
 
 

 

၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်၊ တနင်လလာနနင်။့     ချက်ချင်းထုတ်ပြနင််နြးြါရနင််။ 

  

 

‘ကကားပြတ်နရွေးနကာက်ြွေဲကျင်းြမည့် လစ်လြ်မဲဆန္ဒနင်ယ်အားလုံးတွေင် နရွေးနကာက်ြွေဲပြစ်စဉမ်ျားကို 

နစာင့်ကကည့် နလ့လာမည်။ အထူးသပြင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဆနင််းစစ်နလ့လာမှု ကုိ ပြုလုြ်မည်။” 

 

 ရနင််ကနုင်် နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်နနင်။့ ကကားပြတ်နရွေးနကာက်ြွေဲကျင်းြမည့် လစ်လြ်လျက်ရိှနသာမဲဆန္ဒနင်ယ် (၁၉) နင်ယ်တွေင် 

နရွေးနကာက်ြွေဲ ပြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို PACE အြွေဲ မ့ှ နစာင့်ကကည့် နလ့လာမှုပြုလုြ်မည် ပြစ်သည်။ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း နှင့်ြတ်သက်၍ 

အထူးသပြင့် နကကညာပြသမည့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း၏အရည်အနသွေးကုိ ဆနင််းစစ်နလ့လာမှုများ ပြုလုြ်ရနင််ပြင်ဆင်ထားသည်။ 

 “မကကာခင် ကျင်းြနတာ့မဲ့ ကကားပြတ်နရွေးနကာက်ြွေဲနတွေဟာ မဲဆန္ဒနင်ယ်အနရအတွေကအ်ရ နင်ည်းတယ်ဆိုနြမယ့် 

ပြည်နထာင်စုနရွေးနကာက်ြွေဲနကာ်မရှင်ရဲ  ့ အမီှအခိကုင်းလွေတ်လြ်မှု၊ နကာ်မရှင်အြွေဲ ခ့ွေဲအဆင့်ဆင့်နတွေရဲ  ့ အရည်အနသွေးနင်ဲ  ့ သတင်း 

စီးဆင်းမှု၊ မဲဆွေယ်စည်းရုံးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များ၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုပခင်း၊ ကကိုတင်မဲနြးပခင်းနင်ဲြ့တ်သက်ပြီး ြွေင့်လင်းပမင်သာမှု၊ 

နရွေးနကာက်ြွေဲနနင် ့ စီမံခနင််ခ့ွေဲမှု၊ အရြ်ဘက်လူမှုအြွေဲ စ့ည်းများ၏ြါဝင်မှုနင်ဲ  ့ သတင်းအချက်အလက်များရယူမှု စတာနတွေနင်ဲြ့တ်သက်ပြီး 

နြးခဲ့တ့ဲအကကံပြုချက်နတွေကို ပြီးခဲ့တ့ဲတစ်နှစ်အတွေင်းမှာ ဘာနတွေကို ပြင်ဆင်နပြာင်းလဲပြီးပြီလဲ ဆိုတာကိတုိုင်းတာြိုန့င်ဲ  ့ ၂၀၂၀ခုနှစ် 

အနထွေနထွေနရွေးနကာက်ြွေဲ မတုိင်ခင်မှာ ဘာနတွေကို ထြ်ပြီး ပြင်ဆင်မှုနတွေပြုလုြ်ရမလဲဆိုတာကို သိရိှနိုင်ြိုအ့တွေက ် အလွေနင််အနရး 

ကကီးြါ တယ်”လုိ ့PACE အြွေဲ ရဲ့  ့အမှုနဆာင်ဒါရုိက်တာ စိုင်းရဲနကျာ်စွောပမင့်က ဆိုြါတယ်။ 

 

နစာင့်ကကည့်နလ့လာမည့် ပြစ်စဉ် 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နနင်တ့ွေင်ကျင်းြမည့် ကကားပြတ်နရွေးနကာက်ြွေဲများနှင့် ြတ်သက်၍ PACE အနနင်ပြင့် 

နရွေးနကာက်ြွေဲအကကိုကာလမှစတင်၍ 

(က) ကုိယ်စားလှယ်နလာင်းအမည်စာရင်းတင်သွေင်ပခင်း 

(ခ) မဲဆွေယ်စည်းရုံးနရးကာလ 

(ဂ) မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း နကကညာပြသမှုပြစ်စဉ် 

(ဃ) မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း အရည်အနသွေးဆနင််းစစ်နလ့လာမှု 

(င) မဲဆန္ဒနင်ယ်အတွေင်း ကကိုတင်မဲနြးပခင်း 

(စ) နရွေးနကာက်ြွေဲနနင် ့မဲနြးမှုပြစ်စဉ် 

(ဆ) မဲရလာဒ်များ စုနြါင်းနရတွေက်မှုပြစ်စဉ်များကိ ုနစာင့်ကကည့်နလ့လာမှုများ ပြုလုြ်သွေားမည်ပြစ်သည်။ 

 နရွေးနကာက်ြွေဲအကကိုကာလ နစာင့်ကကည့်နလ့လာနရးကို ပမိုန့င်ယ်နြါင်း (၂၂) ပမို န့င်ယ်တွေင် ကာလရှည် နစာင့်ကကည့် နလ့လာသူ 

(၃၀) ဉီးပြင့် နစာင့်ကကည့်နလ့လာမည်ပြစ်ပြီး၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း အရည်အနသွေးဆနင််းစစ်နလ့လာပခင်းကို ဆနင််းစစ်နလ့လာသ ူ(၈၀) ပြင့် 
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ဆနင််းစစ်နလ့လာသွေားမည်ပြစ်သည်။ နရွေးနကာက်ြွေကဲျင်းြသည့်နနင်တ့ွေင် ကာလတုိနစာင့်ကကည့်နလ့လာသူ  (၆၀၀)နကျာ်ပြင့် ကကားပြတ် 

နရွေးနကာက်ြွေဲ ကျင်းြမည့် ပမို န့င်ယ်နြါင်း (၂၂) ပမိုန့င်ယ်လုံးတွေင် ပခုံငုံနစာင့်ကကည့် နလ့လာမှုများပြုလုြ်သွေား မည်ပြစ်သည်။  

 

နစာင့်ကကည့်နလ့လာြုံနင်ည်းစနင်စ် 

 နရွေးနကာက်ြွေဲပြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး၏ အရည်အနသွေးကို ဓမ္မဌာန်င်ကျပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်းနသာ ဆန်င်းစစ်နလ့လာမှုများကို 

ပြုလုြ်နိုင်မည့် “Systematic Observation (နင်ည်းစနင်စ်ပြင့် နစာင့်ကကည့်နလ့လာပခင်း)” စနင်စ်ကို အသံုးပြုြါမည်။ ဉြမာအားပြင့် 

ဤနင်ည်းနင်ာသည် နကျးလက်နဒသနှင့်ပမို ပ့ြနဒသ၊ နရွေးနကာက်ြွေဲများ လွေယ်ကနူချာနမွှေစွောကျင်းြနိုင်သည့်နနင်ရာများနှင့် စိန်င်နခါ်မှုများ 

နှင့်ရင်ဆိုင်ရနသာနနင်ရာများစသည့်အနပခအနနင် နှစ်မျိုးစလုံးတွေင် နစာင့်ကကည့်နလ့လာသူများကိနုစလွှေတ်၍ နစာင့်ကကည့်နလ့လာ 

မှုများကိ ု ပြုလုြ်နစပခင်းြင်ပြစ်သည်။ ဤနင်ည်းစနင်စ်ကို နိုင်ငံနြါင်း (၅၀) နကျာ်ကလည်း အသုံးပြုကာ နစာင့်ကကည့်နလ့လာမှုများ 

ပြုလုြ်ခဲ့ကကပြီးပြစ်သည်။ 

 နစာင့်ကကည့်နလ့လာမှုကို တရားဝင်နဆာင်ရွေက်နိုင်ရနင််အလိုင့ှာ PACE၏ နစာင့်ကကည့်နလ့လာသူအားလုံးအတွေက် အသိ 

အမှတ်ပြုလွှောနှင့် သက်နသခံကဒ်ပြား နလျှောက်ထားပခင်းကို ပြည်နထာင်စုနရွေးနကာက်ြွေဲနကာ်မရှင်တွေင် စတင်နဆာင်ရွေက်နနင်ပြီ 

ပြစ်သည်။  

 

အြွေဲ အ့စည်းနနင်ာက်ခံအကျဉ်း 

 People’s Alliance for Credible Elections (PACE) သည် အစုိးရမဟုတ်နသာ လွေတ်လြ်သည့်ပြည်တွေင်း 

နရွေးနကာက်ြွေဲနစာင့်ကကည့်နလ့လာနရး အရြ်ဘက်အြွေဲ အ့စည်းတစ်ြွေဲ ပ့ြစ်သည်။ နရွေးနကာက်ြွေဲပြစ်စဉ်တွေင် ပြည်သူပြည်သားများ၏ 

အခွေင့်အနရးကိကုာကွေယ်ပခင်းနှင့် ပမနင််မာနုိင်ငံတွေင် ဒီမုိကနရစီအင်စတီကျုးရှင်းများ ြိုမုိအားနကာင်းခိုင်မာလာနရးကို ရည်မှနင််းကာ 

၂၀၁၃ခုနှစ်တွေင် ရနင််ကနုင််ပမို ၌့ စတင်တည်နထာင်ခဲ့ြါသည်။ 

 နရွေးနကာက်ြွေဲပြစ်စဉ် တစ်ခုလုံးကိ ု တစိုက်မတ်မတ်နလ့လာပြီး၊ နရွေးနကာက်ြွေဲပြစ်စဉ် ြွေင့်လင်းပမင်သာမှု၊ တာဝနင််ခံမှုနှင့် 

ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ြါဝင်နိုင်မှုအတွေက် နရွေးနကာက်ြွေဲနှင်ပြည်သူန့င်ီတိဆိုင်ရာ အသိြညာနြးလုြ်ငနင််းများ၊ နရွေးနကာက်ြွေဲ 

နစာင့်ကကည့်နလ့လာနရးနှင့် နရွေးနကာက်ြွေဲဆိုင်ရာပြုပြင်နပြာင်းလဲနရးတုိက့ို အဓိကထားနဆာင်ရွေကသ်ွေားမည်ပြစ်သည်။ PACE သည် 

လူအ့ခွေင့်အနရးကို တနင််ြိုးထားပြီးလုြ်ငန်င်းများကို အနကာင်အထည်နြာ်နဆာင်ရွေက်ရာတွေင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူအ့ခွေင့်အနရး 

နကကညာစာတမ်းြါ ပြဌာနင််းချက်များနှင့် အညီ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား-မ ခွေဲပခားမှုမရိှနစြဲ အနကာင်အထည် နြာ်နဆာင်ရွေကလ်ျက် 

ရိှြါသည်။ 

 ထိုအပြင် နိုင်ငံနြါင်း (၇၅) နိုင်ငံမှ ဘက်မလုိက်သည့် နရွေးနကာက်ြွေဲနစာင့်ကကည့်နလ့လာနရးအြွေဲ  ့အစည်းနြါင်း (၁၆၀) က 

သနဘာတူလက်မှတ်နရးထိုးထားသည့် “ဘက်မလိုက်နသာ နရွေးနကာက်ြွေဲနစာင့်ကကည့်နလ့လာနရးအြွေဲ မ့ျား လိုက်နင်ာရမည့် ကမ္ဘာလုံး  
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ဆိုင်ရာ နကကညာစာတနင််း (Declaration of Global Principles For Non-partisan Observation and Monitoring by Citizen 

Organizations)” ကုိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွေင် လက်မှတ်နရးထိုး ခ့ဲြါသည်။ သိုပ့ြစ်ြါ၍ PACE အနနင်ပြင့် နရွေးနကာက်ြွေဲနစာင့်ကကည့် 

နလ့လာနရးကို နဆာင်ရွေကရ်ာတွေင် အစိုးရအြါအဝင် မည့်သည့်နိုင်ငံနရးြါတီ၊ အြွေဲ အ့စည်းတစ်ခုကိုမှ ဘက်မလုိက်ြဲ နစာင့်ကကည့် 

နလ့လာ သွေားမည် ပြစ်သည်။  

 PACE အြွေဲသ့ည် ၂၀၁၅ အနထွေနထွေနရွေးနကာက်ြွေဲတွေင်လည်း ကာလရှည်နှင့် ကာလတုိ နစာင့်ကကည့်နလ့လာသူ (၂၀၀၀) 

နကျာ်ပြင့် နရွေးနကာက်ြွေဲပြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို နစာင့်ကကည့်နလ့လာမှုများပြုလုြ်ခ့ဲြါသည်။ 

 

 

ဆက်သွေယ်ရနင််။ 

စိုင်းရဲနကျာ်စွောပမင့် (syksmyint@pacemyanmar.org) 

ဟနင််စိုးထွေနင််း (hansoetun@pacemyanmar.org) 

နနင်ပခည် (neichiminn@pacemyanmar.org) 

ရုံးလိြ်စာ။ 

အမှတ် (၉၀)၊ အခန်င်း (7-A)၊ ကနင််လမ်းကွေနင််ဒို၊  

ကနင််လမ်း၊ လှိုင်ပမို န့င်ယ်၊ ရနင််ကနုင််။ 

+၉၅ ၉၂၅၃ ၃၇၉ ၄၄၂ 

https://www.facebook.com/PACEMyanmar 

www.pacemyanmar.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pacemyanmar.org          စာမျက်နှာ ၃ 
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