပန္သက္ေရာက္ခ်က္မ်ားအတြက္ပါ ပါဝင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေရးအခင္းျဖ
စ္ၿပီးကာစႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ေစ်းႀကီးျမင့္လွေသာ မဲေပးစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သံုးၿပီးထိုကဲ့သို႔ 
ေသာအရာမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ ေရရွည္သံုးရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရတိုအားျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားအၾကားယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရးတည္ျမဲေစရန္ 
အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ေပလိမ့္မည္။
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EMB တစ္ခု တာရွည္ခံေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားရွိေလသည္။

၁။ EMB တစ္ခု၏ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုတုိ႔သည္ ၎၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပည့္ဝေအာင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ 
ပါက ၎အားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တာရွည္ခံမႈရွိသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တာရွည္ခံ 
မႈမ်ိဳးသည္ EMB အား ၎၏တာဝန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ေစသည့္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာမူေဘာင္ျဖစ္ေသာ အေျခခံဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒ 
ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္စီမံမႈႏွင့္ အျခားေသာမူဝါဒမ်ား၏ အရည္အေသြး ျပည့္ဝမႈမ်ိဳးကို 
ဆိုလိုသည္ 

၂။ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ၎၏ ဘ႑ာေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အဆင့္ 
အတန္းသည္ ၎၏အသင္းအဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ လံုေလာက္ 
ပါက ၎ EMB ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာတို႔သည္ တာရွည္ခံသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေလသည္။

၃။ EMB  တစ္ခုသည္ ၎၏ စနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ 
လံုေလာက္ၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားႏိုင္ပါက လူသားအရင္းအျမစ္ 
တာရွည္ခံႏုိင္မႈရွိသည္ဟုေခၚသည္။

၄။  EMB ၏ အျခားေသာ ပံုစံမ်ားတြင္လည္း လူမႈ-ႏိုင္ငံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားပါ 
ေရာေႏွာပါဝင္လာေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္  EMB ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ထုံးမ်ားသည္ မည္မွ် 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္၊ ပဋိ 
ပကၡမ်ားကိုေလွ်ာ႔ခ်ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တာရွည္ခံႏိုင္မႈကို မည္မွ်ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ဟူေသာ 
ပမာဏ

EMB  တာရွည္ခံႏိုင္မႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါပါသနည္း 

တာရွည္ခံႏိုင္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ EMB  မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ EMB ကို 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၎ကိုယ္တိုင္ထံတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈျမင့္တက္ေစ 
ရန္ အေထာက္အကူျပဳေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္အလွဴရွင္တို႔သည္ ၎တို႔ EMB အား လွဴေသာ 
ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်သည္ကို ျမင္ေတြ႕လိုၾကသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ EMB 
အေနႏွင့္ ၎၏ျပင္ပအကူအညီႏွင့္ စိုက္ထုတ္အားမ်ား အထူးသျဖင့္ အလွဴရွင္အေထာက္အပံ့မ်ားကို 
မွီခိုရမႈအေပၚ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ ၎၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေနေလသည္။ 
အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရပါဝင္ပတ္ပတ္သက္ႏိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုက္ညီေသာမူဝါဒ၊ 
က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ EMB ၏ တာရွည္ခံႏိုင္မႈကို ျမင္လိုၾကသည္။

တာရွည္ခံႏုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီစတင္ေပၚထြန္းကာစျဖစ္ေသာ 
EMB မ်ားတြင္ ပိုမိုအသံထြက္ေလ့ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ အလွဴရွင္၏ အေထာက္အပံ့ 
အေပၚ မ်ားစြာမီွခုိေနရေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏ္ုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ားသည္ 
၎ႏိုင္ငံမ်ားအား ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ျပည့္ျပည့္ဝဝ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ႏိုင္ေစရန္ 
အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ႏိုင္ေစသည္။ အကူးအေျပာင္းကာလပိုင္းဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးတြင္ပါေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အသိပညာေပးေရး 
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ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားေၾကာင့္ က်သင့္သည့္အရည္အေသြးျမင့္မားလွသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ဘ႑ာ 
ေရးအရ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး ၎တို႔သည္လည္းအမ်ားအားျဖင့္ အလွဴရွင္အကူ 
အညီျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့ရယူျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီစတင္ထူေထာင္ကာစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားတြင္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလွေသာ အေထာက္အပံ့ရရန္မွာ စတင္ပြင့္လန္းကာစျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ 
အကူးအေျပာင္းကို ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကရပ္တန္းသြားႏိုင္ေသာ္လည္း  ရလဒ္တြင္သိၿပီး ထိေရာက္၊ တြင္ 
က်ယ္ရန္မျမင္ေတာ့ေခ်။ ႏိုင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားလည္း သူ႔လမ္းေၾကာင္းသူ ဆက္သြားေသာအခါ 
ေလ်ာ့က်သြားေသာ အလွဴရွင္တို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့မွာ 
ရႏိုင္ရန္ပင္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ အေျခအေနဟူ၍ ရွိသည္။

လက္တေလာတြင္ျဖစ္ေနေသာ စိန္ေခၚမႈႏွစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံတကာ EMB မ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္ EMB  
အျဖစ္သို႔ ကေမ႓ာဒီးယားႏွင့္ တီေမာ-လက္စ္တီကဲ့သို႔ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး အသင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအရ တာရွည္ခံေအာင္မည္သို႔ လုပ္မည္ဆိုေသာ 
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို အာဖဂန္နစၥတန္ တူနီးရွားႏွင့္ လစ္ဗ်ားတုိ႔တြင္ ဆံုးျဖတ္သကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ရျခင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သည္ ၎၏လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ လြတ္ 
လပ္၊ တရားမွ်တၿပီး ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း 
မွတစ္ဆင့္ ၎၏တာရွည္ခံႏိုင္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေလသည္။ 
ထိုသံုးသပ္ခ်က္လုပ္ျခင္းသည္ EMB  ကိုယ္တိုင္မွ လုပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား 
တြင္ ၎အေနႏွင့္ ပုဂၢလိက စာရင္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာ NGO တစ္ခုခုမွ 
လုပ္ျခင္းက ပိုၿပီးယံုၾကည္စရာေကာင္းသည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ 
မ်ား စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားထုတ္ရန္ အမ်ားအားျဖင့္ လိုအပ္ေလ့ရွိသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ျဖစ္ပြား 
ေစၿပီး ထိုအရာမ်ားသည္ တည့္တိုးျဖစ္ေပၚျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၎၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္သံုးသပ္ 
ေနေသာ EMB တစ္ခုသည္ ၎အေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္အတြက္ 
အေတြ႕အႀကံဳ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိခ်င္မွရွိလိမ့္မည္။ ၎၏ တည္ေဆာက္ပံု သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ျပတ္လပ္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္လိုအပ္ေသာ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ႏွင့္ အစြဲကင္းမႈလည္း ရွိခ်င္မွရွိလိမ့္မည္။ အျခားေသာဘက္မွၾကည့္လွ်င္ ျပင္ပမွ သံုးသက္သူမ်ားသည္ 
၎တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ခြဲျခားမႈမ်ား အသင္းအဖြဲ႕သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာတို႔တြင္ရွိ 
ႏိုင္ၿပီး အဆံုးသတ္ေကာက္ခ်က္ကို အေရာင္ဆိုးႏိုင္ကာ အလွဴရွင္မ်ားအေနႏွင့္ သိသိႏွင့္ျဖစ္ေစ မသိဘဲ 
ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ေထာက္ပံ့ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေလ 
သည္။
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ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာေျပာရလွ်င္ “လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း” တည္းဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေတြ႕ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ကနဦးႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳး 
ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စိတ္ကူးမ်ိဳးျဖစ္လိမ့္မည္။ ထပ္ေျပာရလွ်င္၊ မည္သည့္ “လိုအပ္ခ်က္” ကို သံုးသပ္ 
ျခင္းမဆို တန္ဖိုးဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး 
မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းတို႔ပါဝက္သည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားပင္ ေသခ်ာေပါက္ျငင္းဆိုမည့္ 
အရာမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္သံုးသပ္မႈမ်ားသည္ မသက္ဆိုင္ 
ေသာကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ ထပ္ကာျပန္ေက်ာ့ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္ ျပိဳင္ဘက္မ်ားကို ျမႇင့္တင္လိုက္သကဲ့သို႔ 
ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။

လိုအပ္ခ်က္ သံုးသပ္မႈသည္ EMB ၏ တာရွည္ခံမႈကို အဆင့္သံုးဆင့္ႏွင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္ : စနစ္တက်၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ဦးခ်င္းစီဆိုင္ရာတို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ 
သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲပတ္ဝန္းက်င္အား ကြ်မ္းက်င္သူတို႔မွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သတ္မွတ္ခ်က္ 
အေပၚတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေျခခံေလ့ရွိၿပီး အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိသည္။

စနစ္အဆင့္ လိုအပ္ခ်က္ကို သံုးသပ္ေရးသည္ EMB ၏ တာရွည္ခံႏိုင္မႈကို မည္မွ်ကူညီႏိုင္ 
သေလာ သို႔မဟုတ္ အတားအဆီးျဖစ္ႏုိင္သေလာကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္၏ ဥပေဒႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ယူေသာအရာ 
ျဖစ္သည္။၎သည္  ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆုင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒေရးရာမူေဘာင္မ်ား၏ အစိတ္ 
အပိုင္းမ်ားအားလံုးကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ပါဝင္ေလၿပီး ထိုအထဲတြင္ မူေဘာင္ထဲတြင္ မပါဝင္ေသာ EMB 
၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အဓိက ဥပေဒ 
ေရးရာ စာခ်ဳပ္မ်ားအနက္မွာ စစ္ေဆးရန္ရွိသည္တို႔မွာ အေျခခံဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တိုက္ 
႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ထပ္တိုးစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစီးစီမံေရးမူဝါဒမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည္။ သံုးသပပ္ခ်က္မ်ားအအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ရာဇဝတ္ပုဒ္မမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ 
ဆိုင္ရာ ဌာနပိုင္းမ်ား၏ အလုပ္တာဝန္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ
အေထာက္အပံ့ရယူေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္သာ သက္ဆိုင္ 
ေသာ ဥပေဒမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိပါ ပါဝင္ထည့္သြင္းထားရန္လိုသည္။ ၎အေနႏွင့္ EMB ၏ အျခား 
ေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုပါ ရွင္းျပႏိုင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ EMB 
၏ အိမ္ရွင္အေျခစိုက္ရာဌာန EMB သို႔ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေထာက္အပံ့ေပးေရးတို႔ ေပးေသာ 
အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့အတြက္ႏွင့္ ရင္းျမစ္ 
မွ်ေဝေရးအတြက္ EMB  ကြန္ယက္ကို အမႈထမ္းရေသာဌာနမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္အေနႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ လိုအပ္ခ်က္ကို သံုးသပ္ျခင္းသည္ EMB ၏ ဗ်ဴဟာမ်ား 
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ၎၏စီမံခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးတို႔အား စဥ္းစာျခင္း၊ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ၎၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ ၎၏ေနရာ 
က႑မ်ား ပိုင္းျခားထားမႈႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပီးေနာက္တြင္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ စံႏႈန္းမ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ ၎အေနႏွင့္ 
EMB  အား မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳးကိုက်င္းပရန္ ရင္းျမစ္ပမာဏ မည္မွ်လိုအပ္သည္ဟူေသာ ပမာဏ 
ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ကူညီေပးေလသည္။ထိုမွသာလွ်င္ EMB အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေငြထဲမွ 
လိုအပ္ေသာ ေငြ၏ ပမာဏမည္မွ်က ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွ မည္မွ်လိုသည္ကုိ တြက္ 
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ခ်က္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္သည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ လိုအပ္မႈမ်ား၏ သေဘာ 
သဘာဝႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးႏိုင္ေလသည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအဆင့္တြင္ လိုအပ္ခ်က္သံုးသပ္မႈသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈ 
ဆိုင္ရာအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရရွိႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာကိမ်ား 
ကို အက်ံဳးဝင္ေစေလၿပီး EMB ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သစၥာရွိမႈပိုင္း 
ဆိုင္ရာ တို႔လည္းပါဝင္သည္။

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ေသာယုံၾကည္ရႏုိင္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်မွတ္တမ္း 
တစ္ခု ျဖစ္တည္လာခ်ိန္တြင္ EMB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပည့္စံုသည့္ ပံုရိပ္တစ္ခုသည္လည္း 
စတင္ေပၚထြက္လာေလကာ တာရွည္ခံမႈပိုင္းဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္မွ ပိုၿပီးတိတိက်က်တြက္ ထုတ္ႏိုင္ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆို္င္ရာ တာရွည္ခံျခင္းႏွင့္ အလွဴရွင္တို႔၏ အေထာက္အပံ့

အလွဴရွင္တို႔၏ အေထာက္အပံ့သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အရည္အေသြးကိုတိုးတက္ေစလိမ့္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ လိုပင္လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားရွိႏိုင္သည္။  
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ EMB အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္မွာမူ အလွဴရွင္တို႔၏ အေထာက္အပံ့သည္ လြတ္ 
လပ္မွ်တၿပီး ယံုၾကည္ရႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို တာရွည္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ (စာမ်က္ႏွာ ၈၄)၊ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား (စာမ်က္ႏွာ 
၃၂၈ ) ကင္ညာ (စာမ်က္ႏွာ ၃၈၁ ) ႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား (စာမ်က္ႏွာ ၁၇၈) တို႔ရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း 
မ်ားကို ၾကည့္ပါ။

အလွဴရွင္မ်ားက လွဴရွားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအေနႏွင့္ လွဴသည္လည္း ရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ အျခားေသာ 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တို႔ျဖစ္ေသာ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား အပါအဝင္အရာမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အလွဴရွင္မ်ားသည္ EMB ၏ အျမဲတမ္းပံုမွန္ကုန္က်ေနမည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကိုကူညီရန္ ေရွာင္ရွားေလ့ 
ရွိသည္ ထိုအျမဲတမ္းကုန္က်မည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားမွာ အဓိကကုန္က်ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေရးရာ စရိတ္ 
မ်ားအေဆာက္အဦးႏွင့္ ပရိေဘာဂငွားရမ္းခမ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီဖိုးကဲ့သို႔ေသာ နည္း 
ပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ အရာမ်ားပါ ပါေသးသည္။

အလွဴရွင္တို႔၏ အေထာက္အပံ့သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အခ်ည္အေႏွာင္ကဲ့သို႔ေသာ အယူအဆ 
မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အလွဴေငြ လက္ခံရယူသူ EMB က ကုန္ပစၥည္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အလွဴ 
ရွင္ေျပာေသာ ႏိုင္ငံမွေနၿပီး ဝယ္ယူရန္ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္ပါလာတတ္သည္။ ျပင္ပ ေရာင္းခ် 
သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူေသာ ကုန္က်စရိတ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္ရွိ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွဝယ္ယူျခင္းထက္ သိသာစြာ 
ျမင့္မားေလၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ အလံုးစံုကို ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားျပားေစေလသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိပကၡအၿပီး အေျခအေနမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ကြန္ဂို 
သမၼတႏို္င္ငံေဟတီ၊ လိုင္ဘီးရီးယားႏွင့္ တီေမာ-လက္စ္တီတို႔တြင္ လွဴဒါန္းသူမ်ားသည္ အကူးအေျပာင္း 
ကာလဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးနီးပါးကို လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
ေသာျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳး 
ရလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ေဆာင္မႈ အဆင့္နိမ့္လိမ့္မည္ျဖစ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ 
ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ထိုသိသာထင္ရွားလွေသာ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ား ေနာက္ 
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ပိုင္းတြင္ “တတ္ႏိုင္ေသာ” အကူးအေျပာင္းစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေနာက္အနာဂတ္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ား က်င္းပရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကိစၥျပႆနာတစ္ရပ္ကို ေပၚထြန္းလာေစသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး 
ကာစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပင္ပအကူအညီရယူေရးသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေကာင္းပါလိမ့္မည္၊ သို႔ေသာ္လည္း 
အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္က်င္းပျခင္းတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျပင္ပမွ အာဏာ 
ပိုင္တို႔က ပိုင္ဆိုင္မႈ အမည္ေပါက္ခံယူျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ စီးပြားေရးအရာပါ ေကာင္းလိမ့္မည္ 
မဟုတ္ေခ်။ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္ႏွင့္ လစ္ဗ်ားတို႔သည္ ထိုအထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ စီးပြားေရးခ်ိဳ႕တဲ့ 
ေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ EMB မ်ားသည္ အလွဴရွင္အမ်ားအျပားထံမွ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ျပင္ပအေထာက္အပံ့မ်ားမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္၊ တခါတရံတြင္ ကုလသမဂၢမွ 
ပုးေပါင္းဦးစီးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရသည္၊ လိုင္ဘီးရီးယားတြင္ ၂ဝဝ၄-ဝ၅ က လုပ္သြားသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။

အလွဴရွင္မ်ားဘက္ကလည္း ၎တို႔ EMB မ်ားကို လွဴေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအေထာက္အပံ့မ်ား 
သည္လည္း ထိေရာက္ၿပီး ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေၾကာင္း က်ိန္းေသေပါက္ အာမခံရန္ 
အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ား အဓိကထားစဥ္းစားရမည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္

၁။  EMB ႏွင့္တကြ အျခားေသာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ပါ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ပူးေပါင္းျခင္း
၂။  အိမ္ရွင္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္ပါ ၊ ကိုယ္စားလွယ္ ေအဂ်င္စီဌာနမ်ား အေျမာက္အျမားႏွင့္ 

ပူးေပါင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အစိုးရ၏ တိုးတက္ 
ေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေၾကာင္း ျပသရန္အတြင္ျဖစ္သည္။

၃။ EMB ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
စီမံကိန္းခ်ျခင္း

၄။ EMB ၏ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းထားေသာ စနစ္မ်ား/နည္းလမ္းမ်ားကို ဝယ္ယူ 
ျခင္း

၅။ EMB ႏွင့္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမႇင့္ေရးကို ပါဝင္ေစေရး
၆။ အလွဴရွင္တို႔ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ EMB ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စီမံ 

ခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးကိုပါ ထည့္သြင္းေပးျခင္းႏွင့္
၇။ မည့္သည့္ ေပးထားသည့္ စနစ္/ကိရိယာမဆိုတို႔၏ ေရရွည္ကုန္က်စရိတ္တို႔ ပါဝင္သည္။

CORE ပေရာဂ်က္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္မွ ကေမ႓ာဒီးယားသည္ ၎၏ အလွဴရွင္မ်ားအေပၚ 
ကို မွီခိုရမႈကို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ႔နည္းေအာင္ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု 
ျဖစ္သည္။ တီေမာ-လက္စ္တီလည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၎၏လြတ္လပ္ေရးကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ရၿပီးခ်ိန္မွစကာ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ၎၏ႏွစ္စဥ္ တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ေသြအတြင္းမွ ျပန္ 
လည္ေပးေခ်ေလၿပီး အကူအညီေပးေသာ အလွဴရွင္တို႔၏ဘ႑ာေငြကို လက္ခံရယူျခင္းမျပဳေပ။ အကူး 
အေျပာင္းကာလ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ားထံသို႔ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 
အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဆင့္ကို ေရာက္သြားေသာအခါ က်က်နန ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ မဲ႐ံု 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစေသာ္လည္း ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ရာရရွိသည္မွာ အင္မတန္မွ 
ရွားပါးေလသည္။ အေရးအခင္းျဖစ္ၿပီးကာစ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရး ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ရန္အတြက္ ျပင္ပအေထာက္အပံ့မ်ား ကနဦးရရွိရန္မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ 
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လည္း EMB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၾကားကာလမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ အလွဴရွင္ 
အေထာက္အပံ့ ဆက္လက္မရရွိပါက။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ 
လွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေသာအျဖစ္မ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္သည္။

နည္းပညာသစ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေလ 
ၿပီး အထူးသျဖင့္ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာကို အခ်ိန္တိုအတြင္း တြက္ခ်က္ရန္လိုေသာ ၎တို႔ ေရြး 
ေကာက္ပြဲခ႐ိုင္မ်ား ကန္႔သတ္ေသာ၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွတ္ပံုတင္ေရး မဲေပးေရးႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ တိုးျမင့္လာေသာ EMB 
မ်ားသည္ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္တို႔၏ နယ္ပယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၾကၿပီး 
အမ်ားအားျဖင့္ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ စနစ္မ်ားလည္းပါလာၾကေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိဘာသာအားကိုး 
ေသာ EMB မ်ားျဖစ္ေသာ ေကာ့စတာရီကာသည္ပင္လွ်င္ နည္းပညာသစ္မ်ား မိတ္ဆက္ေရးအတြက္ 
ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ရန္ ျပင္ပအေထာက္အပံ့ကိုမီွခိုရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိလာၾကျပီျဖစ္သည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ နည္းပညာအသစ္မ်ားသည္ အသံုးခ်ရန္အတြက္ EMB အေပၚတြင္ သိသာထင္ရွား 
ေသာ ေရရွည္ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိႏိုင္သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ 
လိုင္စင္တင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္ေပးကမ္းေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ား 
ကို မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ ျပင္ပမွေထာက္ပံ့ေသာ နည္းပညာကို ပိုမိုႀကီးထြားလာေသာႏႈန္းျဖင့္ မွီခိုေနရသည့္ 
နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ေလၿပီး ေဟတီႏိုင္ငံတြင္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စဥ္ကာလက 
ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဘ႑ာေငြတာရွည္ေထာက္ပံ့ႏိုင္မႈ၊ ကြန္ျပဴတာစနစ္ႏွင့္ 
မဲေပးျခင္း၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ 
ေရးအတြက္ စကင္နာႏွင့္ ဘိုင္မက္ထရစ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ား ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ 
တို႔တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ကြဲျပားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ EMB မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 
အခ်က္မ်ားတြင္ 

၁။  နည္းပညာသစ္မ်ားကို အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအေထာက္အပံ့အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ အသံုးခ် 
ျခင္းထက္ ၎တို႔ကုိ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အလွဴရွင္အေထာက္အပံ့ သံုးရာတြင္ ရရွိ 
လာႏုိင္မည့္  ဘ႑ာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကုန္က်စရိတ္/အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

၂။ ထုိနည္းပညာ၏ သက္တမ္း (ထိုကိရိယာသည္ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အစားထိုးေပးရန္ 
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ထိုမွ်ပင္ ေစ်းႀကီးမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားတြင္ အသံုးဝင္ဥိးမည္ေလာ) 

၃။ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ နည္းပညာကုိ ျပည္တြင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံတကာ 
မွေပးထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ ဟာ့ဒ္ဝဲကို ထိန္းသိမ္းရန္နည္းပညာအား သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာ 
အားမရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အႀကံေပးျပန္သြားၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ 
သူကို လုပ္ႏိုင္ေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈရရွိေစရန္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ 
လွ်င္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ေပးကမ္းထားေသာ နည္းပညာမ်ားသည္ တစ္ခါသံုးသံုးရန္အတြက္အင္မတန္ 
မွ ေစ်းႀကီးလြန္းလွသည္။

၄။ ထုိနည္းပညာကုိ ေရြးေကာက္ပြၿဲပီးသြားေသာအခါ အျခားေသာအစုိးရမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲ အစည္း 
မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို 
ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္
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၅။ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားကို ၎တို႔အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျပန္သံုးႏုိင္ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာမွ နည္းပညာမ်ား သံုးၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

တာရွည္ခံေစရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ က်င့္ထံုးမ်ား

ေငြကုန္သည္ႏွင့္ တန္ျခင္း၊ ေငြေၾကးအဖိုးအခကို တတ္ႏိုင္သမွ်နည္းၿပီး ထိေရာက္ေသာ ဝန္ 
ေဆာင္မႈကိုေပးျခင္းသည္ လံုးလံုးႀကီးေစ်းခ်ိဳျခင္းထက္ တာရွည္ခံေရးအတြက္ အေရးပါေသာအရာတစ္ခု 
ပင္ျဖစ္သည္ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ တရားဝင္ေသာေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအတြက္ အေျခခံ 
လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားအား ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျဖစ္ေစျခင္းကို မျဖစ္သင့္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ႔ခ်ေသာနည္းစနစ္တစ္မ်ိဳးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဥပေဒ 
ေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကြဲျပားေသာေၾကာင့္ အျခားတစ္ေနရာတြင္ 
အလုပ္ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသာထားရွိေသာ EMB သည္လည္း ကုန္က်စရိတ္ေခြ်တာ 
ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ထိုအခ်က္ကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္ 
က မွ်တေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံလိုက္ရၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ 
တြင္ အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦး  ပါဝင္ေသာ EMB တစ္ခုဖြဲ႕ရန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တာရွည္ခံေရးအတြက္  
အားလံုးတေျပးညီ သံုးလို႔ရေသာ စနစ္ကိုျပ႒ာန္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ၊ ေယဘုယ် စည္းမ်ဥ္းမ်ားေလာက္သာ 
ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္။  ထိေရာက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစမႈျဖစ္ရန္အတြက္ ရွိရွိသမွ်ေသာ ကိုယ္စား 
လွယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားကို တစ္ရက္တည္းတြင္ က်င္းပျခင္းျဖင့္လည္း လုပ္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ဆက္တိုက္သုိ႔မဟုတ္ မညီမညြတ္ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာ 
ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တာရွည္ခံမႈအပိုင္းကို ျငင္းခုန္ၾက 
ရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာထက္ပင္ ပိုမိုႀကီးထြားသြားလိမ့္မည္။

တာရွည္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း

ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းသည္ EMB ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားထဲမွ သိသာထင္ရွားလွေသာ အပိုင္းတစ္ 
ပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎သည္လည္း အႀကီးမားဆံုးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။  
EMB ၏ အဓိက ကုန္က်ေသာစရိတ္မ်ားသည္ တည္ေဆာက္ပံုကို ျပင္လိုက္ပါက ျဖစ္ႏုိင္ပါေပသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးရာထူးမ်ားကို ယူထားေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေရအတြက္ 
ကို ေလွ်ာ႔ခ်လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကေမ႓ာဒီးယားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကရိွ EMB မ်ားသည္ ၁၉၉၉ ႏွင့္ 
၂ဝဝ၂ တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာ နည္းစနစ္ကို အထက္ပါအတိုင္း သံုးခဲ့ၾကသည္။ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ 
ေငြကုန္သက္သာမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ပင္မဝန္ထမ္းကို အနည္းငယ္သာထိန္းသိမ္းၿပီး ေနာက္မွ 
ေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ယာယီကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပါ။ ပစိဖိတ္ကြ်န္း 
ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ႏူအီ၊ ဆာမိုဝါႏွင့္ တြန္ဂါတို႔ရွိ  EMB မ်ား၏ နမူနာမ်ားက ျပသသည္မွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾက 
တာဝန္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရင္း ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ရွိေသာ အဓိကဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း 
အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ ထားႏိုင္သည္ဟုျဖစ္သည္။ EMB အေနႏွင့္လည္း Task Profiling ကဲ့သို႔ 
ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိရိယာမ်ားကို ၎၏တာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာဝန္ထမ္းအေရ 
အတြက္ အနည္းဆံုးကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုအခါ EMB အေနႏွင့္ အပို 
ထပ္ေဆာင္းခန္႔ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္တြင္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ျခင္းတုိ႔အတြက္အဘယ္ေၾကာင့္ 
ခန္႔ထားပါသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးကို ရွာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ပံုေသဝန္ထမ္းမ်ား အစား 
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ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ။ EMB အေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တာရွည္ခံမႈအတြက္လည္း အေထာက္ 
အပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာရွည္ခံမႈကိုျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အေရာင္းကိုယ္ 
စားလွယ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ တာရွည္ခံမႈ 
မ်ားသည္ ေသေသခ်ာခ်ာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ EMB မ်ားထံမွ သိသာ 
ထင္ရွားေသာ ဘတ္ဂ်က္စုေဆာင္းေငြမ်ားကိုရႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ EMB မ်ားတြင္လည္း 
ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို EMB ႏွင့္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ေခၚယူႏိုင္ေလသည္ (အိႏိၵယတြင္ကဲ့သို႔) ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာရွည္ခံမႈကို 
ေထာက္ပံ့ေနစဥ္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းစနစ္သည္ EMB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 
ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေစႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ တာရွည္ခံ 
ႏိုင္မႈကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေလသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာဟန္ခ်က္ညီသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ရမွာ လြယ္လွသည္ 
မဟုတ္ေပ။

ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းသည္လည္း EMB ၏ တာရွည္ခံႏိုင္မႈအေပၚကိုဆိုးက်ိဳး 
မ်ား သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေလသည္။ ယာယီမဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
မည္သည့္အရာကို လုပ္သင့္သည္ မည္သည္ကိုမလုပ္သင့္ အစရွိေသာ EMB ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
မွတ္ဉာဏ္ရွိၾကေလၿပီး ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို မွ်ေဝေပးနုိင္ရန္ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရွိၾကေလသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းည္ EMB ၏ အႀကံဉာဏ္ပါဝင္ၿပီး 
ဆုေပးစနစ္ကိုသံုးျခင္း ပညာရွင္ဆန္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားပင္ 
ျဖစ္ၾကသည္ (ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ အခန္း ၆ တြင္ၾကည့္ပါ) ၿပီးေနာက္တြင္ ရာထူးတိုးေရးအတြက္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။  ၿပီးေသာေနာက္ ရာထူးမွထြက္ခြါေတာ့မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တို႔လုပ္ခဲ့ေသာ 
တာဝန္မ်ားအား ျပန္လည္၍ ေမးျမန္းျခင္းသည္လည္း  ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ဝန္ထမ္းက 
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအလဲအတြက္ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ျခင္း၊ လူသစ္ 
မ်ားကိုပံုမွန္ေခၚယူျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းပါပါဝင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္တမ္း 
မ်ားကို ထိ္န္းသိမ္းထားၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ထားရွိျခင္းႏွင့္ ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ၊ EMB အား 
ဝန္ထမ္းမ်ားထြက္သြားပါကလည္း ဆက္လက္တာရွည္ခံ လည္ပတ္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီမည္ျဖစ္သည္။

႐ံုးစနစ္မ်ား

သာမန္႐ံုးမ်ားတြင္ သံုးေနၾကျဖစ္ေသာ စာစီစာ႐ိုက္စနစ္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊  ေဒတာေဘ့စ္မ်ား 
ႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ား အစရွိသည္တို႔သည္ တာရွည္ခံျခင္း၏ အႏၲရာယ္လည္းျဖစ္ႏိုင္သလို အုတ္ျမစ္အေျခခံ 
လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိရိယာမ်ားကိုအသံုးျပဳရာတြင္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားလည္း ထားရွိသင့္သည္။ ထိုအရာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားသည္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ထား၊ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားပါအသံုးျပဳႏုိင္ေရးျဖစ္သည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ထားပါက ေဒတာအခ်က္ 
အလက္ ပမာဏာအေတာ္မ်ားမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေသခ်ာမလုပ္ပါက၊ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ ထုတ္လုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ခံယူေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီသို႔ ေရာက္သြား 
ေသာအခါ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလိုရွိေသာအခ်ိန္တြင္ ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ 
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ေခ်။ ထိုအခ်က္သည္ အေရးႀကီးေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ EMB သို႔ အရာရွိတစ္ဦးဦးအား  အီးေမးလ္ 
ျဖင့္ပို႔ၿပီး ဆက္သြယ္လာေသာအခါ အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ EMB  အသစ္တစ္ခု 
အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အခ်န္အနည္းငယ္သာရွိေသာ အၾကပ္အတည္းအတြင္ လုပ္ရခ်ိန္ႏွင့္ စနစ္ 
တက်လုပ္ေဆာင္ရေသာ ႐ံုးနစ္ပံုစံလုပ္ျခင္းထက္ လက္တေလာလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို ေရတိုဦးစားေပးျခင္းမ်ား လုပ္ရေသာအခါ အမွန္တစ္ကယ္ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေနရာ 
တက် ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်႐ႈံးႏိုင္ေခ်မ်ား ျမင့္မားလာႏိုင္ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳေသာကိရိယာမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာဒီဇိုင္း၊ အေထာက္အပံ့  
ရယူျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒမ်ားသည္ တင္းၾကပ္ေသာလိုအပ္ခ်က္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ 
ထားၿပီး ထိုအရာမ်ားကပင္  EMB ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ တာရွည္ခံမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လိုအပ္ေသာပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ားကို မရယူမီတြင္ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ေအာက္ပါျပႆနာကိစၥမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီးမွ အသင့္ေတာ္ 
ဆံုးေသာနည္းလမ္းကို ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။

• လိုအပ္ခ်က္ : ရည္ရြယ္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သည့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစပါသနည္း

• ျပည္တြင္းမွ ယူမည္ေလာ ျပည္ပမွယူမည္ေလာ : ကုန္က်စရိတ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ 
ၾကားခ်ိန္၊ေပးပို႔ရန္အတြက္ ေသခ်ာမႈ၊ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈႏွင့္ တာရွည္ခံမႈကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ား

• အရည္အေသြး : ကုန္က်စရိတ္၊ ထိုကိရိယာကို အသံုးျပဳမည့္ ကိရိယာမ်ား၊ အရည္အေသြး  
ျပည့္မီေစရန္ စီခ်ိန္စံႏႈန္းေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ၾကာရွည္ခံေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား

• တစ္ႀကိမ္သံုးေလာ ႀကိမ္ေရမ်ားစြာ သံုးမည္ေလာ : ထိိန္ုးသိမ္းေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ား၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း အပါ 
အဝင္ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ႏုိင္မႈအတြက္အခြင့္အလမ္း 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား

• ႐ႈပ္ေထြးမႈ : အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ဗဟုသုတနားလည္မႈအဆင့္၊ လိုအပ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ 
မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
ကိစၥမ်ား

• ပမာဏ : တစ္ခါထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ကုန္က်သာစရိတ္၊ ထုတ္လုပ္ရန္ ၾကာခ်ိန္၊ ထိန္းသိမ္း 
ထားရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းရသနည္းဟူေသာ အခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား

• ျဖန္႔ေဝျခင္း : က်သင့္ေငြႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိရန္အတြက္ ၾကာခ်ိန္/အခ်ိန္စာရင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား
• ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား : ကုန္က်စားရိတ္မ်ား၊ အသံုးျပဳ 

ႏိုင္မႈ၊ ဗဟုိျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ခြဲေဝေသာသိုေလွာင္မႈစနစ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေရးစနစ္ 
မ်ားႏွင့္ ယိုယြင္းမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္

• စြန္႔ပစ္ေရး : ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ၊ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးသက္တန္း 
ကုန္ဆံုးမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား
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EMB မ်ားအေနႏွင့္ ဝယ္ယူေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအရ တစ္ခုတည္းအတြက္သာ 
မဟုတ္ဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးကိုပါ သက္ေရာက္ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အသိုင္းအဝိုင္း  
ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားလည္းရွိေလသည္။ “အစမွၿပီးဆံုးသည့္တိုင္” ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး၏ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထည့္တြက္ေသာ သက္တမ္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတြက္ခ်က္မႈ 
သည္လည္း EMB အား သင့္ေတာ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသံုးကိရိယာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစႏိုင္ေလသည္။ ထိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္သည္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကိစၥ 
မ်ားတြင္သာမကဘဲ ရွိရွိသမွ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ဆိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ 
သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္သံုးရန္ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း၏ သက္တမ္းတစ္ 
ေလွ်ာက္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းတို႔အတြက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွွင့္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ 
ဆီေလ်ာ္ေသာ စြန္႔ပစ္နည္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အရာမ်ားပါ ပါဝင္ေလသည္။

အထူးစီမံထားေသာ ကိရိယာမ်ား လိုအပ္ျခင္း၊ မလိုအပ္ျခင္းဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ 
ပမာဏမ်ားအား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔သည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာရွည္ခံမႈတို႔အတြက္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ မဲစာရြက္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ရာတြင္ တင္းၾကပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈထားရွိျခင္းႏွင့္ 
အျခားေသာ သိန္းသိမ္းရမည့္ အရာမ်ားကိုပါ အျခားပံုစံ့မ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့ 
နည္း ေစလိမ့္မည္။

လက္ရွိရွိေနေသာ ကုန္က်စရိတ္နည္းသည့္ ကိရိယာမ်ား အသံုးခ်ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစတင္ 
က်င့္သံုးကာစျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသံုးခ်ျခင္းမ်ိဳးမရွိႏိုင္ေခ် ၎တို႔ကို အသံုးခ်ပါက 
လံုျခံဳမႈရွိျခင္းႏွင့္ လိမ္ညာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ပါမည္ဟူေသာ EMB ၏ အရည္အေသြးကို ျပည္သူလူထုက 
ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီက အစိုးရ၏ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား မဲစာရြက္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ေရးကို ကန္႔ကြက္ေသာေၾကာင့္ 
EMB အေနႏွင့္ မဲစာရြက္မ်ားကို  ႏိုင္ငံျခားတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ရျခင္းမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ အျခားေသာ တစ္ဖက္ 
ကၾကည့္လွ်င္ အင္ဒုိနီရွားႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတြင္ ျပည္တြင္း၌သာ မဲစာရြက္မ်ားကုိ ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ျပ႒ာန္းထားသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔ရွိ EMB မ်ားသည္ မဲပံုးမ်ားႏွင့္ မဲ႐ံုမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 
သက္သာေသာ အရာမ်ားကိုသာ အသံုးခ်ၾကေလၿပီး နီကရာဂြါတြင္လည္း ျပည္တြင္းထုတ္မဲပံုးမ်ားသာ 
သံုးေသာ္လည္း မဲစာရြက္လံုျခံဳမႈအား ထိခိုက္မႈမရွိေခ်။ ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုး 
ခ်ျခင္းသည္ EMB အေနႏွင့္ ခိုင္လံုတိက်ေသာ လံုျခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးမ်ားအတြက္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္။

EMB အမ်ားအျပားသည္ မဲပံုးမ်ားႏွင့္ မဲ႐ံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂါနာႏိုင္ငံ၏ EMB က ၂ဝဝ၃ ႏွင့္ 
၂ဝဝ၄ တြင္  အျခားေသာ EMB  မ်ားအား ၎တို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ မဲကိစၥႏွင့္သက္ 
ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိက EMB အေနႏွင့္ အာဖရိက 
တိုက္အတြင္းရွိအျခားေသာ EMB မ်ားႏွင့္ ကြန္ျပဴတာကိရိယာမ်ား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဘူတန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲ၌သံုးခဲ့ေသာ မဲေပး 
စက္မ်ားသည္ အိႏိၵယမွ လက္ေဆာင္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္ အားဏာပိုင္မ်ား 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ EMB အၾကားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ 
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ေရး၊ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ရင္းျမစ္မ်ားကိုလည္း မွ်ေဝအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ EMB ဘက္မွ ရရွိထား 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီရင္စုဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေဝရာတြင္ 
သံုးကာ  ထိုကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုခု၏ 
တာဝန္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ကေမ႓ာဒီးယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားဆီက ရရွိခဲ့ 
ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္သံုးခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
မ်ား၊ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ မဲပံုးမ်ား)ကို ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္အထိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ 
မေလ်ာ္ကန္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ျခင္းတု႔ိေၾကာင့္ ပယ္ခ်ျခင္းခံရသည္။ 
EMB မ်ားအေနႏွင့္ သိသိသာသာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသြားပါက ဤသို႔ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး EMB အေနႏွင့္ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကုိလည္း ဆံုး႐ႈံးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း 
မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (ဤစာအုပ္၏ အခန္း ၇ ကိုၾကည့္ပါ) 
သည္ ထိုအရာမ်ားကို မျဖစ္ေအာင္တားဆီးေပးႏိုင္သည္။ တိတိပပ သတ္မွတ္ထားေသာ သိုေလွာင္ေရး 
ေနရာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အဖိုးတန္ေသာ္လည္း မၾကာခဏအသံုးမျပဳဳေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ကိရိယာမ်ား 
အတြက္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အရာျဖစ္သည္။

တည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တာရွည္ခံမႈတို႔အတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို စဥ္းစားခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလံုး၏ အရည္အေသြးအေပၚ 
မည္ကဲ့သို႔ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟူေသာ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ကိုျပဳလုပ္ရန္မွာ အေရးႀကီးေလ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္အတံု႔အလွည့္အားျဖင့္ အေျဖရွာေတြ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပႆနာ၏ သေဘာသဘာဝ 
ကို သဘာဝက်က် ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္  
မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္သည္ ႐ိုးသားေသာမဲ႐ံုအရာရွိတစ္ဦးမွ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ 
ေသာသူ ဟုတ္၊မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ေသာ အရာတစ္ခုအျပင္မပိုေခ်။  မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္အသစ္မ်ား အေပၚရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ အရာရွိမ်ားဘက္မွ မ႐ိုးသားလွ်င္၊ လာဘ္စားထားလွ်င္ 
သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံထားရလွ်င္ ျပႆနာ အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး စာရင္းထဲတြင္ပင္ ျပန္စစ္ 
မည္မဟုတ္ဘဲ မဲစာရြက္ေပးလိုက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင္းျမစ္မ်ား အဓိပၸာယ္မဲ့ အလဟႆျဖဳန္းတီးျခင္း 
ကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အႀကံျပဳရမည္ဆိုလွ်င္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲမ်ား က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္သာလွ်င္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္မႈသည္ ေကာင္းမြန္စြာတည္ေထာင္ၿပီးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား 
(ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလံုး၏ သက္ေရာက္မႈ အရည္အေသြးသည္ သိပ္အက်ိဳးမရွိေသာ) သို႔မဟုတ္ အမွန္ 
တစ္ကယ္ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ိဳး (ေနရာတစ္ေနရာတြင္ မဲလိမ္ျခင္းကို ႏွိမ္နင္းလိုက္ပါက ေနာက္ 
တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားႏိုင္ေခ် ျမင့္မားေသာေနရာမ်ိဳး) ထက္ အေထာက္အပံ့ေပးကူညီျခင္းမွ ပိုမို 
ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာစနစ္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုစီသည္  မတူညီကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
တာရွည္ခံမႈျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေလသည္။ အသံုးျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္  နယ္နိမိတ္ 
ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အသိပညာ 
ေပးေရးႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ မဲစာရြက္မ်ား ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ 
ျခင္း၊ မဲေပးရမည့္ ေန႔အေရအတြက္ႏွင့္  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လို၊ မလို အစရွိေသာ အရာမ်ားအေပၚ 
တြင္ ျပင္းထန္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA ၏ ၂ဝဝ၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Electoral System Design: The New International IDEA Handbook 
အေသးစိတ္ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္  ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆႏၵနယ္ ေသးေသးေလးအေပၚတြင္ 
အေျခခံျပဳထားေသာစနစ္သည္ သီးသန္႔ကြဲျပားေသာ နယ္နိမိတ္ခြဲျခားသတ္မွတ္ေရးမ်ား လုပ္ရန္လိုအပ္ 
မည္ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မဲစာရြက္မ်ားကို ကြဲကြဲျပားျပား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ မဲဆႏၵ 
ရွင္ မွတ္ပုံတင္ေရးတြင္ တိက်မႈျမင့္ျမင့္မားမားရွိရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ လိမ္ညာမႈမ်ားအတြက္ ကာ 
ကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ခ႐ိုင္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ EMB  
ဦးစီးေဆာင္ရြက္မႈ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္မ်ားသည္ ပိုမိုၿပီးကုန္က်စရိတ္မ်ားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ႀကီးမားလွ 
ေသာ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားအျပားပါရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္ခ႐ုိင္မ်ားတြင္႐ႈပ္ေထြးလွၿပီး ေစ်းႀကီးျမင့္လွေသာ မဲေရ 
တြက္ျခင္းစနစ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ EMB အတြက္ တိက်စြာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ကိုင္တြယ္ရန္ 
ခက္ခဲျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ပိုမိုျမင့္မားေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုကိုေထာက္ခံသူမ်ားသည္  
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ထူးျခားကြဲျပားေသာ အေျခအေနကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေသာ ၎တို႔ 
ဦးစားေပးေျပာလိုသည့္ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ  တာရွည္ခံႏိုင္မႈ အျငင္းအခံု ျပႆနာမ်ားကို 
ေရွ႕တန္းတင္လာေလ့ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ျခငး္

တာရွည္ခံမႈကို တိုးတက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ားကန္႔သတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ပံုစံမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ လိုျပီျဖစ္သည္။ 
နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ေရးအတြက္ EMB ကို အသံုးခ်ျခင္းသည္ အျခားဌာနတစ္ခုကို အသံုးခ် 
ရျခင္းေၾကာင့္ကုန္က်ရမည့္ စရိတ္မ်ားကို သက္သာေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနႏွင့္ အျခားေသာ 
လုပ္ေဆာင္ဖြယ္တို႔အတြက္ ေျမပံုေရးဆြဲေရးဌာနကို ထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္ပါက EMB အေနႏွင့္လည္း 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ိဳးကို ႏွစ္ခါျပန္ထပ္လုပ္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ 
ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ေရးကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ႐ိုးရွင္းေသာအီလက္ထရြန္းနစ္ ေျမပံုစနစ္ႏွင့္ လူဦးေရ 
ေဒတာေဘ့စ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အခ်ိန္အပုိင္းအျခားမ်ားကို ေခ်ာ 
ေမြ႕ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ႔ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေလသည္။ လက္ရွိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ 
ဦးစီးစီမံမႈ နယ္နိမိတ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ခ႐ိုင္မ်ားကို 
အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားပါဝင္ေသာ စနစ္ကို အသံုးခ်ျခင္းသည္ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ကုန္က်ေသာ 
စရိတ္မ်ားကို သိသိသာသာေလွ်ာ႔ခ်ေပး႐ံုမွ်မက တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မကုန္ေအာင္္ပင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ 
ေရးသေဘာအရ တာရွည္ခံႏိုင္ေသာ စနစ္ႏွင့္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း 

မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္မ်ားကိုစုေပါင္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔သည္ သိသိသာသာပင္လွ်င္ အသံုး 
ျပဳေသာစနစ္ႏွင့္ ၎တြင္ပါဝင္ေသာ အရာမ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္ျခင္းကိုခံရေလသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ခံျခင္းနည္းစနစ္သည္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ တိက်မႈ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္၏ ႏိုင္ငံေရးအရ တာရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ 
ကိုလည္း သက္ေရာက္ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္အတြက္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အထူးသီးသန္႔ေကာက္ယူျခင္းမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ အျခားရွိၿပီးသား ေဒတာေဘ့စ္ထဲမွ 
ရယူျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မွတ္ပံုတင္ေရးကိစၥမ်ိဳးသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ိဳးလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံျခင္းမ်ိဳးလ
ည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။  EMB မွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရေသာ အပိုင္းမ်ားလည္းပါႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ မဲ 
ဆႏၵရွင္မ်ားမွ EMB ကို ဆက္သြယ္ရေသာ အပိုင္းမ်ားလည္းပါႏိုင္မည္ အထူးသီးသန္႔လုပ္ထားေသာ မဲ 
ဆႏၵရွင္ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ားသည္လည္း ထုတ္ေပးခ်င္မွေပးလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား 
အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္စာရင္းထဲတြင္ရွိေသာ မတိက်မႈမ်ားကို စိန္ေခၚထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ 
လည္ူ မတူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးမည္ျဖစ္ေလသည္။ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္တြင္ 
နည္းပညာအသံုးျပဳျခင္း၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ေဗြမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ မွတ္ 
တမ္းတင္ထားျခင္း၊ ဘားကုဒ္စာရြက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း  မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားကို အသစ္ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ရန္ 
အတြက္ ေဒတာေဘ့စ္အတြင္းတြင္ တိုက္စစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပမာအားျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ 
မဲေပးရမည့္ေန႔တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သူမ်ား၏စာရင္းကို ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္အျခားေသာ ဘိုင္အို 
မက္ထရစ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ဘးကုဒ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း 
မ်ိဳးသည္လည္း သိသာထင္ရွားလွေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားက်သင့္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။

တိက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္ စာရင္းတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ျပားလွေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။  EMB အေနႏွင့္ မည္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ  
သည္ လိုအပ္သည္ မည္သည့္အရာက မဲလိမ္ျခင္းကို တားဆီးရန္အတြက္ ေနရာတက်ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ိဳးေပးၿပီး 
ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို ရယူႏိုင္သည္။ မလိုအပ္ပဲ အပိုျဖစ္ေနကာ ေငြေခြ်တာရန္အတြက္ ဖ်က္သိမ္း 
ႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ိဳးကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္အတြင္းရွိ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အျခားေသာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုး 
ၾကည့္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားကို ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာစြာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ေစေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ႏုိင္ေစေလသည္။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္မ်ားသည္ ဆီနီေဂါႏွင့္ ဆီြဒင္ကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ 
အားထားႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရလက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ေဒတာေဘ့စ္အတြင္းမွ လာ 
ပါလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမြးစာရင္းႏွင့္ ေသစာရင္းမ်ားကို  ကြန္ျပဴတာနည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး EMB အေနႏွင့္ 
ၾကည့္႐ႈရယူခြင့္ရွိပါလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သိသိသာသာပင္ ေလ်ာ့နည္းသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ေရရွည္စီမံကိန္းအေနႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေခြ်တာႏိုင္ 
ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေလသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ လက္ရိွျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ တာရွည္ 
အခံႏိုင္ဆံုး မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ အဓိကအေရးပါ 
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ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ပံုေသသတ္မွတ္ထားၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ မွတ္ပံုတင္ 
စနစ္မ်ားသည္ အျမဲတမ္းအခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
သည္ တိက်ၿပီး အမ်ားယံုၾကည္ေသာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားထံမွ ရရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
အေနႏွင့္ လိပ္စာေျပာင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ၎တို႔၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အစိုးရကို ပံုမွန္ အေၾကာင္းၾကား 
ေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ားမွရရွိႏိုင္သည္။ ထိုႏွစ္ခုလံုးမရွိပါက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း လ်င္ 
ျမန္စြာပင္ ေခတ္ေနာက္က်သြားမည္ျဖစ္ကာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ မြမ္းမံေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူႏိုင္ရန္ အဓိကအားစိုက္ထုတ္ရေသာ လုပ္ရပ္မ်ားလည္း လိုအပ္လာေလသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီမြမ္းမံေနရန္အတြက္လုပ္ရေသာ ျပင္းထန္ခက္ခဲလွသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည္ အခ်က္အလက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အေပၚတြင္ 
မူတည္ေလ့ရွိၿပီး ရာသီဥတု၊ တိုင္းျပည္၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ပထဝီဝင္အေနအထား၊ လူဦးေရပမာဏ၊ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရး၊ စာပုိ႔စနစ္၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ 
လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ျပည္သူတို႔အား တူညီေပးေသာစနစ္မ်ား ၊ လိုအပ္ 
ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရရွိေရး၊ ေရတို-ေရရွည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ရင္းျမစ္မ်ား ရရွိေရး၊ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ေပၚတြင္ရွိေသာ ယံုၾကည္မႈအေျခအေန၊ လိမ္လည္မွတ္ပံုတင္ေရးကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ျပည္တြင္းအေျခအေန 
မ်ား၊ အမည္အတုအေယာင္မ်ားလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား အပါ 
အဝင္ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ လက္ခံရယူရမည့္အခ်ိန္မ်ား၊ အတားအဆီးမ်ားကို ထိန္း 
သိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္ႏွင့္ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပါဝင္မႈကို 
အတားအဆီးျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ အတားအဆီးမဆို ပါဝင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ရက္သည္ 
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ကာ အေဝးႀကီးလိုေသးပါက စဥ္ဆက္မျပတ္ တိတိက်က် မွတ္ပံုတင္ရန္ လုပ္ 
ေဆာင္ရာတြင္ အထူးတလည္ အားစိုက္ထုတ္ရန္မလိုပါ၊ သို႔ေသာ္ မဲဆႏၵနယ္အေျချပဳ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္ကိုသံုးၿပီး ၾကားတြင္ပံုမွန္လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ ၾကား 
ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါကစဥ္ဆက္မျပတ္ မြမ္းမံေသာစာရင္းတစ္ခုကို 
ထိန္းသိမ္းျခင္းက ပိုေကာင္းႏိုင္မည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

မည္သည့္တိုင္းျပည္တြင္မဆို အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမဲေကာက္ယူျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔သည္ ထင္ရွားလွေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပြဲ 
ႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သိသာထင္ရွားလွေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြအေထာက္ 
အပံ့လိုအပ္သည္။ မဲ႐ံုမည္မွ်၊ ဝန္ထမ္းမည္မွ်ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအတြက္ မည္သည့္ဆက္စပ္ကိရိယာ 
ပစၥည္းမ်ား လုိအပ္သည္ဆိုသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လံုျခံဳေရး၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ထိေရာက္မႈအဆင့္မ်ား 
သည္ ေသခ်ာေပါက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါက လူဦးေရသိပ္သည္မ်ားျပားေသာ ေနရာမ်ားရွိ 
မဲ႐ံုမ်ားကို ပူးေပါင္းပစ္လိုက္ႏိုင္ကာ ေငြကုန္ေၾကးက်မႈကို သိသိသာသာေလွ်ာ႔ခ်ပစ္ႏိုင္ေလသည္။ ဝန္ထမ္း 
မ်ား၊ မဲ႐ံုအခင္းအက်င္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရးကို ျမႇင့္တင္လိုက္ပါက ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္မက် 
ေစပဲ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ႔ခ်ေကာင္း ေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေလသည္။ ဆႏၵမဲ 
ေကာက္ခံျခင္းကို ႏွစ္ရက္ႏွင့္ အထက္ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း မဲ႐ံုမ်ားကို တစ္ရက္အတြင္းတြင္ပင္ 
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အခ်ိန္ၾကာၾကာဖြင့္ထားပါက ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈရွိႏို္င္ မရွိႏိုင္ကို စဥ္းစားသင့္ေလသည္။ ေလွ်ာ႔ခ် 
လိုက္ေသာ မဲေပးႏိုင္သည့္ရက္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကို အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ကိုက္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကို မဲေပးရာတြင္ ခ်ိန္ထားသကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ စဥ္းစားေပးရန္လိုသည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ထိေတြ႕အသံုးျပဳႏုိင္မႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္မႈေပး 
သည့္ သာမန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည့္ စာတုိက္မွတစ္ဆင့္မဲေပးျခင္း (ၾသစေၾတး 
လ်ႏွင့္ စပိန္တြင္ကဲ့သို႔)၊ ျပင္ပမွ မဲေပးျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ သေဘၤာႏွင့္ေဆး႐ံုမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေရးအတြက္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းသည္ EMB မ်ားကို သာမန္ထက္ အနည္းငယ္ 
ေစ်းႀကီးျမင့္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေပးရန္အတြက္ လိုက္နာေစသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ 
ထိုလုပ္ရပ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ ေနရာက်ယ္ျပန္႔ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးရန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ရွိေသာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ 
ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ အီဂ်စ္၊ အီရတ္ႏွင့္ တူနီးရွားတို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေလသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာျခင္းသည္ EMB ၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ 
ယူရမႈမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
အေရးအရာဝင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိန္ထိုးၾကည့္သင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ပံုမည္သည့္အရာ 
မဆိုတြင္ လူအမ်ားလက္ခံႏိုင္မႈႏႈန္းထား နည္းျခင္းအေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားက မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦး ခ်င္းစီအတြက္  
အင္မတန္မွ ျမင့္မားလွေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚတြင္ ေထာက္ျပေဝဖန္ႏိုင္မည့္ ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုရွိေလၿပီး 
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္လည္း ေရရွည္ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေလသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်တြင္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မ်က္မျမင္၊ အျမင္အာ႐ံုခြ်တ္ယြင္းသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား 
ေရာက္ စစ္တပ္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးစနစ္သည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလွ 
ေသာေၾကာင့္ ပယ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

တစ္ကမ႓ာလံုးအႏွံ႔တြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဝးလံေခါင္သီ 
ေသာေနရာမွ အက္တာနက္ႏွင့္ မဲေပးျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္ အဆင့္အတန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပည့္စံုႏိုင္မည္ေလာဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ တစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ ျခံဳငံု 
ၾကည့္လွ်င္ မဲေပးရာတြင္ အင္တာနက္ႏွင့္ေပးျခင္းသည္ အျခားေသာ ေနရာအမ်ားစုတြင္ လူသားတို႔ စမ္း 
သပ္ၾကည့္လိုေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆမႈပင္မျပဳရေသးေပ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ မဲေပးေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အင္တာနက္ႏွင့္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံထားေသာ ႏိုင္ငံမွာ အက္စတိုးနီးယား တစ္ႏိုင္ငံသာရွိ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္မဲေပးေသာစနစ္သည္ လံုျခံဳေရး၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ 
တို႔တြင္ အေျခခံစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ပါ မည္ေလာဟူသည့္ နည္းပညာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ျပႆနာေတြးဆခ်က္မ်ားမွေနၿပီး အေရးပါစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေသာ အျငင္းအခံုမ်ား ဆက္လက္ထင္ဟပ္ 
ျဖစ္ပြားေစလ်က္ရွိသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား မတူညီကြဲျပားေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ မတူညီကြဲျပားေသာမဲေပးေရးႏွင့္ 
ဆိုင္သည့္ပံုစံမ်ား အတိုင္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ေတာင္းဆိုေသာ လိုအပ္ခ်က္သည္ 
မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ  EMB ၏ အစိတ္အပိုင္းကို ဝန္ပိေစေလသည္။ ပံုစံတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ဥပမာအားျဖင့္ 
မတူညီကြဲျပားေသာ လုပ္ေဆာင္စဥ္မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ 
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မ်ားလိုအပ္ေလၿပီး စိုက္ထုတ္ပါဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈသည္လည္း ထိုပံုစံကို အသံုးျပဳေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
အေရအတြက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္မႈရွိေပလိမ့္မည္။

EMB  ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးသည္ ေစ်းႀကီးႏိုင္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ထို 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ EMB ဘက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို စစ္ေဆး 
ေသာအခါ ကုန္မွန္းမသိကုန္ေနေသာ စရိတ္မ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ေလသည္။ လံုေလာက္ေသာေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားမႈ မေပးျခင္းသည္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ဖ်င္းရာမွတစ္ဆင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမိုက်သင့္ႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈကိုပါ 
ထိခိုက္ေစႏိုင္ေလကာ EMB ၏ ဂုဏ္သတင္းအေပၚ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ တာရွည္ခံႏိုင္မႈတို႔ကိုပါ 
ထိခိုက္ေစႏိုင္ေလသည္။

အလိုအေလ်ာက္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အလိုအေလ်ာက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စက္အမ်ားအျပားသည္ မဲေပးေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ 
ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ႔ခ်ေရး အထူးသျဖင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ႔ခ်ေရးကို တိုးျမႇင့္ရန္ 
အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနႏွင့္ေစ်းကြက္တြင္ ေၾကျငာလာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ကိရိယာမ်ား 
သည္ ပိုမိုယံုၾကည္အားထားရႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြက္ မသမာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ခုခံႏိုင္စြမ္းပိုမိုျမင့္မား 
သည္ဟုဆိုသည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကမူ ယခုအခ်ိန္တြင္ စာရင္းစစ္ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ျခင္း ကဲ့သို႔ 
ေသာလုပ္ရပ္မ်ိဳးကို လုပ္ေပးေနႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားသည္လည္း EVM (အီလက္ထရြန္းနစ္မဲေပး 
စက္) မ်ားအတြင္း ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ကာ  ၾသစေၾတးလ်၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဘူတန္၊ ဘရာဇီး၊ အိႏိၵယ၊ အေမရိကန္ 
ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတို႔တြင္ သံုးၿပီးျဖစ္ေလသည္။ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရျခင္းတု႔ိ အတြက္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရး နည္းလမ္းမ်ားမရွိေသးေသာ္လည္း 
EMV (အီလက္ထရြန္နစ္မဲေပးစက္) ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာမ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အထူးသျဖင့္  မဲစာရြင္မ်ား ပံုႏွိပ္ရျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရျခင္း 
ႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ားတြင္ က်သင့္ေသာေငြမ်ားကို သက္သာေစႏိုင္ေလသည္။ 
OMR (အလင္းျဖင့္ အမွတ္ဖတ္စက္) ကိရိယာကိုအသံုးခ်ၿပီး မဲေရျခင္းသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္း 
စဥ္အတြင္းတိက်မႈႏွင့္ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်တတ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး မဲစကၠဴစာရြက္မ်ားကို 
လည္း ထိန္းသိမ္းထားကာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ပဋိပကၡအျငင္းအခုန္မ်ား ျဖစ္ပါကလိုအပ္လွ်င္ တရား
႐ံုးတြင္ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အသစ္မ်ားကို စမ္းသံုးရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါ ပါဝင္ေစရန္ႏွင့္ နည္း  
ပညာအသစ္ စတင္မိတ္ဆက္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအမ်ားစု၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္အတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းပညာ အသစ္ 
ကို အသံုးခ်မႈတို႔အား ခ်ိန္ဆတြက္ခ်က္သင့္သည္။ e-voting ႏွင့္ မဲေရျခင္းစနစ္တို႔တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ EVM (အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးစက္) မ်ားသည္ အျပစ္ရွာေဝဖန္သူမ်ားအၾကား မယံုၾကည္ 
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာမ်ားသည္ အလြယ္တကူ လွည့္ဖ်ားလိမ္ညာခံရႏိုင္သည္ 
ဟု ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ ထိုကိစၥသည္ အဆန္းမဟုတ္ပါ၊ အေမရိကန္တြင္ DRE (တိုက္႐ိုက္ဖမ္းယူေသာ 
အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္) ႏွင့္  EVM (အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးစက္) မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ ပံုမွန္အစီရင္ခံ 
တိုင္ၾကားေနက်ျဖစ္ေသာ မဲမ်ားမွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ခ်ိနဲ႔မႈမ်ားႏွင့္ ထိန္ခ်န္မႈမ်ားႏွင့္ 
အမွားအယြင္းဆိုင္ရာ ျပစ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီးျဖစ္သည္။
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ထိုစက္မ်ား၏ တိက်မႈႏွင့္ အရည္အေသြးသည္ ၎တို႔အား ဒီဇိုင္းဆြဲ၊ ပ႐ိုဂရမ္ထည့္၊ စမ္းသပ္ၿပီး 
ထိန္းသိမ္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူမ်ားေကာင္းသေလာက္သာ ေကာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမႈ ေပးႏုိင္ေသာ 
EVM (အီလက္ထရြန္းနစ္မဲေပးစက္) မ်ားႏွင့္ စတင္ထိေတြ႕ေစႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ ဤစာအုပ္ 
၏ အခန္း ၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ရွင္းလင္းေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူႏိုင္မႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးျဖစ္ရမည္။ ဥေရာပေကာင္စီ၏ ၂ဝ၁ဝ e-voting 
လက္စြဲစာအုပ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာတို႔ကို 
ေပးေလသည္။

မိမိ၏ ျပည္သူမ်ားကုိ ဝလင္ေအာင္ မေကြ်းေမြးႏိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဘဲ နည္းပညာအသစ္ 
မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ႏ္ုိင္ငံအေနႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ပါးနပ္သည္ဟု မေခၚထိုက္ေပ။ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ 
မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာစနစ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္မ်ားႏွင့္ 
အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာနည္းပညာအျမင့္စား 
မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏အျခားေသာ အေရးႀကီးဦးစားေပးမ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရးက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးထြက္ဆသင့္သည္။ စစခ်င္းေတြ႕ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းကုန္က် 
ေသာ စရိတ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို တျခားနည္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ခ်ိန္ထိုးသင့္သည္မဟုတ္ဘဲ 
ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေသာ လူအားကိုပါ တြက္ 
ဆရမည္။ တာရွည္ခံႏိုင္မႈကို သံုးသပ္ျခင္းသည္ ေရရွည္အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ရန္လိုမည္။

မဲေရတြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ 
ေသာ စနစ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးအတြက္ အဓိကပစ္မွတ္ထားေသာ အရာျဖစ္ျပီ အလိုအေလ်ာက္  
လုပ္ေဆာင္ေသာ စက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မဲမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ေရတြက္ေလသည္။ မဲတစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြက္ စာရြက္စာတမ္းစစ္ေဆးမႈ လမ္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိပါက ထိုအလိုအေလ်ာက္ 
ေရတြက္ေသာ မဲမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနေပလိမ့္မည္။ မဲေရတြက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲတြင္ အင္မတန္မွ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ ဝန္ထမ္း 
မ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္ အစစ္ေဆးခံႏိုင္ေသာ ပံုစံျဖင့္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းတို႔တြင္ အဆင့္အားလံုး၌ ပြင့္လင္းမႈရွိေစရန္သည္ လူကိုယ္တိုင္ 
မဲေရရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ေခြ်တာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေပ။ ၁၉၉၅ ႏွင့္ ၂ဝဝဝ တြင္ 
ဇန္ဇီဘာ၌ လုပ္သြားေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က လုပ္သြား 
ေသာပြဲတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ သူမ်ားကေျပာသည္မွာ မဲေရတြက္ျခင္းအဆင့္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
အရာမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုကာ မဲေရတြက္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ အေရးပါေၾကာင္းကို အထူးဂ႐ုျပဳ ေျပာဆိုသြား 
ေလသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ အမည္မသိသူမ်ားက အခ်ိဳ႕ေသာ မဲေရတြက္ရလဒ္မ်ား၏ ကိန္းဂဏန္း 
အခ်ိဳ႕ကို မဲ႐ံုမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ျခင္းက ျပႆနာစျခင္းျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံပါတီ 
မ်ား က ယူဆသည္မွာ ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။
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အခန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

• ထိေရာက္မႈႏွင့္ အလုပ္တြင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ လုပ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ EMB အေပၚတြင္ ဖိအားမ်ား ဆက္တိုက္သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

• တာရွည္ခံႏိုင္မႈဆိုသည္မွာ ယခုေရာေနာင္ပါ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ 
သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက် ထိုက္တန္ေသာ လက္ေတြ႕က်ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကုိ ဆိုလိုသည္။ ဒီမိုကေရစီ စတင္က်င့္သံုးကာစ အသစ္ 
အဆန္းျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုအရာသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

• EMB မ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်
ရမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မႈ ခိုင္မာေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ၊ အဖြဲ႕အစည္းအရ၊ လူမႈႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ သေဘာသဘာဝအရ တာရွည္ခံႏိုင္မႈရွိေစရန္ ခ်ိန္ရြယ္ထားရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း 
ပံုေသတည္ေဆာက္ထားေသာ တည္ေဆာက္ပံုရွိရန္ မလိုအပ္ပါ။

• တာရွည္ခံႏိုင္မႈ၏ အဓိကပါဝင္ေသာ အရာမ်ားမွာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူ႔အရင္းအျမစ္ တာရွည္ခံျခင္းဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

• EMB တစ္ခု၏ တာရွည္ခံမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆိုင္ရာတို႔ကို ျပည့္စုံစြာရွင္းျပထားေသာ ပံုရိပ္ 
တစ္ခုသည္ ရွိရွိသမွ်ေသာအဓိကပါဝင္သည့္အရာမ်ားကို တိတိက်က် သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား 
ေပါင္းစပ္ထားမွသာလွ်င္ အဓိပၸာယ္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

• စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တစ္ဦးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ EMB အား တာရွည္ခံမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေလသည္။

• ဒီမိုကေရစီရကာစ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ 
အတည္အတံ့ရွိမႈသည္လည္း EMB ၏ တာရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈအေပၚ ဆိုးက်ိဴးမ်ားသက္ေရာက္ 
ေစႏိုင္ေလသည္။

• အလွဴရွင္မ်ား အေနႏွင့္ လည္း ၎တို႔၏ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ EMB ၏ တာရွည္ခံႏိုင္မႈအား 
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအား လႊဲေျပာင္း 
ေပးရန္အတြက္ EMB  ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ပူးေပါင္းဦးေဆာင္ျခင္းမွ 
တစ္ဆင့္ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

• နည္းပညာအသစ္မ်ားသည္ EMB မ်ားကိုျမဴဆြယ္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ 
မႈရွိႏိုင္ေသာ္လည္း EMB မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ေရရွည္အသံုးဝင္မႈႏွင့္ EMB ၏ တာရွည္ခံႏိုင္မႈကို 
သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဗဟိုျပဳေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္လိုသည္။ EMB တစ္ခုအေနႏွင့္ မည္သည့္နည္းပညာအသစ္ကို အသံုးခ် 
ရမည္ဟူေသာ အတိုင္းအတာသည္ ႏိုင္ငံ၏ရင္းျမစ္မ်ား ၾကြယ္ဝမႈအဆင့္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္ 
ႏွင့္အမွ် ရႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အေပၚတြင္မူတည္သည္။

• တာရွည္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်ိန္ရြယ္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔၏ 
နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရျခင္းႏွင့္ မဲစီ 
စဥ္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားျပား၊ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရြးခ်ယ္မႈကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္လိမ့္မည္။ EMB မ်ား 
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အေနႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးအဆင့္ႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ 
ေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူမႈ-ႏိုင္ငံေရး တာရွည္ခံမႈတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ 
အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။

• လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ၎တုိ႔၏ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ EMB ၏ အဓိက 
အႀကီးမားဆံုးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။ လူ႔အရင္းအျမစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 
ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား မရွိေတာ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မွတ္ 
ဉာဏ္က်န္ရွိေနျခင္းသည္ EMB တာရွည္ခံမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ 
သည္။

• ထိေရာက္ေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းဆုိင္ရာ ဒီဇိုင္း၊ အေထာက္အပံ့ရယူမႈႏွင့္  မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 
အရာမ်ားႏွင့္ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈႏွင့္ သတ္တမ္းလည္ပတ္မႈ သံုး 
သပ္ခ်က္ကဲ့သို႔ အရာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒမ်ားသည္ EMB ၏ 
တာရွည္ခံႏိုင္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးျပဳေလသည္။
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ေဒတန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ဟု လူအသိမ်ားေသာ အေထေထြမူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ 
စာခ်ဳပ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၉၅ တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ 
ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားရွိစစ္ပြဲကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္သည္ 
ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားကို ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ထားေသာ ပံုစံအေရာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးထားေလသည္။  
BiH ျပည္ေထာင္စု (F BiH) ႏွင့္ Republika Srpska (RS) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ BiH ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေဒသ 
ဆယ္ခုပါဝင္ၿပီး ဘယာေခၚ ခ႐ိုင္သည္ ျပည္တြင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ အဖြဲ႕အျဖစ္ အထူး အခြင့္ 
အေရးရထားေလသည္။ တို႔အျပင္  BiH တြင္ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္ကိုယ္စားျပဳေသာ 
အဖြဲ႕အျဖစ္ အထက္လႊတ္ေတာ္႐ံုးကို တည္ေထာင္ထားၿပီး ၎တြင္သိသာထင္ရွားေသာ အာဏာလုပ္ပိုင္ 
ခြင့္မ်ားရွိသည္။

ေဒတန္သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွတ္ ၄၊ BiH ၏ အေျခခံဥပေဒအရ 
ေဘာ့စနီးယက္မ်ား ခ႐ိုအက္မ်ားႏွင့္ ဆာ့ဘ္မ်ားကို “အေျခခံဥပေဒပါ” လူသားမ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳ
ထားၿပီး BiH ၏ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔၏ ခံယူထားေသာ ႏိုင္ငံသားအမည္ကို အျခားေသာ 
အမည္ေျပာေလ့မရွိၾကေခ်။ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွတ္ ၃ တြင္ ဥေရာပလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ဆိုင္ရာအသင္း (OSCE) ၏ပထမဆံုးစစ္အလြန္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဦးစီးစီမံေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ 
ေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ မူေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးေလသည္။

BiH ရွိ  OSCE (ဥေရာပ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာအသင္း) သည္ ၁၉၉၆-
၂ဝဝဝ အတြင္း စုစုေပါင္းေရြးေကာက္ပြဲေျခာက္ခုကို ဦးစီးစိမံေပးခဲ့ေလကာ ေအာက္ပါ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို 
လည္း တည္ေထာင္ခဲ့ေလသည္ : စီရင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (PEC)၊ ေရြးေကာက္ပြဲအယူခံဝင္ရာ 
ဆပ္ေကာ္မရွင္ (EASC) ႏွင့္  မီဒီယာကြ်မ္းက်င္ေရးေကာ္မရွင္ (MEC) တို႔ျဖစ္ၿပီး BiH တစ္ေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ 

* မူရင္း လက္စြစဲာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဗီးနားႏ္ုိင္ငံ၏ျဖစ္ရပ္ကုိေလ့လာႏုိင္သည္။ Domenico Tuccinardi, 
‘ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနား: လြတ္လပ္ေသာပံုစံအတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာျဖစ္ရပ္’, ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒီဇိုင္း: 
International IDEA လက္စြဲစာအုပ္ (Stockholm: International IDEA, 2006), စာမ်က္ႏွာ ၁၉၆-၉၉။ 
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OSCE (ဥေရာပ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာအသင္း) ႐ံုးမ်ားအတြက္ပါ ပါသည္။ ျမဴနီ 
စီပယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ျမဴနီစီပယ္အဆင့္တြင္ တည္ေထာင္ထားၾကေလသည္။

PEC ( စီရင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးမွ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအထိ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံုေဖာ္ေသာစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးေလသည္။ BiH ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ ၂ဝဝ၁တြင္ စတင္က်င့္သံုးေလ 
သည္။ BiH ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးစီမံေရးမ်ားအတြက္ တာဝန္ 
ယူေလသည္။ ထိုေကာ္မရွင္သည္ BiH ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ 
ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဥပေဒမူေဘာင္

ေနာက္ဆက္တြဲထပ္တိုးခ်က္ အမွတ္ ၃ ႏွင့္ PEC (စီရင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားသည္ ယေန႔ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျပဳခ်က္မ်ား၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည္။ BiH 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ (BiH EL) သည္ ၂ဝဝ၁ တြင္ စတင္က်င့္သံုးသည္။ ၎သည္ ႀကီးမားလွေသာ 
ေအာင္ျမင္မႈကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္  

BiH ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ BiH အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အစိုးရေအာက္ပိုင္းရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားမွ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား BiH ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ စီရင္စုအဆင့္အလိုက္ျပ႒ာန္းထားေသာ 
ထပ္တိုးဥပေဒ ၁၃ ခ်က္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားသည္ BiH ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားကို စည္းမ်ဥး္ သတ္မွတ္ေန 
ေသာ အေရးအႀကီးဆံုးေသာအက္ဥပေဒမ်ားမွာ -

၁။ ေနာက္ဆက္တြဲထပ္တိုးခ်က္ ၃ : ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၊ BiH အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံု၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလိုက္နာျခင္း

၂။  BiH အေျခခံဥပေဒ
၃။  RS အေျခခံဥပေဒ
၄။ BiH ၏ ဘယာေခၚ ခ႐ိုင္၏ ျပ႒ာန္းဥပေဒ ၊ BiH ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသလည္း 

ျဖစ္ေသာအရာ
၅။ ေျပာင္းလဲခ်က္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ ၁၆ခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ BiH ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ
၆။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း BiH သမၼတရာထူးအတြက္ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးကုိ လစ္လပ္ 

ေသာေနရာတြင္ ျဖည့္ေပးေသာ ဥပေဒ
၇။ RS ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ
၈။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ BiH အတြင္း ျမဴနီစီပယ္ ျမိဳ႕ဝန္ကို တာဝန္မွရပ္ဆိုင္းျခင္း အစားထိုးျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ 

ေသာ ဥပေဒႏွင့္
၉။ BiH ၏ ဘယာေခၚ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ
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အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု

BiH ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒက်င့္သံုးၿပီး ခ်က္ျခင္းဆိုသလိုပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရး၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေနေသာ ပထမဦးဆံုးေသာ BiH ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးတြင္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းေကာင္းရွိေသာ OSCE (ဥေရာပလံုျခံဳေရး 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာအသင္း) ၏ ဝန္ထမ္းေနရာတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးကို 
ခန္႔အပ္ထားၿပီး ေလာေလာလတ္လတ္ တည္ေထာင္ထားေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ပင္မ 
တြင္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းေစသည္။

BiH ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (ယခုတြင္ BiH ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ CEC) တြင္ အဖြဲ႕ဝင္  
ခုနစ္ဦးရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ထိ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈရွိေသးသည္။ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ 
မရွင္အဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ BiH ဘယာေခၚခ႐ိုင္၏ ေကာ္မရွင္တို႔ျဖစ္  
ၾကၿပီး ျမဴနီစီပယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေနာက္ဆက္တြဲပါလာေလသည္။ ေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္မူ 
မဲ႐ံုေကာ္မတီမ်ားရွိၾကၿပီး သူတို႔ကိုေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အဆိုတင္သြင္းခ်က္ 
အရ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

BiH ရွိ ျမဴနီစီပယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါဝင္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအလိုႏွင့္အညီ  ႏိုင္ငံ၏ တည္ေဆာက္ပံုကို ထင္ဟပ္ေစရမည္။ ၁၉၉၁ မွ 
ေနာက္ဆံုးေကာက္ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းကိုပါ ထည့္သြင္းထားၿပီး က်ား၊မ လိင္အခ်ိဳးညီစြာ ကိုယ္စား 
လွယ္ျပဳႏိုင္ရန္လည္း ပါဝင္သည္။

EMB ၏ တာဝန္မ်ား

BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ အင္အားေကာင္းၿပီး ပမာဏႀကီးမားလွေသာ 
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုကာ သိသာထင္ရွားကြဲျပားေသာ ပံုစံတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေလသည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားအျပင္ BiH CEC သည္ အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ရန္လည္း အာဏာရွိေလကာ(ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ FBiH ႏွင့္ BiH ၏ ဘယာေခၚ ခ႐ိုင္အတြင္း) 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဘ႑ာေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားပါ အပါအဝင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ေကာင္စီမွ ခ်မွတ္သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) သည္ 
တင္သြင္းလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) 
တြင္းရွိ ဥကၠ႒ေလာင္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီးေလာင္းမ်ားသည္ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိကို စစ္ေဆးေပးရေလသည္။ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒအရ BiH CEC(ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္) သည္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေလာင္းမ်ား
ကို စစ္ေဆးေလသည္။

BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ 
ေသာကိစၥမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
က်င့္သံုးျခင္း၊ တိက်မႈရွိရန္အတြက္ တာဝန္ယူျခင္း၊ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပုံတင္စာရင္းကို အရည္အေသြး 
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ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ၿပီး အသစ္ထပ္မံမြမ္းမံျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏စာရင္းကို စစ္ေဆးျခင္း၊ မဲစာရြက္မ်ား၏ ပါဝင္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ပံုစံမ်ားကို ဆံုးျဖတ္စစ္ 
ေဆးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အဆင့္ဆင့့္အလိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
ထုတ္ေဝျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အားလံုး၏ ပူးေပါင္းစီမံမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ မဲ႐ံုေကာ္မတီမ်ား၊ ရာထူးမဲအႏိုင္ရရွိေသာသူအား ေထာက္ခံ 
ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ စာရင္းဇယားမ်ား ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းႏွင့္ မဲ 
ဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ခန္႔အပ္ပံုမ်ား

BiH CEC(ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦး ရွိေလသည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ 
အေျခခံဥပေဒပါ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးစီ( ေဘာ့စ္နီယက္၊ ခ႐ိုအက္ႏွင့္ ဆာ့ဘ္) တုိ႔အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး 
စီရွိၿပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ကိုယ္စားျပဳၾကေလသည္။ BiH CEC ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပါလီမန္က 
ခုနစ္ႏွစ္ သက္တမ္းျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာေသာ လစ္လပ္ေနရာ ခန္႔အပ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အထူးပါလီမန္ ေကာ္မရွင္မွေရးဆြဲထားေသာ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားစာရင္းကို အသံုး 
ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ BiH CEC ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ျခင္းခံႏိုင္ၿပီး ၎၏သမၼတ 
ေနရာ ရာထူးသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ၂၁လတစ္ခါ လွည့္လည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဌာန၏ ေကာ္မရွင္ 
သည္လည္း RS အတြင္းတြင္ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း BiH ျပည္ေထာင္စုအတြင္းတြင္ေတာ့ 
မပါပါ။

ျမဴနီစီပယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦး၊ ငါးဦး၊ ခုနစ္ဦး အစရွိသည္ျဖင့္ 
ရွိၾကၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေရအတြက္သည္လည္း ဗဟို မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထား 
ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အေရအတြက္အလိုက္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မရွင္မ်ားသည္ 
လည္း ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီမွလက္ခံျခင္း ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး BiH CEC ၏ လက္ခံမႈ ရွိ၊မရွိ 
ေအာက္တြင္တည္ရွိကာ ေနရာလစ္လပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာစာအေပၚတြင္ မူတည္သည္။

မဲ႐ံုေကာ္မတီသည္ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦးမွ ငါးဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 
အဆိုတင္သြင္းခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းအတြက္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

BiH CEC အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတြင္ ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္း ၇ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး 
အမ်ားစုမွာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကကာ၊ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ဦးစီးစီမံေရးဆိုင္ရာ အအေထာက္အကူမ်ား 
ေပးေလသည္။

EMB ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ

BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲဌာန) ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ BiH အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြင္းတြင္ ရွိေလသည္။ ေအာက္ပုိင္းရွိ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ား၏ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြသည္ ဌာနမ်ား၊ ေဒသဆို္င္ရာႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္တို႔၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ အတြင္းတြင္ရွိေလသည္။

BiH ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)
သည္ ၎၏တာဝန္မ်ားကို ျဖည့္စြမ္းရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံမႈမ်ားကို ခ်မွတ္လက္ခံထားေသာ 
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ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြင္း ေဆာင္ရြက္စီမံရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ေပးထား 
ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဦးစီးစီမံရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားမွာ အခ်ိန္မွမေရာက္ေသာေၾကာင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးအေနႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။ အမည္တပ္ေျပာရပါလွ်င္ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ေၾကျငာအၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာ 
ဘ႑ာေငြမ်ားကို အၿပီးခ်ေပးရန္ တရားဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးရက္ရွိေသာ္လည္း ေနရာ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဒုကၡျဖစ္ေစခဲ့သည္။  
(ဥပမာ- ၾသဂုတ္ ၂ဝ၁၁ တြင္ ထရာဗ္နစ္ႏွင့္ မတ္လ ၂ဝ၁၂ တြင္ ႏိုဗီဂရတ္ ဆာရာေယဗိုေတြ ျဖစ္သြား 
သကဲ့သို႔)

ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြင္းတြင္ ခ်ေပးထားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားအျပင္ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္) အေနႏွင့္ အလွဴရွင္တို႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို သံုးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ 
ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ (ဥပမာ - USAID၊  ဥေရာပ ေကာင္စီ (COE)၊ OSCE (ဥေရာပရွိ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာအသင္း)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  IDEA  (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြး 
ေကာက္ ပြဲဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရးအသင္း)၊  ဆာရာေယဗိုရွိ အခ်ိဳ႕ေသာသံ႐ံုးမ်ား)  ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား 
ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္စုစည္းျခင္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပါင္းစုထားေသာ စနစ္ (IEIS BiH) ကို တည္ေဆာက္ျခင္း 
ကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာအသစ္မ်ားသည္လည္း စတင္အသံုးျပဳလာၾကေလသည္။ 
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် BiH CEC ၏ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ BiH အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဘ႑ာေငြမ်ား ထုတ္ေပးလာျခင္းမ်ိဳး 
ျဖစ္လာေလသည္။

EMB(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကြ်မ္းက်င္မႈျဖင့္ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအား ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ၿပီး BiH ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပရေလသည္။  
ထိုအစီရင္ခံစာ အတြင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအတြက္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အဆံုးသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေလသည္။ BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ 
ခံစာမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ကိုင္စြဲထားၾကသလို BiH CEC (ဗဟို 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားေအာက္တြင္ရွိေသာဥပေဒမ်ားအား ေျပာင္းလဲမည္။ ျဖည့္ 
စြက္မည္ဆိုပါက အျပန္အလွန္စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္မ်ားမွပင္ စရေလသည္။

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္႐ံုးသည္လည္း ပံုမွန္ဆိုသလိုပင္ BiH CEC ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလသည္။ ၎အေနႏွင့္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိႏွစ္စဥ္ BiH အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စာရင္းစစ္ရာတြင္ 
အင္မတန္မွရွားပါးေသာ သက္ဆိုင္ရာတင္ဒါေခၚယူျခင္းမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ရယူျခင္းႏွင့္ ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္စဥ္တို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ရထားေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့့္ 
BiH တရား႐ံုး၏ အယူခံတရား႐ံုးဌာနခြဲမွ အာမခံထားေလသည္။ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးသည္ (ေရြးေကာက္ပြဲ 
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ဥပေဒအတြင္းျပထားသည့္အတုိင္း) သူ၏ အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက ခ်ိဳးေဖာက္ခံရအၿပီး ၄၈ နာရီ 
အတြင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားႏိုင္ေလသည္။ ျမဴနီစီပယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပထမဆံုးတာဝန္ယူဆံုးျဖတ္ရေသာဌာနျဖစ္ၿပီး BiH CEC 
(ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ လုပ္ေဆာင္မႈေအာက္တြင္ရွိကာ ၎ပထမဆံုးတာဝန္ယူရေသာ ခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ၎တို႔၏တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း 
၊လူတစ္ဦးကို အၾကမ္းဖက္ေစ၊ မုန္းတီးေစေသာ အျပဳအမူမ်ိဴးျပဳမူေစရန္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေစရန္လႊမ္းမိုးေသာ 
စကားမ်ိဳးကို ေျပာဆိုျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး လိမ္ညာကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၏တည္ျငိမ္မႈကို အံုၾကြေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ 
ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ အယူခံဝင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံုမွန္ႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ BiHH တရား 
႐ံုးအတြင္းတြင္၊ ဒုတိယအဆင့္ ေျဖရွင္းေသာဌာနအေနႏွင့္ တင္ၾကားခဲ့ေသာ အယူခံမ်ားအနက္ ၉၇ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းေသာ စီရင္ခ်က္မ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အတည္ျပဳရာတြင္ သက္ 
ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္မႈ 

BiH  ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းပင္ BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ 
မရွင္) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရး၊ ေရြးေကာက္ၿပီး ခန္႔အပ္ထားေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားခ်ၿပီး ပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနရေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ  
အပိုင္းမ်ားသည္ ဘ႑ာေငြမလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ အျမဲတမ္းျပည့္ျပည့္ဝဝ အေကာင္အထည္မေဖာ္ 
ႏိုင္ေသာ္ျငား ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးအတြက္ စီမံကိန္းခ်ထားေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ်ားသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ ေပၚေလ့ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရွိေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ပံုမွန္လုပ္ေနၾကျဖစ္ေသာ ျမဴနီစီပယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးကိုျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ျမဴနီစီပယ္နယ္အားလံုးတြင္ ျမဴနီစီပယ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း ျမဴနီစီပယ္ျမိဳ႕ဝန္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီတြင္ ေလ့က်င့္သင္ 
ၾကားျခင္း ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။

BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဝန္မ်ား၏ ေလ့က်င့္  
သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္အား ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရွင္ဆန္မႈကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ 
ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ BiH ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္ဌာနမွ ဦးစီးေသာ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ရေလ့ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမ်ား၏ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈသည္ BiH အတြင္းရွိ အစိုးရႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပေသာ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အလားတူပြဲမ်ား၏ 
အေထာက္အပံ့ကို ရယူရေလသည္။ အဓိကအေရအႀကီးဆံုးေသာ လက္တြဲသူမွာ BiH ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အရာရွိမ်ား အသင္း (AEOBiH) ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ရလဒ္အေနႏွင့္ မဲ႐ံုေကာ္မတီ 
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အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဒုအရာရွိမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ပံု လုပ္ေဆာင္နည္းလမ္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၁တြင္ 
စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရး၏ လုပ္ငန္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားသည့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲၿပီးတိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာလ်က္ရွိသည္။

မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

လုပ္ငန္းလူသိျခင္းႏွင့္ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ အင္တာနက္၊ စာနယ္ဇင္း ရွင္း 
လင္းပြဲ၊ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းထုတ္ေဝခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားလက္ခံ 
ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ေလသည္။ BiH CEC သည္ လြတ္လပ္စြာသတင္း 
ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာဘက္မွတိုင္ၾကားေသာ မည္သည့္တိုင္ၾကားခ်က္မႈမ်ိဳးကိုမွ မခံရေသး 
ေခ်။ BiH ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ BiH CEC သည္ ေရြးေကာက္ပြဲစတင္ ေၾကျငာသည့္ရက္မွစၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔ ေရာက္သည့္အထိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ 
ကိုယ္စားလွယ္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ထုတ္ 
ေဝခဲ့သည္။ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းသည္ မွ်တ၊ ညီညြတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေခါင္းစဥ္မ်ားကို မွ်မွ်တတ တင္ျပေရး 
ျဖစ္သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္မီဒီယာ၏ ႐ႈေထာင့္ကို  BiH စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္း ဆက္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ယေန႔ထိႀကီးမားေသာ ေဖာက္ဖ်က္မႈ 
မေတြ႕ေသးပါ။ BiH စာနယ္ဇင္းေကာင္းစီသည္လည္း ပံုႏွိပ္ႏွင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး 
စာ႐ႈသူမ်ားႏွင့္ ထိုမီဒီယာမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေပးေလသည္။

အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

BiH CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္အတြင္း တိုးတက္ေရး 
အေပၚ ေခတ္ႏွင့္အညီေျပာင္းလဲေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ်ေဝရန္အတြက္ ခ်ိန္ရြယ္ၿပီး အဆက္အသြယ္မ်ားကို တည္ေထာင္ထား 
ေလသည္။ BiH CEC သည္လည္း ဥေရာပရွိ အျခားေသာ BiH အတြင္းရွိ အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္သည္။

တာရွည္ခံႏိုင္မႈ

၎၏ တရားဝင္ခ်မွတ္ထားေသာ အရည္အေသြးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္အတြက္ 
BiH CEC သည္  ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးျမႇင့္မႈဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

နည္းပညာသစ္မ်ား

၂ဝဝ၁ခုႏွစ္မစၿပီး BiH CEC အေနႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာသစ္ 
မ်ားကို မိတ္ဆက္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားေလသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ေျခလွမ္းမွာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕က မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးကို ေနာက္သုိ႔လႊဲေျပာင္း 
ေပးအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး IEIS (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပါင္းစုထားေသာစနစ္) BiH 
ကို တည္ေထာင္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ BiH CEC သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈ 
ပံုစံမ်ားကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး IEIS (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
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ေပါင္းစုထားေသာစနစ္) BiH ပေရာဂ်က္၏ တတိယႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေသာ အဆင့္ကို ၿပီးေျမာက္လက္စသတ္ 
ေရးျဖစ္ကာ BiH အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာဘတ္ဂ်က္ 
ေငြမ်ား အမွန္တကယ္ရွိေရးပင္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

BiH CEC အေနႏွင့္ BiH ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္သို႔ သင့္ေတာ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စတင္တင္ 
သြင္းခြင့္ရွိၿပီး ၎၏တရားစီရင္ေရးေအာက္တြင္ရွိေသာဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေသာ အပိုင္းမ်ား 
ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ပါလီမန္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ရွိေသာ္လည္း ပါလီမန္ 
လႊတ္ေတာ္ကသာ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အရာရာအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
အၾကားရွိ ဆႏၵႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္ အေပၚတြင္မူတည္သည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား

၎တည္ေထာင္စဥ္ကာလတြင္ ၎အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သိသာ 
ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၎ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ၊ 
အနိမ့္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရး၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္ အလက္ဆိုင္ရာမွ်ေဝေရးတို႔တြင္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္း (တိုင္းျပည္ျပင္မမွ မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ားႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အထူးအကူအညီ လိုအပ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို 
အာ႐ံုစိုက္ျခင္း) ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျပင္ဆင္ျခင္း၊ မဲစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာသစ္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၎သည္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သို႔ ေအာင္အာင္ျမင္ျမင္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒသတစ္ခု 
လံုးအတြက္ စံနမူနာယူစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ BiH CEC ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ တားျမစ္ 
ထားေသာ အရာမ်ားလည္းရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒက အစိုးရတစ္ရပ္ တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မသတ္မွတ္ထားေသာ 
ေၾကာင့္ BiH CEC သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္မ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက လိုက္နာ 
ရန္က်န္ရွိခဲ့သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ သြားေရာေႏွာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အထူးအေရးစိုက္ရန္လိုေသာ ကိစၥမွာ ျမဴနီစီပယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ နည္းလမ္းမ်ား မရွိေသာအခါ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရး ျပႆနာ 
ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေငြမ်ား ရရွိ 
ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုသတ္မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။
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က်မ္းကိုးမ်ား

BiH Central Election Commission, Report on Implementation of the Laws under Jurisdiction 
of the BiH CEC for 2004–2011, available at <http://www.izbori.ba>

General Framework Peace Agreement in BiH—the Dayton Peace Agreement, USAID

Election Law of Bosnia and Herzegovina 

Law on Election, Termination, Recall and Replacement of Municipal Mayors in 

the Federation of BiH 

Election Law of RS 

Election Law on Brčko District of BiH 

Law on Conflict of Interest in Governmental Institutions of Bosnia and Herzegovina 

Law on Conflict of Interest in Government Institutions in Brčko District of BiH 

Law on Council of Ministers BiH 

Law on Political Party Financing 
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာစ မၾကာေသးေသာ ယူကရိန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ EMB တည္ေထာင္ 
ၿပီးေနာက္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ပထမဆံုးေသာ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားလွသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္  သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ အေရးပါအရာေရာက္ခဲ့သည္။ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ (CEC) ကို ၁၉၉၇ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၎၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ တျဖည္းျဖည္း တုိးျမႇင့္သြားေလသည္။ ၁၉၉၈၊ 
၁၉၉၉ ႏွင့္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ CEC 
(ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကို သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ ေကာင္းမြန 
သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ စိုးရိမ္ပူပန္ေသာအခ်က္မ်ားကိုမူ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၎ထံတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္မႈရွိေသာ္လည္း အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ 
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သက္ေသခိုင္လံုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလိမ္လည္မႈဟု စြဲဆိုမႈသည္ လိေမၼာ္ေရာင္ 
ေတာ္လွန္ေရးဟူ၍ျဖစ္လာၿပီး တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွရရွိထားေသာ  ရလဒ္မ်ားကို ျပန္ပယ္ဖ်က္ကာ မဲကို ဒုတိယ
အႀကိမ္ျပန္လည္ေကာက္ခံေစခဲ့သည္။ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရလဒ္မ်ားကို မေလ်ာ္မကန္ျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၏ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ခံလိုက္ရကာ 
ဆႏၵမဲကို ျပန္လည္ေကာက္ခံရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္အသစ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရသည္. ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး 
ထို CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဦးစီးစီမံလာခဲ့သည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္

၁၉၉၇ အေျခခံဥပေဒသည္ ပါလီမန္ (Verhovna Rada ) ကို CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)
အား ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ခြင့္ကို ေပးထားေသာ္လည္း ၎၏ အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ မည္သည့္အေသးစိတ္ေျပာၾကားခ်က္မွ ေျပာမထားဘဲ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
ဥပေဒအတြင္းတြင္  ေဖာ္ျပထားသည္မွာ CEC  (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အား “ပံုေသဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ေကာလိပ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ဌာန” တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ထားေလသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ CEC 
(ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာ အဓိကစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းခ်က္ 
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ထုတ္ထားသည္မွာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒရွိရမည္။ တရားဥပေဒႏွင့္ ေဘာင္ဝင္ရမည္၊ လြတ္လပ္ရမည္၊ လုပ္ငန္း 
စဥ္ကို ေရွး႐ႈရမည္၊ အရည္အခ်င္းရွိရမည္၊ ပညာရွင္ဆန္ရမည္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရမည္၊ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္း ခိုင္လံုရမည္၊ ပြင့္လင္းမႈရွိၿပီး အမ်ားသူငါသိျမင္ႏိုင္ရမည္ ဟုျဖစ္သည္။ 
၎သည္လည္း CEC တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္သလို ေကာ္မရွင္ 
အရာရွိမ်ား၏ အာဏာႏွင့္ အဆင့္အတန္းကိုလည္း စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ေလသည္။ CEC သည္လည္း 
၎၏လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုက်င့္သံုးၿပီး ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားက ၎၏အတြင္းပိုင္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စဥ္တို႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေလသည္။ ယူကရိန္း 
ႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားမွာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမေရးဆြဲရေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ CEC (ဗဟို 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) ၏ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ၊ ျမိဳ႕အဆင့္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၏ 
လုပ္ပိုက္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားထဲတြင္ အက်ယ္ရွင္းျပထားေလသည္။ CEC( ဗဟို 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)သည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္ ပါဝင္သူအားလံုးအား ဥပေဒအရ ခ်ည္ 
ေႏွာင္ထားေသာ ၎လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကြ်မ္းက်င္ရာကိစၥမ်ားအတြင္းရွိကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေလသည္။

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု

CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဥကၠ႒တစ္ဦး၊ ဒုဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ၎တို႔ 
အတြင္းမွ မဲမ်ားရာဘက္ကိုလိုက္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဥကၠ႒သည္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနကို ဦးေဆာင္ေလသည္။ အတြင္းေရးမွဴးသည္ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္) အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ၎၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲၿပီး လူထုမီဒီယာ 
အတြင္းသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ေဝျခင္း ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ကို ပံုေသခန္႔အပ္ဝန္ထမ္း ၂၅ဝ ခန္႔ရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနမွ အေထာက္အပံ့့ျပဳေလသည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန  
ကိုလည္း ဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕မ်ားခြဲလိုက္ၿပီး CEC ၏မူညီေသာေနရာမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ တာဝန္ 
ေပးအပ္ထားေလကာ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာဌာန၊ ဥပေဒေရးရာဌာန၊ အိုင္တီဌာနအေထာက္အပံ့ရယူေရး 
ဌာန၊ စာရြက္စာတမ္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာဌာနႏွင့္ အျခားတို႔ျဖစ္သည္။ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ 
မရွင္) မွ တင္သြင္းေသာ ျပည္တြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စာရင္းေရးသြင္းျခင္းစနစ္ (SVR) ကို သီးသန္႔ 
ေထာက္ပံ့ေရးဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွ ထိန္းသိမ္းေပးထားေလသည္။ CEC သည္ ပင္မဌာနတစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး 
ဥပေဒက ၎ကိုလုိအပ္ပါက ၎၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြအတြင္းတြင္ ေဒသဆုိင္ရာကိုယ္စားျပဳ႐ံုးမ်ား တည္ 
ေထာင္ႏိုင္ခြင့္ကို ေပးထားေသာလည္း ေဒသဆိုင္ရာ ႐ံုးဌာနမရွိေခ်။

CEC သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ပံုေသသတ္မွတ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနျဖစ္ 
သည္။ အဆင့္နိမ့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္  ေရြးခ်ယ္ခံအဆင့္မွာ  
ႏိုင္ငံေရးရာထူးယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအထိ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ား

ေကာ္မရွင္အား ဥပေဒမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၏ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ 
အတြက္ ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ ထိုအထဲတြင္ မဲဆြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ဘ႑ာေငြစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 
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ပါတီမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားက ကိုက္ညီေအာင္ လိုက္နာရန္လည္းလိုအပ္သည္။ CEC သည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္နယ္နိမိတ္မ်ားဖန္တီးျခင္းႏွင့္ SVR (ျပည္တြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စာရင္းေရး 
သြင္းျခင္း) အား ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။ ၎သည္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းအတြက္လည္းတာဝန္ရွိၿပီး ၎ လုပ္ေဆာင္ရ 
ေသာ နယ္ပယ္အတြင္းရွိ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ 
လည္း တာဝန္ရွိေလသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္သမၼတႏွင့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ 
ပြဲေကာ္မရွင္)သည္ အဆင့္နိမ့္ေ ရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဝင္ 
ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မဲဆြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ 
ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ေၾကျငာျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးကို စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ျဖစ္ 
ေျမာက္ေစေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံလံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအတြက္ CEC(ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေ 
ကာ္မရွင္)သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ ျမိဳ႕အဆင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအတြက္မူ 
ေကာ္မရွင္ဘက္မွ မဲစာရြက္ပံုစံကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးၿပီး အႀကံေပးေသာက႑ေလာက္ကိုသာ တာဝန္ 
ယူေတာ့သည္။ ျမိဳ႕အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ CEC သည္ အဓိကအားျဖင့္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေသာ 
တာဝန္ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ပံု

ေကာ္မရွင္တြင္ သမၼတမွ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္မွ ခုနစ္ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ခန္႔အပ္ထား 
ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦး ပါဝင္သည္။ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားကို ေရြးေကာက္ရာတြင္ ဥပေဒက သမၼတကို 
လိုက္နာရန္ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ ပါလီမန္အတြင္းရွိ အတိုက္အခံအင္အားစုႏွင့္ အုပ္စုကြဲမ်ား၏ တင္သြင္း 
ေသာ အဆိုမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျပ႒ာန္းထားေလသည္။

ေကာ္မရွင္ အရာရွိမ်ားသည္ အနည္းဆံုးအသက္ ၂၅ ျပည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္တြင္းသံုးေသာ 
ဘာသာစကားကို နားလည္ရမည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔ကို ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳမီအနည္းဆံုး ၅ႏွစ္ ယူကရိန္းတြင္းေန
ထိုင္သူျဖစ္ရေလမည္။ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အနည္းဆံုးအျခားေသာ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) 
အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးတို႔သည္ ဥပေဒတြင္ တကၠသိုလ္အဆင့္ ဒီဂရီတစ္ခုရထားရမည္။ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားသည္ 
မည္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးတြင္မွ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိသကဲ့သို႔ မည္သည့္ 
ပါတီဝင္အျဖစ္မဆုိ ဝင္ထားပါကလည္း ဆိုင္းငံ့ရပ္တံ့ထားရမည္။ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားသည္ တရားဥပေဒ 
ကိုထိန္းသိမ္းရန္၊ ပါတီဘက္လို္က္မႈမရွိေသာ ရပ္တည္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို 
မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္ရန္၊ လုပ္ငန္းဦးတည္ခ်က္ကို ေရွ႕ထားရန္ႏွင့္ အဂတိကင္းစင္ရန္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ က်မ္းက်ိန္ထားရသည္။ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားႏွင့္ CEC (ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ဝန္ထမ္း 
မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းရာထူး အဆင့္ရွိေလသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

CEC(ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနႏွင့္ အေထာက္အပံ့  
ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ေငြထဲမွ တိုက္႐ိုက္ ဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့ရရွိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ၎၏ႏွစ္စဥ္အသံုးစရိတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္အသင္းသို႔ 
တင္သြင္းရေလသည္။
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မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

ဥပေဒက ေကာ္မရွင္ကို ေလွ်ာက္လႊာႏွစ္မ်ိဳးလက္ခံရန္အတြက္ အမိန္႔ခ်မွတ္ထားေလသည္  
(၁) ေရြးေကာက္ပြဲရပိုင္ခြင့္မ်ား ကိုက်င့္သံုးရာတြင္ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အေထာက္အပံ့ 
ကို ေတာင္းခံေသာ လက္မွတ္ေရးထိုး ဆႏၵျပဳစာမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း 
ေပးျခင္း (၂)  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာ္ပါသည္ဟူေသာ စြဲဆိုသည့္တိုင္ၾကားစာတို႔ 
ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ ေအာက္အဆင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ရပ္မ်ားကို တိုင္ၾကားခ်က္ 
တိုင္ၾကားစာမ်ားကို တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုႏွစ္ဖက္ခြေနေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ႏိုင္ငံ
တကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက အေၾကာင္းမခိုင္လံုဘဲ ပယ္ခ်ခံႏိုင္ရသည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ပံုမွန္ 
မဟုတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟူေသာရလဒ္တို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို 
ကိုင္စြဲကာ ေဝဖန္ခဲ့ၾကေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ လကၡဏာမ်ားပါဝင္ေသာ 
တိုင္ၾကားစာမ်ားကို CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မွ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး အာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ လႊဲေပးလိုက္ေလသည္။

ပညာရွင္ဆန္မႈ

CEC (ဗဟုိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ဌာန 
တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေလသည္။  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ 
ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ေျဖၾကားသူ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ေထာက္ခံသည္မွာ ယူကရိန္းရွိ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လံုးဝေသေသခ်ာခ်ာစီမံထားမႈေအာက္တြင္ ရွိပါသည္ဟူေသာ အဆိုပင္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သတ္မွတ္ၾကသည္မွာ CEC(ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္) သည္လည္း ကိစၥအခ်ိဳ႕ျဖင့္ စိန္ေခၚမႈခံထားရသည္ဟုဆိုၿပီး အဆင့္နိမ့္ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္း 
မႈႏွင့္သက္တမ္းတစ္ႏွစ္သာ ထမ္းေဆာင္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲခ႐ိုင္မ်ားအတြက္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ 
ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားပါ ပါဝင္သည္။ ၎တို႔ဘက္မွ ခန္႔မွန္းေျပာသည္မွာ  CEC ၏ ေကာ္မရွင္အရာရွိတစ္ဦး 
ခ်င္းစီကို လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥတစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ႏွင့္ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ 
တာဝန္ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုေျပာသည္

OSCE/ODHIR မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ CEC ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ၂ဝ၁၂ ပါလီမန္ 
လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သံုးသပ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္ဟု အေျဖထြက္လာ 
ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အေရးႀကီး႐ႈေထာင့္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းၾကပ္မတ္ရန္ လံုေလာက္ 
ေသာေျခလွမ္းမ်ား မလုပ္ဟုဆိုၿပီးေဝဖန္ခဲ့ကာ အထူးသျဖင့္ မဲေရတြက္စီစဥ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ မဲဆြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စိုးမိုးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ 
နည္းျဖင့္ မဲဝယ္ျခင္း၊ မီဒီယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္ 
ခ်က္ တိုင္ၾကားသူမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းေပးျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။  
၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလတြင္ OSCE/ODIHR မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက 
မွတ္တမ္းတင္သြားသည္မွာ CEC သည္ လြတ္လပ္စြာ၊ အဂတိကင္းရွင္းစြာ၊ ေကာလိပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
မႈရွိရွိႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ပင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
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ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္း ၾကားထဲမွ လုပ္ျပသြားႏုိင္ေလသည္ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။

မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

CEC သည္ ၎၏ ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းေစရန္ႏွင့္ မီဒီယာႏွင့္ လက္ရွိရွိေနေသာ 
အဆက္အသြယ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အင္အားစိုက္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။ ၎အေနႏွင့္ အထိုက္ 
အေလ်ာက္ေကာင္းစြာ တည္ေထာင္ထားေသာ ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ (http://www.cvk.gov.ua) ကိုတည္ 
ေထာင္ထားေသာ္လည္း လူမႈမီဒီယာတြင္မူ လႈပ္ရွားမႈသိပ္မရွိေခ်။ လက္ရွိ ဥကၠ႒သည္ သူ႔အား ဇူလိုင္လ 
၂ဝ၁၃တြင္ စတင္ခန္႔ထားၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး အြန္လိုင္းအေမအေျဖ က႑မ်ားအပါအဝင္ ပံုမွန္အင္တာဗ်ဴးမ်ား 
လုပ္ေပးၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက 
CEC ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ တရားဝင္အခ်ိန္မစမီတြင္ တံခါးပိတ္ ႀကိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ျခင္း 
တို႔အတြက္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကေလသည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားမွာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိ 
ဳပြဲစဥ္မ်ားတြင္ မၾကားရေတာ့ေခ်။ CEC ကို ပြင္းလင္းစြာေဆြးေႏြးေရးအခ်ိန္မွာ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ၎၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဝျခင္းအျပင္ အဆင့္နိမ့္ ခ႐ိုင္မ်ားရွိ ေကာ္မရွင္ ေထာင္ဂဏန္းကလည္း ၎ 
တု႔ိ၏ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားသည္ ဟန္ခ်က္ညီေသာ မီဒီယာမ်ားအား မွ်မွ်တတ ေဖာ္ျပမႈကို အာမခံ 
သကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ မီဒီယာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအား တာဝန္ပံုစံမ်ားခြဲေဝ 
ေရးအတြက္လည္း CEC မွ ထမ္းရြက္ရေသာ တာဝန္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္  
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏို္င္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္မွာ CEC သည္ မီဒီယာႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ၎၏ အေရးပိုင္းေသာ တရားစီရင္မႈေဘာင္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု 
ဆိုကာ ထိုတိုင္ၾကားစာမ်ားကို တရား႐ံုးသို႔ လႊဲေပးခဲ့သည္ဟုေျပာသည္။

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

ေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းေလသည္။ေကာ္မရွင္ကို အျမဲတေစ စိန္ေခၚေနေသာအရာ 
မ်ားအနက္မွ တစ္ခုမွာ ၎၏လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါတီဘက္လိုက္ျခင္းကိစၥမ်ိဳးရွိေနသည္ဟူေသာ အျမင္မ်ိဳးကို 
ေက်ာ္လႊားဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ေရး ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ အတြင္းပိုင္းတြင္ လုပ္ေသာ 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုသို႔ထင္ကုန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း ပါတီ 
သစၥာရွိမႈကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးရာထူး ခန္႔အပ္မႈအတြက္ ေနရာခ်ိန္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိ CEC ဥကၠ႒မွ ထပ္ခါထပ္ခါ ေဝဖန္သည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲေသာ အတိုက္အခံ 
အင္အားစုမ်ားက ၎တို႔ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သူကိုဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးႏွင့္ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားဆိုင္ရာတြင္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈကိုသာ အေျခခံၿပီး 
ပါတီဘက္မလိုက္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးကို ေဝဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ 
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳပြဲစဥ္ကာလတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားက ပိုမိုဖိအားမ်ား 
ေနျခင္းေၾကာင့္ ပါတီဘက္လိုက္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ျပႆနာမ်ား အမ်ားႀကီးေလ်ာ့နည္းသြားေလၿပီး 
CEC ကို အဂတိကင္းစင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္ေသာ အာဏာရွိသည့္ ေနရာတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ 
ေနရာေပးလိုက္ေလသည္။
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တာရွည္ခံႏိုင္မႈ

ေကာ္မရွင္သည္ ဘ႑ာေငြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရရွိထားပံုေပၚၿပီး ၎လုပ္ရပ္မ်ား၏ တာရွည္ 
ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အရာမွ ေျပာၾကားလာျခင္းမ်ိဳးမရွိေခ်။ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ အေနႏွင့္လည္း 
ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ရလဒ္မ်ားကို 
ေၾကျငာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု CEC မွ ေၾကျငာလိုက္ေသာအခါ လူအမ်ားစုဆႏၵအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ခ႐ိုင္ 
ႀကီးငါးခု အပါအဝင္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္တေလာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
အတြက္လည္း ဘ႑ာေငြလံုလံုေလာက္ေလာက္ ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ အဓိက ေရြး 
ေကာက္ပြဲႀကီးတစ္ခုၿပီးတိုင္း “ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား” ဟူသည့္ အေလ့အက်င့္ကို လုပ္ေလ့ရွိသည္ဟု 
ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုရလဒ္မ်ားမွာမူ CEC ဝဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ထားျခင္းမရွိပါ။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သမၼတ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳပြဲစဥ္တြင္  ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရးအား  စိန္ေခၚေနသည့္ အခ်က္ထဲမွ လူေျပာ 
အမ်ားဆံုးအခ်က္မွာ တုိင္းျပည္၏ နယ္ေျမစည္းလံုးမႈကို ျခိမ္းေျခာက္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသအမ်ား 
အျပားတြင္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနယိုယြင္းျခင္းတို႔မွ လာေလသည္။

နည္းပညာအသစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း

ဥပေဒက CEC ကို “အလိုအေလ်ာက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္ေပးေသာစနစ္” ကို 
သံုးရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း စနစ္အတြင္းမွရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုသည္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္သာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲဥပေဒေရးရာ ရလဒ္မ်ားမပါဟု ျပ႒ာန္းထားေလသည္။ Vubory 
ဟူေသာစနစ္ကို မဲေရတြက္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျမင့္တက္ေစရန္အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ေလသည္။ 
ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကလည္း မဲစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၎ 
တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုေျပာျပၾကေလသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ OSCE/ODIHR 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ စီစဥ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေကာင္းဘက္မွ 
သံုးသပ္သြားၿပီး Vybory စနစ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအတြင္းသို႔ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာျခင္း 
မ်ိး မလုပ္ခဲ့ေပ။ ၂ဝ၁၂ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ OSCE/ODIHR သည္ မဲစီစဥ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို  သံုးသပ္ရာတြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (DEC) ၏ တစ္ဝက္နီးပါးေလာက္ 
ကိုအဆိုးဘက္မွ သံုးသပ္သြားေလသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အကန္႔ 
အသတ္ရွိျခင္းႏွင့္ လူဦးေရၾကပ္သည္းလြန္းျခင္းအျပင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားဘက္မွ တစ္ခုမွတ္သား 
သြားသည္က  မဲ႐ံုမ်ားႏွင့္ စနစ္အတြင္းသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္းရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုပ္ 
ေဆာင္နည္းမွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားအၾကားကြာဟမႈမ်ား အပါအဝင္ မဲစီစဥ္ျခင္းတို႔တြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ 
ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ CEC (ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အေနႏွင့္ ခ႐ိုင္ 
ငါးခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ တစ္ႀကိမ္ျပန္ က်င္းပေပးလိုက္ရေသာ္လည္း ထို႔ထက္မ်ားေသာ မဲဆႏၵနယ္ 
မ်ားတြင္ ႀကီးေလးလွေသာ မူမမွန္မႈမ်ားလည္း  ရွိေနေသးသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ အႀကံေပး 
သည္မွာ DEC (ခ႐ိုင္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) မ်ားတြင္ရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ေရး 
လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳသြားေလသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ 
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳပြဲစဥ္တြင္ Vybroy စနစ္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္ခံရမႈျဖစ္ျပီ ျပဳတ္က်ကာအခ်က္
အလက္မ်ားလက္ခံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ားကို တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ 
တြင္ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားျဖစ္ကာ ကနဦးရလဒ္မ်ားကိုေၾကျငာရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
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ျပည္တြင္းရွိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက CEC ကို၎၏စနစ္ လံုျခံဳေရးအား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ တိုက္ 
တြန္းခဲ့သည္။

CEC နည္းပညာကို အသံုးအမ်ားဆံုးေသာ ဒုတိယေနရာမွာ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးပင္ျဖစ္သ
ည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေရွးယခင္ကတည္းက လိုအပ္မႈကို 
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ၊ ဗဟိုျပဳစနစ္ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာစနစ္ေပါင္းထားေသာ SVR (ျပည္တြင္းရွိမဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 
စာရင္းေရးသြင္းျခင္း) ႏွင့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းထားေသာ စနစ္တစ္ခုကို ထုတ္ေဝခဲ့ 
သည္။ SVR (ျပည္တြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စာရင္းေရးသြင္းျခင္း) စနစ္သည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ သမၼတ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အသံုးခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ 
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားထံမွ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားကိုရရွိခဲ့သည္။ CEC က 
SVR (ျပည္တြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စာရင္းေရးသြင္းျခင္း) စနစ္ကို ကမ႓ာေပၚတြင္ အတိက်ဆံုးေသာ 
မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ SVR (ျပည္တြင္းရွိမဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 
စာရင္းေရးသြင္းျခင္း)စနစ္ အတြင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လစဥ္ ၇၅ဝ ေသာ 
ျမိဳ႕အဆင့္ မွတ္ပံုတင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ မြမ္းမံၾကသည္။

၂ဝ၁၂ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ နည္းပညာအသစ္ကို အသံုး 
ခ်ရန္အတြက္ နည္းတစ္နည္းကို ျမင္ခဲ့သည္ : မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ 
ဝဘ္ကင္မရာမ်ားကို မဲ႐ံုမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစြန္႔ဦး အႀကံဉာဏ္သည္ ပါလီမန္ 
လႊတ္ေတာ္မွ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး သိသာထင္ရွားမ်ားျပားလွေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း 
ရရွိေလသည္ (ယူ႐ိုသန္း၁ဝဝခန္႔ ခြဲေဝခ်ေပးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္)။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္  ထိုကဲ့ 
သို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အသံုးဝင္ျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏ အရည္အေသြးကို 
သိသိသာသာ တိုးတက္ေစပံုမေပၚေပ။ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ခါသံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
စာရင္းစစ္အသင္း၏ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ားကို ခံရေလသည္။ စစ္တမ္းတစ္ခုက ေျပာသည္မွာလည္း 
ဝဘ္ကင္မရာႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို မဲဆႏၵရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သံသယျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ CEC 
ဥကၠ႒က ေျပာသည္မွာလည္း ထိုစနစ္သည္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္မွ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ 
သေဘာက်မႈကို သိပ္မရရွိဟုဆိုသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ CEC သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ မဲ႐ံုမွ 
ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ ေတာင္းခံခ်က္ ႏွစ္ဒါဇင္ေလာက္သာ ရလိုက္ေလ 
သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခ်က္အဆိုမ်ားကို ေရွ႕ေမွာက္တင္သြင္းႏုိင္ 
ရန္ႏွင့္ ၎အား ခ်မွတ္ေပးထားေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမွ တာဝန္ခ်မွတ္ေလ 
သည္။ CEC သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ တည္ျငိမ္မႈကိုလိုအပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
တို႔၏ လက္ခံသေဘာတူမႈကိုပါ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မလိုအပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
လုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုက္တြန္းထားေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အား သိသာထင္ရွားလွေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္း 
ရန္အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္အား ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေနေသာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳ 
ပြဲစဥ္အား က်င္းပရာတြင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တြဲၿပီးအလုပ္လုပ္ျခင္းကို မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ေခ်။
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က်ား-မ လိင္အမ်ိဳးအစား

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ CEC အဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးသည္ ဒုဥကၠ႒ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးေနရာ အပါ 
အဝင္တို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွ 
ယခင္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးေသာ မဲဆႏၵနယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
မ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳမႈအေရအတြက္ အင္မတန္မ်ားျပားေနၿပီး ၎တို႔သည္ ထိုအလုပ္၏ အနိမ့္ဆံုး 
လုပ္ခမ်ိဳးကိုသာရေနေလသည္။ CEC တြင္ ေၾကျငာထုတ္ျပန္ ထားေသာ က်ား-မ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
မ်ားမရွိေခ်။ ပါလီမန္အတြင္းရွိ  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားသည္ နိမ့္က်ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ (၁ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္း)  ၿပီးေနာက္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ခြဲျခမ္းသံုးသပ္သူတို႔မွ ယံုၾကည္သည္မွာ CEC အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးအမတ္ေလာင္းမ်ား ပိုမိုေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ တစ္ခုခုလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ 
ၾကေလသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ယူကရိန္းႏိုင္ငံရွိ CEC ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေးအတြက္ အဆင္သင့္ပင္ သိသာ ထင္ရွားေန 
ေသာ စိန္ေခၚမႈႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ပထမတစ္ခုသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳပြဲစဥ္တြင္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္ ေရးဆြဲခ်ိန္ကာလတြင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ စည္းလံုးမႈကို ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ယူကရိန္း၏ ဒီမို 
ကေရစီကို ႐ုတ္ခ်ည္းပင္ ႀကီးမားလွေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေလသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သမၼတ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳပြဲစဥ္သည္ ခ႐ိုင္မီးယားတြင္ လံုးဝကိုမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ 
႐ုရွားမွ ဝင္သိမ္းသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယူကရိန္းႏုိင္ငံအေရွ႕ဘက္ရွိ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားအျပားလည္း 
ပါဝင္သည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္
ဖ်က္စီးမႈမ်ားရွိေနေလသည္။

CEC အား ေရရွည္စိန္ေခၚေသာ ဒုတိယအခ်က္မွာ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးအား ႏိုင္ငံေရးထဲသို႔ သြတ္သြင္းျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေလသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာပင္ ထိုအရာသည္ ဆိုဗီ
ယက္ႏုိင္ငံေနာက္ပိုင္းျပဳလုပ္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အျပိဳင္အဆိုင္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အမ်ားစု 
အနက္မွ အခ်ိဳ႕၏ေရွာင္လႊဲမရေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မည္သို႔ 
ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွိသူမ်ား၏ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသားစီးရေရးအတြက္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ လက္တလံုးျခား သို႔မဟုတ္ လိမ္ 
ညာေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ စိတ္ပူစရာေကာင္းလွသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သည္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ ဦးစီးစီမံေရးတြင္ ပါတီဘက္လိုက္ျခင္းကို ကင္းစင္ေစရန္အတြက္ အေျခအေနေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးေခ်။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလြတ္လပ္ျခင္းရွိျခင္းသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ယံုၾကည္မႈ 
နည္းေနေသာ အဆင့္မွ ပံုေဖာ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီက လုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္း 
တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔က ရလဒ္မ်ားကို မွားယြင္းလိမ့္မည္ 
ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေျဖၾကားသူ တို႔ေလာက္ကသာ CEC 
အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈရွိၾကသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ထက္လည္းပိုၿပီး ေအာင္ျမင္သည္ 
(၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) သမၼတ (၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္) ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ (၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိေလသည္။ ယခင္က 
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ေျပာခဲ့သလိုပင္ CEC ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္မွ ပါတီဘက္လိုက္ၿပီး ေရြးေကာက္ျခင္းကို ေနာက္ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း 
ရာတြင္ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ေရြးစင္ေရြးခ်ယ္သူမ်ားကိုလည္း အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လူမႈဝန္ထမ္းလႈပ္ရွားသူမ်ားအနက္မွ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ဟု 
ျငင္းခံု ေျပာၾကားသြားသည္။

CEC  အား ပညာရွင္ဆန္ၿပီး အဂတိကင္းစင္ေသာ အာဏာပိုင္ဌာနတစ္ခုကဲ့သို႔  ထင္ျမင္သတ္မွတ္ 
မႈ ျမင့္မားေနခ်ိန္တြင္ အဆင့္နိမ့္ ေကာ္မရွင္မ်ားအား ပညာရွင္ဆန္ေအာင္ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈသည္ 
ခက္ခဲျမဲ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ယွဥ္ျပိဳင္ေသာသူမ်ားသည္လည္း လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အတိုင္းပင္ 
အဆင့္နိမ့္ ေကာ္မရွင္ ရာထူးမ်ားအတြက္ ၎တို႔ကိုယ္စားလွယ္ ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ယွဥ္ျပိဳင္ 
ၾကၿပီး မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္တရားဥပေဒႏွင့္ ျငိစြန္းသေယာင္ေယာင္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည္။ IFES(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့ေပးေရးအဖြဲ႕အစည္း)
မွ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦး  စကားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ “ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ဆိုပါက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားကို မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲ 
ဆြဲသြင္းမည္ဟုေသာ ပမာဏကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္အေရးႀကီးသည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ပါဝင္ပပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးမွ လက္ခံထားသည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ၿပီး ၎တို႔၏ ျပိဳင္ဘက္မ်ားကလိမ္လည္မႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ကာကြယ္ေရး 
နည္းလမ္းမွာ  ေကာ္မတီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ထည့္ထားျခင္းပင္ျဖစ္ၾကသည္။” ရလဒ္အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ပမာဏအေနႏွင့္ ႀကီးႏိုင္ၿပီး ပါတီဘက္လိုက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
ႏိုင္ငံေရးအရယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္ ပံုမွန္ လီဆည္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ၎တို႔လက္ေရြးစဥ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
သူမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အတြင္းမွထြက္ေစသည္။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီး 
စီမံေရး၏ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈကို ထိခုိက္ေစႏိုင္သည္။ တိုးတက္မႈ ရွိရန္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ 
ေကာ္မရွင္မွ ခန္႔အပ္သူမ်ားကို ၎တို႔အား ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ မေရြးခ်ယ္မီတြင္ ကိုယ္ပိုင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ ရာထူးမခန္႔အပ္မီႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား (ေငြေၾကး) မတိုးေပးမီ မျဖစ္မေနတာဝန္အရ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား သင္ယူရန္တို႔ ပါဝင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ 
ပါတီဘက္လိုက္မႈဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဘဝမ်ား 
ထဲတြင္ ယံုၾကည္မႈ တိုးပြားပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မရွိမခ်င္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။
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ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရးပါရသနည္း

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံမႈအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔အားစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အေပၚကို ႀကီးစြာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ EMB 
ကို ယခင္က လုပ္ခဲ့ေသာ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ဖယ္ခြာ 
ေစရန္အားေပးေလသည္။ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္မ်ားတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားသည္လaည္း ႀကံဳေတြ႕ေနၾကျပႆနာမ်ားကုိအေျဖရွာရန္ႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္မွ်ေဝျခင္းမွတစ္ဆင့္ အႀကံဉာဏ္သစ္မ်ား  
ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ေကာင္းမြန္စြာတည္ေထာင္ထားေသာ ကြန္ယက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အတူတကြ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသူ အေရအတြက္မ်ား တိုးပြားလာေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြန္ယက္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စီမံေနရေသာ ကမ႓ာအႏွံ႔ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကို ကူညီရာတြင္ 
အေရးပါလွေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကြန္ယက္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအၾကား စြမ္းေဆာင္ရည္  
ျမႇင့္တင္ႏိုင္မႈကို ပံုမွန္ေတြ႕႐ိုးေတြ႕စဥ္ ျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္ေသာ EMB လြတ္လပ္မႈ၊  EMB ဘ႑ာေငြ သို႔မဟုတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နည္းပညာအသံုးျပဳျခင္း ကဲ့သို႔ေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ 
ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားအျဖစ္ ေထာက္ပံ့အားေပးျခင္း ျပဳႏိုင္ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲ သူမ်ားအေနႏွင့္ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အဆက္ျပတ္ၿပီး ေဝးလံစြာလုပ္ေဆာင္ရန္မလိုေတာ့ သကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ ဗဟုသုတႏွင့္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ပအကူအညီလည္း မလိုေတာ့ေခ်။
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တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကြန္ယက္

ျဗိတိန္တြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာ အႀကီးပိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ စီမံႀကီးၾကပ္သူမ်ား (က်င္းပေၾကျငာေရး 
အရာရွိမ်ား) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားသူမ်ားအသင္း (AEA) ၏ တြင္ပါဝင္ေလသည္။ 
AEA (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားသူမ်ားအသင္း) သည္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ်ား ျပဳလုပ္ 
ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲစီမံႀကီးၾကပ္သူမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ၊ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို 
ကာကြယ္ေပးၿပီး ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ရင္းျမစ္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ ကြန္ယက္တစ္ခုအေနႏွင့္ 
ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။ ၎အေနႏွင့္ အစိုးရ EMB မ်ားျဖစ္ေသာ ျဗိတိန္၏ ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္ဌာနမ်ားရွိ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရာထူးခန္႔အပ္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ပညာ 
ရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းမ်ားလည္း ေပးေလသည္။

အေမရိကန္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအသင္းႏွင့္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအသင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကို ၎တို႔၏  
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကိုျမႇင့္တင္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုဖလွယ္ရန္အတြက္ 
အသံုးဝင္လွေသာ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစာေရး၊ စာရင္ထိန္း၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိႏွင့္ ဘ႑ာထိန္းမ်ားအသင္း (IACREOT) သည္ ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ပံုမွန္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈသင္တန္းမ်ားလုပ္ေပးေလၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။ တစ္ႏိုင္ငံ 
လံုးဆိုင္ရာ စာေရးႏွင့္ ေကာင္တီစာရင္းထိန္းမ်ား (NACRA)၊ ေရြးေကာက္ပြဲဌာနႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
ေကာင္တီနယ္မ်ားအသင္းတို႔သည္လည္း ျမိဳ႕အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိရာထူးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားကို က်င္းပေပးေလသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာေနရာျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီသည္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိ 
သည္။ ၎၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၾသစေၾတးလ်တစ္ခြင္ရိွ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအားလုံး၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မွတ္ပံုတင္မ်ားအားလံုး၏ အရည္အေသြးမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး ေယဘု 
ယ်အားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးကိုတိုးတက္ေစရန္ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ေဘာ့စနီး 
ယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ခံမ်ားအသင္း (AEOBiH) တြင္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုး 
ဗီးနားရွိ ဌာနသံုးခု၏ ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ခံအရာရွိမ်ားပါဝင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီဆန္၊ ပြင့္လင္းၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးသည္ EMB အႀကီးစားႀကီးမ်ား 
ကို အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာအခင္း 
ျဖစ္စဥ္မ်ား ဖလွယ္ရန္အတြက္ ေပါင္းစည္းေပးခဲ့ေသာ  အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ စီရင္စုေရြးေကာက္ပြဲဌာနမ်ား
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွလည္း လုပ္ခဲ့သည္။

ေဒသဆိုင္ရာ EMB ကြန္ယက္မ်ား

၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ EMB မ်ားအၾကား ေဒသဆိုင္ရာ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အင္အားေကာင္းလာၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တာရွည္ထိန္း 
သိမ္းရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း အမ်ားအျပား တည္ေထာင္လာၾကသည္။ 
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အေစာပိုင္းေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား 
ကတည္းက ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အင္မတန္မွေယဘုယ်သေဘာဆန္လွၿပီး မူေဘာင္တစ္ခုက 
လုပ္ေဆာင္လိုေသာ အရာမ်ားကို တိက်ေသာ ကတိကဝတ္မရွိဘဲ ေထာက္ျပထား႐ံုသာသာမွ်သာရွိသည္။ 
ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အေမရိကအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ကရစ္ဘီယံရွိ  
ေရြးေကာက္ပြဲဌာနမ်ားဆိုင္ရာအသင္း (တီကယ္လ္ လုပ္ငန္းစဥ္ဟုလည္းေခၚ) သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ေရးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ 
ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားသည္လည္း 
၎၏ အဖြဲ႕ဝင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား မလုပ္မေနရ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။ ေတာင္အေမရိက ေရြး 
ေကာက္ပြဲ အဖြဲ႕အစည္းအသင္း (ကီတုိလုပ္ငန္းစဥ္) သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုနည္းတူပင္ ေပၚေပါက္လာ 
ခဲ့ေလသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေပါင္းစုံဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြ ဲအဖြ႕ဲအစည္း (UNIORE) သည္ တီကယ္လ္ 
ႏွင့္ ကီတိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ ဖန္တီးထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအၾကားရွိ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၁ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းသည္ အကူအညီေတာင္းခံေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်၊ 
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ နယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ျခင္း 
ပင ္ျဖစသ္ည။္ ေကာစ့တာရကီာတြင ္အေျခစိကု္ေသာ ေရြးေကာကပ္ြဲျမႇင္တ့င္ေရး အေထာကအ္ပံဆ့ိငုရ္ာဌာန 
(CAPEL) သည္ ၁၉၈၃ တြင္ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုကြန္ယက္မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္ေရး အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးဌာနအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေလသည္။

၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားထဲတြင္  
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာတို႔ 
အတြက္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အရာမ်ားသည္ ထင္ထင္ရွားရွားျပသထားေသာ္လည္း လြတ္လပ္ၿပီး 
မွ်တေသာ၊ သိကၡာရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ EMB မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ တူညီသည့္ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ထားခဲ့ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားတိုးတက္ 
ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္း ႏိုင္ငံေရးအရ ဝင္ 
ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ပါတီစြဲကင္းေသာ NGO မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္ေရးႏွင့္ 
သုေတသနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔အတြက္ ရင္းျမစ္ဌာနမ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
တူညီသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေလးထားခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္   
အရည္အေသြးျမင့္မား၊ ျပည္သူ႔မ်ားအတြက္ မ်က္စိဖြင့္နားစြင့္၊ ဗဟုသုတၾကြယ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာတိုးတက္ 
မႈကိုအေလးေပးခဲ့ၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္လည္း သႏိၷ႒ာန္ခိုင္မာစြာခ်ထားေလသည္။ 

ထို အတိုင္းအတာဘက္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက အမ်ိဳးအစားခြဲထားေလသည္

• ၁၉၉၁ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဥေရာပ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမ်ား အသင္း (ACEEEO)
• ၁၉၉၇ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အာဖရိက ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္မ်ား အသင္း 
• ၁၉၉၈ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အာရွေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္မ်ား အသင္းႏွင့္
• ၁၉၉၈ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရစ္ဘီယံ ေရြးေကာက္ပြဲအသင္းအဖြဲ႕တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
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ထိုကြန္ယက္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တာဝန္မ်ားသည္ အေသးစိတ္အားျဖင့္ ကြဲျပားေသာ္လည္း 
၎တို႔ ခ်ိန္ရြယ္သည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေစေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ 
ေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ACEEEO (ဥေရာပေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမ်ားအသင္း) က ခ်မွတ္ 
ခဲ့ေသာလမ္းစဥ္မ်ားတြင္ :

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္စီမံေရး လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရးတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကြ်မး္က်င္မႈႏွင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖလွယ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ထိန္ခ်န္ျခင္းကင္းေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး 

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအားေလ့
က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ အသိပညာထပ္မံသင္ၾကားေရးတို႔ကို ့ျမႇင့္တင္ျခင္း

• လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဦးစီးႀကီးၾကပ္သူမ်ားအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ တည္ေထာင္ျခင္း

• အရည္အေသြးျမင့္မား၊ ျပည္သူ႔အသံကို မ်က္စိဖြင့္နားစြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚတြင္ သိနားလည္ၿပီးဒီမိုကရက္တစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စိတ္ပါလက္ပါလုပ္လိုေသာ 
ပညာရွင္ဆန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ားကို ေမြးျမဴျခင္း

• ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ဘက္ 
မလိုက္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ 
ျခင္းႏွင့္

• ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္ 
မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း 

ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ အျခားေသာ ေဒသဆိုင္ရာကြန္ယက္မ်ားသည္လည္း ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ပစိိဖိတ္ 
ကြ်န္းႏိုင္ငံမ်ား ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီႀကီးၾကပ္ေရး ကြန္ယက္ (PIANZEA) ႏွင့္ 
SADC (ေတာင္အာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအုပ္စု)၏ ECF  (ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ေဆြးေႏြးခန္း) တို႔ပါ   
ပါဝင္လာသည္။ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္တြင္ အန္ဒီယန္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အန္ဒီယန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ၊ 
ဓနသဟာယ ေရြးေကာက္ပြဲ ကြန္ယက္(CEN)၊ ေတာင္အေမရိကႏုိင္ငံ ျပည္ေထာင္စုမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာင္စီ (UNASUR)၊ ေတာင္အာဖရိက ျပည္ေထာင္စု၏ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ေဆြးေႏြးခန္း 
(FEMBoSA)၊ အာဖရိက အေရွ႕ပိုင္း အသိုင္းအဝိုင္း၏ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေဆြးေႏြးခန္း၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ ECOWAS ကြန္ယက္ (ECONEC) ႏွင့္ ျပင္သစ္စကားေျပာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အာဏာပိုင္မ်ား၏ ကြန္ယက္ (RECEF) ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ကြန္ယက္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား 
တည္ေထာင္လာၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမွ 
ရရွိလာႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ သိသာလွေပသည္။ EMB အသစ္မ်ားအေနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ၿပီးသား ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကိုလည္း ဆြဲယူႏိုင္သည္။ 
ဌာနဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လဲလွယ္ျခင္းျဖင့္လည္း ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ကာ 
အေၾကာင္းၾကာစာ ခပ္တိုတိုမွ်ျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အသံုးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ားကို ငွားပင္ငွားရမ္း 
ႏိုင္ေလသည္။
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EMB ကြန္ယက္မ်ား၏ တိုးတက္မႈသည္ လက္ေတြ႕တြင္ EMB အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီကို 
သက္ေရာက္ေသာ ကိစၥႏွစ္ရပ္ျဖင့္ အတားအဆီးကဲ့သို႔ အျမဲႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္အတြက္ ရင္းျမစ္မရွိျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ရရွိထားေသာ လြတ္လပ္မႈေပ်ာက္ဆံုးမည္ကို 
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  အခ်ိဳ႕ေသာ EMB  မ်ားသည္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ မဝံ့မရဲျဖစ္ၿပီး 
ေနာက္ဆုတ္သြားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစုိးရအေပၚတြင္ ခရီးထြက္ရန္၊ သုေတသနျပဳရန္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာရင္းျမစ္မ်ားကို အစိုးရထံမွ 
မွီခိုရျခင္းသည္ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္မႈကိုထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရင္းျမစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
မလံုေလာက္ေသာ အတားအဆီးမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ကန္႔သတ္လိုက္ၿပီး 
ျပင္ပဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈကိုသာလွ်င္ မွီခိုေနရေသာအေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားေစေလသည္။

တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကြန္ယက္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေထာင္မႈႏွင့္  
ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမွ ေရြးေကာက္ 
ပြဲမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေအာင္ျပဳျခင္းသည္ EMB တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ 
ေဆြးရန္ ကမ႓ာ႔ေဆြးေႏြးခန္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သြားေလသည္။ တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲအသင္း (GEO) ကြန္ယက္၏ အိုတာဝါ၌ ဧျပီလ ၁၉၉၉ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမ်ား၏ ကမ႓ာအႏွံ႔မွ ေဒသဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲမ်ား ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္ 
တြဲအေနႏွင့္ ေတြကဆံုပြဲမ်ားကို မကၠဆီကုိ (၂ဝဝ၃)၊ ဟန္ေဂရီ (၂ဝဝ၅)၊ အေမရိကန္ (၂ဝဝ၇)၊ ေဘာ့စ္ 
တနာဝါ (၂ဝ၁၁) ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား (၂ဝ၁၃) တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ GEO(တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲအသင္း) ၏ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား၏ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို တစ္ 
ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲဖြဲ႕ကာ ေရြးေကာက္ပြဲအုပ္ခ်ဳပ္ပံုတြင္ 
လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အစီ 
အစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေပးေလသည္။

ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၃ 
GEO (တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲအသင္း) ၏ ဆ႒မေျမာက္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၎၏ကမ႓ာ႔ေရြးေကာက္ 
ပြဲဌာနမ်ားအသင္း (A-WEB) အသင္း၏ စတင္ေတြ႕ဆံုပြဲကိုစတင္ၿပီး ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ A-WEB (ကမ႓ာ႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲဌာနမ်ားအသင္း) သည္ ကမ႓ာအႏွံ႔တြင္ လြတ္လပ္၊ မွ်တၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာကာ အားလံုး 
ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ ဟူေသာ အျမင္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ A-WEB တြင္ 
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ခြင့္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ EMB မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးသားျဖစ္ေလသည္။ EMB မ်ား၏ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ A-WEB (ကမ႓ာ႔ေရြးေကာက္ပြဲဌာနမ်ားအသင္း) သို႔ ဝင္ေရာက္ ပါဝင္ေကာင္း 
ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ACE ဟူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာျဖန္႔ေဝေရး ကြန္ယက္ (<http://www.
aceproject.org>) သည္မူလ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးမွ စဥ္ဆတ္မျပတ္ 
ျဖစ္တည္လာၿပီး ေျပာင္းလဲလာကာ ႏိုင္ငံတကာ IDEA (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေထာက္ပံ့ေရးအသင္း) EISA (အာဖရိကေတာင္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း)၊ ကေနဒါ ေရြး 
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ေကာက္ပြဲ ၊ မကၠဆီကို၏ INE (ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အဖြဲ႕အစည္း )  IFES (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း) ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဌာန (UNDESA)၊ UNEAD 
(ကုလသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာဌာနခြဲ)၊ ကာတာဌာနႏွင့္ UNDP (ကုလသမဂၢ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္) တို႔၏ အားစိုက္ထုတ္မႈပူးေပါင္းမႈမ်ားအၾကားမွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ 
ACE ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာျဖန္႔ေဝေရးကြန္ယက္သည္ လႈပ္ရွားသက္ဝင္လ်က္ရိွၿပီး ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အလံုစံုရွင္းလင္းေသာ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္တို႔ကို အြန္လိုင္းမွ အသိပညာေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ပညာရွင္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးကိုျမႇင့္တင္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း 
ေပးေလသည္။ ၎သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုကို အနီးစပ္ဆံုးေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားေပးၿပီး ကုန္က်စရိတ္၊ တာရွည္ခံႏိုင္မႈ၊ ပညာရွင္ဆန္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ 
ယံုၾကည္မႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ေလသည္။ ၎၏ ကြန္ယက္ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ ACE တာဝန္ရွိသူမ်ား 
ကြန္ယက္သည္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ရန္အတြက္ တစ္ကမ႓ာလံုးအႏွံ႔မွ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၏ ကြန္ယက္ကို အြန္လိုင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေလသည္။ ၎သည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ဗဟုသုမ်ားရယူႏိုင္ရန္၊ မွ်ေဝႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္၊ ေျဖရွင္းနည္း အလြယ္မ်ားကို တည္ 
ေဆာက္ႏိငုရ္န္ႏငွ္ ့ထိ ုယံၾုကညရ္ေသာ၊ တာရညွခ္ံေသာ၊ ျငမိဝ္ပပ္ိျပားၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက်သည္ႏငွ္တ့န္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရေသာ သူတို႔၏ ပညာရွင္ဆန္မႈကို တိုး 
တက္ေစရန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ေျဖရွင္းျခင္းကို အားေပးေလသည္။

လူမႈကြန္ယက္ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရြးေကာက္ပြဲပညာရွင္မ်ား အၾကား အဆက္အသြယ ္
မ်ားရွိလာၿပီးျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဂ႐ုမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ားသည္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ 
LinkedIN ႏွင့္ အျခားေသာ ဆင္တူလူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာျပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ကြန္ယက္မ်ိဳးသည္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ်ေဝရန္၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ထပ္တိုးအခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးႏိုင္ေလသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ကမ႓ာ႔အဆင့္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ အဆင့္သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံအဆင့္တုိ႔တြင္ ျပန္အသံုးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အဆင့္တစ္ဆင့္ခံၿပီး ျပဳလုပ္ 
ေပးျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားတြင္ တိုးတက္လာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံႀကီးၾကပ္ 
ေရးတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက်သည္ႏွင့္ ထိုက္တန္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ က်င့္သံုးပံုမ်ားေကာင္း 
လာျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာနည္းပညာသစ္မ်ား တတ္ 
ႏိုင္လာျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္လာျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္ႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား 
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားစီရင္ျခင္းကို အားေကာင္းေစႏိုင္ေသာ ယႏၲရားမ်ားတို႔ပါဝင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ကြန္ယက္မ်ား

ကမ႓ာ႔ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေထာက္ပံ့ေရး ကြန္ယက္မ်ားတြက္ CSO (အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း) မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထား 
ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊  မီဒီယာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အသိုင္းအဝိုင္း 
အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာမ်ားတြင္ ဇင္ဘာေဘြ 
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ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့ေပးေရး ကြန္ယက္ (ZESN) ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္း  
ထားေသာ သဒၶါအေျချပဳ၊ ျပည္သူ႔ မဲအသိပညာေပးေရး ကြန္ယက္ (JPPR) ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ အတြက္ အာရွကြန္ယက္ (ANFREL) ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ရွိ SADC (ေတာင္အာဖရိက 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအုပ္စု) ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့ေပးေရး ကြန္ယက္တို႔ပါဝင္သည္။  အခ်ိဳ႕ေသာေရြးေကာက္ပြဲ 
အေထာက္အပံ့ေပးေရး ကြန္ယက္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတို႔တြင္ 
အထူးျပဳေသာ္လည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကမူ EMB မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ သုေတသန 
ျပဳျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မွ်ေဝေရးတို႔တြင္ ကူညီၾကေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကူညီေထာက္ပံ့ေရး ကြန္ယက္မ်ားသည္ EMB မ်ား 
အတြက္ အင္မတန္မွ အလုပ္တြင္ေစေသာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ ျပည္တြင္းရွိအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား
ကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အဆက္အသြယ္မ်ားသံုးၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိရန္၊ အထူးျဖင့္ ဒီမိုကေရစီရကာစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အလွဴေငြဘ႑ာမ်ားရရွိရန္၊ ၎တို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ထံမွ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ 
ထံသို႔ လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အားေကာင္းေစရန္ျပဳလုပ္ေလသည္။

အခန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္

• ေရြးေကာက္ပြဲ ကြန္ယက္မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုးတက္ေရးတုိ႕ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမႇင့္တင္ေပးေလကာ၊ EMB 
မ်ားကို အေလ့အထေကာင္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မွ်ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေပးေလသည္။

• ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနာ၊ ျဗိတိန္ႏွင့္ ယူအက္စ္ေအတို႔တြင္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဦးစီးစီမံေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔တြင္ ေလာ္ဘီ 
လုပ္ေပးေသာ အုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။

• ေဒသဆိုင္ရာ EMB ကြန္ယက္မ်ားသည္ EMB မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ သက္တမ္း 
ပိုရင့္ေသာ EMB မ်ားထံံမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားယူျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ သုေတ 
သနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းျခင္းႏွင့္ ကိရိယာမ်ားမွ်ေဝသံုးစြဲျခင္းတို႔ျဖင့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ေပးႏိုင္သည္။

•  တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲကြန္ယက္မ်ားျဖစ္ေသာ ACE ေရြးေကာက္ပြဲအသိပညာဗဟု 
သုတ မွ်ေဝေရးကြန္ယက္၊ GEO (တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအသင္း) ကြန္ယက္ႏွင့္  
A-WEB (ကမ႓ာ႔ေရြးေကာက္ပြဲဌာနမ်ားအသင္း) တို႔သည္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝရန္ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုတို႔ကို တိုးတက္ေစရန္အလို႔ငွာ EMB မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသင္း 
အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကမ္းလွမ္းေလသည္။

• အသိုင္းအဝိုင္းအေျချပဳ ေရြးေကာက္ပြဲအေထာက္အပံ့ေပးေရး ကြန္ယက္မ်ားသည္ EMB  မ်ားကို 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အသိပညာ 
ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ထပ္ေပါင္းရင္းျမစ္မ်ား ေပးႏိုင္ေလသည္။
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ေဟတီႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈအင္မတန္မွ 
ေလွ်ာ႔နည္းျပႆနာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဟတီႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုႏိုင္ငံေရး 
ႏွင့့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ အေရးအႀကီးေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ခံယူထား 
ၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကေရာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ပါဝင္မႈျမင့္တက္ 
လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟုေသာ အယူအဆတစ္ရပ္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနေလသည္။၁

ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ သမၼတႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
မက်င္းပမီတစ္လခန္႔ အလိုတြင္ အင္အား ၇.ဝခန္ရွိေသာ ငလွ်င္တစ္ခု ေဟတီႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ခတ္သြားခဲ့ၿပီး 
လူေပါင္း ၂၂ဝဝဝဝ ခန္႔ ေသဆံုးကာ ၁.၅ သန္းခန္႔ အိမ္ေျခရာမဲ့ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုကပ္ေဘးဆိုးသည္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၏တည္ေဆာက္ပံုစနစ္အား လံုးလံုး 
သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့ကာ EMB  ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ေဘးတြဲအေဆာက္အအံုမ်ား 
ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဌာနဘက္ရွိ ႐ံုးခြဲမ်ားပါ ပါသြားေလသည္။ EMB အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
၎၏ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လက္တြဲေဖာ္ မိတ္ေဆြမ်ားသည္လည္း ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေၾကာ့ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ 
တြင္  ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ လိမ္ညာမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားၾကားမွ ျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအေၾကာ့ကို မတ္လ ၂ဝ ရက္ ၂ဝ၁၁ အထိ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဟတီ 
ႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုၾကာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုထင္ဟပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း ေနာက္ဆက္
တြဲျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ပထမအေၾကာ့တြင္ သိသိသာသာတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီက ဥပေဒ 
ေရးရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ေဟတီ EMB သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို မရႏိုင္ 
ေသးေခ် ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနေသး 
သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား

ေဟတီႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဦးစီးစီမံေရး စနစ္သည္ ၁၉၈၇ အေျခခံဥပေဒတြင္ စတင္ 
ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုအထဲတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ အကူးအေျပာင္းကာလ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုစီရင္စု 
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ေကာင္စီ Conseil Electoral Provisoire (CEP) မွ ပံုေသတည္ေထာင္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ 
(Conseil Electoral Permanent) မရွိေသးခင္အခ်ိန္အထိ ဦးစီးက်င္းပေပးရမည္ဟုဆိုသည္။

၂၅ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ ေဟတီ၏ EMB  သည္ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္သာ 
ရွိေနေသးသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၃ တြင္ ပံုေသတည္ေထာင္ထားေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခု ကို ဖန္တီးရန္  
အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအသစ္ကို စတင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး မတ္လ ၂ဝ၁၄ ပါလီမန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ 
အတည္မျပဳမီအခ်ိန္အထိ ၾကာရွည္စြာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂ဝ၁၄ တြင္ ဆီးနိတ္ေဆြးေႏြးပြဲ 
တြင္လည္းထပ္မံအခ်ိန္ဆြဲထားျပန္သည္။ ေဟတီႏိုင္ငံ၏ အင္မတန္စိတ္ရွည္ရန္လိုအပ္ေသာေရြးေကာက္
ပြဲစီမံႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးလွစြာ EMB ၏ နာမည္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ 
ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းေရး  ေကာလိပ္ (CTCEP) တည္းဟူေသာ လြန္ခဲ့သည့္ 
ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ကတည္းက အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာျပႆနာႏွင့္ နီးကပ္စြာပင္ သက္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဌာကို ဥပေဒစာတမ္းသံုးေစာင္က လႊမ္းမိုးထားေလသည္ : အေျခခံဥပေဒ၊ 
၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ သမၼတ၏ စီရင္ခ်က္အတိုင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ CEP (ခ႐ိုင္ေကာင္စီ) 
၏ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ထိုစစ္ေဆးထားေသာ အေျခခံဥပေဒအရအစိုးရ၏ 
မ႑ိဳင္သံုးရပ္တြင္ တစ္ရပ္စီက EMB တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးစီကို ခန္႔အပ္ေလသည္။ ဗဟို႐ံုးအပါ 
အဝင္ CTCEP (ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းေရး ေကာလိပ္ )သည္ ဌာနအဆင့္တြင္ပင္ 
႐ံုးေပါင္း ၁၁႐ံုး (Bureau Electoral Départemental, BED) ရွိေလၿပီး  ၁၄၂ ခုေသာ အသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ 
႐ံုးမ်ား (Bureau Electoral Communal, BEC) ရွိေလသည္။ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္တြင္ CTCEP (ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာင္စီဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းေရး ေကာလိပ္) သည္၎၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႐ံုးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ 
အတြက္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄၁ဝ ဦးကို ခန္႔အပ္ထားခဲ့ေလသည္။ BED႐ံုးမ်ားႏွင့္ BEC ႐ံုးမ်ားသည္ ဝန္ထမ္း 
ေပါင္း ၉၉ ဦးႏွင့္ ၉၉၄ ဦး  အသီးသီးခန္႔အပ္ထားခဲ့သည္ ၿပီးေနာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အတြင္းတြင္ 
သာ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။၂

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ CEP (စီရင္စုေကာင္စီ)သည္ ေဟတီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ေနရာအႏွံ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုက်င္းပရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ လြတ္လပ္ၿပီး 
အဂတိကင္းစင္သည့္ ျပည္သူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္အထိ CTCEP  (ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာင္စီဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းေရးေကာလိပ္) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သမၼတထံသို႔ 
တင္သြင္းရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို အဆိုတင္သြင္းရန္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေလသည္။ ၎သည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဥပေဒအသစ္မ်ားကို က်င့္သံုးျပီးလက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္လည္းတာဝန္ရွိသည္။ ဥပမာ ရာႏႈန္း ၃ဝ က်ား-မ လိင္အခ်ိဳးကဲ့သုိ႔ေသာ အရာ 
မ်ိဳးကို လတ္တေလာတြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းမ်ိဳး (အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇.၁ အရ) ျဖစ္ေလသည္။ 
အျခားေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ သမၼတကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ ေတာင္းဆို 
ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလ၏ စေသာရက္ႏွင့္ ဆံုးေသာရက္တုိ႔ကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း 
ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ေဝေၾကျငာျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အထူးလုပ္ပိုင္ 
ခြင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း CTCEP (ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းေရးေကာလိပ္) သည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲကာလတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းေလ့ရိွသည္။ CTCEP (ပုံေသ 
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ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းေရးေကာလိပ္) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္း 
ရန္အတြက္လည္းတာဝန္ရွိၿပီး တရားဥပေဒအရာအမွန္တစ္ကယ္ ဝရမ္းထုတ္ခံထားရေသာ အေျခအေန 
မ်ိဳးတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမဲမ်ားကို တရားမဝင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။၃ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
သည္  ဥပေဒျပဳခ်က္အသစ္ေအာက္တြင္ CEP(စီရင္စုေကာင္စီ) မွ ယူရမည့္ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရးကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းရွိ 
အရာႏွစ္မ်ိဳးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေႏွာင့္ေႏွးေစေလသည္။ ပထမဦးဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအဖြဲ႕အစည္း 
ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္မႈ မတိက်ျခင္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အေထြေထြၫႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးႏွင့္  CEP (စီရင္စုေကာင္စီ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑ 
အသီးသီးကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အစီရင္ခံေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ထိုအရာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ထိေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးေစေလ 
သည္။၄ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းက အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္း 
သည္ တုိးတက္မႈကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ လံု 
ေလာက္ေသာ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုခ်မေပးေခ်။၅ ၿပီးေနာက္တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဝန္ထမ္းမ်ား
သည္လည္း လက္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး၏ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လုပ္ေနရေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ ပတ္သက္ျမဲပတ္သက္ေနရေလသည္။ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ 
အေနႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္အစား အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦးသည္ မဲ႐ံုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္ 
ေခၚယူရျခင္းကဲ့သို႔ေသာေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာတို႔ႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနရသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အဖြဲ႕ 
အစည္းအေပၚျပည္သူတို႔၏ မယံုၾကည္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဦးစီးစီမံမႈပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုထိ ေႏွးေကြးေစကာ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ေခါက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ား၌ မဲ႐ံုလုပ္သား 
မ်ား၏စာရင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအင္မတန္နီးကပ္ခ်ိန္မွ ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ မဲ႐ံုလုပ္သားမ်ားအား 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတစ္ညအလို သို႔မဟုတ္ မဲေပးမည့္မနက္မွ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေပးခဲ့ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲေရးသည္လည္း ဒုတိယအဓိက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 
တြင္ အခရာက်သည္။ အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၉၇) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတို႔သည္ CEP (စီရင္စုေကာင္စီ) 
အား ေရြးေကာက္ပြဲပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားအားလံုးအား ေျဖရွင္းပိုင္ခြင့္အတြက္ 
သီးသန္႔အာဏာကို ေပးအပ္ထားေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
CEP (စီရင္စုေကာင္စီ) ၏ တည္ေဆာက္ပုံအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲပဋိပကၡဆုိင္ရာ႐ုံး (BCEN) 
ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ ႐ံုးမ်ားကကိုင္တြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဌာနႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ 
အဆင့္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးဌာနမ်ားသည္ BED (ေရြးေကာက္ပြဲဌာနဆိုင္ရာဗ်ဴ႐ို႐ံုးဌာန) ႏွင့္ BEC 
(ေရြးေကာက္ပြဲ အသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာဗ်ဴ႐ို႐ံုးဌာန) အစရွိသည္ျဖင့္ အစဥ္လုိက္ႏွင့္ CEP မွခန္႔အပ္ေသာ 
ေရွ႕ေနတစ္ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ CEP  အတြင္းတြင္ရွိၿပီး၊ BCEN (ႏိုင္ငံေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
ပဋိပကၡဆိုင္ရာ႐ံုး) တြင္ အပိုင္းသံုးပိုင္းပါဝင္ၿပီး တစ္ခုစီတြင္ CEP မွ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦးစီပါဝက္ၿပီး CEP မွ ခန္႔ 
ထားေသာ ေရွ႕ေနႏွစ္ဦးစီပါဝင္သည္ (ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၊ အပိုင္း ဃ ၊ ပုဒ္မ ၁၄-၁၈ )။ အေျခခံဥပေဒအရ 
BCNE သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအယူခံဝင္ရန္အတြက္ ခံု႐ံုးပင္ျဖစ္ 
သည္။ ထိုစနစ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတရားစီရင္ေရး၏မွ်တမႈကို ခ်ိနဲ႔ေစၿပီး CEP အတြက္ အက်ိဳးစီပြားဝိေရာဓိ 
ဆိုင္ရာအေျခခံအခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစကာ၊ တရားသူႀကီးႏွင့္ ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားအတြက္ပါပါေလသည္။၆



467

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ထိုကိစၥႏွစ္ရ္လံုးကို အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ 
ေျဖရွင္းေပးသြားေလသည္။ ထိုအဆိုတင္သြငး္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကို 
အုပ္ခ်ဳပ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ အစားထိုးမည္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ကိုလည္း CEP က ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာဌာနမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းဦးေဆာင္ရန္ 
အတြက္လည္း တာဝန္ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအဆင့္ဆင့္တို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း 
မျပဳပါက ရွင္းလင္းတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ေဟတီေရွ႕ေနအသင္းမွ ရာဇဝတ္တရား 
သူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေန မ်ားကို BCEN  ၏ အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီသို႔ ကိုယ္စားျပဳတင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ CEP သည္ အေရးႀကီးေသာ က႑မွ ဆက္လက္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထို 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား မိတ္ဆက္တင္သြင္းျခင္းသည္ လက္ရွိစနစ္အတြင္းတြင္ ရွိေနေသာ အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိ 
မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္အႀကံေပးျခင္း

ေဟတီႏိုင္ငံရွိေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အျမဲတမ္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒကို 
သေဘာတူလက္ခံ ၿပီးခ်ိန္မွစကာ မည္သည့္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ 
အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာျပကၡဒိန္အတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေသးေခ်။

ယခင္ကာလက ထိုကဲံသို႔ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ ေဟတီႏိုင္ငံ၏ ဆီးနိတ္အမတ္ရာထူးမ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ခါ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေရြ႕ဆိုင္းေနရေသာ 
ေၾကာင့္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မ်ားသည္လည္း ေက်ာ္လြန္ၿပီးျဖစ္ကာ ဆီးနိတ္ 
လႊတ္ေတာ္ကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အေျခအေနသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရာက္ေအာင္ ၿပီးခဲ့ေသာ လက္ 
တေလာႏွစ္မ်ားဆီကျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး သမၼတကို စီရင္ခ်က္အမိန္႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ 
လာသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၃၂ အား ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ တြင္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပါလီမန္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေကာင္စီႏွင့္ အစည္းအ႐ံုးမ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ကိုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ျပႆနာေတာထဲသို႔ ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ပစ္ခ်လိုက္ျပန္ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပမည့္ ရက္စြဲမ်ားကို စနစ္နက်ေျပာင္းေရႊ႕ေနျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပည္သူတို႔ 
အဆိုးျမင္ေစရန္ အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္မႈရွိေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေလးစားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္အထဲသို႔ ဒလိမ့္ေခါက္ေကြးက်ေစ 
ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ပစ္ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ရွိေခ်၏။ CTCEP (ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းေရး 
ေကာလိပ္) သည္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း 
ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ သံုးပံုတစ္ပံုေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားျပီျဖစ္ၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာလည္း အခ်ိန္မီမက်င္းပႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအရ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္သည္ 
လည္း ၎၏အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးကိုမေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို တည္ေထာင္ရန္မွာမျဖစ္ႏိုင္ 
ေတာ့ေခ်။ လူအျပည့္ရွိေသာ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မရွိပါက ပံုေသခန္႔အပ္ CEP သည္လည္း ဖန္တီး၍ရႏိုင္ 
မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္သည္လည္း အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာေကာင္စီမရွိဘဲ က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ေနရာအကုန္လံုးတြင္ ပံုေသဌာနခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အေျခခံ 
အဆင့္ ပဋိပကၡျငင္းခံုမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္၊  ေရြးေကာက္ပြဲ  
ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းသည္ CTCEP၇ အဓိကလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားပါဝင္သည္။ CTCEP (ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းေရးေကာလိပ္) သည္ 
စစ္ေဆးၿပီးေသာ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္႐ံုး (ONI) မွ ရရွိ 
ေသာ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားကို အေျချပဳၿပီး မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ 
ONI (အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္႐ံုး) သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး မွတ္ပံု 
တင္သူလူသစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းသြင္းၿပီး မွတ္ပံုတင္ေပ်ာက္သြားသူမ်ားကို အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား 
ထုတ္ေပးေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြက္ မဲေပးရန္အတြက္ ၎တို႔ထံတြင္ သက္ေသခံကတ္ျပား ရွိရ 
မည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ စၿပီး OAS (အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာအသင္း) သည္ လံုျခံဳေရးအတြက္  ကဒ္ 
နည္းပညာမ်ားကို မြမ္းမံရာတြင္ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ား 
အပါအဝင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ONI (အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္႐ံုး) ၁၄၁ ႐ံုးတြင္ နည္းပညာႏွင့္ ကိရိယာမ်ား 
ေထာက္ပံ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖင့္ ONI ကို ပညာရွင္ဆန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း 
၊ေဟတီႏိုင္ငံသား ငါးသန္းေက်ာ္ကို မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ကူညီျခင္းအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္ 
ကိုေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံရန္အတြက္ အေျမာက္အျမားကူညီခဲ့သည္။၈ သို႔ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ ဥပေဒ 
ေရးရာ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ေဟတီႏိုင္ငံသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို 
ONI အဆင့္တြင္ ျပည္သူ႔မွတ္ပံုတင္ စာရြက္စာတမ္းရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ျမဲ 
ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။၉ ဥပေဒအရဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ အေျခခံဥပေဒတို႔ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္း 
တြင္ ကြာျခားခ်က္သည္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို က်ဥ္းထဲၾကပ္ထဲတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အင္မတန္မွ 
ပင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစေလသည္။၁ဝ  ျပည္သူမ်ားမွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ကတည္းကရွိႏွင့္ 
ေသာ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစေသာ ျပႆနာႏွစ္ခုရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းကို 
ပါ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ပထမဆံုးအေနႏွင့္  ONI/ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ေသစာရင္းထုတ္ျပန္မႈၾကား 
တြင္ ဆက္စပ္မႈလံုးဝမရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္သူမ်ားကိုစာရင္းမွ ထုတ္ပယ္ထားျခင္းမရွိေခ်။၁၁ ျပႆနာ 
မ်ားကို ေပါင္းစည္းလိုက္ေသာ္ လက္ရွိရွိေနေသာ ေသစာရင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အတြက္သံုး၍ မရႏိုင္ေပ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔ထံတြင္ မဲဆႏၵရွင္၏နာမည္ကို စာရင္းထဲတြင္ 
ရွာေဖြရန္၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ စာရင္းကို ဖ်က္ပစ္ရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အစားထိုးလိုက္ျခင္းႏွင့္ ငလွ်င္လႈပ္သြားေသာေၾကာင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့သြားေသာ သူ 
မ်ားထံသို႔ မဲ႐ံုမ်ားခ်ေပးေရးသည္လည္း အင္မတန္မွ ႀကီးမားလွေသာစိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။၁၂

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္လည္း ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈအႀကီးစားတစ္ခု 
ပင္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အာဏာသိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ႏွစ္မ်ားတြင္ ေဟတီႏို္င္ငံသာ ၃ဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝ အထိေသဆံုးၿပီး ေသာင္းဂဏန္းခန္႔ နယ္ႏွင္ခံခဲ့ရသည္။ 
ေဟတီစစ္တပ္သည္လည္း ထိုစဥ္က သမၼတျဖစ္ခဲ့ေသာ အရီစတိုက္၏ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို 
အခ်ိန္မွစကာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲလံုျခံဳေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးအတြင္ ေဟတီတြင္ ၁၉၉ဝ ကတည္းကရွိေနေသာ 
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ျပည္သူ႔တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳ းသားရဲဌာနႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းေစာင့္ဌာနတုိ႔သည္ ကုလသမဂၢ 
အေပၚတြင္ ႀကီးႀကီးမားမားမွီခိုေနရျခင္းျဖစ္သည္။၁၃

ေဟတီႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ၏ တည္ျငိမ္ေရးတာဝန္မ်ား (MINUSTAH) ႏွင့္ UNDP (ကုလသမဂၢ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္) တို႔သည္ ေဟတီႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အစစအရာရာ အေရးပါေသာ ေနရာ 
မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၄တြင္ UN(ကုလသမဂၢ)သည္ အခန္း ၇ သေဘာတူညီခ်က္ 
အမွတ္ ၉၄ဝ အရ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ အင္အားစုတစ္ခု ဖြဲ႕ခြင့္ရၿပီး “ေဟတီႏိုင္ငံကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာအားလံုးကို” လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ ေရြးေကာက္ေသာ 
သမၼတ ျပန္လည္တင္ေျမာက္ခြင့္ ရွိရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ (S/RES/940/1994) ကုလသမဂၢမွ ျငိမ္ခ်မ္းေရး 
သမားမ်ားသည္လည္း ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ လက္ရွိတာဝန္ MINUSTAH 
(ေဟတီႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ၏ တည္ျငိမ္ေရးတာဝန္မ်ား) သည္ ၁၉၉၃ မွစၿပီး ေဟတီႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္ ကုလသမဂၢ၏ ဆ႒မေျမာက္တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာအပိုင္းမွ 
ပါဝင္ေလသည္။၁၄ ၎ကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ၿပီးခ်ိန္မွစကာ MINUSTAH (ေဟတီႏိုင္ငံရွိ 
ကုလသမဂၢ၏ တည္ျငိမ္ေရးတာဝန္မ်ား)သည္ ေဟတီႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနအား လြတ္လပ္ 
ၿပီးမွ်တေသာ ျပည္တြင္း၊ ျမဴနီစီပယ္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ ကူညီရန္ 
အတြက္ တာဝန္ခ်မွတ္ထားျခင္းခံရသည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါသည္ မွတ္မွတ္ရရ 
ဆိုလွ်င္ ၂ဝဝ၆ ႏွင့္ ၂ဝဝ၉ တြင္ မဲစီစဥ္ေရးဌာန မ်ား (vote tabulation centre) မ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္  
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ CEP (စီရင္စုေကာင္စီ) ထံသို႔ျဖည္းျဖည္းခ်င္း လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ အျပည့္ 
အဝထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈွႏွင့္ UNDP မွ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မႈျမႇင့္တင္ေရးဗ်ဴဟာပါ ေနာက္ 
ဆက္တြဲပါလာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ICT မ်ားကို အသံုးျပဳမႈ တိုးတက္ေစရန္ 
အတြက္ႏုိင္ငံတကာမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္လည္း ေပးအပ္ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။၁၅ သိသာထင္ 
ရွားလွေသာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စိန္ေခၚမႈမ်ား က်န္ရွိေနေသးသကဲ့သို႔ အျခားေသာ 
လက္တေလာတြင္ ေဆာင္ရြက္လာသည့္ စြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ မဲ႐ံုအေရအတြက္မ်ား တိုးလာ 
ျခင္း၊ မဲ႐ံုလုပ္သားခန္႔အပ္မႈကို က်ပန္းေရြးခ်ယ္မႈစနစ္ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ BED (ေရြးေကာက္ပြဲဌာန 
ဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို႐ံုးဌာန) ႏွင့္ BEC (ေရြးေကာက္ပြဲ အသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို႐ံုးဌာန) တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ေနရာမ်ား 
အတြက္ လူသူစုေဆာင္းရာတြင္ အျပိဳင္အဆိုင္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္လည္း ေနာင္ 
လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိလာႏုိင္ေခ်မ်ား ရွိေလသည္။ ထိုနည္းတူပင္ 
MINUSTAH (ေဟတီႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ၏ တည္ျငိမ္ေရး တာဝန္မ်ား) ၏ ေဟတီႏိုင္ငံ၏ နာမည္ဆိုျဖင့္ 
ေက်ာ္ၾကားလွေသာ အၾကမ္းဖက္မႈေပါသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ကာကြယ္ေရးတြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲလံုျခံဳေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးတို႔အား ကူညီျခင္းသည္လည္း အေရးပါလွေပသည္။

ကုလသမဂၢရွိေနသည္ျခင္းသည္ ပံုေသခန္႕အပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဌာန မရွိျခင္းေၾကာင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဘ႑ာေငြမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ႔ခ် 
ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ေဟတီႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နည္မ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ေရးကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းလစာ 
မ်ား အပါအဝင္ CEP (စီရင္စုေကာင္စီ)၁၆ ၏ ဘ႑ာေရးရင္းျမစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ကတိတာဝန္ 
ခ်မွတ္ထားေပးျခင္း ခံထားရေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို စီးပြားေရး 
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အထူးခ်မွတ္ေပးေသာ ဘ႑ာေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားထံမွ 
အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟတီအစိုးရမွလည္း စုစုေပါင္းမတည္ေငြ၊ ပစၥည္း 
ပစၥယႏွင့္ ပုဂၢလိကကုန္က်စရိတ္ မည္မွ်ရွိသည္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုကို 
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ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳၿပီးသားျဖစ္သည္။၁၇ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အရေျပာရလွ်င္ 
CEP သည္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံသို႔ တာဝန္ခံရၿပီး စာရင္းစစ္ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံေရးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား 
အေပၚ ၎၏စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံရေလသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ စကာ UNDP သည္  ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အေထာက္အပံ့ရယူျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ားကို 
စီစဥ္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ CEP အား  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အႀကံေပးမ်ား ေစလြတ္ျခင္း အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဘ႑ာေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁ဝ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ စကာ၊ UNDP ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ CEP ၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြအပါအဝင္ တိုင္းျပည္ 
အတြင္းတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္ 
မ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ UNDP ၏ ေဟတီႏို္င္ငံေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ဝင္ေရာက္စီမံ
ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခန္းက႑သည္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ EMB ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
ယာယီအေျခအေနအရ မရွိမျဖစ္သေဘာမ်ိဳး ေဆာင္သြားေလသည္။

တာရွည္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ ျပင္ပအေထာက္အပံ့အေပၚမွီခိုမႈ

ပံုေသခန္႔အပ္ ေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖန္တီးရန္အတြက္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မွတ္ 
ဉာဏ္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးကို ခ်ိဳ႕တဲ့ေစေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခုအၾကားတြင္ ဦးစီးႀကီးၾကပ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဆင့္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
CTCEP (ပံုေသေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းေရးေကာလိပ္) ၏ ဗဟိုအဆင့္တြင္ ထိန္းသိမ္း 
ထားျခင္းခံရေလသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားအပါအဝင္ အျခားသူမ်ား အားလံုးသည္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ 
ေငြသည္ ၎တို႔အားလစာေပးရန္မပါေသာေၾကာင့္ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရေလသည္။ CTCEP ဝန္ထမ္း 
မ်ား အားလံုးနီးပါးသည္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္စနစ္ေျပာင္းသြား 
လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ဘတ္ဂ်က္ေငြကုန္သြားလွ်င္ ဝန္ထမ္းအားလံုးနီးပါး ရာထူးမွ ထုတ္ 
ပယ္ျခင္းခံရေလ့ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးစီမံေရးအတြက္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ 
မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ႀကီးစြာေသာျပႆနာ ျဖစ္ေစေလ 
သည္။၁၈ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအတြက္ ရင္းျမစ္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
လံုျခံဳမႈ မရွိျခင္းသည္ CTCEP အား ပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူစုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္တစ္ခု တည္ေဆာင္ရန္အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပင္ျဖစ္သ
ည္။စီမံကိန္းခ်ထားေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ အစီအစဥ္တို႔သည္ 
လည္း ထိုျပႆနာေၾကာင့္ အခက္ႀကံဳရသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မျပည့္မီထြက္ရေသာေၾကာင့္ ပံုမို 
အလုပ္ခန္႔ထားမႈ အခြင့္အလမ္းလံုျခံဳမႈရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုသာ ရွာေဖြၾကေလသည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏ မၾကာခဏေျပာင္းလဲတတ္ေသာ အေနအထားႏွင့္ ေဟတီႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ 
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္ တာရွည္ခံႏိုင္မႈအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိေလသည္။ ကုလသမဂၢ၊ 
OAS (အေမရိကန္ ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာအသင္း) ႏွင့္ အျခားေသာ ႏွစ္ဘက္ပူးေပါင္း အကူအညီေပးေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ၁၉၉ဝ မွစကာ ေဟတီႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံတကာအလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို မွီခိုရမႈ 
သည္လည္း အျမစ္တြယ္ခိုင္မာလာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလံုျခံဳေရးကို တာဝန္ယူရေသာ အင္မတန္မွ ထိရွ 
လြယ္လွသည္ တာဝန္သည္  MINUSTAH (ေဟတီႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ တည္ျငိမ္ေရးတာဝန္မ်ား) ေအာက္ 
တြင္ပင္ သေဘာတရားအရ တည္ရွိေနေလသည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ 
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စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားလႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ GPS စနစ္ထည့္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ိဳး မရွိေသးပါ။၁၉ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာေသာအခါ နယ္ကယ္အားလံုးတြင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေထာက္ပံ့မ်ား 
ရရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာကိုမွီခိုရျခင္းအေပၚ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေရရွည္ခံယူခ်က္ သို႔မဟုတ္ ထြက္ 
ေပါက္ဗ်ဴဟာမရွိေခ်။၂ဝ ပံုေသအဖြဲ႕အစည္း မခန္႔အပ္သမွ်ကာလပတ္လံုး အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တာရွည္ 
လုပ္ကိုင္ႏုိင္မႈလည္း ရွိလာမည္မဟုတ္ေခ်။ ယာယီသာရွိေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေရးထက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပြဲစဥ္မ်ားကို ေထာက္အပ့ံေပးျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္း 
ျခင္းကိုသာ အာ႐ံုထားေသာ MINUSTAH ေဟတီႏိုင္ငံရွိ (ကုလသမဂၢ၏ တည္ျငိမ္ေရးတာဝန္) ၏ 
ကန္႔သတ္ထားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ရွိသည္ တာဝန္ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားလည္း ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာ 
ႏိုင္သည္။

က်ား-မ လိင္အမ်ိဴးအစားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေဟတီသည္ အေျခအေန 
အဆိုးဆံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္တြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ပိုၿပီးသတိထားရန္မွာ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ျပန္လည္ 
စစ္ေဆးၿပီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူၾကမ္း၏ ေအာက္တြင္အေျခအေန ပုိဆိုးလာသည္။ ပါလီမန္လႊတ္ 
ေတာ္အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈသည္ ၄.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ကမ႓ာအႏွံ႔တြင္ရွိေသာ အနည္း 
ဆံုးဆယ္ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေလသည္။၂၁ ထိုအေရအတြက္သည္ပင္ လွ်င္ ေရြးေကာက္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး 
ဒုအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆီးနိတ္အမတ္မ်ား၏သက္တမ္းသည္ ယခု ကုန္ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာ 
ေလသည္။ ၂ဝ၁၁ တြင္ျပင္ဆင္ထားေသာ (ဇြန္လ ၂ဝ၁၂ တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ) အေျခခံဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္အရ ျပည္သူ႔ဘဝ၏ အဆင့္အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ အနည္းဆံုး ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ရွိရမည္ဟူ၍ စတင္မိတ္ဆက္ပါဝင္ထားေလသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္၏ မူလပံုစံသည္ ထိုလုပ္ 
ေဆာင္စဥ္အထဲတြင္ပါဝင္ၿပီး ျမဴနီစီပယ္ႏွင့္ အျခားေသာ ျမိဳ႕အဆင့္ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားထိ တိုးခ်ဲ႕ထား (ပုဒ္မ 
၉ဝ) ေသာ္လည္း မတ္လ ၂ဝ၁၄ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆက္ခ်က္ပံုစံတြင္ ထိုအခ်ိဳးအစား တိုင္း 
တာမႈကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျပီ ျဖစ္ေလသည္။

CTCEP သည္ထိုကဲ့သို႔ေသာ တာဝန္မ်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ၎တြင္ တာဝန္ရွိေသာ္ 
လည္း ထိုတာဝန္ကိုမယူသည့္အျပင္ ထိုဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသို႔ပံုခ်ကာ အမ်ိဳးသမီး 
အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေစသည္။ ပါတီမ်ားသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဥပေဒအရ 
ျပ႒ာန္းခ်က္လည္း မရွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ယႏၲရားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးမွလည္း အဆို 
တင္သြင္းျခင္းမရွိဘဲ အမတ္အဆင့္ အခ်ိဳးအစားအမ်ားစုႏွင့္၊ ႐ံုးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြး 
ေကာက္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အေရအတြက္သည္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ အခ်ိဳးအစားထက္ အမ်ားႀကီး  
ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ ေဟတီႏုိင္ငံ၏ လူမ်ားစု၏ဆႏၵအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ အစိုးရ 
အတြင္းတြင္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ က်ား-မ အခ်ိဳးမညီမွ်မႈရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိဳး 
အစားသည္လည္း ႀကိဳတင္ဖယ္ထားေသာေနရာမ်ား စတင္ျပဳျခင္းမရွိပါက ျဖစ္လာႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ CTCEP  ၏ အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦး အနက္မွ ေလးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
EMB သည္ ဌာနတြင္းပိုင္းရွိဝန္ထမ္းမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈကို မွတ္သားမထားေသာေၾကာင့္ CTCEP  
ဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ မဲ႐ံုလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမည္မွ် ပါဝင္ေန 
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သည္ဆိုသည္ကို မသိႏိုင္ေခ်။ ၂ဝ၁ဝတြင္ ေကာက္ယူေသာ CTV (မဲေရတြက္စီစဥ္ျခင္း) အခ်က္အလက္မ်ား 
အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း CTV တြင္ ပါဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း  အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္သာ သြားစုေနၿပီး နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ မရွိသေလာက္ (ဝ) ဦး၊ CEP (စီရင္စုေကာင္စီ) လံုျခံဳေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ဝ)ဦး ႏွင့္ 
ေရွ႕ေန (၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း) သာရွိေလသည္။၂၂ CTCEP တြင္ သီးသန္႔ခြဲထုတ္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း 
မရွိသကဲ့သို႔ လိင္အမ်ိဳးအသားအရ ထုတ္ေဝထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးလည္း မရွိေသးပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ိဳး 
မရွိေသးပါ။ ၂ဝ၁၄ ဥပေဒသစ္ေအာက္တြင္ BED (ေရြးေကာက္ပြဲဌာနဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ို႐ံုးဌာန) ႏွင့္ BEC 
(ေရြးေကာက္ပြဲ အသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို႐ံုးဌာန)တို႔တြင္ မည္သည့္ေနရာ ရာထူးတြင္မဆို အနည္းဆံုး 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး  ခန္႔အပ္ထားရန္လိုသည္။ (ပုဒ္မ ၉)

အေျခခံဥပေဒပါ အခ်ိဳးအစားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ CTCEP ၏ 
အဓိက ျပႆနာျဖစ္သကဲ့သို႔ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္မ်ား သည္လည္း ေဟတီႏိုင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
မဲေပးရာႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေရးတြင္ ပါဝင္မႈအားထိခိုက္ေနေစႏိုင္ေသာ ဖိအားအေပးဆံုးေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အျခားတာဝန္က႑မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ 
အမ်ိဳးသမီး အမတ္လာင္းမ်ားသည္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို လိင္အေပၚမူတည္ၿပီး မဟုတ္မမွန္ ဝါဒျဖန္႔ခံ 
ရသည္တို႔ကိုလည္း ခံရေလသည္။၂၃ EMB သည္ လိင္အမ်ိဳးအစားအေပၚအေျခခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအား 
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔အား  တားဆီးေရးႏွင့္ စြဲဆိုေရးတို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေလ 
သည္္။ ထိုအက်င့္ပ်က္ေသာ သို႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားသည္ဟု ယူဆရေသာ အရာမ်ားေၾကာင့္ 
ယံုၾကည္မႈမရွိေတာ့ျခင္းသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အေရး 
အရာမဟုတ္ဟု ထင္ျမင္သြားေစႏိုင္သည္။၂၄

အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

မီဒီယာဆက္ဆံေရးႏွင့္ အျခားေသာ ျပင္ပဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားတြင္ CTCEP သည္ ဆက္သြယ္ 
ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရွိေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူႏွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမရွိခဲ့ပါ။ 
ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း အပတ္စဥ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ သတင္းစာထုတ္ေဝျခင္းမ်ိဳးရွိေသာ္ 
လည္း အထူးတလည္ဖန္တီးထားေသာ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ မီဒီယာအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ သီးသန္႔ 
ဖန္တီးေပးထားေသာ အရာမ်ိဳးမရွိပါ။၂၅ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရးမ်ားတြင္လည္း ျပႆနာမ်ားရွိသည္။ အထူး 
သျဖင့္ သိသာသည္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ ညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ 
CTCEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနရျခင္းတို႔တြင္ ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မရွိျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေျပဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံုမွန္သိရွိဝင္
ထြက္ခြင့္မရျခင္းသည္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ ႐ႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ မယုံၾကည္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစ 
သည္။၂၆ CTCEP ၏ ျပင္ပလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈကို ျပင္ဆင္ေရးသည္  ၎၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
အၾကား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္ေစရန္၊ မီဒီယာမ်ားကို ၎၏ 
တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအားအသိေပးရန္၊ မီဒီယာႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မဲေပးေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အသိ 
ပညာေပးၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္အတြက္ အင္မတန္မွအေရးႀကီးသည္။၂၇
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CTCEP သည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသိပညာေပး 
ေရးတို႔အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အင္မတန္မွီခိုရေသာ္လည္း ေဟတီႏိုင္ငံ အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တိက်ျပတ္သားေသာ ဆက္ဆံမႈမရွိေခ်။ CTCEP ၏ မဲဆႏၵရွင္ အသိေပးေရးသည္ 
ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္တြင္ ကပ္လုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းအင္မတန္မွ နီးကပ္ေသာ 
အခ်ိန္အထိသာလုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရးတြင္ ပိုမို 
မြမ္းမံက်င့္သံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
နားလည္မႈမရွိျခင္းသည္ ေကာလဟာလမ်ားႏွင့္ မယံုၾကည္မႈမ်ားကို မီးေမႊးေပးေလသည္။၂၈ IFES ကဲ့သို႔ 
ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း လိုအပ္ေသာမဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္က်င့္သံုးကာ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေလ 
သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္မွာ သိသိသာသာပင္ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိကာ၊ 
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ မဲေပးခဲ့ေလသည္။၂၉ ေဟတီအပါအဝင္ 
အေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္ ၆ဝ ႏွင့္အထက္ အင္မတန္နိမ့္ပါးလွေသာ အေရအတြက္ မွတ္တမ္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ မဲေရတြက္ရာတြင္ အေရာအတြက္မွာ ထိုထက္ပင္ နည္းသြားေသးသည္ (၂၂.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) 
မဲေပးခြင့္မရွိေသာ သူအေရအတြက္ (ခန္႔မွန္းေခ် ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ လူဦးေရအတြင္းတြင္ အမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူ ပုိမ်ားသည္။၃ဝ ေဟတီႏို္င္ငံသားမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေရးအား အေၾကာင္းဆင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးျပေလ့ရွိသည္ လံုျခံဳမႈမရွိျခင္းႏွင့္ မဲလိမ္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈတို႔၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူ
မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး အားနည္းျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေျဖရွင္းျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းအေပၚ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားရရွိမႈ နည္းပါးျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုးလံုးမရျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာႏိုးၾကားေရး လႈပ္ရွားမႈ 
မလံုေလာက္ျခင္းတို႔ အထိပါဝင္သည္။၃၁

နိဂံုးခ်ဳပ္

ေဟတီႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ရန္ အတြက္ သိသာထင္ရွားလွေသာ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ျပႆနာမ်ား 
စတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွ စကာဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္သည္ အေျခခံဥပေဒအရ 
တာဝန္ခ်မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည့္ ပံုေသခန္႔အပ္ 
CEP တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အဂတိကင္းစင္ရ 
မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အေရးေပၚဗ်ဴဟာႏွင့္  ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျပင္ပမွလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ၾကာရွည္စြာ မွီခိုေနရမႈမွ ရပ္တန္႔ရန္ 
အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စံုရန္ႏွင့္ 
ႏို္င္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္၊ ပံုေသခန္႔အပ္ CEP ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေရးအတြက္ ၎၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရန္လုိအပ္သည္။ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရး 
မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲေရးကိုျမႇင့္တင္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးမႈကို အက်ိဴးရွိရွိ လုပ္ႏိုင္ပါက 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ယံုၾကည္မႈကိုျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။ ေဟတီ 
သည္ မၾကာေသးေသာႏွစ္မ်ားဆီက စိန္ေခၚမႈမ်ားအၾကားမွ ႐ုန္းထြက္လာရေသာေၾကာင့္၊ ယံုၾကည္ရႏိုင္ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံႀကီးၾကပ္ေရးသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္အတြက္ 
အဓိကလိုအပ္ေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္။
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အိႏိၵယေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (ECI) သည္ အမ်ားအားျဖင့္ လက္ခံထားၾကသည္မွာလြတ္လပ္ 
ေသာ  EMB တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၎ကို “ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လြတ္လပ္ 
ေသာ” ဟုသံုးပါက ပိုသင့္ေတာ္ႏိုင္သည္။ ၁၉၄၈-၄၉ တြင္ အိႏိၵယႏို္င္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒအား တည္ေထာင္ 
သူဖခင္ႀကီးမ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအ႐ံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေနရာ 
ကို ျငင္းခုန္ယွဥ္ျပိဳင္ေျပာဆိုၾကရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္ေသာ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေသာဌာနမွာ ထင္ရွားကြဲျပားၿပီး  လက္ရွိအစိုးရမွ သီးျခားျဖစ္ေစကာ 
၎၏ အမႈကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာဘ႑ာေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဆိုင္ရာ 
ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ရွိရမည္ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းမြန္စြာစဥ္းစားထားၿပီး၊ က်ယ္ျပန္႔စြာရွင္းျပထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ 
ပုဒ္မ ၃၂၄ အေနႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိၿပီး အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ တရား 
စီရင္ေရးတစ္ခု၊ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ မီဒီယာႏွင့္ အိႏိၵယျပည္သူ႔ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ECI ၏  
ေခါင္းေဆာင္သူအခ်ိဳ႕သိကၡာႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာစိတ္ထားတို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ရေန 
ေသာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းရေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ EMB မ်ားအား အုပ္စိုးေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္ အေျခခံ 

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္အတြက္ 
အေရးပါေသာ ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွစ္ခ်က္မွာ ၁၉၅ဝႏွင့္ ၁၉၅၁ခုႏွစ္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စားလွယ္ျပဳေရးဆိုင္ရာ 
အက္ဥပေဒျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ခုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳး 
သားႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားခြဲေဝေပးမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္နိမိတ္ကန္႔သ
တ္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္စာရင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပ႒ာန္းေလသည္။ ဒုတိယတစ္ခု 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အေသးစိတ္က်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေလၿပီး မတူ 

*  မူရင္းလက္စြဲစာအုပ္ကုိ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝထားေသာ Vijay Patidar and Ajay Jha တို႔ေရးသားထားသည့္ ‘အိႏၵိယ : 
လြတ္လပ္ေသာ EMB’ , ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒီဇိုင္း : International IDEA လက္စြဲစာအုပ္ (Stockholm: International IDEA, 
2006), စာမ်က္ႏွာ ၁၉၂-၉၅။ Dr. S.Y. Quraishi ကျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ထားသည္။ 
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ညီကြျဲပားေသာ ျပည္သူ႔႐ုံးဌာနမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္လုိအပ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ေသာစည္းကမ္းမ်ားႏွင့့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားအားကိုင္တြယ္ရန္ 
အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတို႔ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ယႏၲရားစတင္လည္ပတ္ၿပီးဆိုသည္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
လည္း ECI ၏ စီမံႀကီးၾကပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေလေတာ့သည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
မည္သည့္ ခံု႐ံုးကမွ တာဆီးျခင္းမျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆုံးခ်ိန္မွသာလွ်င္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ 
သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵျပမႈမ်ား တင္ျပႏိုင္သည္။ ECI ကိုယ္တိုင ္
သည္ပင္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူမမွန္မွားယြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈတို႔ 
အတြက္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ဘက္မွ ေသခ်ာေပါက္အာမခံထား 
သည္မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တရားစီရင္ေရး ၾကားနာခ်က္မ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနရန္ 
မလိုဘဲ အခ်ိန္မီၿပီးေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ထိုျပ႒ာန္းဥပေဒ ႏွစ္ခုတြင္ပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အင္အားျဖည့္စြက္သည့္အေနႏွင့္ 
အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္စဥ္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတို႔တြင္ပါဝင္ၿပီး မဲေပးမည့္ေန႔ႏွင့္ 
မဲေရတြက္မည့္ေန႔တြင္အသံုးျပဳရမည့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားပါ ပါဝင္ေလသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ECI သည္ လုပ္ေဆာင္စဥ္လိုက္နာရမည့္ ပံုစံတစ္ခုကို 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ ဥပေဒအေျချပဳခ်က္မ်ား မပါဝင္ပဲ ၎၏တရားဝင္ျခင္း မဝင္ 
ျခင္းကိစၥသည္ ပါတီမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ျခင္းသည္ 
မွ်မွ်တတ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာရပါတီကို တိုင္းျပည္၏ ယႏၲရားမ်ားအား အလြဲသံုးၿပီး 
အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားအား အားနည္းေအာင္လုပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ECI သည္ ၎၏ 
ျပ႒ာန္းတာဝန္မ်ားကို စိုးမိုးေစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲပါတီမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားအတြင္း စည္းကမ္း 
တင္းၾကပ္အုပ္စိုးရာတြင္ အင္မတန္မွ ေသေသသပ္သပ္ ထိန္းထားႏိုင္သည္။၎အေနႏွင့္ လုပ္ပံုလုပ္နည္း 
စည္းကမ္းကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲခ႐ိုင္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားပါကေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားကို ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းေလ့ရွိသည္။

အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု

အိႏိၵယသည္ ျပည္နယ္ ၂၉ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္နိမိတ္ ၇ ခုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အထက္ႏွင့္ 
ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားၿပီး Lok Sabha ႏွင့္ Rajya Sabhaဟုေခၚသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ 
အနည္းဆံုးေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုရွိၿပီး၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ပိုမိုႀကီးမားေသာျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္တစ္ခုထပ္ရွိေသးၿပီး ဥပေဒဆိုင္ရာေကာင္စီဟု 
ေခၚသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ ECI ကို ထို ဥပေဒျပဳေရးဌာနမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
က်င္းပေရးတာဝန္ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ထိ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ေပးထားေလသည္။ 
၁၉၉၂ တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ၇၃ ႀကိမ္ေျမာက္ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ခ႐ိုင္အဆင့္ဌာနမ်ား (panchayats)
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ဟူေသာတတိယအဆင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ပါ စတင္ပါဝင္လာေလၿပီး ၎တို႔သည္ အိႏိၵယဖြဲ႕စည္းပံု၏ ျမိဳ႕ 
အဆင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ Panchayats အတြက္ လုပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
သည္ မတူညီကြဲျပားေသာ ဌာနမ်ားျဖစ္သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ားမွ လုပ္ေပးရန္ 
တာဝန္ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည္။

ကနဦးပိုင္တြင္ ေရြးေကာ္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိခ်ဳပ္တစ္ဦး ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တာဝန္၏ 
ပမာဏ၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ တာဝန္တို႔သည္ စစခ်င္းမိတ္ဆက္ထမ္းေဆာင္ေသာ ၁၉၈၉ ကို အတိုခ်ဳဥ္းသာ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစကာ ၁၉၉၃ မွ ယေန႔အထိ အဖြဲ႕ဝင္ ၃ ဦးပါေသာ ECI ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 
သမၼတမွေန၍ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားကို တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သက္ ေျခာက္ႏွစ္၊ သို႔မဟုတ္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထိ အရင္သက္တမ္းျပည့္ေသာ အရာကို 
တြက္ခ်က္ၿပီး ခန္႔အပ္ေလသည္။ ၎တို႔သည္လည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏  တရာ႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနရေသာ လစာ၊ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ အဆင့္အတန္းအတူတူရရွိၾကေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိခ်ဳက္သည္ 
႐ံုးမွ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၏ စြဲဆိုခ်က္တစ္ခုတည္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ပစ္ျခင္းခံရႏိုင္သည္။ စြဲဆိုခ်က္တင္ျခင္း 
သည္လည္း အေျခအေနႏွစ္ရပ္တြင္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ 
ေက်ပြန္ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခိုင္လံုရန္လိုအပ္ၿပီး  အထက္တရား႐ံုးႏွင့္ တရား႐ံုး 
ခ်ဳပ္ရိွ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ထုတ္ပယ္ရာတြင္သုံးေသာ ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။

အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိမ်ားမွာမူ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိ၏ 
အႀကံေပးေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ 
ေပ။ ECI ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲယႏၲရားအတြင္းရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ၎ေအာက္တြင္  
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း ေရြးေကာက္ပြဲယႏၲရား တစ္ခုလံုးအေပၚတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
လံုးလံုးလ်ားလ်ားရွိသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္အခါ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္း 
ေသာ အစဥ္အလာရွိသည္။

ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ အဓိကအရာရွိမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔ကို 
ECI မွ ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုတင္သြင္းေသာ စာရင္းမွ 
ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိခ်ဳပ္ကို ECI က ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ထိ ေထာက္ 
ခံခ်က္ မေပးထားဘဲ ထုတ္ပယ္ခြင့္မရွိေခ်။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဓိကက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ခ႐ိုင္ ၆၇၂ ခုတြင္ 
လုပ္ၿပီး၊ ခ႐ိုင္တစ္ခုတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္ ၁.၁ သန္း ပ်မ္းမွ်ရွိေလသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
အိႏိၵယတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေပါင္း ၈၁၄ သန္းထိရွိလာေလၿပီး ကမ႓ာ႔လူဦးေရအမ်ားဆံုး ျဖစ္လာေလၿပီး 
ထိုသူတို႔အနက္မွ သန္းေပါင္း ၅၅ဝ ခန္႔က ၎တို႔၏မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို အသံုးခ်ၾကေလသည္ (မဲဆႏၵရွင္ 
အေရအတြက္ႏႈန္းမွာ ၆၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေလသည္) ထိုသူမ်ားထဲတြင္ သန္းေပါင္း ၁၃ဝ မွာ ယခုမ် မဲေပး 
မည့္လူသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ခ႐ိုင္ရာဇဝတ္တရား႐ံုး (အိႏိၵယ၏ အခ်ိဳ႕ေသာအပိုင္းမ်ားတြင္ ခ႐ိုင္ 
ေကာလိတ္ေတာ္မင္း သုိ႔မဟုတ္ ဒုေကာ္မရွင္အရာရွိအျဖစ္ လူသိၾကေလသည္) သည္ ျဗိတိသွ်တို႔ တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည့္႐ံုးျဖစ္ၿပီး  ECI အတြက္ အဓိက အခန္းက႑ေနရာမွ တာဝန္ဝင္ေရာက္ ထမ္းရြက္ေပးေလ 
သည္။ ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိအေနႏွင့္ ခ႐ုိင္ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ခြဲမ်ားအားလံုး 
အဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ား၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အေနႏွင့္ အဓိက ေရြးေကာက္ပြဲရာထူးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရေလ 
သည္။ ထုိအရာရွိမ်ားအားလံုးသည္ ဥပေဒအရ  ECI က ေစလႊတ္လိုက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း 
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၎၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ စည္းကမ္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

မဲ႐ံုေပါင္း ၉၃ဝဝဝဝ အတြက္ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၁ သန္းရွိသည့္အျပင္ ယခင္က ခ႐ိုင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ အရာရွိ ႏွင့္ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိအေနႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ အစိုးရဝါရင့္ အရာရွိမ်ား 
သည္လည္း ECI ဌာန၏ ကိုယ္စားေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ 
ၾကေလသည္။ ECI အေနႏွင့္ ထိုနည္းျဖင့္ ၎တို႔အား ရာထူးပံုေသခန္႔အပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အခေၾကးေငြ 
ေပးရန္ မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ ဘက္မလိုက္ဘဲ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္  ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို တခဏ 
အတြင္းတြင္ ရရွိေစႏိုင္ေလသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ၁၉၈၉ တြင္ထည့္ထားေသာ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္အရ ၁၉၅၁ ျပည္သူလူထုအား ကိုယ္စားျပဳေရး အက္ဥပေဒထဲတြင္ ပါဝင္ေလသည္။ ထိုဥပေဒအရ 
၎တို႔သည္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္ (ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ျဖစ္) 
ၿပီးေနာက္ ၎တို႔အေနႏွင့္ မသမာမႈမ်ား က်ဴးလြန္ထားသည္ဟု သံသယျဖစ္ယံုၾကည္ပါက မဲေရျခင္းကို 
ရပ္တန္႔ေစႏိုင္ေသာ အာဏာေပးအပ္ထားျခင္း ခံထားရေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎တို႔အေနႏွင့္ 
မည္သို႔ေသာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ကို မဆုိ ECI သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ၫႊန္ၾကားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း 
လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ECI အေနႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ စြက္ဖက္ခြင့္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ အထူးသသျဖင့္ မဲေပးမည့္ေန႔တြင္ ရဲ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေစလႊတ္ခြင့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

မဲ႐ံုမ်ားကို အင္အားနည္းၿပီးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လူအမ်ားရွိသည့္နားတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ၊ လိမ္္ညာျခင္း လုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္းႏွင့္ အျခားကိစၥတို႔ျဖစ္ပါက မဲျပန္ေကာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ရျခင္းအစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ 
လူေလးစားေၾကာက္ရြံ႕ရေသာအရာတစ္ခုျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာ္မရွင္၏မ်က္စိႏွင့္ နား 
ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ကာ အိႏိၵတြင္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲယႏၲရား၏ လြတ္လပ္မႈကို ေသခ်ာေပါက္ရွိေၾကာင္း 
ျပသရာတြင္ ေနာက္ထပ္အေရးပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပလာေလသည္။

အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ECI သည္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ားကို ေနရာတက် အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း၊ မဲစာရြက္မ်ား႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း၊ မဲေကာက္ခံျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မဲစာရြက္မ်ား ေရတြက္ 
ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ား ေၾကျငာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္မွန္လုပ္ရသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
လုပ္ေလသည္။ ၎အေနႏွင့္ မဲဆြယ္စဥ္ကာလမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ အီလက္ထရြန္းနစ္မီဒီယာမ်ားကို ႏိုင္ငံ 
လံုးဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ပါတီမ်ားသို႔မဲဆြယ္ရန္ အခ်ိန္အခမဲ့ကို မွ်ေဝေပးရေလသည္။

ECI သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာနယ္နိမိတ္မ်ား ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရးအတြက္ တာဝန္ မရွိ 
ပါ။ အေျခခံဥပေဒတြင္ သီးသန္႔နယ္နိမိတ္ခြဲျခား သတ္မွတ္ေရးေကာ္မရွင္သတ္မွတ္ရန္ ျပ႒ာန္းၿပီးသား 
ျဖစ္ေလၿပီး လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ အျငိမ္းစားယူထားေသာ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရးေန 
တစ္ဦးမွ ေခါင္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိတစ္ဦးသည္ ထိုဌာန၏အဖြဲ႕ဝင္ 
ျဖစ္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ ECI တြင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
မွတ္ဉာဏ္ရွိၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးေသာေၾကာင့္ ၎သည္ 
လည္း နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရးတြင္ အေရးပါေသာ ေနရာက႑မွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေလသည္။
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ECI သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးတြင္လည္း တာဝန္ယူရေသာ 
ဌာနျဖစ္သည္။ ၎ခန္႔အပ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎သည္ 
အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလအတြင္းသံုးေသာ အသံုးစရိတ္ကို 
နီးနီးကပ္ကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္လိုက္ျခင္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ 
မ်ား၌တရားမဝင္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ပင္ ေလွ်ာ႔ခ်လိုက္ႏိုင္ေလသည္။ ECI သည္ 
လည္း မသမာမႈမ်ားေတြ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မဲ႐ံုမ်ား၌မဲျပန္ေကာက္ရန္ (သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵနယ္ခ႐ိုင္ 
တစ္ခုလံုး၌ ျပန္ေကာက္ရန္) အမိန္႔ေပးပိုင္ေသာ အာဏာရွိေလသည္။ ၎အေနႏွင့္လည္း မည္သည့္ 
မဲေကာက္ခံမႈမ်ိဳးကိုမဆို ရက္အနည္းငယ္ခန္႔ ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား စည္းကမ္းၾကတ္မတ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ မူလ 
အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအတြင္းတြင္ ပါေလ့မရွိေပ။ ၎တို႔သည္ ၁၉၈၉ တြင္သာ စတင္ပါဝင္လာ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ECI ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ တာဝန္ေပးသြားေလသည္။ ကနဦးတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ လုပ္ရေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လစ္ဘရယ္ဆန္ လွေပ 
သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္လိုေသာ အသင္း သို႔မဟုတ္ လူအအဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားေမးျမန္းထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ေတာင္းယူၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႐ိုးစင္းလွေသာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အဆိုင္းမတြပင္ ပါတီမွတ္ပံုတ
င္ေစသကဲ့သို႔ျဖစ္သြားၿပီး ECI ၏ မွတ္တမ္းထဲတြင္သာရွိေသာ ပါတီမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
ေသာ အလြယ္လုပ္မႈကို တားဆီးရန္ႏွင့္ အတည္အတံ့လုပ္မည့္ပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ၾကတ္မတ္လိုက္ၿပီး အဆိုတင္သြင္းထားေသာပါတီသို႔ အနည္းဆံုးအဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝဝ ခန္႔က 
၎တို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္း အေသးစိတ္ႏွင့္ ၎တို႔သည္ အျခားေသာာပါတီမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
မဟုတ္ေၾကာင္း တစ္ဦးခ်င္းစီ က်ိန္ဆိုထားေသာ ခံဝန္မ်ားတင္သြင္းရန္အတြက္ ေတာင္းခံလိုက္ေလသည္။ 
ECI (အိႏိၵယေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ပါတီသစ္မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ INR ၁ဝဝဝဝ ကို အခ 
ေၾကးေငြအျဖစ္လည္း ေကာက္ခံေလသည္။

ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း

၎အေနႏွင့္ မည္သည့္ဘ႑ာေရးျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမားကိုမွ ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း မရွိျခင္းသည္ 
လည္း ECI ၏ လြတ္လပ္မႈကို ျပ႒ာန္းေသာ အမွတ္အသားပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အရာရွိ 
ေပါင္း ၃၅ဝ ခန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၎ကိုဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သည္မွာ စုေပါင္းဘ႑ာေငြထဲမွ အစိုးရ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြမွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေငြျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ခေပးေခ်။ နည္းပညာပိုင္း 
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႐ံုးစားရိိတ္မ်ား၊ EVM (အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးစက္) မ်ား 
ဝယ္ယူသည့္အဖိုးအခအပါအဝင္တို႔ကို ေပးေခ်ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား က်သင့္ရာ 
တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရက ေပးေခ်သည္က ပိုမ်ားေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားရွိ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မဲစာရြက္မ်ား႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္စာရင္း 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံရ 
ယူျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိမ်ား၏ လစာမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္  
ေစလႊတ္ထားေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတို႔ 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ ထုတ္လႊင့္ေသာေၾကာင့္ က်သင့္ေသာေငြသည္ အစိုးရမွ ေပးေခ်ျခင္းျဖစ္ 
သည္။
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ပါတီမ်ားအေနႏွင့္ေတာ့ ထိုထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ကို အခမဲ့ရရွိေလသည္။ အေျခခံဥပေဒမွ ECI သို႔ေပး 
ထားေသာအာဏာမ်ားက က်သင့္ေသာအဖိုးအခစရိတ္မ်ားအားလံုးကို အစိုးရအေနႏွင့္ ေပးေခ်ရမႈဟူေသာ 
အဓိပၸာယ္သို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း သက္ေရာက္သြားသည္။ ECI ၏ စာရင္း မ်ားသည္ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ 
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔၏ ေအာက္တြင္ စစ္ေဆးျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္လည္း 
ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ တင္သြင္းျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ECI ၏ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ တာရွည္ခံမႈကို အာမခံေပးေလၿပီး ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕လည္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေရြးေကာက္ပြဲ(ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ ဥပေဒျပဳေရး) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္
ပံုစံမရွိေသာ္လည္း ECI သည္ ထိုေနရာအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးေလသည္။၎သည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ အဆိုမ်ားကို တင္သြသ္းၿပီးေနာက္ ထိုအဆိုမ်ားသည္ ဥပေဒ 
ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံလိုက္ရၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိသြားတယ္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဆုိမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရကို ဖိအားေပးၿပီး လူသိရွင္ၾကား ဝါဒျပိဳင္ျငင္းခုန္ျခင္း 
တို႔ကို အားေပးရန္အတြင္ မီဒီယာႏွင့္တစ္ျပိဳင္တည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ေကာက္ခံရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုလည္း အစည္းအေဝးေခၚေလ့ရွိ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုလုပ္ေဆာင္နည္းပံုစံကို တည္ေထာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္ သည္ 
လည္း ECI မွ သံုးေသာ ထိေရာက္သည့္ နည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေရးပါသည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားသည္ မ်ားမၾကာမီကပင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးယႏၲရားမွတစ္ဆင့္၊ NGO သို႔မဟုတ္ 
ျပည္သူ႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာပုဂၢဳိလ္က တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔မဟုတ္ အထက္တရား႐ံုးမ်ားတြင္လည္း ထိုကိစၥကို 
တင္ျပျခင္းျဖင့္ စတင္ေနျပီျဖစ္ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း

ကနဦး မေရရာတြန္႕ဆုတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္တြင္ ECI သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားကို ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲလွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သတင္းအခ်က္အလက္ 
နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳမႈကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ႏွင့္ တက္တက္ၾကြၾကြပင္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီကို ဓါတ္ပံုပါေသာ သက္ေသခံကတ္ျပား ထုတ္ေပးလိုက္ေသာ 
ေၾကာင့္ သူတု႔ိအေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး မဲလိမ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးတည္းျဖင့္ မဲအမ်ားအျပားေပး 
ျခင္းတုိ႔ကို တားဆီးေပးႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ျပန္လည္ 
စစ္ေဆးၿပီး အသံုးျပဳရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား CD-ROM ႏွင့္ ေပးထားေလသည္။

ကြန္ျပဴတာမ်ားကို မဲေရဌာန ၉၈၉ ဌာနႏွင့္အထက္တြင္ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ေရတြက္၍ 
ရလာသည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ခ်က္ျခင္းတြက္ခ်က္ၿပီး ရရွိေစေလသည္။ ေနာက္ထပ္စြန္႔ဦးနည္းပညာတစ္ခုမွာ 
မဲ႐ံုမ်ားတြင္ EVM(အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးစက္မ်ား) ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းတြင္ မဲလိမ္ 
မည္၊ မသမာမႈ ျပဳမည္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဘက္မွ  ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္းႏွင့္ စာမတတ္ေျမာက္မႈ က်ယ္ျပန္႔ျမင့္ 
မားျခင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား သံသယမ်ားျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ကနဦးပိုင္းတြင္ တြန္႔ဆုတ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ECI ဘက္မွ EVM မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ တက္တက္ၾကြၾကြျမႇင့္တင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔ကို မဲ႐ံုမ်ားအားလံုး၌ အသံုးျပဳျခင္းသည္ မဲစေရေရခ်င္း တစ္နာရီအတြင္း ရလဒ္မ်ားကို 
သိရမည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ပင္ျဖစ္သည္။
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စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ပညာရွင္ဆန္ဆန္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ECI ဘက္မွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အိႏိၵယ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
(IIIDEM) ဟူေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ရင္းျမစ္ဌာနကို တည္ေထာင္လိုက္ေလၿပီးလုပ္ငန္းလုပ္ 
ေဆာင္ေရးအတြက္ ေလးပိုင္းရွိေလးသည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး  
မဲဆႏၵရွင္မ်ား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေရး၊ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ေရးႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သမဝါယမတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ IIIDEM ဘက္မွလည္း ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပါဝင္ 
ဆင္ႏႊဲသူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အတြဲစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးမ်ားကို အစဥ္လိုက္ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္ ကာ 
ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄ဝ ႏွင့္ အထက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေပးၿပီးျဖစ္သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟူသည္ အျခားေသာ အရာမ်ားအနက္မွ ျပည္သူတို႔ 
၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္၏ တံု႔ျပန္မႈအား ျမႇင့္တင္ျခင္းဟူေသာ 
က႑ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရွိရွိသမွ်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမႈမ်ား 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး ဟူ၍မေခၚႏိုင္ေခ်။ ၎၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္းအတြက္ ျဖစ္မွသာလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘက္မလိုက္ 
မႈ၊ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ သိကၡာရွိမႈ သို႔မဟုတ္ တိက်မႈတို႔ အဆင့္ျမင့္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထင္ရွားသည့္အခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ 
အျမဲရွင္းလင္းလွသည္မဟုတ္ေပ (ဥပမာ- မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ယူအက္စ္က မဲ႐ံုတြင္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္း 
မ်ားထုတ္ခိုင္းျခင္း) ထိုအရာမ်ိဳးသည္ လုပ္သင့္သည္အရာအျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္သကဲ့သို႔ ၎တို႔ကိုေထာက္ခံ 
အားေပးသူမ်ားအတြက္ လိုပင္လိုအပ္ေသာ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ”  ဟူ၍ပင္ ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
၎တို႔၏ ျပိဳင္ဘက္မ်ားအတြက္မူ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ “မသသမာမႈ” ဟု သတ္မွတ္မိေစႏိုင္သည္။ က်ပန္း 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို အားေပးရာေရာက္ေသာ္လည္း  
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ EMB ၏ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏တာရွည္ခံမႈကို ဆုတ္ယုတ္ထိခိုက္ေစႏိုင္ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္မ်ားသည္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ 
ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ေရတိုျဖစ္ေစ ေရရွည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ ၎တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေန 
ပံုစံမ်ိဳးသည္ ဒီဇိုင္း သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးလုပ္ရာတြင္ ပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကို ၎တို႔အသာစီးရေစရန္စနစ္ကုိလွည့္
ဖ်ားႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ 
အစီအစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပါေသာအခါ ျပည္သူတို႔၏စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိေလ့ရွိေသာ္လည္း ထိုကိစၥ၏ 
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အယူအဆမွာ ထိုထက္အမ်ားႀကီးက်ယ္ေျပာလွပါေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ရာတြင္ ထင္ရွားေသာ အပိုင္း သံုးပုိင္းရွိၿပီး EMB ႏွင့္ ၎၏ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
မတူညီေသာ ရာထူးက႑မ်ားကို ဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ၾကေလသည္။

၁။ ဥပေဒေရးရာ : EMB  အေနႏွင့္ ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးေသာ ဥပေဒမူေဘာင္၏ အရည္ 
အေသြး၊ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္တို႔ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံဥပေဒ၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း 
တို႔ပါဝင္သည္။ ထိုအထဲတြင္ EMB ၏ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပင္ ပါဝင္ႏိုင္ 
သည္။

၂။ ႀကီးၾကပ္စီမံေရး : ၎၏ ဥပေဒေရးရာတာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ၎၏ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုၿပီးတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ တာရွည္ခံခံ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဗ်ဴဟာသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ နည္း 
ပညာဆိုင္ရာစြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ကို စတင္ 
မိတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားထဲတြင္ အေထာက္အပံ့ရယူျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
အရည္အေသြး သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရာထူးခန္႔အပ္မႈ (EMB  ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ က်ား-မ 
လိင္အခ်ိဳးညီမႈ ကဲ့သုိ႔အရာမ်ား) အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အုပ္စုမ်ားထံသို႔ မဲဆႏၵဆိုင္ရာ အသိ 
ပညာေပးေရးမ်ား အေရာက္ပို႔ေပးေရး ေဝးလံေခါင္သီေသာေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြ်တ္ယြင္းေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မဲေပးျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ စာရင္း 
ေရးသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာ 
အသစ္မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား 
အတြက္ က်င့္ထံုးမ်ားပါဝင္တတ္သည္။

၃။ ႏိုင္ငံေရး : EMB  လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေသာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား။ ၎အား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎၏ ဘ႑ာေငြ 
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ မူေဘာင္တစ္ခုကို 
ဖန္တီးျခင္း

အံ့ၾသဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဥပမာမ်ားထဲတြင္ ယခင္က ဒီမိုကေရစီ  
မဟုတ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ဒီမိုကရက္တစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း 
မ်ား ပါဝင္ေလသည္ (ဥပမာ- အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ၁၉၉၈-၉၉ ခုႏွစ္က ပြင့္လင္းေသာ၊ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲ 
ဒီမိုကေရစီ)။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သံုးေနရာလံုးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (ဥပေဒ၊ ႀကီးၾကပ္ 
စီမံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး) မ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၾကၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို အခ်ိန္အနည္းငယ္သာရေသာ 
ၾကပ္တည္းမႈေအာက္ က်ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ၿပီးေနာက္ တစ္ဦးတည္းကသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အလံုးစံုျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိေခ်။

၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အလယ္ေလာက္မွစ၍ လြတ္လပ္ၿပီး ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ EMB မ်ား 
၏ အေရအတြက္မ်ားတိုးလာျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္အတြက္ နည္းပညာ အသစ္ 
မ်ားသံုးမႈ ျမင့္မားလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ား ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေပၚခဲ့ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အေထြေထြ 
ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး စြန္႔ဦးအႀကံသစ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း  
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ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏ ေရရွည္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ မူေဘာင္ႏွင့္ ပံုစံကို 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာက်လက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္လည္း ႀကီးလွစြာေသာအေျပာင္း 
အလဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာမ်ားထံတြင္ လြတ္လပ္ေသာ EMB ႏွင့္မဲေပးရာတြင္ သိသိ 
သာသာပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်တြင္ ၁၉၈၄ ၌ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ေသာလြတ္လပ္သည့္ ဌာနအသစ္ႏွင့္ သိသိသာသာေျပာင္း 
လဲသြားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ နယူဇီလန္တြင္ ၁၉၉၃ ကျဖစ္သြားသက့ဲသို႔( ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ 
EMB ၏ တာဝန္မ်ားကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ ျမင့္တင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ တြင္ အၿပီးသတ္ခဲ့သည္)၊ 
ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံႀကီးၾကပ္ေရး ဖန္တီးရန္အတြက္ ဆီြဒင္တြင္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္က အေျပာင္း 
အလဲမ်ားလုပ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ တြန္ဂါႏိုင္ငံ၌ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
တည္ေထာင္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မူေဘာင္ႏွင့္ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးအား ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အမီျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စံႏႈန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အသစ္ျပဳလုပ္မိတ္ဆက္ရန္ 
အတြက္ ဖိအားေအာက္သို႔ ထည့္လိုက္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာေသးမီက ေလာေလာလတ္လတ္ 
တည္ေထာင္ထားေသာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လြတ္လပ္မွ်တၿပီး ယံုၾကည္ရႏိုင္ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးစီမံေရးအတြက္ တစ္ကမ႓ာလုံးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လိုက္နာ 
ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ခ်င္းစီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ 
ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးတို႔ကို သံုးသပ္ႏိုင္ေသာမွတ္တိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးေလသည္။

ပို၍ ျပႆနာတက္ႏိုင္သည္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားကို တခါတရံ သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပးကာ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံု 
တင္စာရင္းကဲ့သို႔ေသာ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေပၚတြင္ အေျခမျပဳထား 
ဘဲ ျပင္ပအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ပိုမိုသေဘာက်ေလ့ရွိေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္အသံုးျပဳေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ 
အျငင္းပြားဖြယ္ရာရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာအလွဴရွင္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ားကို မွီခိုေနရခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ ဥပမာ- လိုင္ဘီးရီးယားကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ သိသာ 
ထင္ရွားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈမရွိသည့္တိုင္ေအာင္ အလွဴရွင္တို႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ျပဳလုပ္ေစရန္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ 
သည္။ ပိုမိုတာရွည္ခံခံႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္သံုးရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားလိုအပ္ 
ေနေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရး၌ ထင္ရွားေသာဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။

အေရအတြက္ တိုးတက္လာေသာက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ 
ေကာင္းမြန္စြာ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ ျပဳစုထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အႀကံ 
ေပးထားေသာအခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ၂ဝဝ၃ ေနာက္ပိုင္း 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ANFREL (လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အာရွကြန္ယက္) မွ ေစာင့္ၾကည့္ 
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ေလ့လာထားေသာေရြးေကာက္ပြဲ အမ်ားအျပားတို႔ျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ 
တို႔သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုနားလည္လာ 
ၾကျပီျဖစ္ေလသည္။ ဒီမိုကေရစီရကာစ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ 
ေပးျခင္းႏွင့္ေပးသည္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္လည္း ဒီမိုကေရစီက်င့္သားရၿပီး 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသို႔မဟုတ္ ျပင္ပဖိအားတို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို စတင္ခဲ့ရေသာ္လည္း EMB မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစ၇န္ အင္အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးသူမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎၏ အတြင္းတြင္ပင္ 
သိသာလာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ ျပည္သူ႔အေပၚတာဝန္ခံရမႈႏွင့္ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာရွိရန္လိုအပ္မႈ EMB မ်ားအေပၚသို႔ က်ေရာက္လာၿပီး ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ EMB မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ CSO (အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း) မ်ားႏွင့္ အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ 
သည္။

မေအာင္ျမင္ေသာ EMB မ်ား

EMB  အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ၾကသည္။ EMB မ်ား တာဝန္ပ်က္ 
ကြက္ရျခင္းအတြက္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း EMB  
တစ္ခုခ်င္းစီကို ေလ့လာခ်က္အရ အတြင္းမွျဖစ္ေပၚေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအမ်ားအျပားကို သတိထား 
မိၾကၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ ပါဝင္သည္။

၁။ EMB  အေပၚ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိျခင္း
၂။  EMB  ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အစိုးရႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာမ်ား သက္ေရာက္ျခင္း
၃။ EMB  သို႔မဟုတ္ ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပါတီစြဲမကင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု
၄။ EMB  ၏ ပညာရွင္မဆန္မႈ ၊ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္
၅။ EMB ၏ အရည္အခ်င္း သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မ႐ိုးသားမႈမ်ား

အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္လည္း EMB ၏ တာဝန္ပ်က္ကြက္ မေအာင္ျမင္မႈသည္ ၎ေၾကာင့္ 
မဟုတ္ေပ၊ ဥပမာအားျဖင့္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား လက္ခံႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ားကိုသာ ထုတ္ေပး 
သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေပးရျခင္းေၾကာင့္၊ လီဆိုသိုတြင္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ 
မ်ားတြင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျခားေသာ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းတြင္လည္း 
ဟာကြက္မ်ားရွိႏိုင္သည္။ ပါပူဝါနယူးဂီနီတြင္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္ 
မႈမရွိေတာ့ျခင္းသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေလ့ရွိေနေသာ အေလ့အထေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုး ယိုယြင္းေနေသာ ေနရာမ်ားမွအပ EMB ၏ ၎ကိုယ္တိုင္ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈလုပ္ျခင္းသည္ 
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ေနာင္အနာဂတ္တြင္ လာလတၱံ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ယိုယြင္းက်ဆံုးျခင္း မျဖစ္ေအာင္ 
ကာကြယ္ေကာင္းကာကြယ္ေပးႏိုင္လိမ့္ေပမည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားမွာ  
၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားဆီက မကၠဆီကိုႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးတြင္ EMB ၏ တာဝန္

EMB  သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အဓိကေနရာမွ ထမ္းေဆာင္ရန္ 
တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ၎အေနႏွင့္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ၊ ဥပေဒ 
ျပဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမရဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မျဖစ္ 
ႏိုင္ေခ်။ ထိုအခ်က္သည္ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ၎ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ခိုင္ျမဲေသာ ဆက္ဆံေရး 
တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ (ဤလက္စြဲ စာအုပ္၏ အခန္း 
၈ ကုိၾကည့္ပါ)

EMB အေနႏွင့္ အစုိးရႏွင့္  ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ သေဘာတူေသာ ဥပေဒမူေဘာင္၏ အတြင္း 
တြင္သာ ဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အခ်က္မ်ားကို လုပ္ႏိုင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သို႔ေသာ္ 
လည္း EMB အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကုိ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ 
သုေတသန၊ စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး  ထိုအခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ IDEA (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပး 
ေရးအသင္း) မွ ထုတ္ေဝေသာ International Obligations for Elections: Guidelines for Legal 
Frameworks အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား 
သည္ အစိုးရအား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အႀကံျပဳရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ ဌာနတစ္ခု 
တည္ေထာင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အေထာက္အပံ့ျပဳႏုိင္ေပသည္။ ထိေရာက္ေသာဥပေဒဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ႏုိ္င္ငံေရးအရ အသာစီးရမႈကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးေကာင္းမ်ားေလာက္ ဦးစားမေပးေသာ ပါတီစံုခ်ည္းကပ္မႈစနစ္ 
အေပၚတြင္ မူတည္သည္။

EMB တစ္ခုသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
၎၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူဝါဒမ်ားအတြင္း က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ပါက စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
အား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္မည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဥပေဒႏွင့္ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
မ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ၎တို႔၏ ထိေရာက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ တျပိဳင္တည္း အလုပ္ 
လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္၊ ဥပမာအားျဖင့္ EMB ဘက္မွ ၎၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေခတ္ႏွင့့္အညီ လုပ္ေပးေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲယႏၲရား၏ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက အမီမလိုက္ႏိုင္ေခ်။
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EMB အေနႏွင့္ ၎၏ ႀကီးၾကပ္စီမံေရး ဗ်ဴဟာမ်ား၊  မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္စဥ္မ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကို 
ျပန္လည္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းမလုပ္ပါက ၎အေနႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ား 
အားနည္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေရးရာ၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တို႔အတြက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စနစ္လည္းရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ 
ေရးကိစၥမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္း ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္ EMB မ်ားသည္ ၎တို႔အေနႏွင့္ သုေတသနႏွင့္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားျမႇင့္တင္ေရး 
က႑ တာဝနမ္်ားယၿူပီး ပါဝငပ္တသ္က္သမူ်ားအၾကား အေထာကအ္ပံ့ေပးေရး တည္ေထာင္ေပးေသာလ္ည္း 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမလုပ္ပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးတို႔တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။

• တာဝန္မ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းကိုသာ ခ်မွတ္ေပးျခင္း  ရာထူးအႀကီး 
ပိုင္းမ်ားပါပါဝင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား တိုးတက္ေရး၊ ဦးေဆာင္ျမႇင့္ 
တင္ေရးႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔အတြက္ျဖစ္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား အပါ 
အဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

• ျပဳျပင္ရန္လိုေနေသာ အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး 
ျခင္းႏွင့္ EMB ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အကူအညီမ်ားကို ထည့္ 
သြင္းျခင္း

• ျပဳလုပ္လိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို 
တင္သြင္းလႊာမ်ား တင္သြင္းျခင္း

• မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ 
ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ကြန္ယက္မာ်းကို အသံုးခ်ျခင္း

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဗ်ဴဟာကို 
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ကို သံုးသပ္ျခင္း

EMB မ်ာ။အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
အတြက္ လိုအပ္ေသာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းစြာတည္ေထာင္ 
ထားေသာ ဌာနမ်ားသည္ ပံုစံအားျဖင့္ ၎တို႔၏ တည္ရွိမႈျဖစ္စဥ္ကို နားလည္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိေလ့ရွိ 
သည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ အသံုးဝင္ေသာႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈရွိသည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အဆိုတင္ 
သြင္းရန္ ျပည့္စံုကုံလံုၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံသိသင့္သိထိုက္ေသာ 
အခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာနားလည္ျခင္းမရွိပါက တခါတရံတြင္ လိုအပ္ေသာပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမ်ားကို ပံုေဖာ္ၿပီး ဆင့္ပြားႀကံဆရန္ ေနရာတက်မရွိႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ပမာဏ

ေရြးေကာကပ္ြဲ ျပနလ္ည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ထငရ္ွားေသာ ေနရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲစမီခံန္႔ခြဲေရး 
သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ 
တည္ေဆာက္ပံုတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ထိုေနရာမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လုိက္ပါက EMB ၏ လြတ္လပ္ 
မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္လိမ့္ေပမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘူတန္ႏွင့္ တြန္ဂါကဲ့သို႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံကို က်င့္သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ တီေမာ-လက္စ္တီကဲ့သို႔ ပံုစံအေရာကို 
က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ရွိၿပီးသားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဌာနအသစ္မ်ားအၾကားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္ 
မ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္၊ 
နယူးဇီလန္၊ ဆီြဒင္ႏွင့္ ျဗိတိန္တို႔တြင္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ဆီြဒင္တြင္ EMB ကိုယ္တိုင္က ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔
ခြဲေရးအတြက္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေလသည္။ ၁၉၉၈-၉၉ခ ုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ 
ျဗိတိန္တြင္ အစိုးရက ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးကို စတင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းရိွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖိအားမ်ားသည္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ လိုင္ဘီးရီးယားတြင္ 
ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား စတင္ေစႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အား ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းေရးသည္ EMB ၏ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ က်ယ္ေျပာလွေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးရွိႏိုင္သည္။ ၎တို႔ဘက္မွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားပါဝင္ေရးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳေရး၊ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ 
ေဆာင္စဥ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာခ႐ိုင္နယ္မ်ားကို နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အဓိက ေရြးေကာက္ပြဲျပႆနာမ်ားကို ပစ္မွတ္ 
ထားႏိုင္သည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ အေထာက္အပံ့ရယူေရးနည္းအသစ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရစနစ္၊ သို႔မဟုတ္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းနည္း သို႔မဟုတ္ 
စနစ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏ အတတ္ပညာပိုင္းသို႔မဟုတ္ နည္း 
ပညာ႐ႈေထာင့္ပိုင္း တစ္ေနရာရာကို ပစ္မွတ္ထားႏိုင္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ က်ား-မလိင္ အခ်ိဳးမညီ 
ျခင္းမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း အသိုင္းအဝိုင္း၏ အပစ္ပယ္ခံျဖစ္ေသာ အပိုင္းမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ EMB  ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရး 
မူဝါဒမ်ားလည္း ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏိုင္သည္။

အင္ဒိုနီးရွား၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏွင့္ နယူးဇီလန္တို႔ကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ 
လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးတြင္ ခရီးအေရာက္ဆံုးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအနက္မွ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ ရလဒ္ျဖစ္တတ္ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ၏  လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မထိေရာက္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ တံု႔ျပန္မႈမရွိ 
ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ “မွ်တမႈမရွိ” ဟူေသာ အျမင္မ်ိဳးကို ျမင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားသည္  မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ခ်ိနဲ႔ေနေသာ 
ဆက္သြယ္မႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၎၏ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲခ႐ိုင္ အႀကီးႀကီးတြင္ 
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (PR)ကို အပိတ္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ျခင္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲခ႐ိုင္ေသးေသးေလးထဲတြင္ 
PR (အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္) စနစ္ကို အဖြင့္ပံုစံ သို႔ ေျပာင္းလိုက္သလို အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္ရယူတတ္သည့္ သေဘာသဘာဝကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
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စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ EMB  အေပၚတြင္ ႀကီးမားလွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တာဝန္မ်ား 
ပိေစေလသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခ႐ိုင္နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရး၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ 
မဲေရတြက္ျခင္းတို႔အတြက္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို လိုအပ္ႏိုင္သည္။

EMB ကိုယ္တိုင္သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲခ႐ိုင္ နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရး ျပန္လည္ 
ျပဳျပင္ေရးတြင္ အေရးပါေသာေနရာကုိ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္  ပိုမိုပြင့္လင္း 
ျမင္သာၿပီး ညီမွ်ေသာ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးကို ဦးေဆာင္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ နယ္ 
နိမိတ္ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ နယ္ 
နိမိတ္ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္တာဝန္မ်ားကိုမဆို အဂတိကင္းကင္း၊ ညီညီမွ်မွ်ႏွင့္ သိကၡာ 
ရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ့မည္ဟူေသာ အာမခံခ်က္ကို ေပးထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးကိစၥမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားပါဝင္ေသာ ခ႐ိုင္မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္လာၿပီး၊ ထိုစနစ္ 
တြင္ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ကာ အမ်ားအားျဖင့္ PR (အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္) တြင္ အေျချပဳထားေလ့ရွိၿပီး ေရြး 
ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားလႊမ္းမိုးမႈကို ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေလသည္။ 
အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ “လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္မဲ၊ တန္ဖိုးတစ္ခု” ေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ 
နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရးကို  လိုအပ္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားသည္ 
နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး လုပ္ငန္းသေဘာေရွး႐ႈ 
ေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္လိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ဥပေဒျပဳေရးကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္သတ္မွတ္ေရးတြင္ လြတ္လပ္ေသာဌာနတစ္ခုကို တာဝန္ခ်မွတ္ 
ျခင္းႏွင့္ အဆိုတင္သြင္းထားေသာ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ပြင့္လင္းေသာၾကားနာခ်က္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ 
စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ေတာင္းခံျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဒီမိုကေရစီရကာစႏွင့္ ရၿပီး ႏွစ္ႏို္င္ငံလံုးတြင္ 
ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံရန္အတြက္ စိုက္ထုတ္အားမ်ားကို မ်ားစြာလိုအပ္ေလသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မွတ္ပံု 
တင္ေရးသည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပး 
သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ အေျခအေနေကာင္းေလ့ရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 
လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ၎အားတိုက္႐ိုက္စစ္ေဆးေလ့မရွိၾကပါ (အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား သည္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ သို႔မဟုတ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ လာပါက)။ မဲဆႏၵရွင္ 
မွတ္ပံုတင္စနစ္၏ အတြင္းပိုင္းအရည္အေသြးသည္ အင္မတန္ျမင့္မားရန္လိုအပ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္  မွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈသာမက အလုပ္တြင္က်ယ္မႈကိုပါ ခ်ိန္ 
ရြယ္ႏႈန္းတိုးျမင့္လာသည္။ ၎တို႔သည္ မၾကာခဏအားျဖင့္ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္ အခ်က္အလက္မ်ားရယူ 
ျခင္းႏွင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းကို ထည့္သြင္းေလ့ရွိၿပီး ထပ္ကာထပ္ကာ စာရင္းသြင္းမႈ၊ အေယာင္ေဆာင္မဲေပးျခင္း 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္းမွ မဲအမ်ားေပးျခင္းကို ေရွာင္ရွားလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

EMB  အမ်ားအျပားသည္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စနစ္၏ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ မွ်တမႈ၊ တိက်မႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။ ဥပမာအား 
ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသစ္မြမ္းမံထားေသာ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေပးျခင္း၊ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ယာယီေနထိုင္ 
သူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အထူးမွတ္ပံုတင္ေပးေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ မွားယြင္ပယ္ခ်ခံရျခင္း 
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သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ EMB 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တာဝန္ရွိ 
ၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပံုတင္စာရင္းတို႔မွာ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ 
သူ၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို ၾကည့္ၿပီး ေဒတာတြက္ခ်က္မႈ အခ်ိန္မ်ားကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးခ်ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ေပးလ်က္ 
ရွိသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို ေခတ္မီနည္းပညာဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ 
EMB မ်ားအေနႏွင့္လည္း မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ျပည္သူ 
မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုရရွိေစၿပီး တာရွည္ခံႏိုင္မႈရွိေစရန္အတြက္  အာမခံထားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ EMB 
မ်ားအေနႏွင့္ အနာဂတ္ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့ မေသခ်ာေသာ ဒီမိုကေရစီရကာစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုလို 
အပ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းၾကတ္မတ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ 
ေသာ EMB မ်ား၏ တာဝန္က႑မ်ားတြင္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာမ်ားမွ မွ်မွ်တတယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ အဆင့္ျဖစ္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေထာက္ပံ့မႈကို စီမံႀကီးၾကပ္ေရးတြင္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္အတြက္ပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရာ 
တြင္လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ျဖစ္သည္။ အျခားေသာသူမ်ားသည္ မဲဆြယ္ 
ပြဲတြင္ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္သူအမတ္ ေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား 
ႀကီးၾကပ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီကိုႀကီးၾကပ္ေရးအား တိုးတက္ေရးအေပၚ 
ခ်ိန္ရြယ္လ်က္ရွိသည္။ တန္းတူရည္တူယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မည့္အေရးကို ျမႇင့္တင္လိုက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ EMB မ်ားကို မီဒီယာမ်ားကို မဲဆြယ္ပြဲေၾကျငာခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ညီညီမွ်မွ် ခြဲေဝေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးရေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ 
ရေသာ တာဝန္ကိုရရွိသြားေစေလသည္။

အေရအတြက္အားျဖင့္တိုးပြားေလာေသာ EMB မ်ားသည္လည္း မဲေပးနည္းအသစ္မ်ားကို မိတ္ 
ဆက္လာၾကသည္။ ဘရားဇီး၊ အိႏိၵယ၊ ဘူတန္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတို႔တြင္ လူျဖင့္မဲေပးျခင္းကို EVM (အီလက္ 
ထရြန္းနစ္ မဲေပးစက္)မ်ားျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ၿပီး၊ အက္စတိုးနီးယားတြင္ အင္တာနက္မဲေပးျခင္းကို စတင္ 
မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးစနစ္ စတင္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဤစာအုပ္၏ အခန္း 
၉ တြင္ ေဆြးေႏြးျပထားပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ အား 
စိုက္ထုတ္မႈမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းကို ၾကည့္႐ႈခြင့္ေပးျခင္းသည္ 
တခါတရံတြင္ တိုင္းျပည္ ျပင္ပေရာက္ေနေသာသူမ်ားထံသို႔၊ ေနရာအတည္တက်မရွိသို႔ အက်ဥ္းက်ေန 
သည့္ သူ႔မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးေလသည္။ မဲ႐ံုမ်ားထံသို႔ လာေရာက္အသံုးျပဳခြင့္ရေရးသည္လည္း 
ပ်က္ကြက္သူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ပေရာက္ေနေသာသူမ်ားထံသို႔ လူကိုယ္တိုင္အိမ္တိုင္လာေရာက္ေသာ 
နည္းစနစ္၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို စတင္အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းသြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ 
ၿပီးေနာက္တြင္ ခိုးကိုးခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား၊ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ မသန္မစြမ္းမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို 
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မ်ားႏွင့္ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသတြင္ေနသူမ်ား၊ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုေရာက္ေနသူမ်ား 
အတြက္လည္းအထူးမဲေပးခြင့္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပးေလသည္။ 
EMB မ်ားအေနႏွင့္ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မဲေပး 
ေရးႏွင့္ မဲေရတြက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ထပ္ေဆာင္း 
အသံုးျပဳခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္စဥ္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကိုစတင္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
တံု႔ျပန္သင့္သည္။ အင္တာနက္မွမဲေပးျခင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သုေတသနျပဳေနဆဲျဖစ္ေသာ အရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿပီးေနာက္ ၎၏က်င့္သံုးမႈကို တည္ျငိမ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနေသာ EMB မ်ားအတြက္လည္း 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံ 
ခန္႔ခြဲရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ိဳးသည္ သာမန္မဲေပးနည္းစနစ္တြင္ေတြ႕ရွိရေလ့ရွိေသာ ကြ်မ္း 
က်င္မႈမ်ိဳးႏွင့္  အင္မတန္မွကြာျခားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တစ္ခုမွတ္သားထားရန္လိုသည္မွာ မတူကြဲျပားေသာ မဲေပးနည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစ 
ေသာ သို႔မဟုတ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကိုလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပံုစံမ်ိဳးစံုကြဲျပားေသာ 
မဲေပးနည္းစနစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႐ိုးရွင္းေသာလုပ္ေဆာင္စဥ္ ယႏၲရား 
တစ္ခုမွာ ေနာက္ထပ္ကြဲျပား႐ိုးရွင္းေသာ လုပ္ေဆာင္စဥ္ယႏၲရား ေနာက္တစ္ခုသို႔ ႐ိုး႐ိုးေလးျပင္ဆင္ 
ျဖည့္စြက္လိုက္ေသာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးထ္ EMB ကို ပိုၿပီးစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္အသံုးျပဳခြင့္ရႏိုင္ေရးအတြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံ 
မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တူညီေသာအခြင့္အေရး ေပးရန္ 
ျဖစ္လာေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးသည္ ဥပေဒ၊ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ 
မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ လိုက္နာက်င့္ၾကံျခင္းမ်ိဳးျပဳရမည္။ EMB မ်ား 
အေနႏွင့္လည္း ၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား တိုက္တြန္းျခင္းျဖင့္ ပိုမိုညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးရရွိလာေအာင္ 
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဲ႐ံုမ်ားအတြက္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ က်ား-မ လိင္အခ်ိဳး 
အစားကိုညိႇေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ EMB စီမံခန္႔ခြဲေရး ေနရာမ်ားသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဝင္ေရာက္လာ 
ႏို္င္ေစရန္အတြက္ ဌာနတြင္းပိုင္းရွိ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳ 
ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲစီမံခန္႔ခြဲေရးသည္ အေျပာင္းအလဲပမာဏ၊ ပါဝင္ပတ္သက္ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ အစိုးရပံုစံမွ လြတ္လပ္ေသာသ ပံုစံသုိ႔ေျပာင္းလိုက္ေသာအခါ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ကူးေျပာင္းႏိုင္ 
ရန္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္မ်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ ေသေသ 
ခ်ာခ်ာ အထူးစီမံတြက္ခ်က္ထားဖို႔ လိုအပ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္ 
မ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္အတြက္္ ကိစၥမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေနႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ 
အတြက္ ပစၥည္းကိရိယာအသစ္မ်ား ျပင္ဆင္မႈႏွင့္  ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးတို႔ 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ခြာၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားရန္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီး 
ေလသည္။

အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ EMB ၏ သသေဘာသဘာဝ သို႔မဟုတ္ 
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တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚကို သက္ေရာက္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ႀကီး 
ၾကပ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အရာရွိမ်ား 
ကို ခန္႔အပ္ထားရန္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ရာထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ပံုစနစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသည္ တင္းမာမႈမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္သာ ျဖစ္ 
ေပၚေစလိမ့္မည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ ေလးေလးနက္နက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ 
ေရးႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေသာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ခ်ိန္သားက်မႈသည္လည္း 
အင္မတန္မွ အေရးႀကီးသည္။ EMB ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစားထိုးရန္ခက္ခဲေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ နားလည္ 
မႈမ်ားကုိရွိၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုမိုခက္ခဲသည္။ ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ EMB  အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္လာျခင္းသည္ EMB  အေနႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားအေပၚကို စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ထို 
နည္းပညာပိုင္းတြင္ အထူးျပဳကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္၏အကူအညီလိုလိမ့္မည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ရာတြင္  EMB အေနႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းလုပ္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္  စနစ္ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
တိုးတက္မႈကို အဆံုးစစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ာႏွင့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ စစ္ေဆးျခင္းတို႔သည္ 
အေရးပါလွေပသည္။  ေျပာင္းလဲေရးကို စီမံခန္႔ခြဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား သံုးသပ္အကဲျခင္းကို တိုင္းတာႏိုင္သည့္အရာမ်ား 
ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ တုိင္းတာႏိုင္သည့္ အရာမရွိပါက တုိးတက္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္သည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျပသႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာထိခုိက္ဆုံ႐ႈးံဖြယ္ရမ်ား 

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လွစြာပင္ ေရွ႕ 
ဆက္ေနေသာအခါ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆို္င္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ 
ႏွင့္အမွ် တုိးတက္ေန၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ့ 
နည္းလာႏိုင္ေလသည္။ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ားကို တစ္ျပိဳင္နက္တည္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါ EMB အေပၚသို႔ ဝန္ႀကီးႀကီးမားမားပိေစၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈမ်ား အရည္အေသြး မျပည့္မီမႈျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ ကပ္ေနေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးရွိခိုင္လံုေသာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ပစ္မွတ္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိၿပီး ထိေရာက္ 
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္ႏွင့္ EMB အေပၚတြင္  ယံုၾကည္မႈႏွင့္စိတ္ခ်မႈကို တည္ ေဆာက္ 
ႏိုင္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေျပာင္းျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ထိုကိစၥမ်ိဳးသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕ 
တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရာ ေထာက္ခံမႈအင္အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ 
မရရွိထားပါက အထူးျပႆနာရွိေလသည္။ ထိုအႀကံဉာဏ္ႏွင့္ အတိုက္အခံ ယွဥ္ျပိဳင္ေနသူမ်ားသည္ 
ထိုအရာကို မေအာင္ျမင္ေသာအရာဟု  ပံုေဖာ္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးရွာႀကံေနမည္သာျဖစ္ၿပီး ထိုအရာ 
ကိုစြန္႔ပယ္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။



496

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ အဓိကအႏၲရာယ္သံုးမ်ိဳး ရွိေလသည္။ 
ပထမတစ္ခုမွာ မရွင္းရမည့္ျပႆနာကို မွားယြင္းေျဖရွင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ 
တစ္ျပည္ သည္ နည္းပညာအရ လြန္စြာအဆင့္ျမင့္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးစနစ္မ်ိဳးကို ေျမာက္ျမားစြာ 
ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ္လည္း တစ္ကယ့္ျပႆနာမွာ မဲ႐ံုအရာရွိမ်ားအား ပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ 
မ်ားက ျခိမ္းေျခာက္ထားျခင္း၊ လာဘ္ထိုးထားျခင္း သို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထား 
ပါက ထိုမွတ္ပံုတင္စာရင္မည္မွ်ေကာင္းေအာင္လုပ္လုပ္ မည္သို႔မွသက္ဆိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ အက်ိဳး 
အျမတ္လည္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေဆာင္ပံုသည္ အင္မတန္မွ 
ဆိုးရြားေနပါက နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ ေျမာက္ျမားစြာျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုစနစ္အေနႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္လွ်င္ပင္ စနစ္၏ တစ္ေနရာမွ 
လိမ္ညာမႈကို ေနာက္တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕လိုက္႐ံုမွ်သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ 
ငန္းစဥ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေနေသာအရာမ်ားသည္ 
အင္မတန္မွ ေစ်းႀကီးၿပီး ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာ 
မည္ကို ထည့္တြက္ပါက ပိုသိသာေလသည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ိဳးကို တည္ေထာင္လိုက္ျခင္းသည္ 
ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေထာင္ထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားရယူထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကိုပင္ လြယ္ကူစြာ 
အုပ္မိုးသြားႏိုင္ၿပီး အႀကီးပိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနအေပၚ ႀကီးမားလွေသာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ား 
ေပးဆက္ရန္ က်ေရာက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းသေဘာကုိသာၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရလွ်င္ အျခားေသာ 
ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ားထံသို႔ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ရန္လိုအပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားထံသို႔ အာ႐ံုမစိုက္ႏိုင္ေစ 
ရန္  ျပဳႏိုင္ေခ်ရွိသည္။

ဒုတိယအႏၲရာယ္မွာ စနစ္၏ေအာင္ျမင္မႈက မွီခိုရေသာ နည္းပညာႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ 
မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕မက်ေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားကို ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
မြမ္းမံျဖည့္စြက္ထားေသာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ အသံုးျပဳေသာ ေဒတာေဘ့စ္တစ္ခု 
သည္ ေဒတာေဘ့စ္ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ား စီဆင္းမႈကို 
စဥ္ဆက္ မျပတ္ရွိေစရမည္ဟု အာမမခံႏိုင္ပါက မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ျဖစ္ေခ်မည္။

တတိယျဖစ္ႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မွာ လ်င္ျမန္မႈဆံုး႐ႈံးျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္း 
ကပ္မႈတစ္ခုကို အသံုးခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုကို ခက္ခဲေသာျပႆနာတစ္ခုကိုေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္လာေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
ေပးေဆာင္ရန္၊  ေရရွည္ေတာင့္ခံထားႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းရန္ ခ်ဳပ္လိုက္သကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္တာနက္အေျခစိုက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္  
အေျမာက္အျမား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
သာမက ၎တို႔သည္ ၎တို႕၏ PC အေျခစိုက္စနစ္ကို အသံုးျပဳသူမ်ား အင္တာနက္စနစ္ေျပာင္းလဲ 
လာသည္ႏွင့္အမွ်  အသံုးျပဳရန္ ပိုမိုလိုလားသည္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ တဘလတ္မ်ားမွ တဆင့္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ေရးအတြက္  အစအဆံုးျပန္လည္ျပင္ဆင္ရေတာ့မည္ကို ေတြ႕ရွိလာၾကသည္။
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အခန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ အခန္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးကို လမ္းၫႊန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ နည္း 
ပညာပိုင္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးမ်ားျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္အပါအဝင္ EMB 
ကိုပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရပ္မ်ားတြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးႏိုင္သည္။

• မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မူေဘာင္မ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ား 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔မဟုတ္ ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံ 
ျခင္းမွ ကင္းလြင့္ခြင့္မရွိေပ။ EMB မ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ရာတြင္ သို႔မဟုတ္ တည္ေထာင္ရာတြင္ ရွင္းလင္းေသာ 
ဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိရန္လိုအပ္သည္။

• EMB မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္  နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးအပါအဝင္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရန္ႏွင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေသာ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ တာဝန္ 
ကို ထမ္းေဆာင္သည္။

• ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ၎၏တာဝန္မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မ႐ႈပ္ေထြး 
ေစရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ အနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ 
အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

အာဖဂန္နစၥတန္ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ ၆ ႏွစ္ သမၼတ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)

ပညာရွင္

အယ္လ္ေဘးနီးယား လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၄ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အန္ေဒၚရာ အေရာ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ကြန္ျမဴနယ္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕ ၆ ၄ ႏွစ္ အထက္တရား႐ံုးလႊတ္ေတာ္ အထက္တရား႐ံုး ပညာရွင္

အန္ဂိုလာ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၁ ၄ ႏွစ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္နယ္နိမိတ္ 
ႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနလူမႈဆက္သြယ္ေရး 
အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

အန္ဂီြလာ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ား မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အန္တီဂြါႏွင့္ ဘာဘူဒါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၇ ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

အာဂ်င္တီးနား အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြ ဲ
ၫႊန္ၾကားေရး

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲအသင္း ၃ မေသခ်ာ တရားစီရင္ေရး တရားစီရင္ေရး ပညာရွင္

အာေမးနီးယား လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၆ ႏွစ္ သမၼတ EMB ပညာရွင္

အာ႐ူးဘား အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ၾသစေၾတးလ် လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ အမ်ားဆံုး ၇ ႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုတရား႐ံုး၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ 
အစိုးရ

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Expert
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ဤေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္းရွိ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈသည္ စာအုပ္ထုတ္ေဝစဥ္ကာလက ႏုိင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံစီ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ားအတြက္ အေျချပဳ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ EMB(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႕ခြဲေရးဌာန)၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာတြင္လည္း ၎၏ လြတ္လပ္မႈကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ EMB (ေရြး 
ေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ အဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္သည္ ထိုေနရာတြင္ရွိေသာ အစားထိုး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အတြက္ အႀကံဳးမဝင္ပါ။ ပိုမိုသိလိုသည္မ်ားရွိပါက၊  ရင္းျမစ္ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ သိလိုပါက 
ထိုအရာမ်ာအား ႏိုင္ငံတကာ IDEA (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္ 
အပံ့ေပးေရးအသင္း) ၏ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဒီဇိုင္း ေဒတာေဘ့စ္တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္

<http://www.idea.int/elections/emd/electoral-management-design-database.cfm>.

ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

အာဖဂန္နစၥတန္ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ ၆ ႏွစ္ သမၼတ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)

ပညာရွင္

အယ္လ္ေဘးနီးယား လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၄ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အန္ေဒၚရာ အေရာ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ကြန္ျမဴနယ္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕ ၆ ၄ ႏွစ္ အထက္တရား႐ံုးလႊတ္ေတာ္ အထက္တရား႐ံုး ပညာရွင္

အန္ဂိုလာ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၁ ၄ ႏွစ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္နယ္နိမိတ္ 
ႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနလူမႈဆက္သြယ္ေရး 
အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

အန္ဂီြလာ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ား မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အန္တီဂြါႏွင့္ ဘာဘူဒါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၇ ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

အာဂ်င္တီးနား အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြ ဲ
ၫႊန္ၾကားေရး

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲအသင္း ၃ မေသခ်ာ တရားစီရင္ေရး တရားစီရင္ေရး ပညာရွင္

အာေမးနီးယား လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၆ ႏွစ္ သမၼတ EMB ပညာရွင္

အာ႐ူးဘား အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ၾသစေၾတးလ် လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ အမ်ားဆံုး ၇ ႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုတရား႐ံုး၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ 
အစိုးရ

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Expert
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ၾသစႀတီးယား အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အက္ဇာဘိုင္ဂ်န္ လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၈ ၅ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတိမ်ား လႊတ္ေတာ္ရွိပါတီအမ်ားစု အေရာ

ဘဟားမားစ္ လြတ္လပ္ ပါလီမန္ေကာ္မရွင္အရာရွိ ၁ မေသခ်ာ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ဘာရိန္း အစိုးရ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အစၥလာမ့္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဘာေဘးဒိုးစ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္နယ္နိမိတ္ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ဘီလ႐ုစ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သမၼတႏုိင္ငံဆႏၵခံယူပြဲ ဗဟို 
ေကာ္မရွင္

၁၂ ၅ ႏွစ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ သမၼတမွ လႊတ္ေတာ္ႏွင္ ့
သေဘာတူညီခ်က္ယူၿပီး

ပညာရွင္

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အတြင္းဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဘီလိုက္ဇ္ အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိခ်ဳပ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နယ္နိမိတ္ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ဘႏိုင္း လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္

၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြင္း 
သာ

သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

EMB ပညာရွင္

ဘာျမဴဒါ အစိုးရ ပါလီမန္ စာရင္းထိန္း မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဘူတန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၅ႏွစ္သက္တမ္း 
သို႔မဟုတ္  
အသက္ ၆၅ႏွစ္ 
ျပည့္သည္အထိ

ဘုရင္ ဘုရင္ ပညာရွင္

ဘိုလီဗီးယား လြတ္လပ္ ဗဟုႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲဌာန၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ ၇ ၆ ႏွစ္ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ 
ဟာဖီဂိုးဗီးနား

လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၇ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ေဘာ့စ္တနာဝါ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၁ဝ ႏွစ္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကာ္မရွင္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္

အေရာ

ဘရာဇီးလ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ အနည္းဆံုး 
၇ ဦး 

၂ ႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ EMB ပညာရွင္

ဘ႐ူႏိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ေရြး 
ေကာက္ပြ ဲမရိွ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ၾသစႀတီးယား အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အက္ဇာဘိုင္ဂ်န္ လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၈ ၅ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတိမ်ား လႊတ္ေတာ္ရွိပါတီအမ်ားစု အေရာ

ဘဟားမားစ္ လြတ္လပ္ ပါလီမန္ေကာ္မရွင္အရာရွိ ၁ မေသခ်ာ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ဘာရိန္း အစိုးရ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အစၥလာမ့္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဘာေဘးဒိုးစ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္နယ္နိမိတ္ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ဘီလ႐ုစ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သမၼတႏုိင္ငံဆႏၵခံယူပြဲ ဗဟို 
ေကာ္မရွင္

၁၂ ၅ ႏွစ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ သမၼတမွ လႊတ္ေတာ္ႏွင္ ့
သေဘာတူညီခ်က္ယူၿပီး

ပညာရွင္

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အတြင္းဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဘီလိုက္ဇ္ အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိခ်ဳပ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နယ္နိမိတ္ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ဘႏိုင္း လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္

၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြင္း 
သာ

သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

EMB ပညာရွင္

ဘာျမဴဒါ အစိုးရ ပါလီမန္ စာရင္းထိန္း မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဘူတန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၅ႏွစ္သက္တမ္း 
သို႔မဟုတ္  
အသက္ ၆၅ႏွစ္ 
ျပည့္သည္အထိ

ဘုရင္ ဘုရင္ ပညာရွင္

ဘိုလီဗီးယား လြတ္လပ္ ဗဟုႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲဌာန၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ ၇ ၆ ႏွစ္ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ 
ဟာဖီဂိုးဗီးနား

လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၇ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ေဘာ့စ္တနာဝါ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၁ဝ ႏွစ္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကာ္မရွင္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္

အေရာ

ဘရာဇီးလ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ အနည္းဆံုး 
၇ ဦး 

၂ ႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ EMB ပညာရွင္

ဘ႐ူႏိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ေရြး 
ေကာက္ပြ ဲမရိွ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ဘူလ္ေဂးရီးယား လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အနည္းဆုံး ၁၉ ၅ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ အေရာ

ဘာကီနာဖာဆို လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၁၅ ၅ ႏွစ္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕စည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
(အာဏာရပါတီႏွင့္ အတို္က္အခံပါတီ)

အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္း

အေရာ

ဘူရြန္ဒီ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးူသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၅ ၃ ႏွစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ မေသခ်ာ ပညာရွင္

ကေမ႓ာဒီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မတီ

၉ ေရြးေကာက ္
ပြဲကာလသာ

လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

ကင္မရြန္း လြတ္လပ္ ကင္မရြန္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၁၈ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာင္စီ ၄ ႏွစ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ 

အေထြေထြ ၫႊန္ၾကာ 

းေရး အဖြဲ႕ဝင္ ၅ႏွစ္

ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ  
သမၼတ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ  
သမၼတ၊ေရြးေကာက္ပြဲ
အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရး 
အဖြဲ႕ ဥကၠ႒

ပညာရွင္

ကေနဒါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိခ်ဴပ္ ၁ အကန္႔အသတ္မရွိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ မသက္ဆိုင္ ပညာရွင္

ကိတ္ဗါဒီ အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဗဟိုအေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရ်ိ

အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၅ ၆ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ေကးမန္း ကြ်န္း အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဗဟို အာဖရိကန္ 
သမၼတ ႏိုင္ငံ

အေရာ နယ္နိမိတ္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးႏွင့္အာဏာခြဲေဝေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာန

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃၁ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

မေသခ်ာ EMB ပညာရွင္

ခ်ဒ္ အေရာ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၃၁ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေရာ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပံုေသဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕အစည္း မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ခ်ီလီ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္ေဆာင္မႈဘုတ္အဖြဲ႕ ၅ ၈ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္အလို အရ သမၼတကလုပ္ရသည္ EMB ပညာရွင္

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
မရွိ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ဘူလ္ေဂးရီးယား လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အနည္းဆုံး ၁၉ ၅ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ အေရာ

ဘာကီနာဖာဆို လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၁၅ ၅ ႏွစ္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕စည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
(အာဏာရပါတီႏွင့္ အတို္က္အခံပါတီ)

အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္း

အေရာ

ဘူရြန္ဒီ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးူသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၅ ၃ ႏွစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ မေသခ်ာ ပညာရွင္

ကေမ႓ာဒီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မတီ

၉ ေရြးေကာက ္
ပြဲကာလသာ

လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

ကင္မရြန္း လြတ္လပ္ ကင္မရြန္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၁၈ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာင္စီ ၄ ႏွစ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ 

အေထြေထြ ၫႊန္ၾကာ 

းေရး အဖြဲ႕ဝင္ ၅ႏွစ္

ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ  
သမၼတ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ  
သမၼတ၊ေရြးေကာက္ပြဲ
အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရး 
အဖြဲ႕ ဥကၠ႒

ပညာရွင္

ကေနဒါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိခ်ဴပ္ ၁ အကန္႔အသတ္မရွိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ မသက္ဆိုင္ ပညာရွင္

ကိတ္ဗါဒီ အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဗဟိုအေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရ်ိ

အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၅ ၆ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ေကးမန္း ကြ်န္း အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဗဟို အာဖရိကန္ 
သမၼတ ႏိုင္ငံ

အေရာ နယ္နိမိတ္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးႏွင့္အာဏာခြဲေဝေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာန

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃၁ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

မေသခ်ာ EMB ပညာရွင္

ခ်ဒ္ အေရာ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၃၁ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေရာ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပံုေသဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕အစည္း မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ခ်ီလီ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝန္ေဆာင္မႈဘုတ္အဖြဲ႕ ၅ ၈ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္အလို အရ သမၼတကလုပ္ရသည္ EMB ပညာရွင္

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
မရွိ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ကိုလံဘီယာ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ ၉ ၄ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ကိုမို႐ိုစ္ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၁ဝ မေသခ်ာ သမၼတ EMB ပညာရွင္

ကြန္ဂို အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက ္
အမ်ိဳးသား ေကာ္မရွင္

၉ မေသခ်ာ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

မေသခ်ာ အေရာ

ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္  
သမၼတႏိုင္ငံ

လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၆ ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မေသခ်ာ ပညာရွင္

ကြတ္ခ္ကြ်န္းစုမ်ား အစိုးရ တရားစီရင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေကာ့စတာ ရီကာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ ၃-၅ ဦး ၆ ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး 
ခံု႐ံုးခ်ဳပ္

EMB မရွိ

ကုတ္ဒီဗြား လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၃ ၆ ႏွစ္ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီ လႊတ္ေတာ္မွ အတိအက် 
မသတ္မွတ္ပါ

အေရာ

ခ႐ိုေအးရွား လြတ္လပ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ဂ ႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ဥကၠ႒သည ္
ရာထူးအရ န္႔အပ္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္

ပညာရွင္

က်ဴးဘား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

၁၇ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြင္း 
သာ

ႏုိင္ငံ့ေကာင္စီ ႏိုင္ငံ့ေကာင္စီ မေသခ်ာ

ခူရာစေယာင္း အစိုးရ အစိုးရမူဝါဒဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းခ်ျခင္းႏွင္ ့
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဆိုက္ပရက္စ္ အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဆိုင္းပရပ္စ္ (ေျမာက္) လြတ္လပ္ အထက္ ေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ ၄ ၅ ႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ခ်က္ဇ္သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၉ မရွိ မရွိ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ

ဒိန္းမက္ အစိုးရ စီးပြားေရးႏွင့္ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂ်ီဘူတီ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အနည္းဆံုး 
၁၇ ဦး 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ဥပေဒျပဳေရး ၊တရားစီရင္ေရး 
၊အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္သီးပုဂၢလ 
သမၼတေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

EMB(ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရးဌာန)

အေရာ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ကိုလံဘီယာ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ ၉ ၄ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ကိုမို႐ိုစ္ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၁ဝ မေသခ်ာ သမၼတ EMB ပညာရွင္

ကြန္ဂို အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက ္
အမ်ိဳးသား ေကာ္မရွင္

၉ မေသခ်ာ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

မေသခ်ာ အေရာ

ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္  
သမၼတႏိုင္ငံ

လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၆ ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မေသခ်ာ ပညာရွင္

ကြတ္ခ္ကြ်န္းစုမ်ား အစိုးရ တရားစီရင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေကာ့စတာ ရီကာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ ၃-၅ ဦး ၆ ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး 
ခံု႐ံုးခ်ဳပ္

EMB မရွိ

ကုတ္ဒီဗြား လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၃ ၆ ႏွစ္ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီ လႊတ္ေတာ္မွ အတိအက် 
မသတ္မွတ္ပါ

အေရာ

ခ႐ိုေအးရွား လြတ္လပ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ဂ ႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ဥကၠ႒သည ္
ရာထူးအရ န္႔အပ္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္

ပညာရွင္

က်ဴးဘား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

၁၇ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြင္း 
သာ

ႏုိင္ငံ့ေကာင္စီ ႏိုင္ငံ့ေကာင္စီ မေသခ်ာ

ခူရာစေယာင္း အစိုးရ အစိုးရမူဝါဒဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းခ်ျခင္းႏွင္ ့
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဆိုက္ပရက္စ္ အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဆိုင္းပရပ္စ္ (ေျမာက္) လြတ္လပ္ အထက္ ေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ ၄ ၅ ႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ခ်က္ဇ္သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၉ မရွိ မရွိ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ

ဒိန္းမက္ အစိုးရ စီးပြားေရးႏွင့္ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂ်ီဘူတီ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အနည္းဆံုး 
၁၇ ဦး 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ဥပေဒျပဳေရး ၊တရားစီရင္ေရး 
၊အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္သီးပုဂၢလ 
သမၼတေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

EMB(ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရးဌာန)

အေရာ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ဒိုမီနီကာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ အေရာ

ဒိုမီနီကန္သမၼတႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ ၅ ၄ ႏွစ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ မေသခ်ာ

အီေကြေဒါ လြတ္လပ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ ၅ ၆ ႏွစ္ ျပည္သူအမ်ား ပါဝင္ေရးႏွင့္  
လူမႈထိန္းေက်ာင္းေရး ေကာင္စီ

EMB(ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)

ပညာရွင္

အီဂ်စ္ လြတ္လပ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁ဝ ၆ ႏွစ္ အထက္တရားစီရင္ေရးေကာင္စီႏွင္ ့
အထူးေကာင္စီမ်ား

ဥကၠ႒သည္ကက္ေဇးရွင္း 
ခံု႐ံုး၏ ဝါအရင့္ဆံုးအဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ပညာရွင္

အဲလ္ ဆာေဗေဒါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ ၅ ၅ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အေရာ

အီေကြတိုရီယယ ္
ဂီနီယာ

အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕ ၁၃ ဦး ထက္ 
မနည္းရ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရ၊ ရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ EMB အေရာ

အီရီထရီးယား လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ မေသခ်ာ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္ သမၼတ ပါတီ

အက္စ္တိုးနီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ ၇ ၄ ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ ္
ျပည္သူ႔တရားလိုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရီဂီကိုဂူ၏ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေရးမွဴး

EMB ပညာရွင္

အိသီယိုးပီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ ၉ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

ေဖာ့ခ္လန္းဒ္ကြ်န္းစုမ်ား အစိုးရ က်င္းပေၾကျငာေရး အရာရွိ(မ်ား) မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဖီဂ်ီ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ မေသခ်ာ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဖင္လန္ အစိုးရ တရားစီရင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ျပင္သစ္ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုး ၉ ၉ႏွစ္ သမၼတ ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ 
ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္

သမၼတ ကြ်မ္းက်င္သူ

ေဂဘြန္ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပီး ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ 
အမ်ိဳးသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

၈ လ ၃ဝ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး အေရာ

ဂမ္ဘီယာ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေက္ာမရွင္ ၅ ၇ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ဒိုမီနီကာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ အေရာ

ဒိုမီနီကန္သမၼတႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ ၅ ၄ ႏွစ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ မေသခ်ာ

အီေကြေဒါ လြတ္လပ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ ၅ ၆ ႏွစ္ ျပည္သူအမ်ား ပါဝင္ေရးႏွင့္  
လူမႈထိန္းေက်ာင္းေရး ေကာင္စီ

EMB(ေရြးေကာက္ပြ ဲ
စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)

ပညာရွင္

အီဂ်စ္ လြတ္လပ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁ဝ ၆ ႏွစ္ အထက္တရားစီရင္ေရးေကာင္စီႏွင္ ့
အထူးေကာင္စီမ်ား

ဥကၠ႒သည္ကက္ေဇးရွင္း 
ခံု႐ံုး၏ ဝါအရင့္ဆံုးအဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ပညာရွင္

အဲလ္ ဆာေဗေဒါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ ၅ ၅ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အေရာ

အီေကြတိုရီယယ ္
ဂီနီယာ

အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕ ၁၃ ဦး ထက္ 
မနည္းရ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရ၊ ရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ EMB အေရာ

အီရီထရီးယား လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ မေသခ်ာ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္ သမၼတ ပါတီ

အက္စ္တိုးနီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ ၇ ၄ ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ ္
ျပည္သူ႔တရားလိုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရီဂီကိုဂူ၏ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေရးမွဴး

EMB ပညာရွင္

အိသီယိုးပီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ ၉ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

ေဖာ့ခ္လန္းဒ္ကြ်န္းစုမ်ား အစိုးရ က်င္းပေၾကျငာေရး အရာရွိ(မ်ား) မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဖီဂ်ီ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ မေသခ်ာ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဖင္လန္ အစိုးရ တရားစီရင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ျပင္သစ္ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုး ၉ ၉ႏွစ္ သမၼတ ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ 
ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္

သမၼတ ကြ်မ္းက်င္သူ

ေဂဘြန္ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပီး ပံုေသခန္႔အပ္ထားေသာ 
အမ်ိဳးသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

၈ လ ၃ဝ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး အေရာ

ဂမ္ဘီယာ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေက္ာမရွင္ ၅ ၇ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၃ ၅ ႏွစ္ ဥပေဒျပဳေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား EMB မေသခ်ာ

ဂ်ာမနီ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းဝန္ျကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂါနာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ အကန္႔ အသတ္ 
မရွိ

သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဂီဘရာလ္တာ အစိုးရ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂရိ အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂရီနာဒါ အစိုးရl ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္သူ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂြါတီမာလာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ၅ ၆ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ဂြမ္န္ေဆ အစိုးရ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိ/မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
မွတ္ပံုတင္ စာရင္းထိန္းခ်ဴပ္/ေခါင္းေဆာင္ အရာရွ ိ
Presiding Officer/Registrar-General of Electors/
Returning Officers

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂီနီယာ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၂၅ ၇ ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္း ႀကီးၾကပ္စီမံေရး

EMB ပညာရွင္

ဂီနီယာ-ဘီေဆာင္ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၈ ၄ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဂူယာနာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ မေသခ်ာ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ေဟတီ လြတ္လပ္ စီရင္စုဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီ ၉ ၉ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊တရားစီရင္ေရး ၊လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ဟိုလီးဆီး 
(ဗာတီကန္ျမိဳ႕ႏိုင္ငံ)

ႏုိင္ငံေတာ ္
ေရြးေကာက္ပြဲ 
မရွိ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဟြန္ဒူရပ္စ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ၃ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ဟန္ေဂရီ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အနည္းဆံုး 
၅ ဦး 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

လႊတ္ေတာ္ EMB အေရာ

အိုက္စ္လန္ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ ၅ ၄ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၃ ၅ ႏွစ္ ဥပေဒျပဳေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား EMB မေသခ်ာ

ဂ်ာမနီ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းဝန္ျကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂါနာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ အကန္႔ အသတ္ 
မရွိ

သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဂီဘရာလ္တာ အစိုးရ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂရိ အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂရီနာဒါ အစိုးရl ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္သူ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂြါတီမာလာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ၅ ၆ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ဂြမ္န္ေဆ အစိုးရ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိ/မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
မွတ္ပံုတင္ စာရင္းထိန္းခ်ဴပ္/ေခါင္းေဆာင္ အရာရွ ိ
Presiding Officer/Registrar-General of Electors/
Returning Officers

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂီနီယာ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၂၅ ၇ ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္း ႀကီးၾကပ္စီမံေရး

EMB ပညာရွင္

ဂီနီယာ-ဘီေဆာင္ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၈ ၄ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဂူယာနာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ မေသခ်ာ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ေဟတီ လြတ္လပ္ စီရင္စုဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီ ၉ ၉ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊တရားစီရင္ေရး ၊လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ဟိုလီးဆီး 
(ဗာတီကန္ျမိဳ႕ႏိုင္ငံ)

ႏုိင္ငံေတာ ္
ေရြးေကာက္ပြ ဲ
မရွိ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဟြန္ဒူရပ္စ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ၃ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ဟန္ေဂရီ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အနည္းဆံုး 
၅ ဦး 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

လႊတ္ေတာ္ EMB အေရာ

အိုက္စ္လန္ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ ၅ ၄ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္
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ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

အိႏိၵယ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၆ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္ 

အသက္ ၆၅ႏွစ္ ျပည့္ 

ပါ က အရင္ေစာသည့္ 

အရာကို ထည့္ တြက္ 

မည)္

သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

အင္ဒိုနီးရွား လြတ္လပ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

အီရန္ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာင္စီ ၁၂ ၆ ႏွစ္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစၥလာမ္မစ္ 
ေဆြးေႏြးေရး အစည္းအ႐ံုး၊ တရားစီရင္ေရး 
မ႑ိဳင္ေခါင္းေဆာင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ

EMB ပညာရွင္

အီရတ္ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

အိုင္ယာလန္ အစိုးရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဌာနအသိုင္းအဝိုင္းႏွင္ ့
ျပည္တြင္းအစိုးရ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အစၥေရး လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ အနည္းဆံုး 
၃၁ ဦး 

၄ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ပါတီ

အီတလီ အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂ်ာေမကာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ ၄ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ 
၇ ႏွစ္

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ EMB တစ္ဝက္ပါသည္။ ပညာရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ၁ ၇ ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မရွိ ပညာရွင္

ဂ်ပန္ အေရာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာင္စီ ၅ ၃ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရ်င္

ဂ်ာစီ လြတ္လပ္ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိ ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ခ႐ို္င္ တစ္ခု 
လွ်င္ တစ္ဦး 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

ေတာ္ဝင္တရား႐ံုး မရွိ ပညာရွင္

ေဂ်ာ္ဒန္ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၆ ၆ ႏွစ္ အထူးေကာ္မတီ EMB ပညာရွင္

ကာဇက္စတန္ လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၅ ႏွစ္ သမၼတ ၊ ဆီးနတ္လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ သမၼတ မေသခ်ာ

ကင္ညာ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နယ္နိမိတ္ေကာ္မရွင္ ၉ ၆ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ကီရီဘာတီ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃-၅ ၅ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္
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ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

အိႏိၵယ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၆ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္ 

အသက္ ၆၅ႏွစ္ ျပည့္ 

ပါ က အရင္ေစာသည့္ 

အရာကို ထည့္ တြက္ 

မည)္

သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

အင္ဒိုနီးရွား လြတ္လပ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

အီရန္ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာင္စီ ၁၂ ၆ ႏွစ္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစၥလာမ္မစ္ 
ေဆြးေႏြးေရး အစည္းအ႐ံုး၊ တရားစီရင္ေရး 
မ႑ိဳင္ေခါင္းေဆာင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ

EMB ပညာရွင္

အီရတ္ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

အိုင္ယာလန္ အစိုးရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဌာနအသိုင္းအဝိုင္းႏွင္ ့
ျပည္တြင္းအစိုးရ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အစၥေရး လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ အနည္းဆံုး 
၃၁ ဦး 

၄ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ပါတီ

အီတလီ အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဂ်ာေမကာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ ၄ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ 
၇ ႏွစ္

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ EMB တစ္ဝက္ပါသည္။ ပညာရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ၁ ၇ ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မရွိ ပညာရွင္

ဂ်ပန္ အေရာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာင္စီ ၅ ၃ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရ်င္

ဂ်ာစီ လြတ္လပ္ က်င္းပေၾကျငာေရးအရာရွိ ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ခ႐ို္င္ တစ္ခု 
လွ်င္ တစ္ဦး 

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

ေတာ္ဝင္တရား႐ံုး မရွိ ပညာရွင္

ေဂ်ာ္ဒန္ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၆ ၆ ႏွစ္ အထူးေကာ္မတီ EMB ပညာရွင္

ကာဇက္စတန္ လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၅ ႏွစ္ သမၼတ ၊ ဆီးနတ္လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ သမၼတ မေသခ်ာ

ကင္ညာ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နယ္နိမိတ္ေကာ္မရွင္ ၉ ၆ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ကီရီဘာတီ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃-၅ ၅ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ကိုဆိုဗို လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၁ ၇ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ သမၼတ ပညာရွင္

ကူဝိတ္ အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ကာဂ်စၥတန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဗဟိုေကာ္မရွင္ႏွင့္ဆႏၵခံယုပြဲ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၁၂ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္သမၼတ EMB ပညာရွင္

လာအို အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၅-၁၇ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြင္း 
သာ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မေသခ်ာ ပညာရွင္

လာတ္ဗီးယား လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ ေလးႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

လက္ဘႏြန္ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ေရးအေပၚ ႀကီးၾကပ္ေရး 
ေကာ္မရွင္

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

လီဆိုသို လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၅ ႏွစ္ ဘုရင္ ဘုရင္ ပညာရွင္

လိုင္ဘီးရီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

၇ ၇ ႏွစ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
သမၼတမွ ခန္႔အပ္သည္

ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
သမၼတမွ ခန္႔အပ္သည္

ပညာရွင္

လစ္ဗ်ား လြတ္လပ္ အထက္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၁ မေသခ်ာ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ မေသခ်ာ

လိုင္ခန္စတိန္း လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၁ ၄ ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစိုးရ ပါတီ

လီသူဝါးနီးယား လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၅ ၄ ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ bar 
ေရွ႕ေနအသင္း ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

လႊတ္ေတာ္ အေရာ

လူဆန္းဘတ္ အစိုးရ ဗဟိုအစိုးရ႐ံုး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ယခင္ ယူဂိုဆလပ္ 
သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ေသာ 
မက္ဆီဒိုးနီးယား

လြတ္လပ္ တိုင္းျပည္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၄ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အေရာ

မက္ဒါဂက္စကား လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၁၉ ၅-၇ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ အစိုးရ ၊ 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

EMB အေရာ

မာလာဝီ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အနည္းဆံုး 
၇ ဦး 

၄ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္

ပညာရွင္
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ကိုဆိုဗို လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၁ ၇ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ သမၼတ ပညာရွင္

ကူဝိတ္ အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ကာဂ်စၥတန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဗဟိုေကာ္မရွင္ႏွင့္ဆႏၵခံယုပြဲ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၁၂ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္သမၼတ EMB ပညာရွင္

လာအို အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၅-၁၇ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြင္း 
သာ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မေသခ်ာ ပညာရွင္

လာတ္ဗီးယား လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ ေလးႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

လက္ဘႏြန္ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ေရးအေပၚ ႀကီးၾကပ္ေရး 
ေကာ္မရွင္

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

လီဆိုသို လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၅ ႏွစ္ ဘုရင္ ဘုရင္ ပညာရွင္

လိုင္ဘီးရီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

၇ ၇ ႏွစ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
သမၼတမွ ခန္႔အပ္သည္

ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
သမၼတမွ ခန္႔အပ္သည္

ပညာရွင္

လစ္ဗ်ား လြတ္လပ္ အထက္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၁ မေသခ်ာ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ မေသခ်ာ

လိုင္ခန္စတိန္း လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၁ ၄ ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစိုးရ ပါတီ

လီသူဝါးနီးယား လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၅ ၄ ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ bar 
ေရွ႕ေနအသင္း ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

လႊတ္ေတာ္ အေရာ

လူဆန္းဘတ္ အစိုးရ ဗဟိုအစိုးရ႐ံုး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ယခင္ ယူဂိုဆလပ္ 
သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ေသာ 
မက္ဆီဒိုးနီးယား

လြတ္လပ္ တိုင္းျပည္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၄ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အေရာ

မက္ဒါဂက္စကား လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၁၉ ၅-၇ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ အစိုးရ ၊ 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

EMB အေရာ

မာလာဝီ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အနည္းဆံုး 
၇ ဦး 

၄ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္

ပညာရွင္
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

မေလးရွား လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ 
ျပည့္သည္အထိ

ဘုရင္ ဘုရင္ ပညာရွင္

ေမာ္လ္ဒိုက္ဗ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သမၼတမွ 
ေထာက္ခံ

EMB ပညာရွင္

မာလီ အေရာ နယ္နိမိတ္မ်ား ႀကီးၾကပ္စီမံေရးႏွင္ ့
ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၅  ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ား ၊ တရားစီရင္ေရး ၊လူ႔အခြင့္အေရး 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး 
အသင္းမ်ား (FACO)

မေသခ်ာ အေရာ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားေယဘုယ်အားျဖင္ ့
ကိုယ္စားလွယ္တင္ပို႔ျခင္း

မေသခ်ာ မေသခ်ာ မေသခ်ာ သမၼတ မေသခ်ာ

ေမာ္လ္တာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ ၃ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

မန္းကြ်န္း အစိုးရ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

မာရွယ္ကြ်န္းစုမ်ား အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေမာ္ရီေတးရီးယား လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၅ ၆ လ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီ၏ စီရင္ခ်က္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီ၏ 
စီရင္ခ်က္ျဖင့္

ပညာရွင္

ေမာ္ရီးတီးယက္စ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ၁ မေသခ်ာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈ 
ေကာ္မရွင္

မသက္ဆိုင္ ပညာရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ၃-၈ ၅ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

မကၠဆီကို လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၁ ၆-၉ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

မီခ႐ိုနီးရွား အစိုးရ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေမာ္လ္ဒိုဗာ လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၅ ႏွစ္ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္ EMB အေရာ

မိုနာကို အစိုးရ ေရြဒေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

မြန္ဂိုးလီးယား လြတ္လပ္ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၆ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊ တရားစီရင္ေရး ၊ သမၼတ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

မြန္တီနီဂ႐ို လြတ္လပ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၁ (တင္သြင္းေသာ 

သူ၏ စာရင္းထဲမွ တာဝန္ရွိ  

ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး စီ) 

၄ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ EMB အေရာ



515

ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

မေလးရွား လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ 
ျပည့္သည္အထိ

ဘုရင္ ဘုရင္ ပညာရွင္

ေမာ္လ္ဒိုက္ဗ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သမၼတမွ 
ေထာက္ခံ

EMB ပညာရွင္

မာလီ အေရာ နယ္နိမိတ္မ်ား ႀကီးၾကပ္စီမံေရးႏွင္ ့
ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၅  ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ား ၊ တရားစီရင္ေရး ၊လူ႔အခြင့္အေရး 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး 
အသင္းမ်ား (FACO)

မေသခ်ာ အေရာ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားေယဘုယ်အားျဖင္ ့
ကိုယ္စားလွယ္တင္ပို႔ျခင္း

မေသခ်ာ မေသခ်ာ မေသခ်ာ သမၼတ မေသခ်ာ

ေမာ္လ္တာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ ၃ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

မန္းကြ်န္း အစိုးရ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

မာရွယ္ကြ်န္းစုမ်ား အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေမာ္ရီေတးရီးယား လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၅ ၆ လ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီ၏ စီရင္ခ်က္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ေကာင္စီ၏ 
စီရင္ခ်က္ျဖင့္

ပညာရွင္

ေမာ္ရီးတီးယက္စ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ၁ မေသခ်ာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈ 
ေကာ္မရွင္

မသက္ဆိုင္ ပညာရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ၃-၈ ၅ ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

မကၠဆီကို လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၁ ၆-၉ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

မီခ႐ိုနီးရွား အစိုးရ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေမာ္လ္ဒိုဗာ လြတ္လပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၅ ႏွစ္ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္ EMB အေရာ

မိုနာကို အစိုးရ ေရြဒေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

မြန္ဂိုးလီးယား လြတ္လပ္ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၆ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊ တရားစီရင္ေရး ၊ သမၼတ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

မြန္တီနီဂ႐ို လြတ္လပ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၁ (တင္သြင္းေသာ 

သူ၏ စာရင္းထဲမွ တာဝန္ရွိ  

ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး စီ) 

၄ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ EMB အေရာ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

မြန္႔တ္ဆီရတ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၄ ၅ ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ပညာရွင္

မို႐ိုကို အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

မိုဖမ္ဘိဂ္ လြတ္လပ္  ေရြးေကာက္ပြဳဲ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးအတြက္  
နည္းပညာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၃ ၅ ႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား EMB ပညာရွင္

ျမန္မာ လြတ္လပ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အနည္းဆံုး 
၅ ဦး 

မေသခ်ာ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

နမ္ဘီယာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ သမၼတ EMB ပညာရွင္

နာအူ႐ူ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ စာရင္းထိန္း မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

နီေပါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၆ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္ 
အသက္ ၆၅ႏွသ္ 
ျပည့္သည္အထိ။ 
ေစာသည့္ 
အရာကို အရင္ 
ထည့္တြက္မည္)

အေျခခံဥပေဒ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မေသခ်ာ

နယ္သာလန္ အေရာ ေနျပည္ေတာ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီ ၇ ၄ ႏွစ္ ဘုရင္ ဘုရင္ ပညာရွင္

နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ အမ်ားဆံုး ၅ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

နီကာရာဂြါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီခ်ဳပ္ ၇ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ႏိုင္ဂ်ာ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၃ဝ ေရြးေကာက ္
ပြဲ ကာလ 
အတြင္းသာ

အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တရာစီရင္ေရး 
သို႔မဟုတ ္
သမၼတ

အေရာ

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၁၃ အကန္႔ အသတ္ 
မရွိ

သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

နီအူအီ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိခ်ဳပ္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရ မသိရ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေနာ္ေဝး အစိုးရ ျပည္တြင္းအစိုးရႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ



517

ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

မြန္႔တ္ဆီရတ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၄ ၅ ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ပညာရွင္

မို႐ိုကို အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

မိုဖမ္ဘိဂ္ လြတ္လပ္  ေရြးေကာက္ပြဳဲ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးအတြက္  
နည္းပညာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၃ ၅ ႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား EMB ပညာရွင္

ျမန္မာ လြတ္လပ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အနည္းဆံုး 
၅ ဦး 

မေသခ်ာ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

နမ္ဘီယာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ ႏွစ္ သမၼတ EMB ပညာရွင္

နာအူ႐ူ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ စာရင္းထိန္း မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

နီေပါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၆ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္ 
အသက္ ၆၅ႏွသ္ 
ျပည့္သည္အထိ။ 
ေစာသည့္ 
အရာကို အရင္ 
ထည့္တြက္မည္)

အေျခခံဥပေဒ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မေသခ်ာ

နယ္သာလန္ အေရာ ေနျပည္ေတာ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီ ၇ ၄ ႏွစ္ ဘုရင္ ဘုရင္ ပညာရွင္

နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ အမ်ားဆံုး ၅ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

နီကာရာဂြါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီခ်ဳပ္ ၇ ၅ ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ႏိုင္ဂ်ာ လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၃ဝ ေရြးေကာက ္
ပြဲ ကာလ 
အတြင္းသာ

အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တရာစီရင္ေရး 
သို႔မဟုတ ္
သမၼတ

အေရာ

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

၁၃ အကန္႔ အသတ္ 
မရွိ

သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

နီအူအီ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိခ်ဳပ္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရ မသိရ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေနာ္ေဝး အစိုးရ ျပည္တြင္းအစိုးရႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

အိုမန္ အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ပါကစၥတန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ႏွစ္ သမၼတ ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ သမၼတ ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ 
လႊတ္ေတာ္

ပညာရွင္

ပါလာအူ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၄ႏွစ္ သမၼတ EMB မေသခ်ာ

ပါလက္စတိုင္း လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၄ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ပနားမား လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုး ၃ ၁ဝႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊ အစိုးရ ၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ EMB ပညာရွင္

ပါပူအာ နယူးဂီနီ လြြြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁ ၆ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မရွိ ပညာရွင္

ပါရာေဂြး လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားစီရင္ေရး ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ ၃ ၅ႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ EMB ပညာရွင္

ပီ႐ူး လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ဂ်ဴရီ ၅ ၄ႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ၊တရားစြဲဆိုေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ ၊ 
လီမာ ဘား ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ပုဂၢလိကႏွင့္ 
အမ်ားပိုင္ ဥပေဒေက်ာင္းမ်ား၏ မဟာဌာနမွဴး

တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္႐ံုး ၁ ၄ႏွစ္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးအဖြ႕ဲအမ်ိဳးသားေကာင္စီ မရွိ ပညာရွင္

ဖိလစ္ပိုင္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၇ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ပစ္တ္ကိန္းမ္ 
ကြ်န္းႏိုင္ငံမ်ား

အစိုးရ ျမိဳ႕ဝန္ႏွင့္ ကြ်န္းႏိုင္ငံ အတြင္းေရးမွဴး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ပိုလန္ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ မေသခ်ာ တရားစီရင္ေရး ၊ သမၼတ EMB ပညာရွင္

ေပၚတူဂီ အေရာ ဌာနတြင္း ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အနည္းဆံုး 
၆ဦး 

၄ႏွစ္ ရာဇဝတ္တရား သူႀကီး ေကာင္စီခ်ဳပ္ ၊ 
လႊတ္ေတာ္ ၊ ဌာနတြင္းႀကီးၾကပ္စီမံေရး၊ 
ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ လူထုမီဒီယာအတြက္ 
တာဝန္ရွိေသာအစိုးရဌာန 

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး 
ေကာင္စီခ်ဳပ္

ပညာရွင္

ကာတာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
မရွိ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

႐ိုေမးနီးယား လြတ္လပ္ ပံုေသခန္႔အပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္ ၃ ၈ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊သမၼတ ၊ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ဗ်ဴ႐ို ၂၃ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြက္ 
သာ

ကက္ေဇးရွင္အထက္တရား႐ံုး ၊ပံုေသခန္႔အပ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္ ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

EMB အေရာ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

အိုမန္ အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ပါကစၥတန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၅ႏွစ္ သမၼတ ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ သမၼတ ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ 
လႊတ္ေတာ္

ပညာရွင္

ပါလာအူ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၄ႏွစ္ သမၼတ EMB မေသခ်ာ

ပါလက္စတိုင္း လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၄ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ပနားမား လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုး ၃ ၁ဝႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊ အစိုးရ ၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ EMB ပညာရွင္

ပါပူအာ နယူးဂီနီ လြြြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁ ၆ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မရွိ ပညာရွင္

ပါရာေဂြး လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားစီရင္ေရး ခံု႐ံုးခ်ဳပ္ ၃ ၅ႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ EMB ပညာရွင္

ပီ႐ူး လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ဂ်ဴရီ ၅ ၄ႏွစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ၊တရားစြဲဆိုေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ ၊ 
လီမာ ဘား ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ပုဂၢလိကႏွင့္ 
အမ်ားပိုင္ ဥပေဒေက်ာင္းမ်ား၏ မဟာဌာနမွဴး

တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္႐ံုး ၁ ၄ႏွစ္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးအဖြ႕ဲအမ်ိဳးသားေကာင္စီ မရွိ ပညာရွင္

ဖိလစ္ပိုင္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၇ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ပစ္တ္ကိန္းမ္ 
ကြ်န္းႏိုင္ငံမ်ား

အစိုးရ ျမိဳ႕ဝန္ႏွင့္ ကြ်န္းႏိုင္ငံ အတြင္းေရးမွဴး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ပိုလန္ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ မေသခ်ာ တရားစီရင္ေရး ၊ သမၼတ EMB ပညာရွင္

ေပၚတူဂီ အေရာ ဌာနတြင္း ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အနည္းဆံုး 
၆ဦး 

၄ႏွစ္ ရာဇဝတ္တရား သူႀကီး ေကာင္စီခ်ဳပ္ ၊ 
လႊတ္ေတာ္ ၊ ဌာနတြင္းႀကီးၾကပ္စီမံေရး၊ 
ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ လူထုမီဒီယာအတြက္ 
တာဝန္ရွိေသာအစိုးရဌာန 

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး 
ေကာင္စီခ်ဳပ္

ပညာရွင္

ကာတာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
မရွိ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

႐ိုေမးနီးယား လြတ္လပ္ ပံုေသခန္႔အပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္ ၃ ၈ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ ၊သမၼတ ၊ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ဗ်ဴ႐ို ၂၃ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလအတြက္ 
သာ

ကက္ေဇးရွင္အထက္တရား႐ံုး ၊ပံုေသခန္႔အပ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္ ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

EMB အေရာ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

႐ုရွား လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၅ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊လႊတ္ေတာ္ ၊သမၼတ EMB အေရာ

ရဝမ္ဒါ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၃ႏွစ္ သမၼတ ၊ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ သမၼတ၊ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

ဆိန္႔ ဟယ္လင္နာ 
အဆန္းရွင္ႏွင့္ ထရိ 
စတန္ ဒါ ကန္ဟာ

အစိုးရ အေတြးေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

စိန္႔ကစ္တ္ဆ္ ႏွင္ ့
နီဗစ္ 

အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ မေသခ်ာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၁ မေသခ်ာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မသက္ဆိုင္ ပညာရွင္

စိန္႔လူဆီယာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၅ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မေသခ်ာ

စိန္႔ဗင္းဆန္႔ႏွင့္ဂရီနာဒုိင္း အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၁ မေသခ်ာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္ မသက္ဆိုင္ မေသခ်ာ

ဆာမိုဝါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁ ၃ႏွစ္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မသက္ဆိုင္ ပညာရွင္

ဆန္မာရီႏို အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေဆ်ာင္းထုန္းႏွင္ ့
ပရီခ်ီပီ

အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာ 
ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား ႏိုင္ငံေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
မရွိ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဆီနီေဂါ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရအမ်ိဴးသား ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

၁၂ ၆ႏွစ္ အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳး ပညာရွင္

ဆားဘီးယား လြတ္လပ္ သမၼတႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၇ ၄ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္ အေရာ

ေဆးရွဲလ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၇ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဆယ္ရာလီယုန္း လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၅ ၅ႏွစ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ ျဖင့္

ပညာရွင္

ဆင့္မာတင္ လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မတီ

၅ ၇ႏွစ္ ခန္႔အပ္ေရးေကာ္မတီ (တရားစီရင္ေရးခံု႐ံုး 
ဥကၠ႒ ၊ အႀကံေပးေကာင္စီ၏ဒုဥကၠ႒ႏွင့္  
အေထြေထြစာရင္းစစ္အသင္း ဥကၠ႒)

ခန္႔အပ္ေရး 
ေကာ္မတီ

ပညာရွင္

စင္ကာပူ အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

႐ုရွား လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၅ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊လႊတ္ေတာ္ ၊သမၼတ EMB အေရာ

ရဝမ္ဒါ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၃ႏွစ္ သမၼတ ၊ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ သမၼတ၊ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

ဆိန္႔ ဟယ္လင္နာ 
အဆန္းရွင္ႏွင့္ ထရိ 
စတန္ ဒါ ကန္ဟာ

အစိုးရ အေတြးေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

စိန္႔ကစ္တ္ဆ္ ႏွင္ ့
နီဗစ္ 

အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ မေသခ်ာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပညာရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၁ မေသခ်ာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မသက္ဆိုင္ ပညာရွင္

စိန္႔လူဆီယာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၅ႏွစ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မေသခ်ာ

စိန္႔ဗင္းဆန္႔ႏွင့္ဂရီနာဒုိင္း အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ၁ မေသခ်ာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္ မသက္ဆိုင္ မေသခ်ာ

ဆာမိုဝါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁ ၃ႏွစ္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မသက္ဆိုင္ ပညာရွင္

ဆန္မာရီႏို အစိုးရ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေဆ်ာင္းထုန္းႏွင္ ့
ပရီခ်ီပီ

အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းပညာ 
ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား ႏိုင္ငံေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
မရွိ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဆီနီေဂါ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရအမ်ိဴးသား ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

၁၂ ၆ႏွစ္ အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳး ပညာရွင္

ဆားဘီးယား လြတ္လပ္ သမၼတႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၇ ၄ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္ အေရာ

ေဆးရွဲလ္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၇ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဆယ္ရာလီယုန္း လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၅ ၅ႏွစ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ ျဖင့္

ပညာရွင္

ဆင့္မာတင္ လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မတီ

၅ ၇ႏွစ္ ခန္႔အပ္ေရးေကာ္မတီ (တရားစီရင္ေရးခံု႐ံုး 
ဥကၠ႒ ၊ အႀကံေပးေကာင္စီ၏ဒုဥကၠ႒ႏွင့္  
အေထြေထြစာရင္းစစ္အသင္း ဥကၠ႒)

ခန္႔အပ္ေရး 
ေကာ္မတီ

ပညာရွင္

စင္ကာပူ အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ဆလိုဗားကီးယား အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု 

ခ်င္းစီမွအေရအ 

တြက္တူညီေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား EMB ပါတီ

ဆလိုေဗးနီးယား လြတ္လပ္ သမၼတႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၁ ၄ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အေရာ

ေဆာ္လမြန္ကြ်န္းစု လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၃ မေသခ်ာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္နာယကသည ္
ရာထူးေၾကာင္ ့
ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္သည္

ပညာရွင္

ဆိုမားလီးယား လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာအမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

အမ်ားဆံုး 
၉ ဦး 

မသိရ မသိရ မသိရ မသိရ

ေတာင္အာဖရိက လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၇ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ေတာင္ကိုရီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၆ႏွစ္ သမၼတ၊  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ EMB ပညာရွင္

ေတာင္ဆူဒန္ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ အကန္႔ 
အသတ္မရွိ

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့
သမၼတမွ ခြင့္ျပဳ

လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳ 
ခ်က္ျဖင့္ သမၼတမွခြင့္ျပဳ

ပညာရွင္

စပိန္ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕ ၁၃ ၄ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္၏ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

EMB ပညာရွင္

သီရိလကၤာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဌာန ၂ အသက္ ၆ဝ 
ျပည့္သည္အထိ

သမၼတ သမၼတ မသိရ

ဆူဒန္ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၆ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့ ္
သမၼတမွ ခန္႔အပ္

ဒုသမၼတ (၁) ၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္ျဖင့္ သမၼတမ ွ
ခန္႔အပ္

ပညာရွင္

ဆူရီနိမ္း လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီ အနည္းဆံုး 
၇ ဦး  

၆ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဆြာဇီလန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ေကာ္မရွင္ ၅ အမ်ားဆံုး 
၁၂ ဦး 

ဘုရင္ ဘုရင္ ပညာရွင္

ဆီြဒင္ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဆြစ္ဇာလန္ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ဆလိုဗားကီးယား အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု 

ခ်င္းစီမွအေရအ 

တြက္တူညီေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကာလ 
အတြင္းသာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား EMB ပါတီ

ဆလိုေဗးနီးယား လြတ္လပ္ သမၼတႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၁ ၄ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အေရာ

ေဆာ္လမြန္ကြ်န္းစု လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၃ မေသခ်ာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္နာယကသည ္
ရာထူးေၾကာင္ ့
ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္သည္

ပညာရွင္

ဆိုမားလီးယား လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာအမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

အမ်ားဆံုး 
၉ ဦး 

မသိရ မသိရ မသိရ မသိရ

ေတာင္အာဖရိက လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၇ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ေတာင္ကိုရီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၆ႏွစ္ သမၼတ၊  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ EMB ပညာရွင္

ေတာင္ဆူဒန္ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ အကန္႔ 
အသတ္မရွိ

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့
သမၼတမွ ခြင့္ျပဳ

လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳ 
ခ်က္ျဖင့္ သမၼတမွခြင့္ျပဳ

ပညာရွင္

စပိန္ အေရာ အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ဘုတ္အဖြဲ႕ ၁၃ ၄ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္၏ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

EMB ပညာရွင္

သီရိလကၤာ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဌာန ၂ အသက္ ၆ဝ 
ျပည့္သည္အထိ

သမၼတ သမၼတ မသိရ

ဆူဒန္ လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၉ ၆ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့ ္
သမၼတမွ ခန္႔အပ္

ဒုသမၼတ (၁) ၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္ျဖင့္ သမၼတမ ွ
ခန္႔အပ္

ပညာရွင္

ဆူရီနိမ္း လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီ အနည္းဆံုး 
၇ ဦး  

၆ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဆြာဇီလန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ေကာ္မရွင္ ၅ အမ်ားဆံုး 
၁၂ ဦး 

ဘုရင္ ဘုရင္ ပညာရွင္

ဆီြဒင္ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဆြစ္ဇာလန္ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ဆီးရီးယား လြတ္လပ္ အထက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၄ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး ေကာင္စီခ်ဳပ္ EMB ပညာရွင္

ထိုင္ဝမ္ လြတ္လပ္ ဗဟုိ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၁ ၄ႏွစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

တာဂ်စ္ကစၥတန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ဗဟိုေကာ္မရွင္ ၁၅ ၅ႏွစ္ သမၼတ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

တန္ဇနီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၅ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ထိုင္းႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၇ႏွစ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

တီေမာ-လက္စ္တီ အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးအတြက ္
နည္းပညာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

၁၅ ၆ႏွစ္ သမၼတ ၊လႊတ္ေတာ္ ၊တရားစီရင္ေရး၊ 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

EMB ပညာရွင္

တိုဂို လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၇ တစ္ႏွစ္ (သက္ 
တမ္းတိုးႏိုင္)

လႊတ္ေတာ္ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ေကာင္စီ

အေရာ

တိုကီေလာင္ အေရာ ကုညီဝန္ေဆာင္မႈ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ တိုကီေလာင္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဆႏၵခံယူပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ မသိရ ဖိုင္ပ်ဴးလ္(ေခါင္းေဆာင္)ႏွင္ ့
နယ္တစ္နယ္စီမွႏွစ္ဦး 

မေသခ်ာ ပညာရွင္

တြန္ဂါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၅ႏွစ္ ဘုရင္ ၊ EMB ဘုရင္ မေသခ်ာ

ထရီနီဒတ္ႏွင့္တိုဘာဂို လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္နယ္နိမိတ္ ေကာ္မရွင္ ၃-၅ ၅ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ မေသခ်ာ

တူနီးရွား လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလြတ္လပ္ေသာ အထက ္
အာဏာပိုင္

၉ ၆ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

တူရကီ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီခ်ဳပ္ ၇ ၆ႏွစ္ အယူခံတရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံ့ေကာင္စီခ်ဳပ္ EMB ပညာရွင္

တာ့က္ေမနီစတန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဗဟိုေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲ 
လုပ္ေဆာင္ပံု

၁၅ ၅ႏွစ္ သမၼတ ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ ျပည္သူ႔အသင္း 
အဖြဲ႕မ်ား

လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

တာ့က္ႏွင့္ ကိုင္းကို႔စ္ 
ကြ်န္းစုမ်ား

အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

တူဗာလူ အစိုးရ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ဆီးရီးယား လြတ္လပ္ အထက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၄ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး ေကာင္စီခ်ဳပ္ EMB ပညာရွင္

ထိုင္ဝမ္ လြတ္လပ္ ဗဟုိ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၁ ၄ႏွစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

တာဂ်စ္ကစၥတန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ဗဟိုေကာ္မရွင္ ၁၅ ၅ႏွစ္ သမၼတ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

တန္ဇနီးယား လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ၅ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ထိုင္းႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၅ ၇ႏွစ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

တီေမာ-လက္စ္တီ အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးအတြက ္
နည္းပညာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

၁၅ ၆ႏွစ္ သမၼတ ၊လႊတ္ေတာ္ ၊တရားစီရင္ေရး၊ 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

EMB ပညာရွင္

တိုဂို လြတ္လပ္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၇ တစ္ႏွစ္ (သက္ 
တမ္းတိုးႏိုင္)

လႊတ္ေတာ္ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ေကာင္စီ

အေရာ

တိုကီေလာင္ အေရာ ကုညီဝန္ေဆာင္မႈ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ တိုကီေလာင္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဆႏၵခံယူပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ မသိရ ဖိုင္ပ်ဴးလ္(ေခါင္းေဆာင္)ႏွင္ ့
နယ္တစ္နယ္စီမွႏွစ္ဦး 

မေသခ်ာ ပညာရွင္

တြန္ဂါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၅ႏွစ္ ဘုရင္ ၊ EMB ဘုရင္ မေသခ်ာ

ထရီနီဒတ္ႏွင့္တိုဘာဂို လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္နယ္နိမိတ္ ေကာ္မရွင္ ၃-၅ ၅ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ မေသခ်ာ

တူနီးရွား လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလြတ္လပ္ေသာ အထက ္
အာဏာပိုင္

၉ ၆ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

တူရကီ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီခ်ဳပ္ ၇ ၆ႏွစ္ အယူခံတရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံ့ေကာင္စီခ်ဳပ္ EMB ပညာရွင္

တာ့က္ေမနီစတန္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဗဟိုေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲ 
လုပ္ေဆာင္ပံု

၁၅ ၅ႏွစ္ သမၼတ ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ ျပည္သူ႔အသင္း 
အဖြဲ႕မ်ား

လႊတ္ေတာ္ ပညာရွင္

တာ့က္ႏွင့္ ကိုင္းကို႔စ္ 
ကြ်န္းစုမ်ား

အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

တူဗာလူ အစိုးရ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ယူဂန္ဒါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၇ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင္ ့
သမၼတမွ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္

လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳ 
ခ်က္ျဖင့္ သမၼတမွ 
ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္

ပညာရွင္

ယူကရိန္း လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၅ ၇ႏွစ္ သမၼတ EMB ပညာရွင္

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား 
ႏိုင္ငံ

အစိုးရ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ယူႏိုက္တက္ကင္ဒဒန္း အစိုးရ ျပည္တြင္းက်င္းပေၾကျငာေရး အရာရွိမ်ား မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ယူႏို္က္တက္ စတိတ္ အစိုးရ ျမိဳ႕အဆင့္ အစိုးရ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဥရုေဂြး လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုး ၉ ၅ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အေရာ

ဥဇဘက္စတန္ လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

အနည္းဆံုး 
၁၅ဦး 

အကန္႔အသတ္ 
မရွိ

လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ဗေနာင္တူ အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၅ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ပင္မေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိ ၁ အကန္႔ 
အသတ္မရွိ

မရွိ မရွိ မရွိ

ဗင္နီဇြဲလားး လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၅ ၇ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ဗီယက္နမ္ အစိုးရ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ျဗိတိသ်ွ် 
ဗာဂ်င္ကြ်န္းစုမ်ားႏိုင္ငံ

အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား ႐ံုး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ယီမင္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအတြက္ 
ေကာ္မရွင္ခ်ဳပ္

၉ ၆ႏွစ္ သမၼတ EMB ပညာရွင္

ဇမ္ဘီယာ လါတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အမ်ားဆံုး ၅ဦး အမ်ားဆံုး ၇ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဇင္ဘာေဘြ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ ၅ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္
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ႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပံုစံ EMB အမည္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္သည္ ့
သက္တမ္း EMB ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္သူ

ဥကၠ႒ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္/
ခန္႔အပ္သူ

ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ပညာရွင္အေျချပဳ 
ခန္႔အပ္မႈ

ယူဂန္ဒါ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၇ ၇ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင္ ့
သမၼတမွ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္

လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳ 
ခ်က္ျဖင့္ သမၼတမွ 
ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္

ပညာရွင္

ယူကရိန္း လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၁၅ ၇ႏွစ္ သမၼတ EMB ပညာရွင္

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား 
ႏိုင္ငံ

အစိုးရ အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ယူႏိုက္တက္ကင္ဒဒန္း အစိုးရ ျပည္တြင္းက်င္းပေၾကျငာေရး အရာရွိမ်ား မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ယူႏို္က္တက္ စတိတ္ အစိုးရ ျမိဳ႕အဆင့္ အစိုးရ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ဥရုေဂြး လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံု႐ံုး ၉ ၅ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အေရာ

ဥဇဘက္စတန္ လြတ္လပ္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

အနည္းဆံုး 
၁၅ဦး 

အကန္႔အသတ္ 
မရွိ

လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ဗေနာင္တူ အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၃ ၅ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ပင္မေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိ ၁ အကန္႔ 
အသတ္မရွိ

မရွိ မရွိ မရွိ

ဗင္နီဇြဲလားး လြတ္လပ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၅ ၇ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ EMB ပညာရွင္

ဗီယက္နမ္ အစိုးရ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ျဗိတိသ်ွ် 
ဗာဂ်င္ကြ်န္းစုမ်ားႏိုင္ငံ

အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား ႐ံုး မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ မရွိ

ယီမင္ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအတြက္ 
ေကာ္မရွင္ခ်ဳပ္

၉ ၆ႏွစ္ သမၼတ EMB ပညာရွင္

ဇမ္ဘီယာ လါတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အမ်ားဆံုး ၅ဦး အမ်ားဆံုး ၇ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္

ဇင္ဘာေဘြ လြတ္လပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၉ ၅ႏွစ္ သမၼတ သမၼတ ပညာရွင္
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ႀကိဳတင ္
မဲေပးျခင္း

မဲေပးရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာရက္(မ်ား) တြင္ မဲ႐ံုသို႔ သြားစရာမလိုဘဲ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
အေနႏွင့္ မဲေပးႏိုင္ေသာ ယႏၲရားစနစ္

မဲ စီစဥ္ျခင္း ရရွိလာေသာ  မဲမ်ားအားလံုးကို ရလဒ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
Tabulation ေခၚသည္

ရလဒ္မ်ားကို  
ေၾကျငာျခင္း

ရလဒ္ေၾကျငာျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ

တစ္ဖက္သတ္ 
ထုတ္ပယ္ျခင္း

လူတစ္ေယာက္ကို ျပစ္ခ်က္၊ စည္းကမ္းမရွိဘဲ ရာထူးေနရာ၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရာမွ 
ထုတ္ပယ္ျခင္း

စာရင္းစစ ္
လမ္းေၾကာင္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းလိုက္ႏိင္ေသာ ျပန္လည္စစ္ 
ေဆးႏိုင္သည့္ မွတ္တမ္းအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိရိယာ 
မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ အေရအတြက္မ်ား၊မဲရလဒ္မ်ားကိုစီစဥ္ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ လုပ္ထား 
ေသာစနစ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္မူဝါဒမ်ား 
ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

အေျခခံ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြ

ဘ႑ာေရးအာဏာပိုင္မွ ဘ႑ာေငြခ်ေပးရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြတြက္ခ်က္ေသာ စနစ္ 
ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလက ဘ႑ာေငြ ပမာဏသည္ ေနာက္ကာလတစ္ခုအတြက္ 
ဘ႑ာေငြ ခန္႔မွန္းရန္ညိႇယူဖန္တီးၿပီးျဖစ္သည္။ incremental (ႏွစ္စဥ္တိုးလာေသာ) ဘ႑ာ 
ေငြဟုလည္း ေခၚသည္။

နယ္နိမိတ္ 
ကန္႔သတ္ပိုင္းျခား 
ျခင္း

မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ား မည္သို႔ ေရးဆြဲမည္ဆိုသည္ကို သတ္မွတ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ၄င္းသည္ 
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲခ႐ိုင္မ်ားခြဲျခားလိုက္ျပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ 
ပြဲခ႐ို္င္မ်ားရွိ မဲ႐ံုမ်ားသုိ႔ေစလႊတ္လိုက္ေလသည္ district or boundary demarcation 
(ခ႐ိုင္သို႔မဟုတ္နယ္နိမိတ္ျခားျခင္း) ဟုလည္းေခၚသည္။

ဘတ္ဂ်က္ 
(ေရြးေကာက္ပြဲ)

သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုအတြင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္ သို႔ 
မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆို္င္ရာဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို အဆိုတင္သြင္းထား 
ေသာစာရင္းျပဳစု အႏွစ္ခ်ဳပ္ခ်က္တို႔ ပါဝင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း

* ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္အကၡရာစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

*
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ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္တြင္မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္အတြက္ 
လစ္လပ္သြားေသာ ေနရာမ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္အျခားမည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆုိ 
က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျပကၡဒိန္  
(ေရြးေကာက္ပြဲ)

ေရြးေကာက္ပြဲစဥ္တစ္ခု စီမံကိန္းခ်စဥ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ႏွင့္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ 
စဥ္တို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ရက္စြဲမ်ားႏွင့္ အၿပီးသတ္ရမည့္ ရက္မ်ားကို 
အစဥ္လိုက္ေဖာ္ျပထားေသာစာရြက္စာတမ္း

မဲဆြယ္ပြဲ 
(ေရြးေကာက္ပြဲ)

တိုက္႐ိုက္က်ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္ူလမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ အမတ္ေလာင္းတစ္ဦးဦး၏ ဘက္သို႔ 
ေထာက္ခံအားေပးရန္ အင္အားစုေသာ သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးရန ္
ပံုေဖာ္ထားေသာ အည္းအေဝးမ်ား၊ လူထုစုေဝးပြဲမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ား၊ 
ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ား၊ ဝါဒျပိဳင္ျခင္းမ်ားႏွင့္အျခားေသာ မီဒီယာပြဲစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ 
ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ဝင္ေရာက ္
ယွဥ္ျပိဳင္သူ

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အေနႏွင့္ သို႔မဟုတ္ မည္သည္ ့
ပါတီ အေထာက္အပံ့မွ မပါဘဲ တစ္သီးပုဂၢလ အေနျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္ခံ ပုဂၢိဳလ္

အမတ္ေလာင္း 
သမၼတေလာင္း 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ/အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ
တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ၄င္းတို႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လုိေၾကာင္းကို တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ 
ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆး 
ျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ေအာက္ 
ေလ့က်င္ ့
သင္ၾကားျခင္း

ပင္မ လူအုပ္စုတစ္စုကေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးနည္းစနစ္မ်ား 
မ်ားကုိ သင္ယူၿပီးေနာက္ ထိုအုပ္စုမွပင္ တဖန္အျခားေသာ သူမ်ားကို “မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္” 
ေအာက္အဆင့္ရွိ သူမ်ားကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ႀကံရြယ္ထားေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး ေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီးသည္အထိ ဒုတိယမွ တတိယသို႔အဆင့္ ဆင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုျပဳ EMB 
(ေရြးေကာက္ပြ ဲ
စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)

EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ေပါင္းစည္းထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီးႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႐ႈေထာင့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ 
ရရွိထားေသာ အာဏာျဖစ္သည္။

ရလဒ္မ်ားကို 
အတည္ျပဳ 
ေပးျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ေထာက္ခံေပးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳေပးရေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္

ဥကၠ႒ လြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ လြတ္ 
လပ္ေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ရာထူးစနစ္ 
အရေပးထားေသာ ရာထူးအမည္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိခ်ဳပ္ 
သို႔မဟုတ္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)ဥကၠ႒ မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံႀကီးၾကပ္ေရး 
အရာရ်ိခ်ဳပ္

ဥကၠ႒ေနရာတြင္ၾကည့္ပါ
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ေရြးေကာက္ပြ ဲ
အရာရွိခ်ဳပ္

EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ေခါင္းေဆာင္ကို သံုးႏႈန္းေသာေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္
သည္။ အျခားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္၊ေရြးေကာက္ပြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အေထြေထြ 
အတြင္းေရမွဴးႏွင့္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) အတြင္းေရးမွဴးစေသာ ရာထူးေခါင္း 
စဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) တစ္ခု လြတ္ 
လပ္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိခ်ဳပ္သည္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ EMB (ေရြး 
ေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ 
စြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္သူအတိုင္းအတာတစ္ခ်ိဳ႕ကို ထိုျပည္သူမ်ားအဆိုတင္သြင္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုအတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲမ်ားကို စတင္ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ တိုက္႐ိုက္ဆန္သည့္ ဒီမို 
ကေရစီ နည္းလမ္းတစ္ခုထိုအဆိုျပဳခ်က္တြင္ ဥပမာအားျဖင့္အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ရွိၿပီးသား ဥပေဒတစ္ခုကို က်င့္သံုးရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္တို႔ 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။

ျပည္သူမ်ားကို 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတြင္ ၾကည့္ပါ

ျပည္သူမ်ားအား 
အသိပညာေပးျခင္း

ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သိနားလည္မႈႏွင့္ဗဟုသုကကို 
ျမႇင့္တင္ေစရန္ ပံုေဖာ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေဝမွ်သည့္ သို႔မဟုတ္ ပညာေပး 
အစီအစဥ္

ျပည္သူ႔မွတ္ပံုတင ္
စာရင္း

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး တည္ေဆာက္ပံုမွ ရင္းျမစ္အမ်ားအျပားမွ မျဖစ္မေန 
တာဝန္အရေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အမည္၊ လိင္၊ ႏိုင္ငံသား၊ အသက္၊ 
အိမ္ေထာင္ ရွိ၊မရွိႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအာလုံး၏ လိပ္စာ အစရွိေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ 
မ်ားပါဝင္ေသာအရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဗဟဟိုဌာနမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပင္မ 
ေဒတာေဘ့စ္ႀကီး။ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားသည္လည္း လိုအပ္ပါက ၄င္းထံမွ ဆြဲယူႏိုင္သည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အစိုးရမ် ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ခုတည္းေအာင္တြင္ တစ္ခါတစ္ရံရွိတတ္ေသာ ဗဟို သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕အဆင့္ အစိုးရဝန္ႀကီး 
ဌာန သို႔မဟုတ္ ဌာနမွ ဝန္ထမ္း

ေစာဒက 
(ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ)

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံႀကီးၾကပ္သူမ်ားသို႔မဟုတ္ အျခား 
ေသာ ပါဝင္သူမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား 
ကို အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားက တင္ျပေသာ ေစာဒက မေက် 
နပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ပဋိပကၡမ်ားအား 
ေျဖရွင္းျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ

စာရင္းအပိတ္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္သံုးေသာ စာရင္းပံုစံမ်ိဳးုျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ပါတီ 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုတစ္ခုတည္းအတြက္သာ မဲေပးျခင္းမွ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 
ပါတီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္ခုအတြင္းမွ ေပးထားေသာ စာရင္းအတြင္းမွ မည္သည့္ 
ယွဥ္ျပိဳင္သူကိုမဆို မ်က္ႏွာသာေပးခြင့္မရွိပါ

လုပ္ေဆာင္နည္း 
စည္းကမ္း

အေထြေထြစည္းကမ္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ပံု စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ 
EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ အဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။
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ေပါင္းစပ္ထား 
ေသာ EMB

လြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ လြတ္ 
လပ္ေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ျဖစ္ၿပီး ထိုအထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားသည္ ပါတီစြဲကင္းေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီးအခ်ိဳ႕မွာ ပါတီကိုယ္စားျပဳ သို႔မဟုတ္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရထားေသာသူတို႔ျဖစ္သည္ ပညာရွင္အေျချပဳ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးဌာန) ႏွင့္ ပါတီစံုအေျချပဳ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) တို႔ကို ၾကည့္ပါ

ေကာ္မရွင္အရာရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကုိေခၚေသာ စကားျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထို 
ေဝါဟာရသည္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ ဥကၠ႒ကိုသာလွ်င္ ေခၚေလ့ရွိသည္။ 
ၿပီးေနာက္တြင္ ရွားရွားပါးပါး ထိုေဝါဟာရသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ အႀကီး 
တန္းဝန္ထမ္း အခ်ိဳ႕ကုိ သံုးႏႈန္းလိုသည့္အခါ တစ္ခါတစ္ရံ သံုးေလ့ရွိသည္။ (EMB (ေရြး 
ေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟူေသာ ေနရာတြင္ၾကည့္ပါ)

ခုိင္မာသည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒ

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားအားလံုးကို 
စုထားသည့္ ဥပေဒျပဳခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသ 
ဟုလည္း ေခၚသည္။

ခိုင္မာသည့္ ရံပံုေငြ ႏို္င္ငံေတာ္ ဘ႑ာတိုက္မွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဖယ္ထားေသာဘ႑ာအခြန္ေငြမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ထို ဘ႑ာေငြထဲမွ ေတာင္းခံေသာ က်သင့္ေငြမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားက သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေစရပါ။

မဲဆႏၵနယ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲခ႐ိုင္မ်ားအတြက္ သံုးေသာစကားလံုးေရြးေကာက္ပြဲခ႐ိုင္ တြင္ၾကည့္ပါ

အေျခခံဥပေဒ 
ေကာင္စီ

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအဝင္ အခ်ိဳ႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
တာဝန္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒတို႔၏ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈတို႔ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ တာဝန္ 
ခ်မွတ္ထားျခင္းခံရေသာ သီးသန္႔ဌာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး ဌာနခြဲတို႔၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဌာန 
ခ်ဳပ္တစ္ခုကို သံုးေသာ အသံုးအႏႈန္းလည္းျဖစ္သည္။

ပင္မ ကုန္က်စရိတ ္
မ်ား

တည္ျငိမ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပံုမွန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ထဲ 
တြင္ အေျခခံကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ နယ္နိမိတ္မ်ား 
ကန္႔သတ္ျခင္း၊ မဲမ်ားကို တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ရလး္မ်ားကို ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ 
လႊင့္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အသိပညာေပးေရးတို႔ပါဝင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တိုက္႐ိုက္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားဟုလည္း ေခၚတတ္သည္။

EMB ၏ 
အာဏာခြဲေဝမႈ

မတူကြဲျပားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္မတူကြဲျပားေသာ ေရြးေကာက္ 
ပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေရးတို႔အတြက္ 
အာဏာကို ႏိုင္ငံေတာ္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)မွ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး EMB 
(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) 
၏ ဌာနခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးဌာနမ်ားကိုလႊဲေျပာင္းေပးေသာေရြးေကာက္ပြဲ စီမံ 
ႀကီးၾကပ္ေရး ပံုစံျဖစ္သည္။
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ရလဒ္ေၾကျငာျခင္း ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူထံသို႔နည္းစနစ္တက် ဆက္ 
သြယ္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးုျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ပြဲတြြင္ ပါဝင္ေသာ 
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းစီကရေသာ မဲအေရအတြက္၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕ဝင္(မ်ား)အျဖစ္ဝင္ေရာက္ 
ပါဝင္ခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(မ်ား) ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ(မ်ား) ရေသာ 
မဲအေရအတြက္သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းသံုးေသာ အထက္ပါႏွစ္ခုအနက္မွ 
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခ်င္းစီမွ ရေသာ မဲအေရအတြက္မ်ား ျဖစ္သည္။

ကြဲျပားေသာ 
ကုန္က်စရိတ ္
မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကူညီေသာ ကိုယ္စား 
လွယ္ဌာနမ်ား၏ အေထြေထြဘတ္ဂ်က္ေငြထဲမွ ဖယ္ထုတ္မရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သြယ္ဝိုက္ 
ကုန္က်ေသာ စရိတ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

ကုန္က်စရိတ္ ပင္မကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိုၾကည့္္ပါ

တိုက္႐ိုက ္
သက္ေရာက္ေသာ 
ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က ္
မ်ား

ျပည္သူမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ပတ္ 
သက္ေစေသာ ဥပေဒစာရြက္စာတမ္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ ပံုစံသံုးမ်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ : ဆႏၵခံယူပြဲ၊ 
ျပည္သူမ်ား၏ စြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ရာထူးျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္မဲ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံသား 
ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာသူ

သူ၏ႏိုင္ငံ အတြင္းတြင္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ 
ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ သုံးသပ္ရန္အတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ ေထာက္ခံခ်က္ရထားေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

အလွဴရွင္ ေနာက္တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚကုိေငြေၾကးကူညီျခင္း၊ ေမတၱာ 
ျဖင့္ေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ 
ေသာ တိုင္းျပည္ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းေပါင္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင္ ့
မသက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ 
လႈပ္ရွားမႈ

လူတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္ထက္ ပိုေသာသူမ်ားကို တာဝန္ခ်ေပးႏိုင္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ၏ အပိုင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဲ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
“လႈပ္ရွားမႈ” ဟူေသာစကားသည္ “တာဝန္” ဟူေသာ စကားႏွင့္တန္းတူ သို႔မဟုတ ္
ဖလွယ္ေသာ သေဘာျဖင့္ သံုးေလ့ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ႀကီးၾကပ္စီမံျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္၏ မည္သည့္႐ႈေထာင့္ကိုမဆိုလုပ္ကိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္
ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ႀကီးၾကပ္စီမံသူ

EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လုပ္ရေသာမည္သည့္လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ိဳးကိုမဆို ၫႊန္ၾကား၊ စီမံခန္႔ခြဲ ၿပီး/သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာသူကို 
ဆိုလိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံေအာက္တြင္ရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ 
EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာေအာက္ရွိပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာလြတ္လပ္ေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ကို ေပးေလ့ေပးထရွိေသာ 
ေခါင္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္
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ေရြးေကာက္ပြဲ 
တရား႐ံုး

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏တရားဝင္ျဖစ္မႈကို 
ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ EMB 
(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ လုပ္ေဆာင္ပံုကို စိန္ေခၚကန္႔ကြက္ႏိုင္ေသာ တရားစီ 
ရင္ေရးခံု႐ံုး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုးတြင္ ၾကည့္ပါ။

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
လည္ပတ္ပံု

လည္ပတ္ပံုအျပည့္အစံုတစ္ဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္အေျဖထုတ္ျခင္းတို႔ပါဝင္ၿပီး ဆက္တိုက္လည္ပတ္ေနေသာ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ ဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္ၾကေလသည္။ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွိၿပီး သား 
လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္မ်ားအပါအဝင္ ၄င္းထံတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းငမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီလုပ္ရေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 
ထုတ္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္ုးသိမ္း 
ျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တို႔အေပၚ စီမံကိန္း 
ခ်ျခင္းတို႕ ပါဝင္ေလသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ပဋိပကၡ 
ေျဖရွင္းခ်က္

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္၏ မည္သည့္ အဆင့္ႏွင့္မဆို သက္ဆိုင္ေသာေစာဒက၊ စိန္ေခၚမႈ၊ 
မေက်နပ္ခ်က္သို႔မဟုတ္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈတို႔ကို ၾကားနားျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းတို႔ဆိုင္ရာ လုပ္ 
ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ခ႐ိုင္

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခုကို ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ခြဲျခားထားရေသာ 
ပထဝီဝင္ ဧရိယာျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ တြင္ၾကည့္ပါ

ေရြးေကာက္ပြဲ ေရြးေကာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္တစ္ခ်က္

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ဆိုင္ရာ ဥပေဒ

တိုင္းျပည္၏ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္တို႔ထဲတြင္ ျပ႒ာန္း 
ထားေသာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေရြး 
ေကာက္ပြဲအတြက္ လုပ္ေဆာင္ပံု႐ႈေထာင့္အားလံုးကို အုပ္စိုးေသာ ဥပေဒျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
စီမံခန္႔ခြဲပံု

ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
တာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ စီမ ံ
ခန္႔ခြဲေရးဌာန 
(EMB)

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ (သို႔မဟုတ္ အဓိကက်ေသာ) အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ 
အရာအားလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ တာဝန္ယူရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
တစ္ခုတည္းႏွင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို 
အရာမ်ားထဲတြင္ မည္သူက မဲေပးပိုင္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္မည့္သူမ်ားအား ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ထားမႈကိုစာရင္းလက္ခံျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း 
(ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္) လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ၊ မဲေရျခင္းႏွင့္ မဲစီစဥ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို 
အမ်ားအားျဖင့္ ဦးေဆာင္သူတို႔မွာဥကၠ႒ သုိ႔မဟုတ္ သမၼတတို႔က ဦးေဆာင္ေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကြန္ယက္ 

(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ )

စနစ္တက် ျပ႒ာန္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေသာႏိုင္ငံေပါင္းစံု ရွိ EMB 
(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) မ်ား ဗဟုသုတ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရင္းျမစ္မ်ား 
မွ်ေဝေသာ ယႏၲရား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျဖစ္သည္။
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ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေစာင့္ၾကည္ ့
ေလ့လာေရး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ရန္ 
အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ရထားၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စည္းကမ္းႏွင့္ မညီညြတ္ 
ပါကသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္း လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္္စစ္ေဆးၿပီး အစီရင္ခံေသာ လုပ္ငန္းစဥ္

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ကာလ

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အဆင့္မ်ားရွိ 
သည့္ ေရြးေကာ္ပြဲလည္ပတ္ပံုတစ္ခု၏ ဗဟုိေနရာျဖစ္ၿပီးအမ်ားအားျဖင့္ မဲေပးရမည့္ေန႔ကို 
တရားဝင္စတင္ေၾကျငာျခင္းျဖင့္စတင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကို ေၾကျငာျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ 
ေလ့ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ  လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုကို လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔တြင္ပါဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္စဥ္အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္ပုံ၊ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္ေရး၊ အမတ္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အဆိုမ်ားကို စာရင္းေရးသြင္းျခင္းတို႔ကို ပဏာမေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ မဲဆြယ္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္း၊ 
မဲေရျခင္းႏွင့္ မဲစီစဥ္ျခင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ေၾက 
ျငာျခင္း

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
မွတ္ပံုတင္စာရင္း

မဲေပးရန္အတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာသူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ စာရင္းျဖစ္ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုအရာကို မဲဆႏၵရွင္စာရင္း သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္ လူ 
အေရအတြက္မွတ္တမ္းဟု ေခၚၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား

ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန(EMB) သို႔မဟုတ္ EMB 
(ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) တည္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမွထုတ္ျပန္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေးအတြင္းတြင္ရထားေသာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအရာ ၄င္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးတို႔ကို အုပ္စိုးေလသည္။

မဲဆႏၵရွင္ 
လူအေရအတြက္ 
မွတ္တမ္း

ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္စာရင္း ကိုၾကည့္ပါ

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
စနစ္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ဆႏၵမဲထည့္ဝင္ေစေသာၿပီးေနာက္ထိုမဲမ်ားကို ေရတြက္ကာ လႊတ္ေတာ္ 
အတြင္းတြင္ အမတ္ႏွင့္ပါတီမ်ားကို ေနရာမ်ားေပးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္ အစုအေဝး 

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ခံု႐ံုး

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ အျငင္းအခံုမ်ားကို ၾကားနာရန္အတြက္ တာဝန္ 
ရွိေသာ တရားစီရင္ေရး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိကတြင္ ထိုကဲ့ 
သို႔ေသာ ဌာနမ်ိဳးကို ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနဟုပင္ ေခၚၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တရား႐ံုးတြင္ၾကည့္ပါ

အီလက္ထရြန္းနစ ္
စနစ္ျဖင့္ မဲေပးျခင္း

အီလက္ထရြန္းနစ္ စနစ္ျဖင့္ မဲေပးေသာ မည္သည့္ နည္းလမ္းကိုမဆိုဆိုလိုၿပီး အီလက္ထရြန္း 
နစ္ စက္မ်ားျဖင့္မဲေပးျခင္း၊ အင္တာနက္၊ တယ္လီဖုန္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ ဒီ၈်စ္တယ္ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔ အသံုးျပဳၿပီး မဲေပးျခင္းပါပါဝင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ e-voting ဟုလည္း 
ေခၚသည္။
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အကဲျဖတ္ျခင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏လိုအပ္ 
ခ်က္၊ စီးပြားေရး၊ ထိေရာက္မႈ၊ အလုပ္တြင္မႈႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၄င္း၏ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား 
သည္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊၊ မရွိ သက္ဆိုင္မႈကို လြတ္လပ္စြာ သံုးသပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

ကြ်မ္းက်င္သူ  
အေျခစိုက္ EMB

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ လြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အေရာပံုစံေအာက္တြင္ရွိေသာ 
လြတ္လပ္သည့္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာန) ျဖစ္ၿပီး ထိုဌာနတြင္ရွိေသာ အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဂုဏ္သတင္း သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔၏ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ 
ရပ္တည္မႈ တို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီစြဲကင္းေသာ EMB (ေရြးေ
ကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)   ဟုလည္းေခၚသည္။

အျပင္းပိုင္ဆိုင္ရာ 
တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) 
မ်ားအေနႏွင့္ ျပင္ပ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ 
တစ္ဦးကို အစီရင္ခံရာတြင္ သံုးေလသည္။

ျပင္ပစာရင္း 
စစ္ျခင္း

အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပင္ပတြင္ရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ သို႔မဟုတ္ဌာနမွ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စာရင္းစစ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွ မဲေပးျခင္း တိုင္းျပည္အတြင္းမွ ယာယီသို႔မဟုတ္ အျမဲတမ္းထြက္ခြါသြားရေသာသူ တို႔အား မဲေပးခြင့္ရွိ 
ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ယႏၲရားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ႏို္င္ငံျပင္ပမွ မဲေပးျခင္း 
ဟုလည္းေခၚသည္။

ဘ႑ာစာရင္းစစ္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ စာရင္းမ်ားကို ၄င္းတို႔သည္တိတိက်က်ထိန္းသိမ္း
ထားပါ၏ေလာ၊ လက္ခံထားေသာ စာရင္းအင္း စံခ်ိန္ခံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းျပ႒ာန္း 
ခ်က္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီပါ၏ေလာကို လြတ္လပ္စြာစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား

ဥပေဒျပဳခ်က္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ ဖန္တီးလွ်င္ဖန္တီးမဟုတ္လွ်င္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရး 
ကို တာဝန္ယူေသာ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲေရး ကိစၥမ်ားကို အုပ္စိုးေသာ ဝန္ႀကီးက႑မွ 
ေရးဆြဲသည္။

အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေသာ 
EMB 

၄င္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလံုး သို႔မဟုတ္ အကုန္လံုးနီးပါး ၄င္းတို႔၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္
အတြင္းအခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) 

အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲ

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ရွိသမွ်ရာထူးေနရာမ်ားအားလံုးတစ္ျပိဳင္ 
နက္တည္း ျဖည့္တင္းရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

အစိုးရ စာရင္းစစ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ 
အဖြဲ႕

ဘ႑ာေရးေငြေၾကး အဝင္အထြက္အား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ျပင္ပစာရင္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈကိုျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရ ဌာနျဖစ္ၿပီး အခ်ိ်ဳ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အျခားေသာ 
ျပည္သူ႔ေရးရာဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းျပဳေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
စီမံခန္႔ခြဲေရး၏ 
အစိုးရပံုစံ

အတြင္းဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုက်င္းပၿပီး စီမံခန္႔ခြဲ 
ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး ပံုစံျဖစ္သည္။
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မိုးကုပ္စက္ဝိုင္း 
ဆက္သြယ္ေရး

အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအဆင့္မ်ားတြင္ အဆင့္တူေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မတူညီေသာ အစိတ္အပိုင္း 
မ်ား အခ်င္းခ်င္း သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဆက္သြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း

ႏွစ္စဥ္တိုးလာ 
ေသာဘတ္ဂ်က္ေငြ

အေျခခံဘတ္ဂ်က္ေငြ ကိုၾကည့္ပါ

တစ္သီးပုဂၢလ ေရြးေကာက္ခံတစ္ေနရာကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ျခင္းမရွိသူ

ေရြးေကာက္ပြဲစီမ ံ
ခန္႔ခြဲေရးအတြက ္
လြတ္လပ္ေသာပံုစံ

အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ ကင္းလြတ္ၿပီး ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏိုင္ကာ အသင္းအဖြဲ႕အေနႏွင့္လည္း လြတ္လပ္ၿပီးေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပစီမံခန္႔ခြဲေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး ပံုစံ

သြယ္ဝိုက္က်သင့္ 
ေသာကုန္က်စရိတ ္
မ်ား

ကြဲျပားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိုၾကည့္ပါ

အသင္းအဖြဲ႕ 
ဆိုင္ရာ မွတ္ဉာဏ္

ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား စုစုေပါင္းႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလဲသြားေသာ္ 
လည္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာသြားေသာ္လည္းနားလည္တတ္ကြ်မ္းမႈ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ 
မွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး ရယူႏိုင္ကာ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္

အရည္အေသြး 
ကုန္က်စရိတ္

ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ပင္မကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို 
အႏၲရာယ္ကင္း၊ သိကၡာရွိ၊ အဂတိကင္းစင္ၿပီး တန္းတူယွဥ္ျပိဳဳင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ 
ေလသည္။၄င္းတို႔သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ ရကာစ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည္။

အတြင္းပိုင္း 
တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္းရွိ နိမ့္ေသာအဆင့္က ၄င္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင့္ေသာ 
အဆင့္မ်ားသို႔ တာဝန္ခံရေသာယႏၲရား လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အတြင္းပိုင္း 
စိစစ္ျခင္း

အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ ထိန္းေက်ာင္းရန္အလို႔ငွာ အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ 
အစည္းအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းစိစစ္ရာတြင္ တာဝန္ယူ 
ေသာယူနစ္ကို ေဖာ္ညြန္းရာတြင္လည္း အသံုးျပဳသည္။ 

အျပည္ျပည ္
ဆိုင္ရာ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည္ ့
သူမ်ား

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ပံုသို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ပံုတို႔ကို 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သံုးသပ္ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရထားေသာ 
အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ပညာရွင္ဌာန၊ အသင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ကိုယ္စား 
လွယ္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ၾကည့္ပါ။

တရားစီရင္ေရး အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳႏုိင္စြမ္း၊ ခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး အာဏာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ ပမာဏျဖစ္သည္။

ဥပေဒ မူေဘာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လႊမ္းမိုးရန္အတြက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ ဥပေဒ 
တည္ေဆာက္မႈပံုစံ စုဆည္းမႈျဖစ္သည္။ အဓိကပါဝင္ေသာ အရာမ်ားမွာ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံု 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၊ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳေရးဌာနမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကဲံသို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြ ဲ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို သက္ေရာက္ေသာ အျခားေသာ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ားအေထာက္အကူျပဴ ေရြး 
ေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ပံု လုပ္ေဆာင္နည္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
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အျပန္အလွန ္
ဆက္ႏြယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန

လြတ္လပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္ရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ EMB (ေရြး 
ေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)အတြက္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) အေနႏွင့္ ၄င္း 
၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ၿပီး အစိုးရကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေစလႊတ္ႏိုင္ေသာ 
ထိုကဲ့သို႔အျပန္အလွန္ျပဳႏိုင္ေသာ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။

အခ်ိဳးက် 
ကိုယ္စားျပဳမႈ 
စာရင္း 
(PR)

ေရြးေကာက္ပြဲ ခ႐ိုင္တစ္ခုအတြက္ပါဝင္ေသာ ပါတီတစ္ခုစီသို႔မဟုတ္အုပ္စုတစ္စုစီက ယွဥ္ 
ျပိဳင္သူမ်ားစာရင္းကို တင္ျပေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ာက ပါတီတစ္ခုစာအတြက္ 
မဲေပးၿပီး ပါတီမ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔ရရွိေသာ မဲမ်ားအားလံုးစုစုေပါင္းရရွိသည့္္ အခ်ိဳး 
အလိုက္ ရာထူးေနရာမ်ားကုိရရွိၾကေလသည္။ အႏိုင္ရရွိေသာ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကို စာရင္း 
မ်ားထဲမွ ယူျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ “စာရင္း PR” ဟု ေခၚၾကေလသည္။ ကြဲျပား 
ေလ့ရွိေသာ အျခားအရာမ်ားမွာ “စာရင္းပိတ္ PR” တည္းဟူေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနႏွင့္ 
ပါတီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုကိုသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ စနစ္ႏွင့္ “စာရင္းဖြင့္ PR” 
ဟုေခၚေသာ မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနႏငွ္ ့၄င္းတုိ႔ ပါတတီစခ္ုႏငွ္ ့တစခ္မုညသ္ညက္ိပုိႀုကိဳကသ္ညက္ိ ု
ျပသႏိုင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုပါတီ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုအတြင္းမွဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား
အတြက္ပါေဖာ္ျပႏိုင္ေလသည္။ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳမႈစနစ္ ကိုၾကည့္ပါ

ျမိဳ႕အဆင့္ 
အာဏာပိုင္

ခ႐ိုင္၊ ေဒသ သို႔မဟုတ္ ထိုအဆင့္ႏွင့္ တန္းတူသည္ထက္ နိမ့္က်ေသာအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ တည္ေထာင္ထားေသာ ဌာန

အဆင့္နိမ့္ EMB မည္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္း အဆင့္မဆိုတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဌာန) ဥပမာအားျဖင့္ စီရင္စု၊ ေဒသ၊ ခ႐ိုင္ကြန္ျမဴ အစရွိသည္ျဖင့္

EMB အဖြဲ႕ဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၫႊန္ၾကားေသာ လုပ္ေဆာင္ေသာ ၊ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဌာန) ၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ဌာနသို႔မဟုတ္ 
ေကာ္မတီတစ္ခုအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ သို႔မဟုတ ္
ခန္႔အပ္ျခင္းခံထားရေသာသူ

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
စီမံခန္႔ခြဲေရး 
အတြက္ ပံုစံအေရာ

စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးပံုစံ (၁) အစုိးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး မ႑ိဳင္ေအာက္မွ ကင္းလြတ္ေသာ မူဝါဒ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး 
EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) (ဥပမာ- လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန))ႏွင့္ ျပည္နယ္ဌာနႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျမိဳ႕အဆင့္ အစိုးရအတြင္းတြင္ ရွိေန 
ေသာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး EMB(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) (ဥပမာ- 
အစိုးရပံုစံ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) )

အဖြဲ႕ဝင္အမ်ား 
ပါေသာ ခ႐ိုင္

လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ခံဌာနသို႔ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္အထက္ ေရြးေကာက္ 
ျခင္း ခံထားရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲခ႐ိုင္

ပါတီစံု အေျခစိုက ္
EMB

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာက္ျခင္းခံထားေရေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါေနသည့္ EMB 
(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)

အမ်ိဳးသား 
ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လံုးရွိ နယ္ေျမအားလံုးအေပၚတြင္ အာဏာရွိေသာ ပံုစံအေရာ သို႔မဟုတ္ 
လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံေအာက္ရွိ လြတ္လပ္ေသာ EMB (ေရြး 
ေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)အားေပးေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု
သံုးသပ္ျခင္း

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ၄င္း၏ လက္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား၊ ဘ႑ာေငြမ်ား၊ 
နည္းပညာႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားမ်ားသည္ ၄င္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပႏိုင္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ စစ္ေဆးျခင္းျပဳသကဲ့သို႔ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ တာရွည္ခံႏိုင္မႈကို စစ္ေဆးေသာ  
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
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ေရြးခ်ယ္ေရး 
အာဏာပိုင္

ယွဥ္ျပိဳင္သူတစ္ဦး  သို႔မဟုတ္ အမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားဌာနတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ရာထူးတစ္ခုအတြက္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရရန္ ပို႔ေဆာင္ေသာ ဌာန

ပါတီစြဲကင္းေသာ 
EMB

ပါတီစြဲကင္းေသာ EMB တြင္ၾကည့္ပါ

ပါတီစြဲမကင္းေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္

EMB တစ္ခုသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္အျပင္ အျခားေသာအရာအတြက္ခန္႔အပ္ 
ျခင္းခံထားေသာ EMB အဖြဲ႕ဝင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာသူ

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားၾကည့္႐ႈၿပီး သံုးသပ္ရန္ ေထာက္ခံ 
ခ်က္ရထားေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိေသာသူ။ ႏိုင္ငံသား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာသူႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တိူ႔ကို ၾကည့္ပါ

စာရင္းအဖြင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္သူ႔ကုိ ပိုႏွစ္ 
သက္ေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ထိုထက္ပိုၿပီးထိုပါတီ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားမွ 
တင္ျပထားေသာ စာရင္းအတြင္းထဲရွိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကိုပါ ေရြးခ်ယ္ျပသ ျခင္းျပဳ 
ႏိုင္ေသာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားလွယ္ျပဳျခင္း စာရင္းပံုစံ

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္း

အဖြဲ႕အစည္း၏ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ 
ေသာ အရာမ်ားအတြက္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသထားေသာ 
စီမံကိန္း

ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဥပေဒမူေဘာင္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီမွန္ကန္စြာ လုပ္ 
ေဆာင္ထားျခင္းခံရပါသည္ဟု ျပသရန္အတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံထားရေသာဌာန

စာရြက္စာတမ္း 
စာရင္းစစ္ 
လမ္ေၾကာင္း

မွတ္တမ္းမ်ားကို အီလက္ထရြန္းနစ္ပံုစံတစ္ခုတည္းျဖင့္ သိပ္သိမ္းေလ့သိမ္းထ မရွိဘဲပံုႏွိပ္ 
စာရြက္အေနႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ေရးသားထားေသာပံုစံျဖင့္ သိမ္းထားေသာစာရင္း စစ္လမ္း 
ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ပိုင္း EMB ၄င္းတို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အားလံုး သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုကအခ်ိန္ပိုင္း 
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)

ပါတီသေကၤတ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ ယွဥ္ျပိဳင္သူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအား

ခ်မွတ္ေပးထားေသာ ပံုသ႑ာန္ သို႔မဟုတ္ လကၡဏာ အမွတ္သေကၤတ

စြမ္းေဆာင္ရည ္
တာဝန္ခံႏိုင္မႈ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ၄င္း၏ ဗ်ဴဟာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္ဝႏိုင္ေစေရးေပၚမူတည္ၿပီး တိုးတက္မႈကို အတြင္းႏွင့္ အျပင္တြက္ 
ခ်က္ရာတြင္ သံုးေသာ နည္းလမ္းမ်ား

စြမ္းေဆာင္ရည ္
စာရင္းစစ္ျခင္း

EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားအတြင္းရွိ 
၄င္း၏ ဗ်ဴဟာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ၊ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ထိ 
ေရာက္မႈႏွင့္ အလုပ္တြင္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရးမ်ားကို 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သံုးသပ္ျခင္း

စြမ္းေဆာင္ရည ္
အကဲျဖတ္ျခင္း

ဝန္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအား ေပါင္းထည့့္ထားေသာတန္ဖိုး၏ ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားေသာ အတိုင္းအတာႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၿပီး လုပ္ငန္းအေပၚကိုအာ႐ံုစိုက္ သံုးသပ္ျခင္း

စြမ္းေဆာင္ရည္  
စံႏႈန္းမ်ား

၄င္းတို႔မည္သို႔လုပ္မွရမည္ဟူသည္ကို မရွင္းျပထားပဲရရွိရမည့္လိုအပ္ခ်က္ အတိုင္းအတာ 
မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း
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ပံုေသခန္႔အပ္ EMB ေရြးေကာက္ပြဲရွိစဥ္ကာလႏွင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္စဥ္တစ္ခုလံုး 
အတြင္း အစအဆံုးတည္ရွိေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေသာ 
EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)

ႏိုင္ငံေရးပါတ ီ
အေျခစိုက္ EMB

ပါတီစံုအေျခစိုက္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)တြင္ၾကည့္ပါ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီ 
ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိုအဆိုတင္သြင္းျခင္း ကဲ့သို႔ 
ေသာ အခြင့္ထူးမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စာရင္း 
မ်ားကို စုစည္းျခင္း

မဲ႐ံုဌာန မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မဲေပးရန္အတြက္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုတည္းတြင္ ေစလႊတ္ထားေသာေနရာ

မဲ႐ံုအရာရွိ မဲေပးရမည့္ေန႔တြင္မဲ႐ံုအား စီမံႀကီးၾကပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္။မဲ႐ံုအရာရွိ 
မ်ားသည္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ အဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ခ်င္မွ 
ျဖစ္လိမ့္မည္။

မဲ႐ံု မဲ႐ံု အရာရွိမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ မဲေပးရန္အတြက္ ေထာင္ထားေသာ 
ေနရမ်ားျဖစ္သည္။

စာတိုက္မွ 
မဲေပးျခင္း

မဲဆႏၵရွင္အေနႏွင့္ သူ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစာရြက္ကို ျဖည့္စြက္ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ 
ေဆာင္ရန္အတြက္ ခန္႔အပ္ထားေသာ အရာရွိထံသို႔စာတိုက္မွ တစ္ဆင့္ပို႔ျခင္းျဖင့္ မဲေပး 
ေသာ ယႏၲရားျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
အၿပီး အကဲျဖတ ္
သံုးသပ္ခ်က္

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား ေရြးေကာက္ 
ပြဲကာလၿပီးသြားခ်ိန္တြင္ ေနာက္ျပန္စစ္ၿပီး အကဲျဖတ္ျခင္း 

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
အၿပီး ကာလ

စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းစည္းမ်ဥ္းသတ္ 
မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးတို႔ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေနၿပီး 
ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္ပံု၏အပိုင္းသံုးပိုင္းထဲမွ တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။

အကူးအေျပာင္း 
ကာလအၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈကိုစတင္ရန္ (သို႔မဟုတ္ ျပန္ 
လည္စတင္ရန္) သတ္မွတ္ထားေသာ အစပိုင္းေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ 
အာဏာရွင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းစစ္အၿပီးတြင္လာေသာ ကာလ၌ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း 
တြင္ ဒုတိယေျမာက္ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြ ဲ
မတိုင္မီကာလမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ လည္ပတ္ပံု ကာလသံုးပိုင္းမွ တစ္ပိုင္းျဖစ္ျပီူ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ 
စီမံကန္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔လုပ္ၿပီး၊ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 
စစ္ေဆးေသာ ကာလျဖစ္သည္။

အဓိက 
ေရြးေကာက္ပြဲ

ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုမွ၄င္းဘက္မွ 
ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္သူကို ေရြးခ်ယ္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု

အခ်ိဳးက် 
ကိုယ္စားျပဳ စနစ္

ေရြးေကာက္ခံဌာနတစ္ခုအတြင္းရွိ ေနရာမ်ားအတြက္ ပါတီသို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ 
အလံုးစံုေသာ မဲမ်ားကို တြက္ခ်က္ျပန္ဆိုၿပီး အခ်ိဳးအလိုက္ေနရာခြဲေဝေပးေသာ စည္းမ်ဥ္း 
ေပၚတြင္ အေျချပဴထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အႏြယ္ဝင္ ။ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားလွယ္ျပဳျခင္း 
စာရင္း တြင္ၾကည့္ပါ
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ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ဘ႑ာတိုက္မွ ပင္မဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ထားေသာ မည္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမဆို၏ ဝန္ထမ္းကို ဆိုလိုသည္။

မဲအမ်ားစု 
သတ္မွတ္ခ်က္

၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ မဲရာႏႈန္းအခ်ိဳး (ဥပမာ- သံုးပံုႏွစ္ပံု သို႔မဟုတ္ 
ေလးပံု သံုးပံု) ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာအဆိုမ်ား အတည္ျပဳခ်မွတ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေလ 
သည္။

ရာထူးျပန္လည္ 
႐ုပ္သိမ္းျခင္း

ျပည္သူအတိုင္းအတာတစ္ရပ္ထိကို ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔႐ံုးဌာန တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန 
သူကိုသူ၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ မျပည့္ေသးခ်ိန္တြင္ ႐ံုးမွ ထုတ္ပယ္ရန္အတြက္ 
မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ ဆႏၵမဲကို ေတာင္းခံႏိုင္ေစေသာတိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ေစေသာ ဒီမိုကေရစီ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ဆႏၵခံယူပြဲ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔မူဝါဒဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္၏ မဲပါဝင္ေသာတုိက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္။ ထိုမဲ၏ရလဒ္သည္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ သို႔မဟုတ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ 
လိုအပ္သည္။

ေဒသဆိုင္ရာ  
EMB

ႏိုင္ငံ လက္ေအာက္ခံ အဆင့္မ်ားတြင္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား 
ကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ 
သူမ်ားထံမွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံျခင္း

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိ ု
လက္ခံျခင္း

မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
မွတ္ပံုတင္စာရင္း သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းထဲသို႕ အမည္စာရင္းမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း

ေရြးခ်ယ္ေရး 
လုပ္ငန္း

EMB(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံ ရန္ 
ယွဥ္ျပိဳင္မည့္သူသည္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္မီေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ 
စစ္ေဆးရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္

ဒုတိယအဆင္ ့
ဥပေဒျပဳျခင္း

အေထာက္အကူျပဳစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အတြင္းဝန္႐ံုး ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံအေရာႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာပံုစံရွိ မူဝါဒေရးဆြဲေရး EMB (ေရြး 
ေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) အဖြဲ႕ဝင္အဆင့္ေအာက္တြင္ရွိေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မူဝါဒ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) 
အရာရွိမ်ားပါဝင္သည္။ အစိုးရပံုစံတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ပါဝင္ေသာ အရာျဖစ္ၿပီး 
အခ်ိဳ႕ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေလသည္။

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ EMB 
(ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ ဥကၠ႒ကို သံုးႏႈန္းေသာ 
စကားျဖစ္သည္။

ရာထူးသက္တမ္း

လံုျခံဳမႈ

EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အ 
ေၾကာင္းျပခ်က္မခိုင္လံု၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ ထုတ္ပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ 
သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈတြင္ပါေသာ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို 
ကေျပာင္းက ျပန္ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းမ်ိဳးကိုကာကြယ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
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ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္

EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ အဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ အထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန 
ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ႏွင့္/သို႔  ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေခၚယူရန္အတြက္ ယႏၲရား ၊ လုပ္ငန္း 
စဥ္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား

သာမန္ လူမ်ားစု ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ အႏိုင္ရေသာ ယွဥ္ျပိဳင္သူ (သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
ေစေသာ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာတြင္အႏိုင္ရေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ)သည္ 
ေပးထားေသာ တရားဝင္မဲ အမ်ားဆံုးရထားေၾကာင္း ေတာင္းခံသည့္ လူအမ်ားစု၏ ေတာင္း 
ဆိုခ်က္

အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး ပါ 
ခ႐ိုင္

လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ထံ ဌာနသို႔ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး သာ ေရြးေကာက္ခံရေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ခ႐ိုင္

အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး ပါ  
EMB

EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)၏ တာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ 
တာဝန္ရွိၿပီး အာဏာရွိေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)ကို ဥပေဒမူေဘာင္က 
လူတစ္ဦး တည္းကို ေပးအပ္ထားျခင္း

အထူးမဲေပးျခင္း ၄င္းတို႔မဲေပးရန္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းေပးထားေသာ မဲ႐ံုသို႔ လာရန္အခက္အခဲရွိေသာသို႔မဟုတ္ 
မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္စဥ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

အပိုင္းခြဲ၍ 
အဖြဲ႕ဝင္ 
ခန္႔အပ္ျခင္း

EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တျပိဳင္တည္း ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳသကဲ့ 
သို႔ ၄င္းတုိ႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ကိုလည္း တျပိဳင္တည္း မၿပီးဆံုးေစေသာ စနစ္ျဖစ္ၿပီး 
အမ်ားအားျဖင့္ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ေရး ကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ လုပ္ေလ့ရွိသည္။

ပါဝင္ပတ္သက ္
သူမ်ား

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ သို႔မဟုတ္ “ရင္းႏွီးျမွဴပ္ႏွံ” ထားသည္ 
တို႔ရွိေနေသာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
လႈပ္ရွားပံုမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကုိ သက္ေရာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္ 
ျခင္းကို ခံစားရေသာ သူမ်ား

က်င့္သံုးစည္းမ်ဥ္း ၄င္း၏ ဌာနအတြင္းပိုင္း တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရန္ 
အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ က်င့္သံုးေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

State ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒတြင္မူ ထိုအရာသည္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံလက္ေအာက္ခံ 
အပိုင္းတစ္ပိုင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ကိုေက်ာ္လြန္ေသာ ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား 
တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ stateဟူေသာ စကားမွာ ထိုအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ဌာနမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး  
အျဖစ္ အျပည့္အဝ လက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာ ၄င္း၏ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား လာေသာလမ္ေၾကာင္းကိုျပရန္အတြက္ ၄င္း၏ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ 
မ်ားကို ျပသရန္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ သံုးေသာ စာရြက္စာတမ္း

အကူ EMB တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္လုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ာအား က်င္းပေပးရာတြင္တာဝန္ရွိေသာ 
အဓိကသို႔မဟုတ္ ပင္မ ဌာနမဟုတ္ေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ျဖစ္ၿပီး 
ပင္မ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)ကို ေထာက္ပံ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္မ်ားကို 
ျမိဳ႕အဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ပင္မ EMB (ေရြးေကာက္ပြစီဲမံခန္႔ခြေဲရးဌာန)ကုိ အေထာက္ 
အကူျပဳေလသည္။
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အကူစည္းမ်ဥ္းမ်ား ဥပေဒမွ မည္သည့္ဥပေဒကို မည္သို႔မည္ပံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟူ၍ အေသးစိတ္ 
ျပ႒ာန္းထားေသာ အာဏာသက္ေရာက္ေစခြင့္ရွိၿပီး အတူတကြယွဥ္တြဲတည္ရွိေသာ စည္း 
ကမ္းမ်ား

အဖြဲ႕အစည္း သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားမွ တည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး 
အာဏာကို လြတ္လပ္ေသာ ခန္႔အပ္ထားသည့္အရာရွိတစ္ေယာက္က ကိုင္တြယ္ သို႔မဟုတ္ 
၄င္းအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားမွ ေရြးေကာက္ေသာ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားမွ ကိုင္တြယ္ရေလသည္။

မဲစီစဥ္ျခင္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္ ေပးထားေသာ မဲမ်ားအားေရတြက္ရာမွ ရလာေသာ ရလဒ္ 
မ်ားအား စုေပါင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္။ ရလဒ္မ်ားကို ေရာေႏွာျခင္းဟုလည္း သိၾကသည္။

တာဝန္မ်ားကိ ု
စစ္ေဆးျခင္း

အခ်ိန္ႏွင့္ အရည္အေသြးကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္ေသာ အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ 
လိုအပ္ေသာတာဝန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

ယာယီ EMB အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလကဲ့သုိ႔ အတိအက် သတ္မွတ္ထားေသာ အကန္႔အသတ္ 
ရွိသည့္ ကာလအတြင္းသာ တည္ရွိေသာ  EMB

လုပ္ငန္း ကာလ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အဖြဲ႕တစ္ေယာက္ ၄င္းတို႔အား ေရြးေကာက္ၿပီးခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ခန္႔အပ္ 
ၿပီးခ်ိန္မွစကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ကာလ

အေျပာင္းအလဲ 
ကာလ EMB

အကူးအေျပာင္းကာလ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ယာယီတည္ေထာင္ထားေသာ EMB (ေရြး 
ေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)။ ၄င္းသည္လည္း ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း 
အဝိုင္း၏ အကူအညီျဖင့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေလ့ရွိသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ထည့္သြင္း သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္ 
မ်ားပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

စုေပါင္းရံပံုေငြ အလွဴရွင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ လွဴဒါန္းေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရံပံုေငြအျဖစ္တစ္ေန 
ရာတည္း စုထားေသာ ယႏၲရားျဖစ္စဥ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 
ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ႀကီးၾကပ္ျခင္းျဖစ္သည္ (ဥပမာ- UNDP (ကုလ 
သမဂၢ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား)) ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေထာက္ 
အပံ့ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။

အထက္ေအာက ္
ဆက္သြယ္ေရး

သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဆက္သြယ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုတြင္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ပံုတို႔တြင္ ဆင္းခ်ည္ 
တက္ခ်ည္ ျဖတ္သန္းေစျခင္းျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵရွင္ ေရြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားတြင္ မဲေပးေသာသူ

မဲဆႏၵရွင္ 
အသိပညာေပးေရး

လူမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးေရး၊ 
မဲေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ရွိ အျခားေသာ အရာမ်ားအတြက္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိရွိေအာင္ လုပ္ေပးရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိ ု
သတင္းအခ်က ္
အလက္မ်ား 
ေပးျခင္း

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းအခ်ိန္မွန္မွန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မွန္ 
ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးရန္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးေရးကို အထူးအာ႐ံုစိုက္ထားေသာ ေရတိုအစီအစဥ္
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မဲဆႏၵရွင္ 
မွတ္ပံုတင ္
ကတ္

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္အညီ မဲဆႏၵရွင္ျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာသူအားသက္ေသျပ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္ေပးထားေသာ ကတ္

မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
စာရင္း

မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္း ကိုၾကည့္ပါ

သုညအေျချပဳ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ရမည့္ ကာလတစ္ခုခ်င္းစီကိုအရွင္းအတိုင္းထား
ၿပီး ထိုကာလ အတြင္း စီမံကိန္းခ်ထားေသာ ရလဒ္မ်ားရႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ဘ႑ာေငြကို 
တြက္ခ်က္ေသာ ဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္ေရး နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အေျခခံဘတ္ဂ်က္ေငြ  တြင္ 
လည္း ၾကည့္ပါ။
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Country Website Facebook Twitter YouTube

Afghanistan www.iec.org.af www.facebook.com/pages/
Independent-Election-Commission-of-
Afghanistan/346663142023192

twitter.com/IECAfghanistan www.youtube.com/user/
ElectionAfghanistan

Albania www.cec.org.al www.facebook.com/
KomisioniQendroriZgjedhjeve

twitter.com/KQZ_ALBANIA www.youtube.com/user/
KQZALBANIA/videos

Algeria www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmCategories.aspx?htmls=13&s=23      

American Samoa www.americansamoaelectionoffice.org      

Andorra www.eleccions.ad      

Angola www.cne.ao      

Anguilla www.gov.ai/elections      

Antigua and Barbuda www.abec.gov.ag      

Argentina www.pjn.gov.ar      

Armenia www.elections.am www.facebook.com/pages/Central-
Electoral-Commission-of-the-Republic-of-
Armenia/176066689121093

   

Aruba www.overheid.aw/index.
asp?nmoduleid=19&wgid=6&spagetype=21&nPageID=6002031&nCMSPageType=1

www.facebook.com/pages/Conseho-
Electoral-Aruba/165245133656977

   

Australia www.aec.gov.au www.facebook.com/
AustralianElectoralCommission?rf=124140624296232

twitter.com/AusElectoralCom www.youtube.com/aecgovau 

Austria www.bmi.gv.at/cms/bmi_wahlen      

Azerbaijan www.cec.gov.az www.facebook.com/msk.gov.az twitter.com/AzRes_MSK www.youtube.com/user/
TheCECaz?feature=plcp

Bahrain www.bahrain.gov.bh www.facebook.com/egovbahrain twitter.com/egovbahrain www.youtube.com/egovbahrain

Bangladesh www.ecs.gov.bd www.facebook.com/pages/Election-
Commission-of-Bangladesh/34831783470

   

Barbados www.electoral.barbados.gov.bb      
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ထိုစာရင္းထဲတြင္ျပထားေသာ ဝဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာစနစ္မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း 
ကို ဇူလိုင္လ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က စမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအရာသည္ တတ္ႏိုင္သမွ်ေတာ့စံုလင္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
ယေန႔တိုင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) ဝဘ္ဆိုက္မ်ားအားလံုးပါဝင္ရန္ 
အာမ မခံပါ။ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပံုစံအေရာေအာက္တြင္ ရွိိေသာ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)မ်ား 
အတြက္မူ စာရင္းထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့့္ပတ္သက္ေသာ အရွင္းလင္းဆံုး linl မ်ားကိုေပးေသာ အစိုးရ 
ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုစာရင္းထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံႀကီးၾကပ္ေရး 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေသာ အျခားေသာ အမ်ားပိုင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ဌာနမ်ားမွ 
ဝဘ္ဆိုက္မ်ား မပါဝင္ပါ
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Country Website Facebook Twitter YouTube

Belarus www.rec.gov.by      

Belgium www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=33&L=0      

Belize www.elections.gov.bz/      

Bermuda www.elections.gov.bm      

Bhutan www.election-bhutan.org.bt www.facebook.com/pages/Election-
Commission-of-Bhutan/379655075433303

twitter.com/electionbhutan/  

Bolivia www.bolivia.gob.bo      

Botswana www.gov.bw/en/Ministries--Authorities/Ministries/Independent-Electoral- 
Commission-IEC

www.facebook.com/pages/Independent-
Electoral-Commission/116929558378193

   

Brazil www.tse.jus.br      

Brunei www.gov.bn/bm/Pages/default.aspx www.facebook.com/egnc.gov.bn twitter.com/EGNCTweet  

Bulgaria www.cik.bg www.facebook.com/cikbg twitter.com/@cikbg www.youtube.com/user/cikbulgaria/
videos

Burkina Faso www.ceni.bf      

Burundi www.ceniburundi.bi      

Cambodia www.necelect.org.kh      

Cameroon www.elecam.cm      

Canada www.elections.ca      

Cape Verde www.dgape.cv      

Cayman Islands www.electionsoffice.ky      

Central African 
Republic

www.commissionelectoraleindependantederca.sitew.com      

Chile www.tribunalcalificador.cl   twitter.com/TCEChile  

Colombia www.cne.gov.co/CNE www.facebook.com/ 
consejo.nacionalelectoral

twitter.com/CNE_COLOMBIA  

Congo, Democratic 
Republic of the

www.ceni.gouv.cd      

Costa Rica www.tse.go.cr www.facebook.com/TSECR twitter.com/TSECostaRica www.youtube.com/TSECostaRica

Côte d'Ivoire www.ceici.org      

Croatia www.izbori.hr      

Cyprus www.moi.gov.cy      

Czech Republic www.volby.cz/index.htm      

Denmark www.elections.oim.dk      

Djibouti www.ceni.dj      

Dominica electoraloffice.gov.dm      
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Country Website Facebook Twitter YouTube

Dominican Republic www.jce.gob.do www.facebook.com/jcegobdo twitter.com/juntacentral www.youtube.com/videosjce

Ecuador www.cne.gob.ec www.facebook.com/cnegobec twitter.com/cnegobec www.youtube.com/user/cneecuador

Egypt www.elections.eg www.facebook.com/Elections.eg twitter.com/EGElections

El Salvador www.tse.gob.sv www.facebook.com/tse.gob.sv twitter.com/tse_sv www.youtube.com/user/
tsecomunicaciones

Estonia www.vvk.ee www.facebook.com/valimiskomisjon twitter.com/valimiskomisjon  

Ethiopia www.electionethiopia.org      

Fiji www.electionsfiji.org twitter.com/ElectionsFiji  

Finland www.vaalit.fi www.facebook.com/vaalit.fi    

France www.interieur.gouv.fr/Elections www.facebook.com/ministere.interieur twitter.com/Place_Beauvau  

Gambia, The www.iec.gm      

Georgia www.cec.gov.ge www.facebook.com/
CentralElectionCommissionOfGeorgia

  www.youtube.com/user/CeCGeorgia

Germany www.bundeswahlleiter.de      

Ghana www.ec.gov.gh www.facebook.com/#!/ECGOVGH twitter.com/ECGhana www.youtube.com/user/GhanaEC

Greece www.ypes.gr/en/Elections      

Guatemala www.tse.org.gt      

Guernsey www.gov.gg/elections   twitter.com/Govgg  

Guyana www.gecom.org.gy      

Honduras www.tse.hn www.facebook.com/pages/
Tribunal-Supremo-Electoral-
Honduras/128781813825137

twitter.com/tsehonduras www.youtube.com/user/
tsehonduras

Hungary www.valasztas.hu/en/ovi/index.html www.facebook.com/elsovalaszto2014    

Iceland www.landskjor.is      

India www.eci.nic.in    

Indonesia www.kpu.go.id https://www.facebook.com/pages/KPU-
Republik-Indonesia/137473109756643

twitter.com/KPURI2014  

Iraq www.ihec.iq www.facebook.com/ihec2013 twitter.com/IHEC2013 www.youtube.com/user/Theihec

Ireland www.electionsireland.org      

Isle of Man www.iomelections.com www.facebook.com/iomelections twitter.com/iomelections  

Israel www.knesset.gov.il/elections17/eng/cec/CecIndex_eng.htm      

Italy www.elezioni.interno.it      

Jamaica www.eoj.com.jm/ www.facebook.com/electionsja twitter.com/ecjamaica www.youtube.com/electionsja

Japan www.soumu.go.jp      
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twitter.com/tsehonduras www.youtube.com/user/
tsehonduras

Hungary www.valasztas.hu/en/ovi/index.html www.facebook.com/elsovalaszto2014    

Iceland www.landskjor.is      

India www.eci.nic.in    

Indonesia www.kpu.go.id https://www.facebook.com/pages/KPU-
Republik-Indonesia/137473109756643

twitter.com/KPURI2014  

Iraq www.ihec.iq www.facebook.com/ihec2013 twitter.com/IHEC2013 www.youtube.com/user/Theihec

Ireland www.electionsireland.org      

Isle of Man www.iomelections.com www.facebook.com/iomelections twitter.com/iomelections  

Israel www.knesset.gov.il/elections17/eng/cec/CecIndex_eng.htm      

Italy www.elezioni.interno.it      

Jamaica www.eoj.com.jm/ www.facebook.com/electionsja twitter.com/ecjamaica www.youtube.com/electionsja

Japan www.soumu.go.jp      
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Jersey www.electoralcommission.je      

Jordan www.moi.gov.jo/tabid/110/default.aspx      

Kazakhstan election.kz      

Kenya iebc.or.ke www.facebook.com/IEBCpage twitter.com/IEBCpage www.youtube.com/user/IEBCpage

South Korea www.nec.go.kr   twitter.com/KorElectionCom  

Kosovo www.kqz-ks.org www.facebook.com/pages/Komisioni-
Qendror-i-Zgjedhjeve/189786584428894

twitter.com/KQZKosova www.youtube.com/user/kqzkosova

Kyrgyzstan cec.shailoo.gov.kg      

Latvia web.cvk.lv   twitter.com/CVK_zinas  

Lebanon www.electionslb.com      

Lesotho www.iec.org.ls      

Liberia www.necliberia.org      

Libya www.hnec.ly   twitter.com/LibyaElections www.youtube.com/user/
LibyaElections

Liechtenstein www.landtagswahlen.li      

Lithuania www.vrk.lt      

Luxembourg www.elections.public.lu      

Macedonia, Former 
Yugoslav Republic of

www.sec.mk      

Madagascar www.ceni-madagascar.mg      

Malawi www.mec.org.mw      

Malaysia www.spr.gov.my      

Maldives www.elections.gov.mv www.facebook.com/pages/Elections-
Commission-of-Maldives/364238940329760

   

Malta www.electoral.gov.mt      

Mauritius www.gov.mu/portal/site/eco      

Mexico www.ine.mx www.facebook.com/INEMexico twitter.com/INEMexico www.youtube.com/ifetv

Moldova www.cec.md www.facebook.com/pages/
Comisia-Electorala-Centrala-
Moldova/123504584374934

  www.youtube.com/user/
TheCECmd?feature=mhee

Mongolia www.gec.gov.mn   twitter.com/gecmongolia www.youtube.com/gecmongolia

Mozambique www.stae.org.mz      

Namibia www.ecn.na www.facebook.com/pages/Electoral-
Commission-of-Namibia/255670464471211

   

Nepal www.election.gov.np    
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Commission-of-Namibia/255670464471211
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Netherlands www.kiesraad.nl   twitter.com/kiesraad  

New Zealand www.elections.org.nz www.facebook.com/IvoteNZ    

Nicaragua www.cse.gob.ni      

Nigeria www.inecnigeria.org www.facebook.com/inecnigeria  

Norway www.valg.no      

Pakistan www.ecp.gov.pk      

Palestine www.elections.ps www.facebook.com/CECPalestine   www.youtube.com/CECPalestine

Panama www.tribunal-electoral.gob.pa www.facebook.com/tepanama mobile.twitter.com/tepanama  

Papua New Guinea www.pngec.gov.pg      

Paraguay tsje.gov.py www.facebook.com/Justicia.Electoral.
Paraguay

twitter.com/tsjepy www.youtube.com/justiciaelectoral

Peru www.jne.gob.pe www.facebook.com/JNE.Peru twitter.com/jne_peru www.youtube.com/eleccionesperu

Philippines www.comelec.gov.ph      

Poland pkw.gov.pl      

Portugal www.cne.pt      

Puerto Rico www.ceepur.org/es-pr www.facebook.com/CEEPuertoRico twitter.com/ceepuertorico www.youtube.com/ceedepuertorico

Romania www.roaep.ro/en/index.php      

Russia cikrf.ru      

Rwanda www.comelena.gov.rw www.facebook.com/ 
NationalElectoralCommissionOfRwanda

twitter.com/necrwanda2  

Saint Lucia www.electoral.gov.lc www.facebook.com/pages/Saint-Lucia-
Electoral-Department/109563472405045

   

Samoa www.oec.gov.ws      

San Marino www.elezioni.sm      

Senegal www.interieur.gouv.sn      

Serbia www.rik.parlament.gov.rs      

Seychelles www.ecs.sc      

Sierra Leone www.nec-sierraleone.org      

Singapore www.eld.gov.sg      

Slovakia www.minv.sk      

Slovenia www.dvk-rs.si   twitter.com/dvk_rs  

South Africa www.elections.org.za www.facebook.com/IECSouthAfrica twitter.com/IECSouthAfrica www.youtube.com/user/
IECSouthAfrica

Spain www.juntaelectoralcentral.es      
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Sri Lanka www.slelections.gov.lk      

Sudan nec.org.sd      

Sweden www.val.se      

Switzerland www.ch.ch/abstimmungen_und_wahlen/index.html?lang=en www.facebook.com/chchportal twitter.com/ch_portal www.youtube.com/chchportal

Taiwan engweb.cec.gov.tw      

Thailand www.ect.go.th      

Togo www.ceni-togo.org www.facebook.com/pages/ 
CENI-TOGO/264536459556

twitter.com/cenitogo  

Tunisia www.isie.tn www.facebook.com/isietn twitter.com/isietn www.youtube.com/user/isietn

Turkey www.ysk.gov.tr      

Uganda www.ec.or.ug www.facebook.com/pages/Electoral-
commission-Uganda/365803510149905

twitter.com/ECUganda  

Ukraine www.cvk.gov.ua      

United Arab Emirates uaenec.ae      

United Kingdom www.electoralcommission.org.uk   twitter.com/electoralcommUK  

United States www.fec.gov      

Uruguay www.corteelectoral.gub.uy      

Uzbekistan elections.uz      

Venezuela www.cne.gov.ve      

Zambia www.elections.org.zm www.facebook.com/pages/Electoral-
Commission-of-Zambia/130763663658535

   

Zimbabwe www.zec.gov.zw www.facebook.com/
ZimbabweElectoralCommission
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Helena Catt သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၾကားတြင္ ၂၈ ႏွစ္ခန္႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါဝင္သူ၊ ပညာရွင္ႏွင့္ 
အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အထိ သူသည္ နယူးဇီလန္ 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မရွင္ အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို 
အခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုရွိၿပီး ပါတဘာ႑ာေရးဥပေဒျပဳခ်က္ အသစ္မိတ္ဆက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 
သူ႔အေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို အသိပညာေပးေရးအား ႀကီးၾကပ္ခဲ့ၿပီး ပါဝင္ႏိုင္ေရးကို 
အားေပးခဲ့သည္။ ထိုမတိုင္မီက သူသည္ အ(က္)လန္းတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးဌာနတြင္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ၿပီး ႏိႈင္းရဒီမိုကေရစီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသင္ၾကားၿပီး သုေတသနျပဳလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္တြင္ 
သူသည္သူ၏ ဇာတိျဖစ္သည့္ စေကာ့တလန္ကိုျပန္သြားၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အတိုင္ပင္ခံ 
ႏွင့္ BRIDGE (ဒီမိုကေရစီတြင္း၊အစိုးရေအာက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ 
ျခင္း) တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

Andrew Ellis သည္ ေဖာလ္ေမာက္သ္ ျဗိတိန္တြင္ ေျခစိုက္ေနထိုင္ေသာအႀကီးတန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဒီမိုကေရီတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရးအသင္း) မွ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ကြ်န္းႏိုင္ငံမ်ား ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာၫႊန္ၾကား 
ေရးမွဴး၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရာမွ အျငိမ္းစားယူခဲ့ 
သည္။ သူသည္ ၁၉၉၉မွ ၂ဝဝ၃ အထိ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ NDI တြင္ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝေရး 
ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။သူသည္ IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့ေပးေရးအသင္း) လက္စြဲစာအုပ္ Electoral System Design: The New International 
IDEA Handbook, Electoral Management Design Handbook, Direct Democracy ၏ ပူးတြဲ 
ေရးသားခဲ့သူလည္းျဖစ္ကာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာတမ္းအေတာ္ 
မ်ားမ်ားကိုလည္း ေရးသားခဲ့ၿပီးသည္။ အျခားေသာ အဓိကတာဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ဆိုလွ်င္လည္း ၁၉၉၆ခုႏွစ္ 
တြင္ ပါလက္စတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အႀကံေပးေရးအရာခ်ဳပ္အေနႏွင့္ 
၁၉၉၈ ကေမ႓ာဒီးယားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္မ်ား 
ကို ေရးဆြဲေပးခဲ့ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အန္ဒ႐ူးသည္ ျဗိတိန္လစ္ဘရယ္ပါတီ၏ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး 
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ခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ပါတီ၏ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာ ျမိဳ႕အဆင့္အာဏာပိုင္မ်ားအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႏွင့္ 
ျဗိတိန္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလည္းျဖစ္သည္။

Michael Maley သည္ ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (AEC) မွ အထူးအႀကံေပး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ ျပဴျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္းျခင္းမွ ႏိုဝင္ 
ဘာလ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အျငိမ္းစာယူခဲ့ျခင္းမျပဳမီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္စီမံေရးအရာရွိအျဖစ္ ႏွစ္ 
၃ဝ ခန္႔ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး  AEC 
(ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ ႏိုင္ငံျခားရွိ တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ ၂ဝ 
ခန္႔၊ ကုလသမဂၢ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စစ္တမ္းႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို နာမီးဘီးယား၊ ကေမ႓ာဒီးယား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ တီမာ-
လက္စ္တီ၊ ဆာဟာရအေနာက္ဖက္၊ ဆလာဗိုးနီးယား အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ လီဆိုဆိုအပါအဝင္ေနရာမ်ားတြင္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္၊ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္လည္း အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္ ၊ ဓနသဟာယ အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴးဌာနအတြက္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့ေပးေရး အသင္း) ႏွင့္ IFES (ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း) ႏွင့္  BRIDGE 
(ဒီမိုကေရစီတြင္း၊အစိုးရေအာက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း) ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ား၏တိုးတက္ေရး သင္႐ိုးအား စတင္ေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့သည္။

Alan Wall သည္ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္မွ စတင္ၿပီး ကိုဆိုဗိုႏိုင္ငံ IFES  (ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အေထာက္အပံ့ေပးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း) ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႀကီးၾကပ္စီမံေရးတြင္သာမက ဒီမိုကေရစီ အႀကံေပးသူအျဖစ္ပါ ႏွစ္ ၃ဝ ခန္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ 
၁၉၈၅ မွ  ၁၉၉၄ အထိ သူသည္ ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရးရာထူး 
မ်ားကို တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။သူသည္ အက္ဇာဘိုင္ဂ်န္တြက္ ၁၉၉၉/၂ဝဝဝ ၊ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ 
၂ဝဝဝမွ ၂ဝဝ၄ အထိ ႏွင့္ နီေပါတြင္ ၂ဝ၁ဝမွ ၂ဝ၁၃ အထိ ႏိုင္ငံအဆင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတာဝန္ကို IFES  
(ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း) တြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ကုလသမဂၢတြင္ 
ဆလိုေဗးနီးယား အေရွ႕ဘက္တြင္ ၁၉၉၆ႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တို႔၌ အႀကီးတန္းေရြးေကာက္ 
ပြဲ အရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ျမိဳ႕နယ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေတာင္ 
အာဖရိက အစိုးရကို အႀကံေပးအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပးေလသည္။ ၂ဝဝ၅မွ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အထိ အလန္ 
သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေရးရာတို႔အတြက္ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ရွိခဲ့ၿပီး အင္ဒိုနီး 
ရွားတြင္ ၄င္းတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲအေထာက္အပံ့့ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ တီေမာ-လက္စ္တီတြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ 
မ်ားေတာင္းခံေသာ မဲအစီအစဥ္တို႔အတြက္ ၫႊန္ၾကားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။သူသည္ ဘူတန္၊ 
အီရတ္၊ မာလာဝီ၊ မိုဇမ္ဘိဂ္၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔တြင္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္မ်ား ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားအား စစ္ေဆးေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

Peter Wolf သည္ သူ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ ရလဒ္ေဒတာေဘ့စ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ 
ခဲ့ေသာ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဌာန၏ OSCE (ဥေရာပရွိ လံုျခံဳေရးႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အသင္း) တာဝန္မ်ားကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ကတည္းက 
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ICT (သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ) အသံုးျပဳ 
ျခင္းကို အာ႐ံုစူးစိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ ကြန္ဂိုႏွင့္ အီရတ္ ဒီမိုကရက္တစ္ 
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သမၼတႏိုင္ငံတို႔ရွိ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အတိုင္းပင္ခံအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ 
တကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတာဝန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
ေလသည္။ ျပင္သစ္၊ ကာဇက္စတန္၊ ကာဂ်စၥတန္၊ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ တို႔တြင္ အီလက္ထရြန္းနစ္ 
မဲေပးစနစ္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူ၏အလုပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး 
အသင္း) အတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္လုပ္ရေသာေၾကာင့္ သူသည္ ႏိုင္ငံေရး စာတမ္းတစ္ေစာင္ 
ျဖစ္ေသာ Introducing Electronic Voting: Essential Considerations ဟူေသာ စာတမ္းကို ေရးသား 
ခဲ့သည္။ ပီတာသည္ Telematik/ကြန္ျပဴတာ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ မာစတာဘြဲ႕ကို ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ 
ဂရက္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ရရွိထားသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားေလ့လာျခင္း ေရးသားျပဳစုသူမ်ား

Ileana Aguilar Olivares သည္ ေကာ့စတာရီကာ တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ လိုင္စင္ 
ရထားေသာသူျဖစ္သည္။ သူသည္ CAPEL ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA(ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့ေပးေရးအသင္း) တို႕၏ အစီအစဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိတြင္ IFED ဟုေခၚေသာ ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုးခ်ဳပ္၏ ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ 
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဥကၠဌအျဖစ္လက္ရွိတြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

Olufunto Akinduro သည္ ေတာင္အာဖရိက ဂ်ိဳဟန္းစ္ဘာ့ဂ္တြင္ရွိေသာ အာဖရိကရွိ တာရွည္ခံဒီမိုကေရစီ 
ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕(EISA) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဌာန ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ 
သူသည္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားအရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုမ်ား၊ တိုက္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ပါပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေလသည္။ သူ EISA (အာဖရိကရွိ တာရွည္ခံဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕)တြင္ အလုပ္မလုပ္မီက ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ငါးႏွစ္ခန္႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ 
နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ထိုကာလတြင္းလည္း သူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ကြန္ယက္ (ERN)၏ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးဌာနကို စီမံခန္႔ခြဲေပးခဲ့ေလသည္။သူသည္ အာဖရိက 
သမဂၢ၏ အကူအညီျဖင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရိွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုလည္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ကာ ECOWAS (အေနာက္အာဖရိကျပည္နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အသိုင္း 
အဝိုင္း) ႏွင့္ EISA (အာဖရိကရွိ တာရွည္ခံဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕)  ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
သူအျဖစ္တာဝန္ေရးတို႔တြင္လည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ တိုးတက္မႈေလ့လာေရးတြင္ မာစတာဘြဲ႕ 
ရရွိထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔တြင္ အထူးျပဳသည္။ ၿပီးေနာက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေလ့လာ 
ေရး ဘာသာရပ္တို႔တြင္လည္း မာစတာဘြဲ႕ရရွိထားသည္။

Gabrielle Bardall အကူးအေျပာင္းႏီုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အကူအညီေပးရာ၌ 
အေတြ႕အႀကံဳ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့တြင္ ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ ပညာရွင္ 
တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂ဝ ႏွင့္ အထက္တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးၿပီး UNDP (ကုလသမဂၢ 
ဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား)၊ ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ DPKO၊ IFES( ႏိုင္ငံတကာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္)၊ DRI၊ the Carter Centre ႏွင့္ အျခားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ 
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တကာ အဖြဲ႕အစည္းလည္း အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေဂဘရီယယ္သည္ မြန္ထရီယယ္ရွိ မက္ေဂးလ္ 
တကၠသိုလ္မွ ဘီေအဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး သူမ၏ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ Institut 
d’Etudes Politiques de Paris မွမာစတာဘြဲ႕ရရွိ ထားေလသည္။ေဂဘရီယယ္သည္ လက္ရွိတြင္ 
မြန္ထရီယယ္ တကၠသိုလ္၌ ေရြးေကာက္ပြဲ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ 
ျဖင့္ သူ၏ ပီအိတ္ခ်္ဒီဘြဲ႕ကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။သူသည္ ၂ဝ၁၂ Trudeau ပညာသင္ဆု ရရွိ 
ထားသူျဖစ္ၿပီး BRIDGE (ဒီမိုကေရစီတြင္း၊ အစိုးရေအာက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ 
ေဆာက္ျခင္း) တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူတစ္ေယာက္ အရာတြင္လည္း ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

Vake Blake  သည္ တြန္ဂါႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ က်င္းပေၾကျငာေရး အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ 
သူသည္ ၂ဝဝ၇မွစကာ တြန္ဂါႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အဖြဲ႕ႏွင့္ တြဲလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝမွ စကာ 
တြန္ဂါႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ တြဲလုပ္ခဲ့သည္။

Andy Campbell သည္ သူ ၂ဝ၁၁တြင္ ပူးတြဲတည္ေထာင္ထားေသာ အာဆစ္ဘီယ် အတိုင္ပင္ခံဌာနတြင္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ၊ အာရွေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ပစိတ္ဖိတ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ 
ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွစ္ ၂ဝေက်ာ္ရွိေလသည္။ AEC(ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) 
(၁၉၉၄-၂ဝဝ၄) ခုႏွစ္တြင္ မပါဝင္မီအထိ သူသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး  
ျဖစ္သည္။ သူ၏ အာဖဂန္ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳတြင္ အာဖဂန္ OCV (ႏိုင္ငံျပင္ပမွမဲ) ႏွင့္ IOM 
(ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း) ဌာန၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ 
ကန္ဒါဟားတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ (၂ဝဝ၅) ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ပူးေပါင္းစီမံသူအျဖစ္ 
၊ဂ်ာလာဘတ္တြင္ LTO ႏွင့္ NDI လုပ္ခဲ့ၿပီး ကဘူးလ္ (၂ဝဝ၉)တြင္ ခြဲျခမ္းေလ့လာေရးမွဴးအျဖစ္ ၊ အမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္း (NDI) ၏ အာဖဂန္နစၥတန္ တိုင္းျပည္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္လည္း လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ၿပီး NDI EOM ကိုလည္း ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ (၂ဝ၁ဝ) ။ သူ၏ EOM အေတြ႕အႀကံဳမ်ားထဲတြင္ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ (၂ဝ၁၁) အတြက္ ANFREL ေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕
ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ တီေမာ-လက္စ္တီ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲ (၂ဝ၁၂)တြင္ STO အျဖစ္ တာဝ
န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ သူသည္ အာဖဂန္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
CSO (အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း)မ်ား  NGO မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ထုတ္ေပးျမဲ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အန္ဒီသည္  ၾသစေၾတးလ်န္း အရပ္ဖက္ တပ္မႀကီး (DFAT) ႏွင့္ 
တာဝန္ေစလႊတ္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးျပဳပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ 
အတြက္ ပညာရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေကာင္စီအေနႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ (ဥဇဘက္ကစၥတန္) ။ 
သူသည္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံတြင္ မာစတာဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး  လူမႈမႏုႆေဗဒႏွင့္ 
ဘာသာေရးမ်ားကို ယွဥ္တြဲေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာတြင္ ဘက္ခ်လာဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး ျပည္သူ႔စီမံေရးတြင္ ဘြဲ႕ 
လက္မွတ္ရရွိထားေလသည္။

Eric des Pallières သည္ ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အာဖရိက၊ ဥေရာပ 
အေရွ႕ပိုင္းနွင့္ မဂ္ရဘ္တို႔ရွိ OSCE (ဥေရာပရွိ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အသင္း) တို႔ 
တြင္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအကူအညီတို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေလသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းတို႔တြင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔၌ 
အေတြ႕အႀကံဳ ရရွိၿပီးေနာက္ အဲရစ္သည္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ODIHR (ဒီမိုကေရစီ အသင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ႐ံုး) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ သံုးသပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေပးခဲ့ေလသည္။ 
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ကေမ႓ာဒီးယားတြင္ ၂ဝဝ၈ မွ ၂ဝ၁ဝ အထိ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မတီအတြက္ ဥေရာပသမဂၢအႀကံ 
ေပး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ လက္တေလာတြင္ တူနီရွား (၂ဝ၁၁ႏွင့္ ) မက္ဒါဂတ္စကား 
(၂ဝ၁၃) တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ 
နယ္ပယ္တို႔တြင္ အကူးအေျပာင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဥေရာပ 
သမဂၢမွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ အကူအညီမ်ားအား ဦးေဆာင္ခဲ့ေလသည္။

Arpine Galfayan သည္ အာေမးနီးယားတြင္ရွိေသာ NGO တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (IDHR) ႏွင့္ တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ကာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးေရးတုိ႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ေကာ့ေကး 
ဆပ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အာေမးနီးယား႐ံုးဌာနတြင္ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီ 
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အသင္း) ၏ စီမံကိန္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္တိုးျမႇင့္ေရးတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ သူသည္လည္း BRIDGE (ဒီမိုကေရစီတြင္း၊ အစိုးရေအာက္ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း)၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး 
၊ေတာင္ပိုင္းေကာ့ေကးဆပ္၊ ဗဟိုႏွင့္ ဥေရာပအေရွ႕ပိုင္ႏွင့္ ဗဟိုအာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူလည္း 
ျဖစ္သည္။ သူသည္လည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ အစီရင္ခံေရးႏွင့္ ဥပေဒျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္ရာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေရးအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ပေရာဂ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏို္င္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္တန္းသေဘာ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။

Irena Hadžiabdić  ဘဲလ္ဂရိတ္ ဥပေဒဌာနမွ ဘြဲ႕ရၿပီး ဥေရာပသမဂၢမူဝါဒ ၊ ဥပေဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ 
မာစတာ ဘြဲ႕ကို RGU၊ အာဘာဒင္းမွ ရရွိထားေလသည္။ သူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္ပယ္အတြင္းတြင္ 
၁၇ႏွစ္ခန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပထမတြင္ OSCE   (ဥေရာပရွိ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ 
အသင္း) ေနာက္တြင္ IFES (ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။  ၂ဝဝ၇ အထိ သူသည္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားရွိ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ တာဝန္ခံမ်ားအသင္း (AEOBiH) တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ 
၂ဝဝ၇ခုႏွစ္တြင္သူသည္ BiH ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (BiH CEC) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ BiH 
ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အစည္းအ႐ံုးမွ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁ဝမွ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၁ အထိ 
သူသည္ BiH CEC (BiH ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ ကမ႓ာ႔ေရြးေကာက္ပြဲဌာနမ်ား 
အသင္း  (A-WEB) ၏ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအား ဥကၠအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ခ်ိန္မွစ၍ ACEEEO (ဥေရာပေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမ်ားအသင္း) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕တြင္  BiH CEC 
(ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့ေလသည္။ OSCE/
ODIHR ႏွင့္ IRI ႏွင့္ NDI တို႔ႏွင့္ ၁၄ ႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေစာင့့္ၾကည့္ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ထူးခြ်န္လွေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာမွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာဆု ရရွိခဲ့သည္။

Toby S. James သည္ ျဗိတိန္၊ ေနာဝစ္ခ်္တြင္ အိစ္အန္ဂလီယာ တကၠသိုလ္၌ ႏို္င္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာေလ့လာေရးပညာေက်ာင္းတြင္ ျဗိတိသွ် ႏုိင္ငံေရးကို သင္ၾကားေသာ ကထိကတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
သူ၏ သုေတသနမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ သူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံႀကီးၾကပ္ 
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ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးမ်ားအေတာ္မ်ားမ်ား ထုတ္ေဝထားၿပီး အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး (ပဲလ္ဂေရ႕ဗ္ ၊ ၂ဝ၁၂) ကို ေရးသားခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ယခင္က 
ဆြမ္ဆီးတကၠသိုလ္တြင္ ကထိကတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဝါရွင္တန္ဒီစီ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ရွိ ျဗိတိသွ် သုေတ 
သန ေကာင္စီ ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ကာ ေယာ့ခ္ တကၠသုိလ္မွ ပီအိတ္ခ်္ဒီကိုလည္း ရရွိထားေလသည္။

Claude Kabemba သည္ ေတာင္အာဖရိက လူသားသိပၸံ သုေတသနေကာင္စီတြင္ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္း ၊  
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာ သုေတသန အစီအစဥ္တြင္ သုေတသနစီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴးျဖစ္သည္။ သူ 
သည္ ေတာင္အာဖရိက ဝစ္ဝါးတာဆရန္းတကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို မာစတာဘြဲ႕ရရွိထားသူ 
ျဖစ္ၿပီး ထိုတကၠသိုလ္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာကို ပီအိတ္ခ်္ဒီဘြဲ႕ရရန္ ႀကိဳးစားေနသူလည္း 
ျဖစ္သည္။ ယခင္ကသူသည္ ေတာင္အာဖရိက ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕အစည္း (EISA) တြင္ သုေတသန အစီ 
အစဥ္ စီမံခန္႔ခြဲသူ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္အာဖရိက မူဝါဒေလ့လာေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရး 
ဘဏ္ဌာနတြင္လည္း လုပ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ေအာက္စ္ဖမ္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ အထက္ 
ေကာ္မရွင္အရာရွိ၊ ေနာ္ေဝး ျပည္သူ႔အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အာဖရိက သမဂၢတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအတြက္ အတိုင္ပင္ခံအေနႏွင့္လည္း လုပ္ခဲ့ေသးသည္။ သူသုေတသနျပဴေသာ အရာမ်ား၏ 
အဓိက အခ်က္မ်ားတြက္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ငံေရး၊ 
ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေရး၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ မီဒီယာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရး 
မူဝါဒမ်ားဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား ပါဝင္သည္။

Shumbana Karume သည္ အာဖရိကသမဂၢ ေကာ္မရွင္တြင္ ႏိုင္ငံေရးဌာန၌ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္
ပြဲကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။သူ႔ထံတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီ၊ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ အာဖရိကရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အက်ံဳးဝင္ေသာ 
အျခား ကိစၥမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိေလသည္ အာဖရိက သမဂၢအတြက္ အလုပ္မလုပ္မီတြင္ 
သူသည္ အာဖရိကရွိ ဒီမိုကေရစီတာရွည္ခံေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (EISA) 
အတြက္၊ ဇင္ဘာေဘြရွိ အာဖရိကေတာင္ပိုင္း သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ေရး ဌာန( SARDC) ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေလသည္။

Jebeh Kawa သည္ ၁၅ႏွစ္မွ် သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထြေထြအရာရွိအျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၉ေလာက္မွ စကာ က်ား-မအခြင့္အေရး တန္းတူရေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 
ဖူလံုေရး ကိစၥမ်ားအပါအဝင္ လူမႈတရားစီရင္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္လည္ူ ပါဝင္ပတ္သက္ေလသည္။ ၁၉၉၇မွ 
စ၍  အန္တာပ႐ိုက္စ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေစရန္ အသံုးျပဳသူဘက္မွ ဦးေဆာင္ 
ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳကာ Accenture, PFPC ႏွင့္ Société Générale ကဲ့သို႔ေသာ  
ႏိုင္ငံအမ်ား ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္တြဲကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး သူ၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သက္ တစ္ 
ေလွ်ာက္တြင္ လိုင္ဘီးရီးယား အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ က်ား-မလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္ 
အေရး ပူးေပါင္းဦးေဆာင္သူအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသးသည္။ သူ႔အေနႏွင့္ 
သူ၏ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး ျပႆနာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္အညီလုပ္ရေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို 
ေပးရာတြင္ မဲ႐ံုအလုပ္သမားမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ခေငြေပး 
ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ မဲ႐ံုဌာန လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးကို 
လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြက္ ျမိဳ႕အဆင့္နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အိုင္တီနည္း 
ပညာပိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးခဲ့ေသးသည္။ မူလဇာတိမွာအာဖရိက အေနာက္ပိုင္း၊ 
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လိုင္ဘီးရီးယားႏိုင္ငံမွျဖစ္ေသာလည္း ေဂ်ဘာသည္ လက္ရွိတြင္ ယူႏိုက္တက္ စတိတ္၊ ပန္ဆယ္လ္ေဗး 
နီးယားရွိ ဖိလယ္ဒဲလ္ဖီးယားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

Jeong-Gon Kim သည္ ကမ႓ာ႕ေရြးေကာက္ပြဲဌာနမ်ားအသင္း (A-WEB) ရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ 
ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(NEC)တြင္ ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ အဖြဲ႕မန္ေနဂ်ာ 
၊ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲဌာနေခါင္းေဆာင္  ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ၁၈ႏွစ္ခန္႔ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမ်ားအၾကား အားေကာင္းေသာ စည္းလံုးမႈတစ္ခုျဖစ္ရန္ 
လိုအပ္ခ်က္ကို သိရွိနားလည္သည္ႏွင့္အမွ် သူသည္ A-WEB( ကမ႓ာ႔ေရြးေကာက္ပြဲ ဌာနမ်ားအသင္း) ကို 
တည္ေထာင္ရန္  ပထမဆံုး အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခုလက္ရွိိတြင္ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ 
ေက်းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္၊ မွ်တ ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ကမ႓ာအႏွံ႔တြင္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေပၚေပါက္ လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားတြင္ ပါဝင္ပတ္ 
သက္လွ်က္ရွိသည္။

Carlos M. Navarro သည္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးႏွင့္ မကၠဆီကိုအမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕အစည္း 
(INE) ၏ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သည္။ သူသည္ မကၠဆီကန္ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္မ်ားအေၾကာင္း 
အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး ေလ့လာျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။သူသည္ 
တစ္ကမ႓ာလံုးရွိ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ တာဝန္ 
ထမ္းရြက္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး တစ္ကမ႓ာလံုးရွိ EMB (ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန) မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားအတြက္ INE (အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္) က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ခါ ျပဳလုပ္ေသာ အထူးအလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပံုစံခ်ရန္အတြက္လည္း တာဝန္ရွိသူျဖစ္သည္။

Marie-Thérèse Purvis သည္ ေဆးရွဲလ္စ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ဇူလိုင္လ ၂ဝ၁၁ ကတည္းက 
အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သူသည္လည္း ၂ဝ၁၂ တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အႀကီးမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအရာမတိုင္မီတြင္ 
သူသည္လည္း ေဆးရွဲလ္စ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေလသည္၊ ပညာေရးအရာရွိခ်ဳပ္၊ ဆရာျဖစ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး တကၠသိုလ္ ၫႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သင္႐ိုးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။သူသည္ ဒူရမ္ တကၠသိုလ္ 
(ျဗိတိန္)မွ လက္ေတြ႕အသံုးခ် ဘာသာေဗဒ မာစတာဘြဲ႕ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္တြင္ ပီအိတ္ခ်္ဒီ 
ဘြဲ႕ကို ဝါးဝစ္ခ္ တကၠသိုလ္ (ျဗိတိန္)မွ ရရွိထားေလသည္။

S.Y. Quraishi သည္ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၂ အတြက္း အိႏိၵယ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ၁၇ ေယာက္ေျမာက္ 
အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၂ဝဝ၆ကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အရာရွိျဖစ္ 
ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၁ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယ စီမံႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔ မဝင္ေရာက္မီက စိန္႔စတီ 
ဖင္ေကာလိပ္တြင္ သမုိင္းဘာသာရပ္ႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီရယူခဲ့ေလသည္။ ေနာက္တြင္သူသည္ လူထု 
အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး ဘာသာရပ္တြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ေလသည္။ ေဒါက္တာ ကာ႐ိုင္ရွီသည္ Social 
Marketing for Social Change ႏွင့္ Undocumented Wonder: The Great Indian Election ဟူေသာ 
စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးဆရာလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အိႏိၵယကို ကိုယ္စားျပဳကာအႏွံ႔အျပား ခရီးထြက္ၿပီး အိႏိၵယ၏ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ တြင္ 
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ၾသဇာအႀကီးဆံုး အိႏိၵယႏိုင္ငံသား ၁ဝဝတြင္ Indian Express စာရင္းက ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ယေန႔ေခတ္ 
အိႏိၵယ၏ တန္ခိုးထြား အာဏာရွိေသာ သူမ်ားစာရင္းတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည္။

Mohamed Chafik Sarsar တူနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အထက္အာဏာပိုင္ 
ဌာန၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ သူသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ပီအိတ္ခ်္ဒီဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး ဥပေဒႏွင့္ 
တူနစ္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာနတြင္ ျပည္သူ႔ဥပေဒဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ပါေမာကၡျဖစ္သည္။ တူနစ္ဥပေဒဌာနရွိ 
ႏိုင္ငံေရး သိပၸံဌာနတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (၂ဝ၁၁-၁၄)ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ေရးပတြက္ အထက္ 
ေကာ္မရွင္ ပညာရွင္ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္၊ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း 
(၂ဝ၁၁)၊ မိုဟာမက္ အလီေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ားအတံက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ 
(ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၂) ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အာရပ္အသင္း၏ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ 
သူသည္ ဥပေဒႏွင့္ တူနစ္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံဌာနတြင္ ကထိကျဖစ္သည္၊ အထက္ပိုင္း တရားစီရင္ေရး အသင္း 
တြင္လည္းပါဝင္ၿပီး သူသည္ အေျခခံဥပေဒနွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္မ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ထုတ္ေဝခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား ေရးသားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္၊ UNDP (ကုလသမဂၢ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအ စဥ္မ်ား) ၊ အာရပ္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း ၊ အာရပ္ဒီမိုကေရစီ ေဖာင္ေဒးရွင္း 
ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အထက္အာဏာပိုင္ဌာနတို႔တြင္လည္း ပညာရွင္ကြ်မ္းက်င္သူ
တစ္ေယာက္အေနနွင့္ပါဝင္ေလသည္။ 

Luis Antonio Sobrado González သည္ ေကာ့စတာရီကာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မက္ဒရစ္ႏိုင္ငံ ကြန္ပလုတန္႔စ္ 
တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒေဒါက္တာဘြဲ႕ရထားၿပီး လိုင္စင္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုးခ်ဳပ္ 
(TSE) တြင္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရေသာ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္း 
က တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ့စတာရီကာ ေရြးေကာက္ပြဲဌာန ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂ဝဝ၇ 
ကတည္းက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။၁၉၉၃ ကတည္းက ေကာ့စတာရီကာ တကၠသိုလ္တြင္ 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို သင္ၾကားလာသည္မွာ၂၅ႏွစ္ခန္႔ရွိျပီျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေက်ာင္းတြင္ ထိုဌာန 
အား ပူးေပါင္းဦးေဆာင္ေနသူျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ TSE (ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုးခ်ဴပ္) ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒသတင္းေၾကျငာေရး၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးုျဖစ္ၿပီး စာအုပ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
တရားစီရင္ေရး ၊ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့ေလသည္။

Vincent Tohbi သည္ ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္ကတည္းက ေတာင္အာဖရိကရွိ ဒီမိုကေရစီတာရွည္ခံေရးအတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (EISA) ႏွင့္ တြဲလ်က္လုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုမတိုင္မီက သူသည္ 
ရဝမ္ဒါတြင္ ERIS (ႏိုင္ငံတကာစနစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ) ႏွင့္ NPA (ေနာ္ေဝး 
ျပည္သူမ်ား၏ အေထာက္အပံ့) အတြက္ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ခဲ့ဖူးေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာ ေစာင့္ 
ၾကည့္ေရးႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အသိပညာေပးေရးအတြက္ ရဝမ္ဒါ NGO ကြန္ယက္အေပၚ တာဝန္ရွိေလသည္။ 
ရဝမ္ဒါ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရန္အတြက္  TROCAIRE (အိုင္ယာလန္အေျခစိုက္ 
NGO) အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္ပင္ခံ အျဖစ္လုပ္ေပးေလသည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ရဝမ္ဒါ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္အား အကဲ့ျဖတ္ရန္အတြက္ ေနာ္ေဝးျပည္သူမ်ား၏ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းအား ႏိုင္ငံ 
တကာ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ႏွင့္ သာမက ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ NGO မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ 
EISA (ေတာင္အာဖရိကရွိ ဒီမိုကေရစီတာရွည္ခံေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း) ႏိုင္ငံ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံတို႔ပါ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြး 
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ေႏြးခဲ့ရသည္။ ဗင္းဆင့္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတာဝန္ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္းကို
ယ္တိုင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

Vasil Vashchanka သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရည IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္း) မွ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အရာရွိျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၄ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။သူ၏ 
ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္မႈတို႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားစီရင္ေရးတို႔ပါဝင္ 
သည္။ ဗေဆးလ္သည္ ဥေရာပလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏  ဒီမိုကရက္ 
တစ္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႐ံုးဌာနတို႔တြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆိုင္ရာ အရာရွိ ၊ အႀကံေပး 
ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အဖြဲ႕တြင္ ဒုအရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ယခင္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္ (၂ဝဝ၂-၂ဝ၁၁)

Kåre Vollan သည္ Quality AS ဟုေခၚေသာ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးလည္းျဖစ္သည္။သူ႔
အေနႏွင့္ နီေပါ၊ ဇင္ဘာေဘြ၊ ကင္ညာ၊ အီရတ္၊ ပါလက္စတိုင္း၊ ဆူဒန္၊ အာေမးနီးယား ႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ 
ဟာဇီဂိုးဗီးနားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃ဝႏွင့္ အထက္၌ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ 
သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ သူသည္ နီေပါရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား အႀကံေပး 
လ်က္ရွိသည္ အထူးသျဖင့္  အုပ္စုမ်ားမွတ္ပံုတင္ေရး စနစ္ကို အႀကံေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆မွ ၂ဝဝ၉ 
ခုႏွစ္အတြင္း သူသည္ OSCE/ODIHR ဆယ့္ႏွစ္ခုႏွင့္ NORDEM  ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးတာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ ၂ဝဝ၃ မွစ၍သူသည္  
ဥေရာပေကာင္စီ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား အၾကမ္း 
ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ ကယ္ရင္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အာဏာမွ်ေဝေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို သင္ၾကားၿပီး ႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိသည္၊ ၿပီးေနာက္ သူသည္လည္း ေရြး 
ေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္းပါးအေျမာက္အျမားႏွင့္ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားကိုကို ထုတ္ေဝျခင္းျပဳခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးကာစ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အရာမ်ားကို အထူးျပဳေရးသားျခင္းျပဳေလသည္။ 

မူလထုတ္ေဝသည့္ပုံစံမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းတုိ႔ကုိ ေရးသားခ့ဲေသာ စာေရးဆရာမ်ား

Peter Bartu သည္ အေရွ႕အလည္ပိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
HE တာ့ဂ်္ ႐ိုအင္ လာဆန္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္အား ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပးလုပ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။သူသည္ 
တီေမာ္-လက္စ္တီႏွင့္ ကေမ႓ာဒီးယားတြင္ ကုလသမဂၢအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့ဖူးၿပီး ၾသစေၾတးလ် 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဌာနတြင္ လုပ္ခဲ့ဖူးေလသည္။

Carl W. Dundas သည္ ဂ်ာေမကာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး 
ဓနသဟာယ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာနတြင္ အထူးအႀကံေပး(ဥပေဒ) လုပ္ခဲ့ဖူးသူလည္းျဖစ္ၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသူ 
ျဖစ္သည္ (၁၉၉ဝ-၂ဝဝ၁)။ သူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။သူသည္ 
လိုင္ဘီးရီးယားရွိ  ဥေရာပ ေကာ္မရွင္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအတိုင္ပင္ခံျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ကားလ္သည္ 
ဥပေဒတြင္ ဝတ္လံုေတာ္ရေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး (ဂေရးအင္း) ျဗိတိန္၊ လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒ မာစတာ 
ဘြဲ႕(LL.M) ဒီဂရီကို ရရွိထားသူျဖစ္သည္။
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Ellie Greenwood သည္ ျဗိတိန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအသင္းအဖြဲ႕ 
စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္က တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ကူညီခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ သူဘက္မွ ႏိုင္ငံေရး 
ဘ႑ာ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ား မိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးကို ပံုေဖာ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ော္ရန္အတြက္ ကူညီေပး 
ခဲ့ေလသလို ပါဝင္ႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အားေပးေသာ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေနသူျဖစ္သည္။

Rubén Hernández Valle သည္ ေကာ့စတာရီကာ တကၠသိုလ္တြင္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
ပါေမာကၡျဖစ္ၿပီး အီတလီႏိုင္ငံဆိုင္နာ တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရ ပါေမာကၡတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ထို
ကဲ့သို႔ေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရွိၿပီး သူသည္ ေကာ့စတာရီကာ တရားစီရင္ေရး 
တရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ အစားထိုးရာဇဝတ္တရားသူႀကီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ သူ႔ 
အေနႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကို ေရးသား ၿပီး/သုိ႔မဟုတ္ အထူးျပဳထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ အေထာက္အပံ့ျပဳခဲ့သည္။

Ajay Jha သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ စီရင္စုအဆင့္ထိ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အေတြ႕ 
အႀကံဳရွိၿပီး ကြ်မ္းက်င္ေသာ အိႏိၵယစီမံႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး  ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ 
သည္ ဒုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိအျဖစ္ အိႏိၵယ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ခဲ့ၿပီး  မဲ႐ံုအားလံုးတြင္ အီလက္ထရြန္းနစ္ မဲေပးစက္မ်ားကိုသံုးၿပီး ၂ဝဝ၄ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပါလီမန္ 
လႊတ္ေတာ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးသည့္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

Claude Kabemba သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္စ႐ိုက္လကၡဏာ သုေသသနျပဳေရး အစီအစဥ္ 
မ်ားကို ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ လူသားသိပၸံ သုေတသနေကာင္စီတြင္ သုေတသန စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး အျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။သူသည္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ဝစ္ဝါတာဆရန္းဒ္ တကၠသိုလ္တြင္ 
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာကို MA ဘြဲ႕ရထားၿပီး ထိုတကၠသိုလ္မွပင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာကို 
ပီအိတ္ခ်္ဒီ ေျဖဆုိယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ သုေတသနျပဳေသာ အဓိကေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 
အရာမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ အစိုးရေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
ပါဝင္ေရး၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ မီဒီယာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူမႈမူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ား ပါဝင္သည္။

Robert A. Pastor သည္ ႏို္င္ငံတကာေရးရာ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပါေမာကၡႏွင့္ ဝါရွင္ 
တန္ဒီစီရွိ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ရွိ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ 
သည္။

Vijay Patidar သည္ အိႏိၵယ ႀကီးၾကပ္စီမံေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ အိႏိၵတြင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားကို ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ထိပါပါဝင္သည္။ 
သူသည္ မာျဒာပရာဒရွ္ျပည္၏ ပူးတြဲေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိခ်ဳပ္ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ကုလ 
သမဂၢ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းသည့္ တာဝန္ေလးရပ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားအတြက္ 
အတိုင္ပင္ခံ အရာရွိအေနႏွင့္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ IDEA(ႏိုင္ငံတကာ 
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အသင္း) ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ 
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။
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Domenico Tuccinardi သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အထူးကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္ၿပီး ေဘာ့စနီးယားသို႔ OSCE 
(ဥေရာပရွိ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာအသင္း) အတြက္ ျပင္ပ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ 
မဲေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။ ေဘာ့စနီးယားႏိုင္ငံရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားကို ၫႊန္ၾကားသည့္ ဒု OSCE (ဥေရာပရွိ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အသင္း) 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး အေနႏွင့္ သူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္စီမံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသစ္ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေဘာ့စနီးယားႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ 
သူသည္ အီရတ္၏ အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ပံ့သည့္ ဥေရာပ သမဂၢပေရာဂ်က္ကို 
ဦးေဆာင္ၿပီး ဗင္နီဇြဲလားရွိ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတာဝန္ကို ဒုတိယေစာင့္ၾကည့္ေလ့
လာေရးအရာရွိခ်ဳပ္ေနရာမွ ထမ္းရြ႕္ခဲ့သည္။ သူသည္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဘြဲ႕တစ္ခုရထားၿပီး ႏိုင္ငံ 
တကာ ဥပေဒတြင္ MA ဘြဲ႕ရထားသည္။
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ဤ လက္စြဲစာအုပ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔၏ တန္ဖိုးရွိလွေသာ 
အေထာက္အပံ့တို႔မပါခဲ့ပါက ၿပီးျပည့္စံုလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဗဟုသုတ၊ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးပါလွေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ပမာဏအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေပးခဲ့ေသာ ကြ်မ္းက်င္ 
သူမ်ား၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဖာ္မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးတို႔အား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ 
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေနႏွင့္ ထိုစာအုပ္ ျဖစ္တည္လာရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ေပးခဲ့ေသာ Rafael López Pintor (ရာေဖးလ္ ေလာင္(ဝ္)ပဲဇ္ ပင္ေတာ္) အား 
အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းကိုေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးဆရာမ်ားအျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဤ 
စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝရန္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈအေပၚ အစအဆံုး တက္တက္ၾကြၾကြ 
ပါဝင္ေပးခဲ့ေသာ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည့္ Lina Antara, Reginald Austin, Ayman Ayoub, 
Jarrett Blanc, Jeannette Bolenga, Roly Davila, Jean-Jacques Descartes, Sean Dunne, Linda 
Ederberg, Rémegie Gahungu, Lourdes Gonzalez, Margot Gould, Ron Gould, Maria 
Gratschew, Bill Gray, Nadia Handal Zander, Pedro J. Hernando, Marie Hohwu-Christensen, 
Nana Kalandadze, Olha Karavayeva, Ray Kennedy, Jean-Pierre Kingsley, Kaz Kuroda, 
Sophie Lagueny, Fredrik Larsson, Johan Lindroth, Belinda Musanhu, Pierre-Louis Opont, 
Robert Patterson, Lesley Richards, Claude Rioux, Alessandra Rossi, Joram Rukambe, 
Maiko Shimizu, Abdurashid Solijonov, Sara Staino, Oksana Syroyid, Domenico Tuccinardi 
ႏွင့္ Peter Wolf တုိ႔အားအထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပးေသာ 
ကိုအက္ဒီခ်န္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုမင္းေဇာ္ဦးႏွင့္ ကိုျမင့္စိုးဦးတို႔ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိ 
ပါသည္။
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအေထာက္ 
အပံ့ ေပးေရးအဖြဲ႕အစည္း) ဟူသည္ အဘယ္နည္း

 ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖြဲ႕အစည္း (ႏိုင္ငံတကာ 
IDEA)သည္ ကမ႓ာအႏွံ႔တြင္ တာရွည္ခံေသာ ဒီမိုကေရစီတစ္ခု ျဖစ္လာေရးအား အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ 
အတြက္ တာဝန္ယူထားေသာ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

 အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ပိုမိုတာရွည္ခံေသာ၊ ထိေရာက္ၿပီး တရားဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီတစ္ခုကို အေထာက္အပံ့ေပး ကူညီေရးပင္ 
ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA(ႏို္င္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့ေပးေရးအသင္း) က ဘာလုပ္သနည္း 

 အသင္း၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကမ႓ာႏွင့္ခ်ီ၊ ေဒသႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ခ်ီ၍ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ 
ဦးေဆာင္သူ ေျပာင္းသြားသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူကို အာ႐ံုစူးစိုက္သည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ 
ေပးေရးအသင္း) သည္ ၄င္း၏ ကြ်မ္းက်င္ရာအပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ အေျခခံ 
ဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေရးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တိုး 
တက္ေရးမ်ား အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ က်ား-မ အခြင့္အေရး သက္ဆိုင္မႈ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡ 
ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔တြင္ ႏိႈင္းရျဖစ္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို ထုတ္ျပေလသည္။

 IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရးအသင္း) 
အေနႏွင့္ ထိုအသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏို္င္ငံ 
အဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕အဆင့္ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ယူေဆာင္လာေပးေလၿပီး ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းအတြက္ 
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အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

 ၄င္း၏တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့ေပးေရးအသင္း) ဘက္မွ ခ်ိန္ရြယ္သည္မွာ

 •  ဒီမိုကေရစီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ၊ စစ္မွန္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္ရႏိုင္မႈ ျမင့္တက္လာေရး

 • ပိုမို၍ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ စနစ္ႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳျခင္းႏွင့္

 • ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး တရားဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရးတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA  မည္သည့္ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္သနည္း

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IDEA (ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ 
ေပးေရးအသင္း) သည္ တစ္ကမ႓ာလံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။ စေတာ့ဟုမ္းျမိဳ႕ ဆြီဒင္တြင္ ႐ံုးစိုက္ 
ထားပါသည္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသင္းသည္ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ 
ကရစ္ဘီယံႏွင့္ အာရွအေနာက္ဘက္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိက ေျမာက္ပိုင္းေဒသတို႔တြင္လည္း ႐ံုးမ်ားရွိပါသည္။




