
 

ယ ုံကြည်ရသသောသရ ွေးသြောြ်ပ ွဲမ ောွေးသပေါ်သပေါြ်သရွေးပပည်သမူ ောွေးပွူေးသပေါငွ်ေးလှုပရ် ောွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ 

People’s Alliance for Credible Elections-PACE 

 

မဲဆန္ဒရှငစ်ာရင််းက ြေညာပြသမှု ကစာငေ့ ်ြေညေ့က်လေ့လာပြင််း 

ြထမရြေ်သတ္တ ြတ္က်တ္ ွေ့ ရှှိြျြေ်မျာ်း 

၂၀၁၇ ခုံန စ ်ဇနန်ဝေါရီလ ၁၃ ရြ် 

 

 

သအောြ်ပေါသ  ွဲ့ ရ ှိခ ြ်မ ောွေးသည ် ကြောွေးပဖ ်သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲြ ငွ်ေးပမည သ်နရောသေသမ ောွေးရ ှိ ြ ပန်ွေးသရ ွေးခ ယ်ထောွေးသည  ် ရပ်ြ ြ်န င   ်

သြ ွေးရ ောအုံပ်စုံ ၂၂ ခုံ  င ်၄ ရြ် ောြောလ (သဖသဖေ်ာဝေါရီလ ၂ ရြ်မ  ၅ ရြ်) အ  ငွ်ေး PACE အဖ ွဲွဲ့၏  ှိုံြ်ရှိုံြ်သစောင က်ြည သ်လ လော 

မှုမ ောွေးအသပေါ် အသပခခ ထောွေးပခငွ်ေးပဖစ်သည။် 

 

မဲဆန္ဒရှင်အသှိြညာကြ်းပြင််း 

People’s Alliance for Credible Elections-PACE အဖ ွဲွဲ့ မ သစောင က်ြည သ်လ လောသမူ ောွေးသည ် မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ 

အနီွေး ဝ ှိြ်ြှိုံသစောင က်ြည သ်လ လောရော  င ်သနရော ၅ သနရော ှိုံငွ်ေး  င ် ၄ သနရောထြ်ပှိုံပပီွေး မွဲဆနဒရ ငအ်သှိပညောသပွေးမှုဆှိုံငရ်ော ပစစညွ်ေး 

မ ောွေးြှိုံသ  ွဲ့ ရ ှိရသည။် သှိုံ  သသေ်ာမွဲဆနဒရ ငအ်သှိပညောသပွေးပခငွ်ေးန င   ် သြ်ဆှိုံငသ်သော အစညွ်ေးအသဝွေးမ ောွေးန င   ်သင ်န်ွေးမ ောွေးြှိုံမူ မညသ်ည ် 

သနရော  ငမ်  မသ  ွဲ့ရသခ ။ သစောင က်ြည သ်လ လောသမူ ောွေး အသနပဖင  ် မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသရော သနရောအနီွေး ဝ ှိြ်ြှိုံသော သစောင က်ြည  ်

သလ လောမှုမ ောွေး ပပြုလုံပ်ခွဲ  ကြသပဖင  ်မွဲဆနဒရ င ်အသှိပညောသပွေး ပခငွ်ေးဆှိုံငရ်ော သင ်န်ွေးမ ောွေးန င   ်အစညွ်ေးအသဝွေးမ ောွေးသည ်အပခောွေးသနရောမ ောွေး 

  င ်သဆောငရ် ြ် သြောငွ်ေး သဆောငရ် ြ်သနနှိုံငက်ြပခငွ်ေး လညွ်ေးပဖစ်နှိုံငပ်ေါသည။်  

အဓှိြအောွေးပဖင  ်

 သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၈၂% ( သကြညောပပသရော သနရော ၅ သနရော ှိုံငွ်ေး  င ်၄ သနရောသြ ေ်ာ  င)် သနရော  င ်မွဲဆနဒရ င ်

အသှိပညောသပွေးပခငွ်ေးဆှိုံငရ်ော ပစစညွ်ေးမ ောွေးြှိုံသ  ွဲ့ ရ ှိရပေါသည။် သှိုံ  သသေ်ာသကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၁၈% နီွေးပေါွေး  င ်

မညသ်ည  ်မွဲဆနဒရ ငအ်သှိပညောသပွေးပခငွ်ေးဆှိုံငရ်ောပစစညွ်ေးမ ောွေးြှိုံ  PACE အဖ ွဲွဲ့အသနပဖင  ်မသ  ွဲ့ရသခ ။ 

 သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၇၅% ခန  ်  င ်ပှိုံစ ောမ ောွေးန င   ်သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၂၄%   င ်လြ်ြမ်ွေး စောရ ြ် 

မ ောွေးြှိုံ PACE အဖ ွဲွဲ့သစောင က်ြည သ်လ လောသမူ ောွေးြ သ  ွဲ့ ပမငခ်ွဲ  ပေါသည။် သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၁၂%   င ်အသ ခ ွဲွဲ့စြ် 

မ ောွေးအသ ုံွေးပပြုပပီွေး အသှိပညောသပွေးလုံပ်ငန်ွေးမ ောွေးသဆောငရ် ြ်သနသညြ်ှိုံသ  ွဲ့ရပေါသည။် သစောင က်ြည သ်လ လောခွဲ  သည  ် ြောလ 



အ  ငွ်ေး  င ်မွဲဆနဒရ ငအ်သှိပညောသပွေးပခငွ်ေးန င   ်ပ ်သြ်သည  ်မည သ်ည အ်စညွ်ေးအသဝွေးမ ောွေးန င   ်သင ်န်ွေးမ ောွေးြှိုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ 

သစောင က်ြည  ်သလ လောသမူ ောွေးြ မသ  ွဲ့ ရ ှိရပေါ။ 

 သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ သနရောထြ်ဝြ်သြ ေ်ာ (၅၂%)   င ်မွဲဆနဒရ ငအ်သှိပညောသပွေး လုံပ်ငန်ွေးမ ောွေး သဆောငရ် ြ်သနသ ူ

မ ောွေးြှိုံမသ  ွဲ့ ရ ှိရသခ ။ သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ သ ုံွေးပ ုံ စ်ပ ုံ (၃၄%)  င ် သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲသြေ်ာမရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ ခ ွဲမ ောွေးြ 

မွဲဆနဒရ င ်အသှိပညောသပွေးလုံပ်ငန်ွေးမ ောွေးသဆောငရ် ြ်သနသညြ်ှိုံ သ  ွဲ့ ရ ှိခွဲ  ရပပီွေး သနရောမ ောွေး၏ ၁၈%   င ် အရပ်ဘြ်လူမှုအဖ ွဲွဲ့ 

အစညွ်ေးမ ောွေးြ အသှိပညောသပွေးလုံပ်ငန်ွေးမ ောွေးသဆောငရ် ြ်သနသညြ်ှိုံ သ  ွဲ့ ရ ှိခွဲ  ရပေါသည။် 

 

မဲစာရင််းက ြေညာပြသရာကေရာမျာ်း စီမံြေ ေ့်ြ ဲမှုန္ှင ေ့ ်လှိိုအြ်သညေ့ြ်စစည််းမျာ်း 

သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ စီမ ခန  ်ခ ွဲမှုဆှိုံငရ်ော လုံပ်ထ ုံွေးလုံပ်နညွ်ေးမ ောွေးြှိုံ နောွေးလညသ်ှိရ ှိနှိုံငရ်န်အ  ြ် သနရောမ ောွေး၏ အခငွ်ေးအြ ငွ်ေး၊ 

လှိုံအပ်သသော ပစစညွ်ေးမ ောွေးရ ှိ/မရ ှိ၊ ဖ င  လ် စ်ခ ှိန်၊ မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေးသဆောငရ် ြ်လှိုံသသော သပပောငွ်ေးလွဲမှုမ ောွေးြှိုံ  ောဝန်ရ ှိသမူ ောွေးြ လြ်ခ ပပြုမူ 

သဆောငရ် ြ်ရော  င ်ပပညသ်ထောငစ်ုံသရ ွေးသြောြ်ပ ွဲသြေ်ာမရ င၏် လုံပ်ထ ုံွေးလုံပ်နညွ်ေးမ ောွေးန င   ်အည ီသဆောငရ် ြ်ပခငွ်ေးရ ှိ/မရ ှိြှိုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ြ 

သစောင က်ြည သ်လ လောမှုမ ောွေးပပြုလုံပ်ခွဲ  ပေါသည။် 

 သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၉၅% သည ် သ ်မ  ်ထောွေးသည သ်န   (သဖသဖေ်ာဝေါရီ ၁ ရြ်)   ငစ် ငသ်ကြညောပပသခွဲ  ပပွီေး 

သစောင က်ြည သ်လ လောခွဲ  သည ြ်ောလ  စ်သလ ောြ်လ ုံွေး  ငလ်ညွ်ေး မွဲစောရငွ်ေးပပငဆ်ငပ်ဖည စ် ြ်မှုမ ောွေးြှိုံ လြ်ခ သဆောငရ် ြ်သပွေး 

သညြ်ှိုံ သ  ွဲ့ ရ ှိရပေါသည။်  

 သကြညောပပသရောသနရောအောွေးလ ုံွေး  င ်PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သစောင က်ြည သ်လ လောခ င  ရ်ရ ှိခွဲ  ပေါသည။် 

 သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၉၄%   ငလ်ှိုံအပ်သသော ပ ုံစ မ ောွေးအောွေးလ ုံွေးရ ှိကြပပွီေး မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးြှိုံ သကြညောပပသထောွေးသည ်

ြှိုံ သ  ွဲ့ရပေါသည။် 

 သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၇၇%   ငသ်ြ်ကြီွေးရ ယ်အှိုံမ ောွေး န င   ် မသန်စ မ်ွေးသမူ ောွေးအပေါအဝင ် မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေးအောွေးလ ုံွေး 

အလ ယ် ြူကြည ရ်ှုနှိုံငသ်စရန်အ  ြ် မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးြှိုံ ခငွ်ေးြ ငွ်ေးပပသထောွေးပေါသည။် 

 သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၉၄%   င ်ောဝန်ရ ှိသမူ ောွေး ရ ှိသနကြပပီွေး အဆှိုံပေါသနရောမ ောွေး၏ ၈၈%   င ်  ောဝန်ရ ှိသမူ ောွေးြ 

မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေးြှိုံ  န်ွေး ူညမီ  ြူညသီဆောငရ် ြ်သပွေးကြပေါသည။် 

န္ှိ ိုင်ငံကရ်းြါတ္ီမျာ်း၊ အရြ်ဘြေ်လူမှုအဖ ဲွေ့အစည််းမျာ်း ြါဝင်မှု 

သကြညောပပသသည သ်နရောအမ ောွေးစုံ  င ် မညသ်ည န်ှိုံငင်  သရွေးပေါ ီမ ောွေး၏ ောဝန်ရ ှိသမူ ောွေး  (သှိုံ  ) အရပ်ဘြ်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးမ ောွေး၏ 

သစ နော ဝန်ထမ်ွေးမ ောွေးြှိုံ သကြညောပပသသည  ်ပထမသ ငွ်ေးပ ်အ  ငွ်ေး  င ်မသ  ွဲ့ ရ ှိရသခ ။ 

 သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၈၆% ခန  ်  င ်မညသ်ည  ် နှိုံငင်  သရွေးပေါ ီ/ြှိုံယ်စောွေးလ ယ်သလောငွ်ေးမ ောွေး၏ြှိုံယ်စောွေးလ ယမ် ောွေးြှိုံ 

PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သ  ွဲ့ ရ ှိပခငွ်ေးမရ ှိပေါ။ 

 သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၇၈% ခန  ်  င ်မညသ်ည အ်ရပ်ဘြ်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးြှိုံမ  PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သ  ွဲ့ ရ ှိပခငွ်ေးမရ ှိပေါ။ 

 

မဲဆန္ဒရှင်မျာ်းလာကရာြေ် ြေညေ့ရ်ှု မှုန္ ှုေ််း န္ငှေ့် ပြင်ဆင်ကပြာင််းလဲမှုမျာ်းပြြုလိုြ်ရေ် ကတ္ာင််းြံပြင််း 

PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သစောင က်ြည သ်လ လောခွဲ  သသောသနရောမ ောွေး  င ် မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေး လောသရောြ်ကြည ရ်ှုမှုနှုန်ွေး အလ န်နညွ်ေးပေါွေးသညြ်ှိုံ သယဘုံယ  

အောွေး ပဖင သ်  ွဲ့ ရ ှိရပေါသည။် 



 သစောင က်ြည သ်လ လောခွဲ  သသောသနရောမ ောွေး၏ ၅၇%   ငမ်ညသ်ည မ်ွဲဆနဒရ ငြ်မ  ပပငဆ်ငသ်ပပောငွ်ေးလွဲမှုမ ောွေးပပြုလုံပ်ရနပ် ုံစ မ ောွေး င ်

သ ငွ်ေးသညြ်ှိုံ PACE အဖ ွဲွဲ့အသနပဖင  ်မသ  ွဲ့ ခွဲ  ရပေါ။ ၃၉%   င ် မွဲဆနဒရ ငအ်နညွ်ေးငယ် (၁-၁၀ ဦွေး) ြသော မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးြှိုံ 

ပပငဆ်ငသ်ပပောငွ်ေးလွဲမှုမ ောွေးပပြုလုံပ်ရန် ပ ုံစ မ ောွေးြှိုံ ငသ် ငွ်ေးခွဲ  ပေါသည။်  

 

ခြှိမ််းကပြာြေ်ပြင််းန္ငှေ့် ဝင်ကရာြေ်ကန္ာှြေ်ယှြေ်မှု 

လ ုံပခ ြုမှုရ ှိသသောပ ်ဝန်ွေးြ ငအ်သနအထောွေးသည ်မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေးလောသရောြ်ကြည ရ်ှုမှုနှုန်ွေး အနညွ်ေးအမ ောွေးအသပေါ် သြ်သရောြ်မှုရ ှိသစသည်  

အသရွေးပေါသသော အခ ြ်မ ောွေးအနြ်  စ်ခုံပဖစ်ပေါသည။် PACE အဖ ွဲွဲ့အသနပဖင  ် သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေးန င   ် အနီွေး စ်ဝ ှိြ ် င ်

 စ်စ ုံ စ်ရော ပခှိမ်ွေးသပခောြ်မှုမ ောွေး ရ ှိ/မရ ှိြှိုံ သစောင က်ြည သ်လ လောခွဲ  ပေါသည။် သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ အောွေးလ ုံွေးနီွေးပေါွေး  င ်

မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေးြှိုံ ပခှိမ်ွေး သပခောြ်ပခငွ်ေး (သှိုံ  )  ောဝန်န င  မ်သြ်ဆှိုံငသ်မူ ောွေးြ ဝငသ်ရောြ်သန ောြ်ယ ြ်မှုမ ောွေးြှိုံ PACE အဖ ွဲွဲ့အသနပဖင  ်

မသ  ွဲ့ ရ ှိပေါ။  

  သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ အောွေးလ ုံွေးနီွေးပေါွေး  င ်မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေးြှိုံ ပခှိမ်ွေးသပခောြ်မှုမ ောွေးအောွေး PACE အဖ ွဲွဲ့ြ မသ  ွဲ့ ရ ှိပေါ။ 

  သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ အောွေးလ ုံွေးနီွေးပေါွေး  င ် ောဝန်န င  မ်သြ်ဆှိုံငသ်မူ ောွေး၏ ဝငသ်ရောြ်သန ောြ်ယ ြ်မှုမ ောွေးြှိုံ PACE 

အဖ ွဲွဲ့ြ မသ  ွဲ့ ရ ှိရသခ ။ 

 

အ ြေံပြြုြျြေ်မျာ်း 

ပြညက်ထာငစ်ိုကရ ်းကြောြေ်ြ ဲကြော်မရှင ်

 မွဲဆနဒရ ငအ်သှိပညောသပွေးလုံပ်ငန်ွေးမ ောွေးန င   ် လှု ွဲ့သဆေ်ာသရွေးလုံပ်ငန်ွေးမ ောွေးြှိုံ သကြညောပပသမှုြ န်ရ ှိသနသသောရြ်မ ောွေး  င ် ပှိုံမှိုံ 

အရ ှိန်ပမြှင   ်သဆောငရ် ြ်ရန်။  

 သကြညောပပသမှုြှိုံ ရြ် ှိုံွေးသဆောငရ် ြ်မညဆ်ှိုံပေါြ သကြညောပပသမည အ်စီအစဉ် (သနရော၊ အခ ှိန်၊ နညွ်ေးလမ်ွေး) ပ ်သြပ်ပွီေး 

ပပညသ်လူူထုံ ြ ယ်ြ ယ်ပပန  ်ပပန  ်သှိရ ှိသစမည  ်အစီအမ မ ောွေးြှိုံ ထှိထှိသရောြ်သရောြ်သဆောငရ် ြ်ရန်။  

န္ှိိုငင်ကံရ်းြါတ္မီျာ်း 

 မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေး မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေး သ ောွေးသရောြ်ကြည ရ်ှုစစ်သဆွေးပပီွေး လှိုံအပ်ပေါြ ပပငဆ်ငပ်ဖည စ် ြ်မှုမ ောွေး လုံပ်သဆောငက်ြရန် 

အ  ြ်  ှိုံြ်  န်ွေးနှိုံွေးသဆေ်ာမှုမ ောွေး၊ အသှိပညောသပွေးမှုမ ောွေးြှိုံ  ှိုံွေးပမြှင  သ်ဆောငရ် ြ်ကြရန်။ 

ပြညတ်္ င််းအရြ်ဘြေ်လူမှုအဖ ဲွေ့အစည််းမျာ်း 

 မွဲဆနဒရ ငအ်သှိပညောသပွေးလုံပ်ငန်ွေးမ ောွေး အောွေးနညွ်ေးသနသသွေးသည သ်နရောသေသမ ောွေးြှိုံရ ောသဖ ြော လှု ွဲ့သဆေ်ာပညောသပွေးမှုလုံပ်ငန်ွေးမ ောွေး 

ပှိုံမှိုံအရ ှိန်အဟုံန်ပမြှင  သ်ဆောငရ် ြ်သ ောွေးရန်။ 

 

ကစာငေ့် ြေညေ့က်လေ့လာမှုေည််းော 

၂၀၁၇ ခုံန စ် သဖသဖေ်ာဝေါရီလ ၁ ရြ်ြစ ငသ်ည  ်မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေး သကြညောပပသမှုပဖစ်စဉ်ြှိုံ သစောင က်ြည သ်လ လောရန်အ  ြ် PACE 

အဖ ွဲွဲ့ြ ြောလရ ညသ်စောင က်ြည သ်လ လောသ ူ ၂၂ ဦွေးြှိုံ  ကြောွေးပဖ ်သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲြ ငွ်ေးပမည သ်ေသမ ောွေးရ ှိ ရပ်ြ ြ်န င   ်သြ ွေးရ ောအုံပစ်ုံ ၂၂ 



ခုံြှိုံ သစလွှ ်ခွဲ  ပေါသည။် သဖသဖေ်ာဝေါရီလ ၁ ရြ်မ  ၁၄ ရြ်အ  ငွ်ေး PACE သစောင က်ြည သ်လ လောသ ူစ်ဦွေးစီသည ်၎ငွ်ေး ှိုံ   ောဝန်ြ ရော 

မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသသည သ်နရောမ ောွေး  င ်သကြညောပပသမှုပဖစ်စဉ်ြှိုံ သစောင က်ြည သ်လ လောကြမညပ်ဖစ်သည။် သစောင က်ြည သ်လ လောသ ူ

အောွေးလ ုံွေးြှိုံ မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးပပငဆ်ငပ်ဖည စ် ြ်သည ပ်ဖစ်စဉ်၊ ပေါ ီစ ွဲြငွ်ေးသည  ် သစောင က်ြည သ်လ လောသမူ ောွေး၏ ြ င ဝ် ်မ ောွေး၊ 

သစောင က်ြည  ် သလ လောမှုဆှိုံငရ်ောပ ုံစ မ ောွေးပဖည စ် ြ်ပခငွ်ေး၊ အခ ှိန်န င   ်စ်သပပွေးည ီ PACE ရန်ြုံန်ရ ုံ ွေးသှိုံ   သ ငွ်ေး ပပန်လညသ်ပွေးပှိုံ  ပခငွ်ေး 

စသည ်ှိုံ  န င   ်သြ်ဆှိုံင ်သသော အသကြောငွ်ေးအရောမ ောွေးြှိုံ ၂၀၁၇ ခုံန စ် ဇန်နဝေါရီအသစောပှိုံငွ်ေး  င ်ရန်ြုံန်ပမှိြု ွဲ့ ၌ သငက်ြောွေးသပွေးခွဲ  ပေါသည။်  

မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးသကြညောပပသမှုပဖစ်စဉ်ြှိုံ သစောင က်ြည သ်လ လောရော  င ်လုံပ်ငန်ွေးစဉ်၏ အရညအ်သသ ွေးြှိုံသောသစောင က်ြည သ်လ လောမှုပပြု 

လုံပ်ခွဲ  ပပီွေး မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေးန င   ် ပ ်သြ်သည သ် ငွ်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောွေး၏  ှိြ မ န်ြန်မှု (သှိုံ  ) မညသ်မူ ောွေးမွဲစောရငွ်ေး  င ် မပေါဝငဘ်ွဲ 

ြ န်ရ ှိခွဲ  သညြ်ှိုံ သလ လောမှုမ ောွေး မပပြုလုံပ်ခွဲ  ပေါ။ အထူွေးသပဖင  ် မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေးပေါဝငမ်ှုအ ှိုံငွ်ေးအ ော၊ သြေ်ာမရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ ခ ွဲအသွီေးသွီေး၏ 

စ မ်ွေးသဆောင ် နှိုံငမ်ှုန င   ် လုံပ်ထ ုံွေးလုံပ်နညွ်ေးမ ောွေး၏ အဆငသ်ပပသခ ောသမ ွဲ့ မှု န င   ် ပေါ ီမ ောွေးမ   ောဝန်ရ ှိသမူ ောွေးရ ှိသနမှု  ှိုံ  ြှိုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ြ 

သစောင က်ြည သ်လ  လောမှုမ ောွေးပပြုလုံပ်ခွဲ  ပေါသည။် PACE အဖ ွဲွဲ့၏ ြောလရ ညသ်စောင က်ြည သ်လ လောသ ူစ်ဦွေးခ ငွ်ေးစီြှိုံ အဖ ွဲွဲ့ မ  သ ်မ  ် 

သပွေးထောွေး သသော မွဲစောရငွ်ေးပပသရော သနရော စ်ခုံစီ  င ်ပဖစ်စဉ် စ်ခုံလ ုံွေးြှိုံ သစောင က်ြည သ်လ လောရန်အ  ြ် သကြညောပပသမည  ် အခ ှိန် 

ြောလ သ ီငွ်ေး ၂ ပ ်   င ်၈ ရြ်  ောဝန်သပွေးအပ်ထောွေးပေါသည။် 

အဖ ဲွေ့ကောြေ်ြံအြေျဉ်း 

အဖ ဲွေ့အစည််းကောြေ်ြံအြေျဉ်း။ ယ ုံကြညရ်သသောသရ ွေးသြောြ်ပ ွဲမ ောသပေါ်သပေါြ်သရွေးပပညသ်မူ ောွေးပူွေးသပေါငွ်ေးလှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ (People’s 

Alliance for Credible Elections-PACE) သည ် လ  ်လပ်ပပီွေးအမ ီအခှိုံြငွ်ေးသည  ် အစှိုံွေးရမဟုံ ်သသော ပပည ် ငွ်ေးသရ ွေးသြောြပ် ွဲ 

သစောင က်ြည  ် သလ လောသည အ်ဖ ွဲွဲ့ ပဖစ်သည။် သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲပဖစ်စဉ်ပ င  လ်ငွ်ေးပမငသ်ောမှု၊  ောဝန်ခ မှုန င   ် နှိုံငင်  သောွေးမ ောွေး၏ပေါဝငခ် င  ပ်ှိုံမှိုံ ှိုံွေး 

 ြ်ပမြှင  လ်ောသစရန် နှိုံငင်  သောွေးအခ င  အ်သရွေးအသှိပညောသပွေးပခငွ်ေး၊ သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲသစောင က်ြည သ်လ လောပခငွ်ေးန င   ် သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲပပြုပပင ်

သပပောငွ်ေးလွဲသရွေးြှိုံ သဆောငရ် ြ် လ ြ်ရ ှိပေါသည။်  

ဆြေ်သ ယ်ရေ် 

မကေပြည။် ၀၉ ၇၉၇၉ ၆၉၆၉ ၄၊ neichiminn@pacemyanmar.org၊  

၉၀၊ ၇-ကအ၊ ြေေ်လမ််းြေ ေ်ဒ ှိို၊ ြေေ်လမ််း၊ လှုှိငခ်မှိြု ွေ့ေယ်၊ ရေ်ြေိုေ် 

https://www.pacemyanmar.org 

https://www.facebook.com/PACEMyanmar/ 
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