“EEOP၏ အေထြေထြေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္းျဖစ္စဥ္
အၾကိဳေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ထုုတ္ျပန္ခ်က္”

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ႏုုိင၀
္ င္ဘာလ (၉)ရက္။
ေရြးေကာက္ပြဲ

ပညာေပးေရးႏွင့္

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးမိတ္ဖက္မ်ား

(Election

Education

and

Observation Partners – EEOP)အဖြသ
႔ဲ ည္ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ
အေထြေထြေရြးေကာက္ပက
ြဲ ုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏုိင္ငံအႏွ႔ံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေပါင္း
(၁၅၀၀)ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကုုိ စုုေပါင္းေနဆဲျဖစ္ျပီး
EEOP၏

ေနာက္ဆံုးေရြးေကာက္ပြဲ

အစီရင္ခံစာတြင္

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

EEOP၏

နယ္အသီးသီးမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၃၀၀) ေက်ာ္မွ မဲရံုဖြင့္ျပီး တၾကိမ္၊ မဲေပးေနစဥ္ကာလတြင္း
တၾကိမ္၊ မဲေရတြက္ေနစဥ္တြင္တၾကိမ္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုုိ ဖုုန္းမ်ားျဖင့္ဆက္သြယ္၍ အစီရင္ခံခၾဲ့ ကသည္။
ယခုုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ၄င္းတုုိ႔၏ အစီရင္ခံမႈမ်ားကုုိ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္သူအားလံုး၏
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားစုုေပါင္း

သံုးသပ္ထားေသာ

ေနာက္ဆံုးေရြးေကာက္ပအ
ြဲ စီရင္ခံစာထုုတ္ျပန္သည့္အခါ

ယခုုေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုုိျပန္လည္ သံုးသပ္ေကာင္း သံုးသပ္ႏုိင္သည္။
မဲရုံဖြင့္ျခင္းျဖစ္စဥ္။
မဲရံုသံုး

။မဲရံုဖြင့္ခ်ိန္မတုုိင္မွီတြင္ မဲရံုဖြင့္ရန္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကျပီး မဲရ၀
ုံ န္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ပစၥည္းမ်ား

ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

မဲရံုမ်ားတြင္ရွိၾကသည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားမဲရံုမဖြင့္မွီ

စတင္တန္းစီျပီးမဲေပးရန္

အနည္းဆံုးပါတီႏွစ္ခုမွ

နာရီ၀က္အလို

မနက္

ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား

(၅)နာရီ

(၃၀)မိနစ္ခန္႔မွ

ေစာင့္ဆုိင္းခဲၾ့ ကသည္။မဲရုံဖြင့္ခ်ိန္တြင္ျပႆနာၾကီးၾကီးမားမားမရွိပဲ

မဲရံုမ်ာ

းျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြင့္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္မူ မဲရံုသံုးပစၥည္းမ်ား မေရာက္ႏုိင္ေသး ေသာေၾကာင့္
မဲရံုဖြင့္ခ်ိန္ေနာက္က်ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံမႈမ်ားအရ မနက္ (၆) နာရီ (၃၀) မိနစ္တြင္ဖြင့္ေသာ မဲရံုသည္
ေနာက္အက်ဆံုးျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕မဲရုံမ်ားတြင္

သတ္မွတ္ထားခ်ိန္ျဖစ္ေသာ

မနက္

(၆)နာရီတြင္

ၾကိဳတင္မဲပံုးမ်ား ေရာက္လာျခင္းမရွိဘဲ နာရီအနည္းငယ္ ေနာက္က်ျပီးမွ ေရာက္ရွိလာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
မဲရံုဖြင့္ခ်ိန္တြင္ လုုိအပ္သည့္ မဲရံုသံုးပစၥည္းအခ်ိဳ႕ မရွိေၾကာင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕မွ အစီရင္ခံၾက

သည္။ ထုုိကဲ့သို႔ လြေ
ဲ ခ်ာ္မႈ အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္လမ္းညႊန္ျပ႒န္းထားသည့္အတိုင္း မဲရံုဖြင့္ျခင္း
လုုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားျပီးစီး ခဲ့သည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။

။မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္မဲရုံတိုင္းနီးပါးတြင္ရွိၾကျပီး အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသား

ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီတို႔မွ ျဖစ္ၾက သည္။ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္
တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း မဲရံုမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။
မဲရုံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိ
ေစရန္အတြက္

အေရးပါသူမ်ားျဖစ္သည္။

ပါတီမ်ားအေနျဖင့္

1

မဲရံုကုိယ္စားလွယ္မ်ား

မဲရံုတုိင္းတြင္

ထားရွိႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ အားရစရာေကာင္းပါသည္။ ပါတီစက
ြဲ င္းေသာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပေရြးေကာက္ပြဲ
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကုုိ
ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္

ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္

မေတြ႕ႏုုိင္ေသာ္လည္း

သိသိသာသာမ်ားျပားလာေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရသည္။

ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္

ထိ႔ုအတြက္ေၾကာင့္

ေရြးေကာက္ပြဲ

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို
အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။
မဲေပးျခင္းျဖစ္စဥ္။။မဲရုံအမ်ားအျပားတြင္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ မဲရ၀
ံု န္ထမ္းမ်ားသည္
ေရြးေကာက္ပြဲ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိထားပံု
ရွိေသာ္လည္း

မ်ားျပားလွေသာ

မဲဆႏၵရွင္လူအုပ္ၾကီးကုုိ

စီမံေဆာင္ရြက္သည့္အခါ

အခက္အခဲမ်ား

မၾကာခဏၾကံဳေတြ႔ရသည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွ အစီရင္ခံၾကသည္။ ထုုိမဲဆႏၵရွင္လူအုပ္ကုိ စီမံခံ့ခြဲႏုိင္မႈ
အားနည္းေသာေၾကာင့္ မဲေပးစဥ္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးရန္ၾကာျမင့္စြာ
ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕မဲရံုမ်ားတြင္ ညေနေစာင္းေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မဲေပးရန္(၁) နာရီေက်ာ္
ေစာင့္ဆုိင္းေနရေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရွိခဲ့သည္။ မဲရံု၏အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွ
မဲေပးျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ကုိ

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာလုုပ္ေဆာင္ရန္

မဲရံုက်ဥ္းလြန္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္

အခ်ိဳ႕မဲဆႏၵရွင္မ်ား

က်ဥ္းလြန္းသည္ဟု

မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မဲပံုးမွားထည့္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ျပီး

မဲေပးျပီး

သည္ထင္မွတ္၍ (၁)မဲထည့္ကာ မဲရံုမွထြက္ခြာသြားသူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား မဲရံုတြင္းသုုိ႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ရွိသည္ဟု EEOP ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ
အစီရင္ခံမႈမ်ားရွိခဲသ
့ ည္။

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္

မဲေပးရန္

လာေရာက္ျခင္းမဟုုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္

၄င္းလုုပ္ရပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မေလ်ာ္ညီပါ။ မဲရံုတြင္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမုုိးမႈႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ စုုိးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
ေနာင္က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ထည့္ရ
မည့္ မဲလက္မွတ္မ်ားအားလံုးကုုိ တစ္ၾကိမ္တည္း ထုုတ္ေပးသည့္နည္းစနစ္ကုိ အသံုးျပဳရန္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္သည္။ယခုုအၾကံျပဳေသာနည္းလမ္းသည္မဲေပးျခင္း ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ မဲရံုတြင္း ေနရာက်ဥ္းက်ပ္မႈကုိ
ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္မည့္အျပင္ မဲရံု(၁)ရံုအတြက္ လုုိအပ္ေသာ မဲရံု၀န္ထမ္း အေရအတြက္လည္း ေလ်ာ့နည္း
သြားမည္ျဖစ္သည္။

မဲပံုးမွားမထည့္မိေစရန္အတြက္

ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားကုုိ

လႊတ္ေတာ္အလုုိက္

အေရာင္ခြျဲ ခားထားသင့္သည္။ ဆႏၵမဲလက္မွတ္စာရြက္အေရာင္ႏွင့္ မဲပံုးအေရာင္တူညီျခင္းျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား
ဆႏၵမဲလက္မွတ္ေပၚမူတည္၍

မိမိထည့္ရမည့္

မဲပံုးကုုိ

အလြယ္တကူသိရွိမည္ျဖစ္သည္။

မဲရံုမ်ားတြင္

စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ မဲေရတြက္ခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ မဲေပးႏုုိင္သူ အေရအတြက္ကုိ
(၁၀၀၀) ေအာက္ေလ်ာ့ခ်သင့္သည္။ မဲရံုထဲတြင္ ၀င္ခြင့္မရွိသူမ်ား မ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေစေရးႏွင့္ အျခား
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုုိ မဲရံု၀န္ထမ္းမ်ား တိက်စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္မွ
ထပ္ေဆာင္းသင္တန္းႏွင့္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သင့္သည္။
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မဲရံုပိတ္ျခင္းႏွင့္

မဲေရတြက္ျခင္းျဖစ္စဥ္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားရွိသည့္
လုုပ္ငန္းစဥ္သည္
မဲရံုမ်ားတြင္

မဲရံုမ်ားမွအပ

။မဲရံုပရ၀ဏ္အတြင္း

က်န္မဲရံုမ်ား

အေတာ္ေလးသတ္သတ္မွတ္မွတ္

မဲေရတြက္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ

ညေန

ပယ္မဲမ်ားျဖစ္ခသ
ဲ့ ည္။

ကြျဲ ပားမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း

ပါတီတခု

ပိတ္ခဲ့သည္။

မရွိသည္ကုိေတြ႔ရွိခဲ့ရျပီး

မတူညီေၾကာင္း

ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး

သိသာမႈရွိေသာ္လည္း

(၄)နာရီတြင္

တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ
မဲေရတြက္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက

အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။

ခုုိင္လံုမဲ၊ပယ္မဲမ်ား

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏

ဆႏၵမဲလက္မွတမ
္ ်ားတြင္

ခုုိင္လံုမဲ၊ပယ္မဲ

ဆံုးျဖတ္မႈ

(သုုိ႔မဟုုတ္)

စံႏႈန္းမ်ား

ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကုုိ

ေရြးခ်ယ္မႈ
မဲရံုမ်ားတြင္
မ်က္ႏွာသာ

ေပးဆံုးျဖတ္သည္ဆုိေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ိဳး မရရွိခဲ့ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဆႏၵမဲ ခုုိင္လံုျခင္းရွိ၊
မရွိကုိဆံုးျဖတ္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ
ပုုိမုိေကာင္းမြန္တိက်ေအာင္

ျပဳလုုပ္သင့္သည္။

ထုုိ႔အျပင္

မဲဆႏၵရွင္၏

ဆႏၵမဲလက္မွတ္တြင္

သိသာေသာေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုုပ္ပါက ခုုိင္လံုမဲမ်ားျဖစ္ေစရန္ စံႏႈန္းမ်ားကုုိ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။
မဲေရတြက္မႈကို

မဲရံုအားလံုးနီးပါးတြင္မဲရံုကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

မဲဆႏၵရွင္မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားျဖင့္

ဂရုုတစုုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မဲရက
ံု ိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားသည္ မဲပံုးတြင္းမွ
မဲလက္မွတမ
္ ်ားကိုသာ အဓိကထားဂရုျပဳၾကျပီး မဲေပးခဲ့သူမ်ား စာရင္း၊ မဲစာအုုပ္မ်ားထဲမွ ထုုတ္ေပးေသာ
မဲလက္မွတ္အေရအတြက္၊ မဲပံုးမ်ားထဲမွ မဲလက္မွတ္အေရအတြက္၊ မဲလက္မွတ္ပုိမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ
စစ္ေဆးရန္

သတိမျပဳခဲ့ၾကပါ။

ေရတြက္မႈျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

မဲရံုအားလံုးနီးပါးသည္

သုုိ႔ေသာ္ျငားလည္း

မဲလက္မွတ္မ်ားကို

ေကာ္မရွင္မွ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ

တိက်ရွင္းလင္းေသာ

လမ္းညႊန္ခ်က္

မေပးႏိုင္သည့္အတြက္ မဲေရတြက္ျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီး မဲဆႏၵရွင္သက္ေသမ်ား မဲေရတြက္ခ်ိန္တခုု
လံုးကုုိ ျပီးစီးသည္အထိ ေစာင့္ၾကည့္မေနႏုုိင္ဘဲ မဲရံုမထ
ွ ြက္ခြာျခင္းမ်ား ရွိခဲသ
့ ည္။
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းျဖစ္စဥ္မွာ စနစ္က်သည္ဟုဆုိႏုိင္ျပီး ေနရာအေတာ္မ်ား
မ်ားတြင္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္

အနည္းဆံုးပါတီႏွစ္ပါတီမွ

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

လြတ္လပ္စြာ

မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား

မဲရံုတုိင္းနီးပါး

ပါ၀င္နိင္ခဲ့ၾက
တြင္ရွိေနခဲ့ျပီး

သည္ကုိေတြ႔ရသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေန႔

လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိခဲ့သည္။
နိဂံုး ။

။ EEOP အဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုုိင္၀င္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမႈ ျဖစ္စဥ္သည္ “ျငိမ္းခ်မ္းျပီး ယံုၾကည္ႏုိင္ဖြယ္ရွိ” သည့္အေျခအေန
ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။ ယခုုသံုးသပ္မႈသည္ EEOP ၏ ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုသာအေျခခံထားျခင္း
ျဖစ္ျပီး

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုး ျပီးဆံုးမႈ မရွိေသးသည့္အတြက္

မဲရံုအသီးသီးမွ မဲရလဒ္မ်ား

တရား၀င္ေၾကျငာျပီးသည္အထိအေရးၾကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားဆက္လက္စုေဆာင္းရန္
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က်န္ရွိေန

ပါေသးသည္

။

EEOP

အဖြ႔ဲ

အေနျဖင့္

လက္ရွိျပဳလုုပ္ေနေသာ

မဲရလဒ္မ်ားစုုေပါင္းျခင္း

အဆင့္တြင္တရားမ်ွတေသာ၊ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ္ေသာအျပဳအမူျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္တကြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူအားလံုးကို တုိက္တြန္းလိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းျပီး အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ်င္းပႏိုင္ရန္ အဘက္ဘက္မွ
ပါ၀င္ၾကိဳးပမ္းေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မဲရံု၀န္ထမ္းမ်ား၊
ေရြးေကာက္ပြဲ

လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ား၊

ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊

သတင္းမီဒီယာမ်ား အားလံုးကို EEOP မွ အသိအမွတ္ျပဳလုုိပါသည္။အထူးသျဖင့္ ႏုုိင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္
စိတ္အားထက္သန္စြာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားအားလံုးကုုိ EEOPမွ အသိအမွတ္ျပဳ
ေက်းဇူးတင္လုိပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြပ
ဲ ညာေပးေရးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးမိတ္ဖက္မ်ား (EEOP)
ေရြးေကာက္ပြဲ ပညာေပးေရးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး မိတ္ဖက္မ်ား (Election Education and
Observation Partners – EEOP) အဖြ႔သ
ဲ ည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသၾကီးအားလံုးမွ ပါတီစြဲကင္းျပီး

သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အဖြ႔ဲ၀င္ (၂၃)ဖြဲ႔ ပါ၀င္ဖ႔ြဲစည္းထားေသာ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုုိင္ရာ ပူေပါင္းအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ EEOP အဖြ႔သ
ဲ ည္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္
စတင္ဖ႔ြဲစည္းခဲ့ျပီး အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားမွာ-New Myanmar Foundation(NMF), Democratic Force(DF), Rural

Development Network (RDN), Metta Campaign, Wisdom Banner, NweOo Foundation,

PwintPhyu Observer Group, Magwe Observer Network, Social Actors’ Group, Youth
Development Network , Paungde Observer Group, Pyay Observer Group (FPSS), Green
Network, Rhododendron Indigenous Development (RID) Association, Tedim Youth

Fellowship (TYF), KRDO, Cherry Image, Kyaukmae Development Network, Kayan Women
Organization (KWO), Top Youth, Bilin Observer Group, Wunlark Development Foundation ႏွင့္
Public Welfare Network အဖြ႔တ
ဲ ုိ႔ျဖစ္သည္။
EEOP

အဖြ႔သ
ဲ ည္

မဲဆႏၵရွင္

ေရြးေကာက္ပြဲကာလမတိုင္မွီ

ပညာေပးသင္တန္းမ်ားကုုိ

အေစာပုုိင္းကာလမ်ားမွစ၍

ႏုုိင္ငံအႏွံ႔ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည့္အျပင္

ျပည္သူ႔နီတိ

ပညာေရး၊

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္

မဲဆယ
ြ ္စည္းရံုးျခင္း ကာလမ်ားကုုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ EEOP အဖြ႔သ
ဲ ည္ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူ က်ား (၆၈%) ႏွင့္ မ (၃၂%)၊ စုုစုေပါင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၁၅၀၀) အား တရား၀င္

အသိအမွတ္ျပဳ ေလွွ်ာက္ထားခဲ့ျပီး ျမိဳ႕နယ္ (၁၀၀) ေက်ာ္မွ မဲရံုမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ႏုုိင္၀င္ဘာလ (၈)
ရက္ေန႔တြင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

ပထမဦဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း၊

ဤေစာင့္ၾကည့္မႈသည္

အျခားပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားမွာ

(၂၀၁၀)

အဖြ႔ဲ၀င္အခ်ိဳ႕

အတြက္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ျပီး(၂၀၁၂)ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့

သည့္အျပင္ေစာင္ၾ့ ကည့္ေလ့လာမႈျပဳလုုပ္ခဲ့သူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား စြာရွိ
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သည့္အျပင္

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏

ဒီမိုကေရစီ

အေျပာင္းအလဲအေပၚ

ေကာင္းမြန္သည့္

စိတ္ဆႏၵအျပည့္

အ၀ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔အျပင္ EEOP အဖြ႔သ
ဲ ည္ အာရွဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား
အာရွကြန္ယက္

(Asian

Network

for

Free

Elections

–

ANFREL)

အဖြ႔ဲႏွင့္

ခုုိင္မာသည့္

ဆက္ဆံေရးရွိေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
မဟုတ္ဘဲ အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားကုုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ထည့္၀င္မႈျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားေသာအဖြ႔ဲ ျဖစ္သည္။
EEOP သုုိ႔ဆက္သြယ္ရန္ ။

။

ျမနႏၵာသင္း ( ဒါရုုိက္တာ အဖြဲ.၀င္)
အမွတ္ (၂၆၁)၊ ပထမထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံလမ္း (အေပၚ)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ (Postal Code:
11181, 11182) ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
ဖံုး: (+95) 01-256 040, Hotline: (+95) 09 3080 5503, (+95) 099 6102 1161,
SMS: (+95) 09 787878 507,
Info: (+95) 097 8254 9231,
Other: (+95) 9 3222 1313, (+95) 9 250 60 8775
အီးေမးလ္: contact@eeop.org, new.myanmar.foundation@gmail.com
၀ဘ္ဆုိဒ္: www.eeop.org
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