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ခ်က္ျခင္းထုတ္ျပန္ရန္

ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဆီသို႔ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ
ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခု
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီလ ၃ ရက္။ ယေန႔ Asian Network for Free Elections (ANFREL) အေနျဖင္႔ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ

ျပည္သူလူထအ
ု ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ႔ျခင္းအေပၚ ခ်ီးက်ဴး
ဂုဏ္ျပဳလိက
ု ပ
္ ါသည္။

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏

ႏိုင္ငတ
ံ စ္ႏိုင္ငအ
ံ ေနျဖင့္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို

အေစာပိုင္းကာလအတြင္းမွာ

ရွိေသာ

ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ျခင္းသည္

ျမန္မာ

ျပည္သူလူထုအတြက္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဂုဏ္ယဖ
ူ ြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ANFREL မွ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ

ေတြရ
႔ ွိခ်က္မ်ားအရ

ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္

မဲဆႏၵေပးျခင္းသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ဆက္လက္တုိးတက္လာမႈကို

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ

သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားကို

ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ

မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း

၂၀၁၅

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏

ကို္ယ္စားျပဳေနပါသည္။

ခုႏွစမ
္ ွ

ယခု

သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားႏွင္႔

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ား ပိုမုိခုိင္မာ
အားေကာင္းလာမည္၊ ဆက္လက္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ANFREL မွ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။
ANFREL

၏

အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

“ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလကို

Mr.

Damaso

Magbual

လစ္လ်ဴမရႈသင့္ေပမယ့္

သည္

သေဘာတူေထာက္ခံၿပီး

အခုအခ်ိနထ
္ ိ

ANFREL

ရဲ႕

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြအရ ျမန္မာႏို္င္ငံဟာ ပိၿု ပီး ဒီမိုကေရစီဆန္တဲ့ အနာဂတ္ဘက္ကို ဦးတည္ေနတဲ႔
ေနာက္ထပ္

အေရးႀကီး

ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း

လွမ္းႏုိင္ခဲ့တာကို

ျမင္လုိက္ရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ အားလံုးေသာ သက္ဆိုငသ
္ ူေတြဟာ အခုထိ လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့တဲ့ သတိဝီရိယ၊
စူးစိုက္ႏွစ္ျမဳပ္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ပုိင္းဆုိငရ
္ ာ ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏိုင္မႈေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလမွာလည္း
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင္ပ
့ ါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ANFREL အေနျဖင္႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ အစိုးရဌာနအားလံုးကိလ
ု ည္း
ယင္းတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲစီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈအတြက္ ခ်ီးက်ဴးလိုပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေရြး
ေကာက္ပြဲအလြနက
္ ာလ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေရး
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို
ေရြးေကာက္ပြဲ

အလုပ္မ်ား
ပံ့ပိုးေပးေသာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွငဆ
့္ ိုင္ေသာ

ဝန္းက်င္တစ္ခုကို

မွတ္တမ္းတင္ထုိက္ေပသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို

က်န္ေနေသးေသာ္လည္း

လုိက္နာရန္

၂၀၁၅

ယံုၾကည္မႈပိုရိွလာကာ
ပိုလုပ္လာႏုိင္ေၾကာင္း

အေတြ႔အႀကံဳအားျဖင့္

လြတ္လပ္၍
ဖန္တီးေပးရန္

ခုႏွစ္ႏွင္႔

ယွဥ္ပါက

တရားမွ်တေသာ
မဲ႐ဝ
ံု န္ထမ္းမ်ား၏
မဲ႐ဝ
ံု န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

ANFREL

မွ

ေတြခ
႔ ဲပ
့ ါသည္။

အေတာ္နည္းေသးေသာ္လည္း

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲ
ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခမဲ႐အ
ံု ဆင္အ
့ ထိ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
စီမံခန္႔ခြဲရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲသ
့ ည္ကို
Afghanistan – FEFA; Bangladesh – FEMA, ODHIKAR; Cambodia - COMFREL, NICFEC; East Timor - Women Caucus; Indonesia KIPP, JPPR, Perludem; India – Lokniti, Maldives - Transparency Maldives; Mongolia - Women for Social Progress (WSP); Nepal NEOC, NEMA; Pakistan – FAFEN; Philippines - IPER, PPCRV, NAMFREL; Singapore – Maruah; South Korea – PSPD; Sri Lanka –
PAFFREL; Taiwan – CCW; Thailand - PollWatch

ေတြ႔ရသျဖင့္လည္း

ဝမ္းေျမာက္မပ
ိ ါသည္။

အနာဂတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္

ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားထဲမွ

ပို၍

ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ANFREL မွ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
လံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မက်င္းပႏိုင္ခဲ႔ေသာ မိုင္းရႈးႏွင္႔ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ေအာင္ျမင္စြာ

က်င္းပႏိုင္ခဲ႔သည္ကို

ေတြ႔ရသျဖင့္

ANFREL

မွ

မ်ားစြာ

ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ရပါသည္။ မိုင္းရႈးတြင္ အခ်ိဳ႕မဲ႐မ
ံု ်ား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနရာသစ္သို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းထားေသာ မဲ႐ံုမ်ားထံ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေရာက္လာေအာင္ ကူညီေပးရန္ ေဒသခံေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၏
အက်ယ္တဝင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ANFREL မွ ခ်ီးက်ဴးလိုပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း မဲ႐ံုမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္

အခ်ိန္ေနာက္က်မႈႏွင့္

လုိအပ္ရသည္ဟုသည့္

အခ်က္တုိ႔ကိုေတာ့

ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင္႔
လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ

ထိုသို႔ေသာ

စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား

မည္သည့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊

အဟန္႔အတားေၾကာင့္မဆုိ

ANFREL

လုပ္ရန္

မူလကိုယ္က

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔

၎တို႔၏

လြတ္လြတ္လပ္လပ္

လုပ္ရန္

မွာ

စိတ္ေသာကေရာက္ရပါသည္။

ေနာက္ေနာင္တြင္ ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမ်ားကို ႀကိဳတင္ တားဆီးကာကြယ္ႏိုငရ
္ န္ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ကန္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္လိမမ
့္ ည္ဟု

ထိုၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခအ
ု တြင္း
ျဖည့္ဆည္းေပးကာ

ေမွ်ာ္လင္ပ
့ ါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္

ထုိေဒသမ်ားတြင္

လစ္လပ္ေနေသာ

ေနထိုင္သူ

ျပည္သူလူထုအား

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ

ကုိယ္စားလွယ္ေနရာေျခာက္ခက
ု ို
ကိုယ္စားျပဳခြင့္

ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

မိုင္းရႈးႏွင္႔ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား မဲေပးခြင္႔ရျခင္းအတြက္ ANFREL သည္ အားတက္လာခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅

ခုႏွစႏ
္ ွင္႔

၂၀၁၇

ခုႏွစ္မ်ားတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲ

မက်င္းပႏိုင္ပဲ

က်န္ေသးေသာ

ေဒသမ်ားတြင္ပါ

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေအာင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားမွ ေထာက္ကူေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္ပ
့ ါသည္။ သို႔မွသာ
မွန္မွန္ကန္ကန္

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလံုးမွ

ျပည္သူလထ
ူ ုအား ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ေပမည္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား - အထူးသျဖင္႔ အႏိုင္အ႐ံႈးသည္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ ဘာမွ်သက္ေရာက္မႈ မရိွသည့္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲလာေပးသည့္ ဦးေရနည္းျခင္းမွာ ျဖစ္ေနက်ဟု ANFREL မွ နားလည္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မဲေပးၾကသည့္ ဦးေရနည္းျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲရ
့ ပါသည္။
အရပ္ဖက္

လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊

မဲဆႏၵရွငမ
္ ်ားအား

မီဒီယာမ်ားႏွင္႔

အသိပညာေပးျခင္းႏွင္႔

ျပည္ေထာင္စု

မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔သည္

အေရာက္

အျမင္ဖြင့္အသိေပးျခင္းတုိ႔ကို

ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက အနာဂတ္တြင္ မဲလာေပးသည္႔ ဦးေရနည္းရျခင္းကို ကုစားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိေရး လုပ္ေဆာင္ထားသင္သ
့ ည္ဟု ယူဆပါသည္။
မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္တိုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မဲလာေပးသည့္ လူဦးေရတိုးျခင္းသာမက
အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္
ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္

မဲေရတြက္သည္႔
အက်ိဳးအျမတ္

ယူဆသည့္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

အခ်ိန္၌

ရႏိုင္သည္။

ႀကံဳေတြရ
႔ သည့္

ျပည္ေထာင္စု

ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္းမွာ

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္

ပယ္မဲအေရအတြက္မ်ားျခင္းကိပ
ု ါ

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ
ႀကိဳဆိုရမည့္

ပယ္မဲအေရအတြက္

ခိုင္လံုမဲအျဖစ္

တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈတစ္ခု

ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနျခင္းသည္

မဲဆႏၵရွင္

အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား အလြန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။
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ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲဆႏၵရွငမ
္ ်ားမွ တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးႏုင
ိ ္ေအာင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း
ကပ္ေပးျခင္းကို

ပံုမွန္

စီစစ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔

လုပ္ေဆာင္သည့္အျပင္
ပိုမိုတိက်ေအာင္

၂၀၁၅

ခုႏွစမ
္ ဲစာရင္းကို

အေျခခံ၍

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို

တစ္အိမ္တက္ဆင္း

ေတြ႔ရသျဖင့္

ANFREL

မွ

ဝမ္းေျမာက္ရပါသည္။ မဲစာရင္းကို အကၡရာစဥ္လိုက္အစား အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေျပာင္းလဲျပဳစုျခင္းကိုလည္း
ANFREL ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေျပာဆိုခဲ့သူမ်ားမွ ႏွစ္သက္၊ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
မဲေပးသည္ကို

ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပါ

ျပည္တြင္း

စိတ္ပါဝင္စားစြာ

ဝမ္းေျမာက္ရပါသည္။

ပါဝင္

ႏွစ္ဘက္လံုးမွ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသာမက

ေစာင့္ၾကည့္ၾကသည္ကို

ဆက္လက္ပါဝင္

ေတြရ
႔ ၍

ANFREL

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္

မွလည္း

အနာဂတ္တြင္

ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈ ပိုရွိလာျခင္းတုိ႔ ရလာေပလိမ့္မည္။
ႀကိဳတင္မဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိျမင္ႏံွ႔စပ္မႈ ပိမ
ု ်ားလာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မဲေပးသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပို၍
တသမတ္တည္းျဖစ္လာျခင္း

စေသာ

ႀကိဳတင္မဲေပးသည္လ
့ ုပ္ငန္းစဥ္၏

တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ကို

ၾကာရွည္

ANFREL

အားနည္းခ်က္မ်ား

မွ

ေတြခ
႔ ဲ့ပါသည္။

ေျပေပ်ာက္ေစရန္

သို႔ေသာ္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကို ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊
တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔တြင္
ေကာ္မရွင္က

ေပးသည္ျဖစ္ေစ

ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းသည္

အေထာက္အကူ

မဲေပးသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို

ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္

ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။

လုပ္ငန္းစဥ္

ဤအခ်က္မွာ

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း

စတင္ရန္

အတြကသ
္ ာမက

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔အတြက္လည္း ျဖစ္သင္၊့ မွန္ကန္ေပသည္။ မဲေပးျခင္းကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၏ တစ္ခုတည္းေသာ
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

ေပးအပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ် လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တသမတ္တည္း ျဖစ္လာျခင္း၊
တာဝန္ခံမႈ

ရိွလာျခင္းႏွင္႔

ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ

ရိွလာျခင္းမ်ား

ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေပမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို
လိုေကာင္းလိုေနေသးသည့္တုိင္

ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု
ေခတၱငွားသံုးရန္

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏

အမိန္႔အာဏာေအာက္တြင္ ထိဝ
ု န္ထမ္းမ်ား ရိွေနသင္ပ
့ ါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစထ
္ က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစတ
္ ြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမုိျမင့္မားေၾကာင္း
ေတြ႔ရသျဖင့္ ANFREL မွ ေက်နပ္အားရသလို
သည္။

ဤလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္သြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္ပ
့ ါ

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ပိုမ်ားလာျခင္းမွသည္

ပိုမမ
ို ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္

ေနာက္ဆံုးတြင္

ျမန္မာျပည္သလ
ူ ူထုႏွင့္

အမ်ိဳးသမီး

လူထုဆႏၵမ်ားကို

ပို၍

တိက်မွန္ကန္စြာ ထင္ဟပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေပမည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစက
္ ို ျပန္ၾကည့ၿ္ ပီး တိုးတက္လာမႈမ်ားကို တိုင္းတာရန္ႏွင့္
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဆီသို႔ ဦးတည္ေသာ ရႈေထာင္တ
့ စ္ခုျဖင့္ စြဲက်န္ေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ဆန္းစစ္ရန္

ရွားရွားပါးပါး

အခြငအ
့္ လမ္း

ေပးအပ္ထားပါသည္။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္

ယခုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပခဲ့ပါသည္။
ထိုတုိးတက္မႈမ်ားကို

အေျခခံၿပီး

ဆက္လက္

တုိးတက္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္သင့္၊

ခုိင္မာေအာင္

လုပ္ေဆာင္သင့္သလို တုိးတက္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြကႏ
္ ုိင္၊ ခုိင္မာေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
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ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ
အားနည္းခ်က္ကမ
ို ဆို

ျမင္သာေအာင္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကမည္ဟု
လြန္ခဲ့ေသာ

ANFREL

ငါးႏွစအ
္ တြင္း

ျပသခဲ့သည့္

ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ
မွ

ေမွ်ာ္လင္ပ
့ ါသည္။

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္

အတူ

အံ့ၾသေလာက္ေသာ

မည္သည့္

သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ
လက္တြဲ

ထိပ္တိုက္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို

ဆက္လက္

လုပ္ေဆာင္ကာ ဒီမိုကေရစီလမ္းခရီးတြင္ ႏုိင္ငံကို ေနာက္ေျခတစ္လွမ္း တြန္းတင္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရိွလိုပါက ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ -

Mr. Ichal Supriadi, အဖြဲ႔ဒါရိုက္တာ - ichal@anfrel.org or 09 76697 0993 (English) သို႔မဟုတ္
ေဒၚဣျႏၵာႏြယ္ – aeindrarnwel@gmail.com or 09422484201 (ျမန္မာဘာသာ)
ANFREL သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမတိုင္းႏွင္႔ မဲ႐ံု (၁၉၄) ႐ံသ
ု ို႔ ၎၏
ႏိုင္ငံတကာ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ

(၁၅)

ဦးအား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

ေစလႊတ္ခဲ႔ျခင္းအေပၚ

အမွီျပဳထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ

ေရြးေကာက္ပြဲ

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္

ANFREL

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏
၏

နည္းစနစ္မ်ားသည္

က်င့္ဝတ္မ်ားကို
ထိုအေျခခံမူမ်ားႏွင္႔

လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
လြတ္လပ္၍

တရားမွ်တေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဆုိင္ရာ ဘန္ေကာက္ ေၾကညာစာတမ္း (Bangkok Declaration on Free & Fair Elections)၊ Dili
ညႊန္းကိန္းမ်ား (Dili Indicators) ႏွင္႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ဘာလီကတိကဝတ္မ်ား (Bali Commitment on
Transparency)တို႔အတိုင္း လိုက္နာပါသည္။
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