သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္္: ANFREL မွ ျပည္ေထာင္စု သ မၼ တ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ၂၀၁၈
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး စတင္ျခင္း
ရန္ကုန္ - ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
Asian Network for Free Elections (ANFREL) မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္
မစ္ရွင္ကို

ေအာက္တိုဘာလ

၂၉

ရက္ေန႔တြင္

စတင္ခဲ့ၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဓိက ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊

မီဒီယာ

ႏွင့္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္ကာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဒီမိုကေရစီ

က်င့္သံုးျခင္း

တိုးတက္မႈအား ေသခ်ာစြာ ေလ့လာရန္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အႀကံျပဳတင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ANFREL ၏ မစ္ရွင္တြင္ ကာလတို ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ (၉) ဦး ရိွၿပီး အာရွအျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ
ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စိစစ္သူ (၂) ဦးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ေသာ ANFREL ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ
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သည္

မစ္ရွင္၏

ေခါင္းေဆာင္

ျဖစ္ပါသည္။

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၃)ခုု တြင္ ေနရာခ်ထားၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္မည့္
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲဆြယ္ျခင္းမ်ား၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ အထိ ျပဳလုပ္မည့္ ႀကိဳတင္မဲထည့္ျခင္းမ်ား ႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲထည့္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္ေနေသာ ၏ (၁၃) ေနရာ အတြက္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ (၉) ခုတြင္ ရိွသည့္ မဲ႐ံု
(၁,၃၈၃) ႐ံုတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၉၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွ ႏိဝ
ု င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မဲထည့္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို
လစ္လပ္ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ (၄) ေနရာ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁) ေနရာ ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ခ်င္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ရခိုင္ ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔မွ (၈) ေနရာတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၇ တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပျခင္း
ျဖစ္သည္။ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္လံုးတြင္ ANFREL သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ၿခံဳငံုသံုးသပ္မႈအရ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျပင္ဆင္မႈမွာ
တိုးတက္လာျခင္းကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။
ယခု က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အထူးေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ
ေနာက္ဆံုးက်င္းပေသာ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရာ

လြတ္လပ္ၿပီး

ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏

မွ်တေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရးအတြက္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္မႈ သို႔မဟုတ္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံမိရန္အတြက္ အသံုးဝင္ပါသည္။ မစ္ရွင္၏ သံုးသပ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ
မဲေပးခြင့္ႏွင့္ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

ေဒသဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈမ်ားျဖစ္ေသာ Bangkok Declaration on Free and Fair Elections ႏွင့္ the Dili
Indicators of Democratic Elections တို႔ အေပၚတြင္ အေျခခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ANFREL မွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ စီမံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္ေလ့လာခ်က္မ်ားအား ၾကားကာလ
တင္ျပခ်က္အား

ႏိုဝင္ဘာလ

(၅)

ရက္ေန႔တြင္

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး မစ္ရွင္၏ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံခ်က္ကိုမူ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး (၂) လ အၾကာတြင္
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ANFREL

မွ

ျမန္မာျပည္သူ/သားမ်ားႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္တို႔အေနျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ

မဲဆြယ္ေဟာေျပာျခင္း ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ပါေစဟု
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉၉၇ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ANFREL သည္ အာရွတြင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး
ယခင္တည္းက ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ NGO အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရိွပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္င၊ံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္
အေျခစိုက္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မိမိ ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီ
က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္တက္ႂကြစြာ

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

တိုးတက္ေအာင္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းတို႔မွာ

ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္

အရပ္ဖက္
၄င္း၏

လူထုအေျချပဳ
အဓိက

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

အာ႐ံုစိုက္ရာ

ျဖစ္ပါသည္။

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွ စ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၆၀) မွ အရပ္ဖက္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း (၂၅) ခု၏
ကြန္ယက္မွ လာေသာ ANFREL ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ အာရွရိွ ႏိုင္ငံ (၁၇) ႏိုင္ငံမွ ေရြးေကာက္ပြဲ (၆၀)
နီးပါးအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ သိရလ
ွိ ိုပါက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Mr. Amaël Vier အား amael@anfrel.org သို႔မဟုတ္ +959
892455634 သို႔ျဖစ္ေစ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မဣျႏၵာႏြယ္အား aein@anfrel.org သို႔မဟုတ္ +959 422484201
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