EEOP ၏ ရ ွေးရကောက်ပအ
ွဲ ကကြိုကောလ ထုတပ် ပန်ချက်
၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ၊် နဝ
ု င်ဘောလ ( ၅ ) က်

ပြန်ြောနုင်ငံ အနှအပပောွေးြှ
ံ ှံ့
အဖွဲွဲ့ဝင် အဖွဲွဲ့အစည်ွေးရပေါင်ွေး (၂၃) ဖွဲွဲ့ပေါဝင်ဖွဲွဲ့စည်ွေးထောွေးရ

ော ရ ွေးရကောက်ပွဲ ပညောရပွေးရ ွေး နှငှံ့်

ရလှံ့လောရစောငှံ့်ကကညှံ့်ရ ွေး ြတ်ဖက်ြျောွေး (Election Education and Observation Partners – EEOP) အဖွဲွဲ့
ကချင်ပပည်နယ်နှငှံ့်

က င်ပပည်နယ်ြှလွဲပပွေး

ရ ွေးရကောက်ပွဲအကကြိုကောလ
အကကြိုကောလ

ပပည်နယ်နှငှံ့်

ရ ွေးရကောက်ပွဲပဖစ်စဥ်ကု

တင်ွေးထုတ်ပပန်ချက်

ကောလရှည် ရစောငှံ့်ကကညှံ့်ရလှံ့လော

ည်

တုင်ွေးရေ

ရစောငှံ့်ကကညှံ့်

ြွဲဆနဒရှင်စစ်တြ်ွေးနှငှံ့်

ကကွေးအောွေးလံုွေးတင်
ရလှံ့လောလျှက်

ကျွြ်ွေးကျင်

ြွဲဆယ်စည်ွေးရံုွေးြှုကောလနှငှံ့်
ရှ

ူြျောွေး၏

ူြျောွေး၏ အစ င်ခံစောြျောွေးအောွေး စုရဆောင်ွေးအရပခခံ ထောွေး

ည်

ည်။

ဤရ ွေးရကောက်ပွဲ

စစ်တြ်ွေး

ြျောွေးြှတစ်ဆငှံ့်

ည်။

ြွဲဆယ်စည်ွေးရွေးံု ြဆ
ှု င
ု ် ော ဝန်ွေးကျင်အရနအထောွေး
ရယဘူယျပခံြိုငံု

ံုွေး

ပ်ြှုအ

နှုင်ွေးယှဥ်ချက်ြျောွေးအ
ရတွဲ့ ရှ
ရန

ရကောင်ွေးြန်လော

ည်ဟု ဆုနုင်ရ

ဝန်ွေးကျင်အရနအထောွေး
ော်လည်ွေး ပပဿနောပဖစ်

ည်

ယခင်ရ ွေးရကောက်ပွဲြျောွေးနှငှံ့်

ညှံ့်ရန ောြျောွေးလည်ွေး ရှရန

ည်ကု

ည်။ ပေါတတစ်ချြိုွဲ့၏ ြွဲဆယ်စည်ွေးရံုွေးရ ွေး လှုပ်ရှောွေးြှုြျောွေးတင် နုင်ငံပုင်အ င်ွေးအပြစ်ြျောွေးအောွေး ြညြျှစော အ

ည်ဟု ရစောငှံ့်ကကညှံ့်ရလှံ့လော

အစ င်ခံြှုြျောွေး ရှခွဲှံ့ပပွေး၊ တစ်ချြိုွဲ့ရ
ဆံုွေးရှုံွေးြှုပဖစ်ရစ
၂၀၁၀

ြွဲဆယ်စည်ွေးရံုွေးြှုဆုင် ော

ညှံ့် (

ည်။ ြွဲဝယ်ယူြှုပံုစံြျောွေးအောွေးလည်ွေး

ွေးပခောွေးရန ောြျောွေးြှ

ော ြွဲဆယ်စည်ွေးရံုွေးြှုြျောွေးတင် လတ်လပ်စော ြွဲဆယ်စည်ွေးရံုွေးလှုပ်ရှောွေးြှုအောွေး ကနှံ့်

ုြဟု
ှံ့ တ်) ရနှောငှံ့်ရနှွေးြှုပဖစ်ရစ

ရ ွေးရကောက်ပွဲနှငှံ့်

ဝန်ွေးကျင်အရနအထောွေး

ူြျောွေး၏ အစ င်ခံြှုြျောွေး ရှခွဲှံ့

ံုွေးပပြို

၂၀၁၂

ညှံ့် ကကံြိုရတွဲ့ ြှုြျောွေးကု အစ င်ခံြှုြျောွေး ရှခွဲှံ့ပေါ

ကကောွေးပဖတ်ရ ွေးရကောက်ပွဲြျောွေးပဖငှံ့်

နှုင်ွေးယှဥ်ြှုအ

တ်၊

ည်။ ပပွေးခွဲှံ့ရ

ော

ြွဲဆယ်စည်ွေးရံုွေးရ ွေး

ည် တုွေးတက်လောပပွေး၊ ၄င်ွေးတုွေးတက်ြှုြျောွေးအတက် ပပည်ရထောင်စု ရ ွေးရကောက်ပွဲ ရကော်ြရှင်၊

လံုပခံြိုရ ွေးအင်အောွေးစုြျောွေးနှငှံ့် နုင်ငံရ ွေးပေါတြျောွေးအောွေး အ

အြှတ်ပပြို

ငှံ့်

ည်။

ြွဲဆနဒရင
ှ ် ပညောရပွေးရ ွေး
အ ပ်ဖက်အဖွဲွဲ့အစည်ွေးြျောွေးြှ
ရ ွေးရကောက်ပွဲြျောွေးထက်

ပပြိုလုပ်ရ

ပုြုကျယ်ပပနှံ့်လော

ော

ြွဲဆနဒရှင်
ည်ကု

ရတွဲ့ ရှ

ပညောရပွေးရ ွေးလုပ်ငန်ွေးြျောွေး
ည်။

ပပည်ရထောင်စုရ ွေးရကောက်ပွဲ

ြွဲဆနဒရှင်ပညောရပွေးရ ွေး လုပ်ငန်ွေးြျောွေးကု တဗအစအစဥ်ြျောွေး၊ ရ ေယုအစအစဥ်ြျောွေး၊
ပံှံ့ပုွေးရပွေးရန
အ

ည်ကု ရတွဲ့ ရှ ပေါ

၂၀၁၀၊

၂၀၁၂

ရကော်ြရှင်

ည်

တင်ွေးြေယောြျောွေးြှတစ်ဆငှံ့်

ည်။ ထအပပင်
ု ှံ့
တယ်လဖုန်ွေး SMS Message ြျောွေးြှတစ်ဆငှံ့် ြွဲဆနဒရှင်ြျောွေးအောွေး

ရပွေး တုက်တန်ွေးြှုြျောွေး ပပြိုလုပ်ခွဲှံ့

ည်ကု ရတွဲ့ ရှ ပေါ

အရနပဖငှံ့် ထထရ ောက်ရ ောက် ပူွေးရပေါင်ွေးပေါဝင်နုင် န်
ရတွဲ့ ပြင် ပေါ

ည်

ည်။

ု ှံ့ ောတင် ရ ွေးရကောက်ပွဲပဖစ်စဥ်ြျောွေး၌ ပပည်

ူလူထုြျောွေး

တင်ွေးအချက်အလက်ြျောွေး လံုလံုရလောက်ရလောက် ြ ရှ ရကကောင်ွေး

ည်။

ရ ွေးရကောက်ပစ
ွဲ ြံအပ
ု ခ
် ျြိုပြ
် ှု
အရကောင်ွေးဆံုွေး ကကြိုွေးစောွေးအောွေးထုတ်ြှုြျောွေးကု ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်ြရှင်အရနပဖငှံ့် လုပ်ရဆောင်ခွဲှံ့ရ
နှငှံ့်ပတ်

က်ပပွေး

ပပဿနောြျောွေးကု

အခက်အခွဲြျောွေးကကံြိုရတွဲ့ နုင်ပေါ

ည်။

အစ င်ခံြှုအြျောွေးအပပောွေး

ရှရနပပွေး၊

ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်ြရှင်အရနပဖငှံ့်

1

ော်လည်ွေး ြွဲစော င်ွေး

ရ ွေးရကောက်ပွဲရနှံ့တင်
ယခင်ရ ွေးရကောက်

ြွဲရပွေးနုင် န်

ပွဲြျောွေးထက်ြျောွေးစော

တုွေးတက်လော

ည်ဟု အ

တောဝန်ထြ်ွေးရဆောင်
ရှပပွေးပဖစ်

ူ

အြှတ်ပပြိုခံ ရ
အြျောွေးစု

ည်။ ပပည်

ော်လည်ွေး၊ နုင်ငံရတော်အဆငှံ့်နှငှံ့် ရေ

ည်

စစ်ြှုထြ်ွေးရဟောင်ွေးြျောွေးပဖစ်ကက

ူလူထုနှငှံ့် ရစောငှံ့်ကကညှံ့်

ူြျောွေး



ည်ကု

ရစောငှံ့်ကကညှံ့်ရလှံ့လော

ည် ရ ွေးရကောက်ပွဲစြံအုပ်ချြိုပ်

နုင်ငံရ ွေးအ ဘက်လုက်ြှုရှြည်ကု စုွေး ြ်ပူပန်ြှုြျောွေး ရှရနပေါ
ရ ွေးရကောက်ပွဲ ရကော်ြရှင်

ဆုင် ော အဆငှံ့် ရကော်ြရှင်တင်

ရ ွေးရကောက်ပွဲရနှံ့အတက်

ည်။

အကကံပပြိုချက်ြျောွေးအရနပဖငှံ့်

ဘော

ောရ ွေးနှငှံ့်

အပခောွေးကစစြျောွေးအရပေါ်

ရ ွေးရကောက်ပွဲရနှံ့တင် အချြိုွဲ့ရန ောြျောွေး၌ ြွဲရပွေးြှုနှငှံ့် အထူွေး
ခငှံ့်ြ ြည်ကု စုွေး ြ်ပူပန်ြှုြျောွေး ရှရနပေါ
ရစောငှံ့်ကကညှံ့်ရလှံ့လော

ြွဲဆနဒရင
ှ ြ
် ျောွေး


ူ ြျောွေးရှရနပခင်ွေး

ည်ဟု ရှင်ွေးပပ

ငှံ့်ပေါ

ြွဲဆနဒရှင်ြျောွေးအရနပဖငှံ့်

ည် ြွဲရပွေးြှုနှငှံ့် ြွဲရ တက်ြှုပဖစ်စဥ် အရပေါ် အြျောွေးလက်ခံနုင်ြှုအတက်

ရ ွဲ့ရပပောင်ွေးလုပ်

ော

ု ှံ့

ဆံုွေးပပွေး

နှစ် က်အတင်ွေး
တင်ွေးရပွေးပု ှံ့

ူြျောွေး၏

င်ွေးပေါ န် အကကံပပြိုလုပေါ

ြွဲစော င်ွေးြျောွေး၊

အြည်ြ

ရ

ညှံ့်

ြေယောြျောွေးနှငှံ့်
ြွဲရပွေးခငှံ့် ရှရအောင်

ော

ွေးပေါက အလုပ်ရှင်/ကကွေးကကပ်

ူနှငှံ့် တုင်ပင်ပပွေး

ည်။
ြွဲဆနဒရှင်ြျောွေး

ြြလပ်စောတင်

ပေါဝင်ရနပေါက

ည်။

နုင်ငံရ ွေးပေါတြျောွေးအရနပဖငှံ့်လည်ွေး

ြွဲဆနဒရှင်ြျောွေး၏

အခက်အခွဲြျောွေးကု

တတ်စြ်ွေး

ြျှ

ရပဖရှင်ွေးရပွေး န်

ည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲရနှံ့တင် ပဖစ်ပောွေးနုင်ရ

ော အကကြ်ွေးဖက်ြှုြျောွေးနှငှံ့် ြ

ြျောွေးနှငှံ့် ပူွေးရပေါင်ွေးရဆောင် က်ရပွေး န် အကကံပပြိုလုပေါ


နုင်ငံရ ွေးပေါတြျောွေး၊

လုအပ်

ု အကကံ
ပပြိုတင်ပပချက်ြျောွေး
ှံ့

အကူအညြျောွေး ရပွေးရစလုပေါ


ောွေးရ ောက်စစ်ရဆွေးပပွေး

ြှတ်တြ်ွေးယူထောွေးကကပေါ န်နှငှံ့်

ောွေးြျောွေးအုပ်စုလုက် ြွဲစော င်ွေးတင် ြပေါဝင်ရ

ချက်ချင်ွေးကနှံ့်ကက်ပေါ န် အကကံပပြိုလုပေါ

နင
ု င
် ရ
ံ ွေးပေါတြျောွေး

ြွဲစော င်ွေး

ည်။

ရနောက်ဆက်တွဲ ြွဲစော င်ွေးတင် ထညှံ့်



ည်။ ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်ြရှင်အရန ပဖငှံ့် ြွဲရံုဝန်ထြ်ွေးြျောွေးအောွေး

ရ ွေးရကောက်ပွဲရကော်ြရှင်ြျောွေး၊

ကကြိုွေးပြ်ွေးကကပေါ န် အကကံပပြိုလုပေါ

ရ

ပဖငှံ့် ြွဲရ တက်ြှုပဖစ်စဥ်အောွေး ရစောငှံ့်ကကညှံ့်ရလှံ့လော

ည်။

ကျန်ရှရ

အ ပ်ဖက်အဖွဲွဲ့အစည်ွေးြျောွေး



ည်။

ု အကကံ
ပပြိုတင်ပပချက်ြျောွေး
ှံ့

ရဆောင် က်ချက်ြျောွေးကု



ြူတည်၍

ညှံ့်အတက် ရ ွေးရကောက်ပွဲ ရကော်ြရှင်နှငှံ့် ရ ွေးရကောက်ပွဲ လံုပခံြိုရ ွေး

အဖွဲွဲ့ြျောွေးအရနပဖငှံ့် ြွဲဆနဒရှင်ြျောွေးကု အပပညှံ့်အဝကောကယ်ရပွေး န် အကကံပပြို လုပေါ

အရ ွေးကကွေး

ူြျောွေး အချြိုွဲ့ရန ောြျောွေးတင်

ု အကကံ
ပပြိုတင်ပပချက်ြျောွေး
ှံ့

အကကြ်ွေးဖက်ြှု ပပဿနောပဖစ်နုင်ရပခြျောွေးရှ


ူြျောွေး

ြောြှုြျောွေးရှပေါက

က်ဆုင် ော တောဝန်ရှ

ည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲ လေ် အောွေး ြှန်ကန်စော အတည်ပပြိုနုင် န် စင်ပပြိုင်ြွဲ လေ် စော င်ွေး

င်ွေးပခင်ွေး (PVT System)

ပပြိုလုပ် န် (

ယူပခင်ွေးြျောွေး ပပြိုလုပ် န်

အကကံပပြိုပေါ

ုြဟု
ှံ့ တ်) ြွဲရံုအ

ွေး

ွေးရှ

လေ်ြျောွေးကု ဓောတ်ပံုြှတ်တြ်ွေးြျောွေး

ည်။

2

ူ

