
 

ယ ုံကြညရ်သသောသရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ောွေးသပေါ်သပေါြသ်ရွေးပပညသ်မူ ောွေးပူွေးသပေါငွ်ေးလှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ 

People’s Alliance for Credible Elections-PACE 

 

မဲဆန္ဒရှငစ်ာရင််းပ ြုစုပြင််းလလေ့လာမှု စစ်တမ််း 

ကနဦ်းလတ ွေ့ ရှှိြျက်အစီရငြံ်စာ  

၂၀၁၇ ခုံန စ ်သဖသဖော်ဝေါရီလ ၁၃ ရြ ်(တနလလောသန ေ့)၊ ရနြ်ုံန ်

 

၂၀၁၇ ခုံန စ ်ဧပပီလ ၁ ရြ ်ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ောွေးပပြုလုံပ်မညေ့သ်ေသမ ောွေးတ င ်မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးန ငေ့ ်မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးပပြုစုံပခငွ်ေး ပဖစစ်ဉ်အသပေါ် 

န ုံငင် သောွေးမ ောွေး၏ သသ ောထောွေးအပမငမ် ောွေး န ငေ့ ် ပတသ်ြပ်ပီွေး PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သလေ့လောမှုစစတ်မွ်ေး တစခ်ုံြ ုံ ၂၀၁၇ ခုံန စ ် ဇနန်ဝေါရီလသန ောငွ်ေး 

ပ ုံငွ်ေးတ ငသ်ြောြယ်ခူွဲေ့ပေါသည။် သအောြပ်ေါအခ ြမ် ောွေးသည ်သလေ့လောမှုစစတ်မွ်ေး၏သတ ွဲ့ ရ  ခ ြအ်ခ  ြု ွဲ့ ပဖစပ်ေါသည။် 

ကကာ်းပြတလ်ရ ်းလကာက ် ဲန္ငှေ့ ်တသ်ကပ် ီ်းသှိရှှိမှု 

မွဲသပွေးသညေ့ ်မွဲဆနဒရ ငပ်မောဏ အနညွ်ေးအမ ောွေးသည ်ြ ငွ်ေးပမညေ့က်ြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲအတ ြ ်အဓ ြြ သသော ပပူနစ်ရောတစခ်ုံ ပဖစသ်ည်။ 

ထ ုံ ေ့သကြောငေ့က်ြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲြ ငွ်ေးပမညေ့သ်ေသမ ောွေးရ   ပပညသ်မူ ောွေး၏ ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲန  ငေ့ပ်တသ်ြသ်ညေ့ ်သ ရ  မှုြ ုံတ ုံငွ်ေးတောရန ်

သလေ့လောမှုမ ောွေးပပြုလုံပ်ခွဲေ့ပေါသည။်  

 PACE အဖ ွဲွဲ့ စစတ်မ်ွေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ ဧပပီလတ င ်ဤပမ ြု ွဲ့နယ၌် ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲရ  တောြ ုံ သ ပေါသလောွေးဟုံ သမွေးပမနွ်ေးရော 

တ င ် သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ သ ုံွေးပ ုံ န စပ် ုံနွီေးပေါွေး (၆၂%) ြသ ရ  ပေါသညဟ်ုံသပဖဆ ုံပေါသည။် သပဖဆ ုံသမူ ောွေးထွဲတ င ် ပမ ြု ွဲ့ ပပမ  သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ 

၆၈%ြ ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲြ ငွ်ေးပမညြ် ုံသ ရ  ကြပပီွေး သြ ွေးလြမ် သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ ၅၄% ြသော သ ရ  ကြပေါသည။် သပဖဆ ုံသ ူ

အမ  ြုွေးသောွေးမ ောွေး၏ ၇၀% ြကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲြ ငွ်ေးပမညြ် ုံသ ရ  ပပီွေး သပဖဆ ုံသအူမ  ြုွေးသမွီေး မ ောွေး၏ ၅၄% ြသောသ ရ  ကြသည။် 

 

“ဧပပီလမ ော ေပီမ ြုွဲ့နယထ်ွဲမ ောကြောွေးပဖတ်သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲရ  တောြ ုံ သ ပေါသလောွေး” 

တစအ်ှိမ်တကဆ်င််းမဲဆန္ဒရှငစ်ာရင််းလကာကယ်မူှု 

65%
73%

55%

28%
20%

38%

အ ားလ  ား ၿမ ိဳ႕ျပ ေက ားလက္

ျက ားျ ျ္ေသာားေက ကပ္ာက္ ပ ္ဲပျတ္ကပ္တ သ ပမႈ

တ သ ပတသည္ မတ ပါ



ပပညသ်ထောငစ်ုံသရ ွေးသြောြပ် ွဲသြော်မရ ငသ်ည် ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ောွေးြ ငွ်ေးပမညေ့ ် ပမ ြု ွဲ့နယ ် ၂၂ ပမ ြု ွဲ့နယတ် င ်တစအ် မတ်ြဆ်ငွ်ေး မွဲဆနဒရ င ်

စောရငွ်ေးသြောြယ်မူှုြ ုံ ပပီွေးခွဲေ့သညေ့န်  စ ်န ုံဝင ်ောလတ ငသ်ဆောငရ် ြခ်ွဲေ့ပေါသည။် တစအ် မတ်ြဆ်ငွ်ေးမွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေး သြောောြယ်မူှုန ငေ့ ်ပတသ်ြ ်

ပပီွေး န ုံငင် သောွေးမ ောွေး၏ အပမငသ်သ ောထောွေးမ ောွေး၊ သ ရ  မှုန ငေ့ ်ပေါဝငသ်ဆောငရ် ြမ်ှုမ ောွေးြ ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သလေ့လောဆနွ်ေးစစခ်ွဲေ့ပေါသည။်  

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မ်ွေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ”ပပီွေးခွဲေ့တွဲေ့န ုံဝင ်ောလမ ော “ပပညသ်ထောငစ်ုံသရ ွေးသြောြပ် ွဲသြော်မရ ငြ် တစအ် မတ်ြ ် ဆငွ်ေး 

မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးပပြုစုံခွဲေ့ပေါတယ။် အွဲေေါြ ုံကြောွေးမ ပေါသလောွေး။” ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ်သပဖဆ ုံသ ူသ ုံွေးပ ုံ န စပ် ုံ (၆၅%) ြ ကြောွေးမ  ပေါသည် 

ဟုံသပဖဆ ုံခွဲေ့ပေါသည။် သြ ွေးလြန် ငေ့ပ်မ ြု ွဲ့ ပပနှု ငွ်ေးယ ဉ်ကြညေ့သ်သောအခေါတ င ် ပမ ြု ွဲ့ ပပမ သပဖဆ ုံသမူ ောွေးြ သြ ွေးလြမ်  သပဖဆ ုံသမူ ောွေးထြ် 

ကြောွေးမ သညဟ်ုံ သပဖဆ ုံသပူ ုံမ ုံမ ောွေးပပောွေးပေါသည။်  ပမ ြု ွဲ့ ပပမ  သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ ၇၃% ြကြောွေးမ ပေါသညဟ်ုံသပဖဆ ုံပပီွေး သြ ွေးလြမ်  

သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ ၅၅% ြသော ကြောွေးမ ပေါသညဟ်ုံ သပဖဆ ုံပေါ။ သ ုံ ေ့သသော်လညွ်ေး သပဖဆ ုံသ ူအမ  ြုွေးသောွေးန ငေ့ ်အမ  ြုသမွီေးမ ောွေး  အကြောွေးတ ငမ် ူ

ပခောွေးနောွေးမှုမရ  ပေါ။ သပဖဆ ုံသအူမ  ြုွေးသောွေးမ ောွေး၏ ၆၆% ြ ကြောွေးမ ပေါသည်ဟုံ သပဖဆ ုံပပီွေး သပဖဆ ုံသအူမ  ြုွေးသမွီေးမ ောွေး၏ ၆၅% ြလညွ်ေး 

ကြောွေးမ ပေါသညဟ်ုံသပဖဆ ုံခွဲေ့ကြပေါသည။်  

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးမ  “တစအ် မတ်ြဆ်ငွ်ေး မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးပပြုစုံတုံနွ်ေးြ သငေ့ရ်ွဲ ေ့အ မြ် ုံသရော လောသရောြခ်ွဲေ့ 

ပေါသလောွေး” ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ်သပဖဆ ုံသမူ ော၏အမ ောွေးစုံ (၅၅%)ြ ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏အ မြ် ုံ လောသရောြခ်ွဲေ့ပေါသညဟ်ုံသပဖဆ ုံခွဲေ့ကြပေါ သည။် 

သြ ွေးလြန် ငေ့ ် ပမ ြု ွဲ့ ပပနှု ငွ်ေးယ ဉ်ပေါြ သြ ွေးလြမ် သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ထြဝ်ြသ်အောြ ် (၄၅%)ြ ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏အ မြ် ုံ လောသရောြခ်ွဲေ့ပေါ 

သညဟ်ုံသပဖဆ ုံခွဲေ့ကြပပီွေး ပမ ြု ွဲ့ ပပမ သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏သ ုံွေးပ ုံန  စပ် ုံနွီေးပေါွေး (၆၂%)ြ လောသရောြခ်ွဲေ့ပေါသညဟ်ုံသပဖဆ ုံခွဲေ့ကြ သည။်  

 

“တစအ် မတ်ြဆ်ငွ်ေး မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးပပြုစုံတုံနွ်ေးြ သငေ့ရ်ွဲ ေ့အ မြ် ုံသရော လောသရောြခ်ွဲေ့ ပေါသလောွေး” 

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မွ်ေးသြောြယ်ူသမူ ောွေးြ “တစအ် မတ်ြဆ်ငွ်ေးမွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးလောသရောြသ်ြောြယ်တူုံနွ်ေးြ မွဲစောရငွ်ေးမ ော 

ပေါတွဲေ့သငေ့ရ်ွဲ ေ့အခ ြအ်လြသ်တ ြ ုံ အသပပောငွ်ေးအလွဲလုံပ်ခွဲေ့ပေါသလောွေး” ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ် သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ အောွေးလ ုံွေးနွီေးပေါွေး (၉၂%)ြ 

မညသ်ညေ့ပ်ပငဆ်ငသ်ပပောငွ်ေးလွဲမှုမ ောွေးြ ုံမ  မပပြုလုံပ်ခွဲေ့ပေါဟုံသပဖဆ ုံပေါသည်။ ပမ ြု ွဲ့ ပပန ငေ့သ်ြ ွေးလြ၊် အမ  ြုွေးသောွေးန ငေ့ ်အမ  ြုွေးသမွီေးမ ောွေးအကြောွေး 

တ င ်သပဖဆ ုံမှုန ငေ့ ်ပတသ်ြပ်ပီွေး သ သောထငရ် ောွေးသသောပခောွေးနောွေးမှုမရ  ပေါ။ 

မဲဆန္ဒရှငစ်ာရင််းလကကညာပ သမှုန္ငှေ့ ်တသ်ကပ် ီ်း သှိရှှိမှု၊ သတင််းအရင််းအပမစ်၊ န္ှိငုင်သံာ်းမျာ်း၏  ါဝငမ်ှုသလ ာထာ်း 

၂၀၁၅ သရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ောွေးအတ ြ ်မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးသကြညောပပသခွဲေ့ရောတ င ်လအူနညွ်ေးငယြ်သော သြဆ် ုံငရ်ောသြော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ ခ ွဲရ ုံ ွေး မ ောွေး သ ုံ ေ့သ ောွေး 

သရောြပ်ပီွေး ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏မွဲစောရငွ်ေးအခ ြအ်လြမ် ောွေးြ ုံ စစသ်ဆွေးမှုမ ောွေးပပြုလုံပ်ခွဲေ့ကြပေါသည။် ထ ုံ ေ့သကြောငေ့ ်PACE အဖ ွဲွဲ့အသနပဖငေ့ ်လောမညေ့က်ြောွေးပဖတ ်

သရ ွေးသြောြပ် ွဲတ ငလ်ညွ်ေး မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးသကြညောပပသမှုန ငေ့ပ်တသ်ြပ်ပီွေး န ုံငင် သောွေးမ ောွေး၏သ ရ  မှုြ ုံ တ ုံငွ်ေးတောန ုံငရ်န ် သလေ့လောမှုမ ောွေး ပပြုလုံပ် 

ခွဲေ့သည။်  

55%
62%

45%
36%

27%

48%

9% 11%
6%

အ ားလ  ား ၿမ ိဳ႕ျပ ေက ားလက္

ျစ္အ မ္ျက္ဆ ာ္းမကဆ္ႏသပ ္စ သ ာ္းေက ကာ္ကျ  ္ားျာ ္ပါြ ္မႈ

ပါြ ္တသည္ မပါြ ္ပါ မတ ပါ



 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ “ ပပညသ်ထောငစ်ုံသရ ွေးသြောြပ် ွဲသြော်မရ ငြ် သဖသဖော်ဝေါရီလမ ော မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသမှု 

ပပြုလုံပ်ဖ ုံ ေ့ရ  ပေါတယ။် အွဲေေါနွဲ ေ့ပတသ်ြပ်ပီွေး ကြောွေးမ ပေါသလောွေး” ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ် သပဖဆ ုံသ ူ ဆယဦ်ွေးတ င ် သလွေးဦွေး (၄၁%) ြသော 

ကြောွေးမ ပေါသည ်ဟုံသပဖဆ ုံခွဲေ့ပပီွေး သပဖဆ ုံသတူစဝ်ြသ်ြ ော်ခန ေ့ ်(၅၁%) ြ မကြောွေးမ ပေါဟုံ သပဖဆ ုံခွဲေ့ပေါသည။်  

 

“ပပညသ်ထောငစ်ုံသရ ွေးသြောြပ် ွဲသြော်မရ ငြ် သဖသဖော်ဝေါရီလမ ော မွဲစောရငွ်ေးသကြညော ပပသမှုပပြုလုံပ်ဖ ုံ ေ့ရ  ပေါတယ။်အွဲေေါနွဲ ေ့ပတသ်ြ်ပပီွေး 

ကြောွေးမ ပေါသလောွေး” 

 

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ “မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသမယေ့အ်သကြောငွ်ေးြ ုံ  ယလ် ုံသ ပေါသလွဲ” ဟုံဆြလ်ြသ်မွေးပမနွ်ေး 

ရောတ င ်သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ ၃၉% ြ ရုံပပ်မငသ် ကြောွေးမ တဆငေ့ ်သတငွ်ေးအခ ြအ်လြမ် ောွေးရရ  သညဟ်ုံသပဖဆ ုံပေါသည။် သြ ွေးလြမ်  

သပဖဆ ုံသမူ ောွေးသည ်သတငွ်ေးအခ ြအ်လြမ် ောွေးြ ုံ ရုံပ်ပမငသ် ကြောွေးန ငေ့ ် သရေယီ ုံတ ုံ ေ့မ တဆငေ့ ် ပ ုံမ ုံရရ  သည ် (ရုံပ်ပမငသ် ကြောွေးမ  ၄၄%၊ 

သရေယီ ုံမ  ၂၁%)။ ပမ ြု ွဲ့ ပပမ သပဖဆ ုံသမူ ောွေးသည ်သတငွ်ေးအခ ြအ်လြ်မ ောွေးြ ုံ ရုံပ်ပမငသ် ကြောွေးန ငေ့ ်သတငွ်ေးစော/ဂ ောနယတ် ုံ ေ့ (ရုံပ်ပမငသ်  

ကြောွေးမ  ၃၉%၊ သတငွ်ေးစော/ဂ ောနယမ် ၁၅%) မ တဆငေ့ရ်ရ  သညြ် ုံ သတ ွဲ့ရပေါသည။် 

 

“မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသမယေ့အ်သကြောငွ်ေးြ ုံ  ယလ် ုံသ ပေါသလွဲ” 

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မွ်ေးသြောြယ်ူသမူ ောွေးြ “မွဲစောရငွ်ေးသ ောွေးသရောြက်ြညေ့ရ်ှုစစသ်ဆွေးဖ ုံ ေ့အစအီစဉ်ရ  ပေါသလောွေး”ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ်သပဖဆ ုံ 

သမူ ောွေး၏သ ုံွေးပ ုံန  စပ် ုံနွီေးပေါွေး (၆၃%)ြ ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့မွဲစောရငွ်ေးအခ ြအ်လြမ် ောွေးြ ုံ မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသသညေ့အ်ခေါ သ ောွေး သရောြစ်စသ်ဆွေး 

41%
46%

34%

51%
47%

56%

8% 7% 9%

အ ားလ  ား ၿမ ိဳ႕ျပ ေက ားလက္

မကဆ္ႏသပ ္စ သ ာ္းေ ကသည ျပတမႈက  တ သ ပမႈ

 က ားမ ပါတသည္ မ က ားမ ပါ မတ ပါ

39%

11%

12%

7%

2%

13%

37%

5%

15%

5%

1%

11%

44%

21%

4%

10%

3%

16%

သ ပ္ျမ ္တ  က ား

ေသရဒာ  

တျ ္ားစ /ဂ  နာ္

အစသည္ားအေြား/တ ္ျန္ား/အလ ပ္သ  ေဆာားေ္ာားပာက

ပ  စျ 

ေက ္မသပ ္အ ာကြ ာက

မကစ သ ္ားေ ကသည ျပတမႈက  တ သ ပပ  

အ ားလ  ား ၿမ ိဳ႕ျပ ေက ားလက္



ရန ် အစအီစဉ်ရ  သည ် ဟုံသပဖဆ ုံပေါသည။် ဆြလ်ြ၍်  “ ောအတ ြသ်ကြောငေ့မ်ွဲစောရငွ်ေးသ ောွေးကြညေ့ရ်တောလွဲ” ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ်

သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ တစဝ်ြန်ွီေးပေါွေး (၄၅%)ြ “မွဲစောရငွ်ေးအမညပ်ေါ/မပေါ မသသခ ောလ ုံ ေ့” ဟုံသပဖဆ ုံပေါသည။်  

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မ်ွေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ “အခ ြအ်လြသ်တ ြ ုံ  ယလ် ုံနညွ်ေးနွဲ ေ့ ကြညေ့ရ်ှုစစသ်ဆွေးဖ ုံ ေ့စစီဉ်ထောွေးပေါသလွဲ” ဟုံ 

သမွေးပမနွ်ေးရောတ င ် သပဖဆ ုံသငူေါွေးဦွေးတ င ် သလွေးဦွေး (၈၅%)ြ မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသသညေ့သ်နရောတ င ် ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏အမညြ် ုံ ကြညေ့ရ်ှု 

စစသ်ဆွေးရန ် စ တြ်ွူေးထောွေးပေါသည ် ဟုံသပဖဆ ုံပပီွေး သပဖဆ ုံသ၏ူ ၄% (၂၅ ဦွေးတ င ် ၁ ဦွေး)ြ Online/အငတ်ောနြမ်  တစဆ်ငေ့က်ြညေ့ရ်ှု 

စစသ်ဆွေးရန ်စ တြ်ွူေးထောွေးပေါသည ်ဟုံသပဖဆ ုံပေါသည။် ဆြလ်ြပ်ပီွေး “မွဲစောရငွ်ေး ယသ်နရောမ ော သ ောွေးသရောြ ်ကြညေ့ရ်ှုရမယဆ် ုံတော ြ ုံသ  

ပေါသလောွေး” ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ်သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏တစဝ်ြန်ွီေးပေါွေး (၄၆%)ြ ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏အမညမ် ောွေးြ ုံ မညသ်ညေ့သ်နရောတ င ်သ ောွေးသရောြ ်

ပပီွေးကြညေ့ရ်ှုစစသ်ဆွေးရမညြ် ုံ မသ ပေါဟုံသပဖဆ ုံပေါသည။် 

 

“မွဲစောရငွ်ေးသ ောွေးသရောြက်ြညေ့ရ်ှုစစသ်ဆွေးဖ ုံ ေ့အစအီစဉ်ရ  ပေါသလောွေး” 

မဲဆန္ဒရှငစ်ာရင််းန္ငှေ့ ် တသ်က်သညေ့  ်သလ ာထာ်းအပမင ်

မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးန ငေ့ ်ပပငဆ်ငပ်ဖညေ့စ် ြသ်ညေ့လ်ုံပ်ငနွ်ေးစဉ်ြ ုံ ပပည်သလူူထုံ၏သသ ောထောွေးအပမငမ် ောွေးြ ုံ နောွေးလညသ် ရ  န ုံငရ်နအ်တ ြ ်PACE အဖ ွဲွဲ့  

စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးသည ် သပဖဆ ုံသမူ ောွေးအောွေး ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏အမညမ် ောွေး မွဲစောရငွ်ေးတ ငပ်ေါ/မပေါန ငေ့ ် မညသ်ညေ့န်ညွ်ေးပဖငေ့ ် မွဲစောရငွ်ေးတ င ် အမည ်

ပေါဝငသ်နသညြ် ုံ သမွေးပမနွ်ေးခွဲေ့ပေါသည်။  

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ “မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးမ ော သငေ့ရ်ွဲ ေ့အမညပ်ေါပေါသလောွေး” ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ်သပဖဆ ုံသ ူသလွေးဦွေးတ ုံငွ်ေး 

တ င ်သ ုံွေးဦွေး (၇၅%) ြ ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏ အမညမ် ောွေးမွဲစောရငွ်ေးတ င ်ပေါရ  သညြ် ုံ ယ ုံကြညက်ြပေါသည။် သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ ၁၅%ြ မွဲစောရငွ်ေး 

တ ငအ်မညပ်ေါဝငပ်ခငွ်ေး ရ  /မရ  ြ ုံ မသ ပေါဟုံ သပဖဆ ုံကြသည။်  

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ “သငေ့ရ်ွဲ ေ့အမည ်မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးမ ော  ယလ် ုံနညွ်ေးနွဲ ေ့ပေါဝင ်သနတယဆ် ုံတောသပပောပပပေါ လောွေး”  

ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ်သပဖဆ ုံသအူမ ောွေးစုံ (၅၈%) ြ ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏အမညမ် ောွေး အလ ုံသလ ောြပ်ေါဝငသ်နသညဟ်ုံ သပဖဆ ုံပေါ သည။် အဆ ုံပေါ 

အပမငသ်သ ောထောွေးမ ော သြ ွေးလြသ်ေသမ ောွေးတ င ်ပ ုံရ  ပေါသည။် သြ ွေးလြန် ငေ့ပ်မ ြု ွဲ့ ပပနှု ငွ်ေးယ ဉ်ကြညေ့သ်သော အခေါတ င ်သြ ွေးလြသ်ေသ 

တ င ်သလွေးဦွေးတ ုံငွ်ေးတ ငသ် ုံွေးဦွေးခန ေ့ ် (၇၂%)ြ အလ ုံသလ ောြပ်ေါဝငသ်နသညဟ်ုံ ထငပ်မငပ်ပီွေး၊ ပမ ြု ွဲ့ ပပသေသတ င ်တစဝ်ြန်ွီေးပေါွေး (၄၈%)ြ  

အလောွေးတထူငပ်မငပ်ေါသည။် 

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ မွဲစောရငွ်ေးတ ငအ်မညပ်ေါဝငသ်နသညဟ်ုံ ယ ုံကြညသ်ညဟ်ုံ သပဖဆ ုံသမူ ောွေးြ ုံ “သငေ့ရ်ွဲ ေ့ 

အမညဟ်ော ေသီနရောြမွဲစောရငွ်ေးမ ောပေါတောလောွေး၊ ေေါမ မဟုံတ ် အပခောွေးတစသ်နရောြ မွဲစောရငွ်ေးမ ောပေါတောလောွေး” ဟုံ ဆြလ်ြ ် သမွေးပမနွ်ေး 

63%

32%

သ ပတသည္ မသ ပပါ

မကစ သ ္ားတာ ားေသ က ္ကသည္ဲသႈစစ္ေဆားသန္အစဒအစစီအစဥ္



ရောတ င ်သပဖဆ ုံသ ူဆယဦ်ွေးတ ငြ် ုံွေးဦွေးခန ေ့ ်(၈၈%)ြ လြရ်  သနရောရ  မွဲစောရငွ်ေးတ င ်အမညပ်ေါဝငသ်ညဟ်ုံ သပဖဆ ုံပေါ သည။်  သြ ွေးလြ် 

မ  သပဖဆ ုံသအူမ ောွေးစုံ (၉၅%) ြ လြရ်  သနရောရ   မွဲစောရငွ်ေးတ င ် အမညပ်ေါဝငသ်ညဟ်ုံ သပဖဆ ုံကြသည။် ပမ ြု ွဲ့ ပပမ သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ 

(၈၂%)ြ လြရ်  သနရောရ  မွဲစောရငွ်ေးတ င ်အမညပ်ေါဝငသ်နသညဟ်ုံသပဖဆ ုံသပဖငေ့ ်အခ  ြုွေးအောွေးပဖငေ့ ်သြ ွေးလြသ်အောြသ်လ ောေ့နညွ်ေးသည။် 

ဆြလ်ြ၍် “ ောပဖစလ် ုံ ေ့ သငေ့ရ်ွဲ ေ့အခ ြအ်လြသ်တ ဟော မွဲစောရငွ်ေးမ ောမပေါရတောလွဲ” ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ် သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ 

ထြဝ်ြန်ွီေးပေါွေး (၄၈%) ြ ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့ြ  ေသီနရောမ ော “အလုံပ်လုံပ်ဖ ုံ ေ့ ယောယသီနထ ုံငပ်ခငွ်ေး ပဖစလ် ုံ ေ့” ဟုံသပဖဆ ုံပေါသည။်  

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ “၂၀၁၅ သရ ွေးသြောြပ် ွဲမတ ုံငခ်ငြ်သရော မွဲစောရငွ်ေးသ ောွေးသရောြက်ြညေ့ရ်ှုစစသ်ဆွေးတောသတ  

လုံပ်ခွဲေ့ပေါသလောွေး” ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ်သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ထြဝ်ြသ်ြ ော် (၅၄%)ြ ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏အမညမ် ောွေးြ ုံ မွဲစောရငွ်ေးတ င ်မစစသ်ဆွေးခွဲေ့ 

ပေါဟုံ သပဖဆ ုံပေါသည။်  

 

“၂၀၁၅ သရ ွေးသြောြပ် ွဲမတ ုံငခ်ငြ်သရော မွဲစောရငွ်ေးသ ောွေးသရောြက်ြညေ့ရ်ှုစစသ်ဆွေးတော သတ လုံပ်ခွဲေ့ပေါသလောွေး” 

ကျင််း မညေ့  ်ကကာ်းပြတလ်ရ ်းလကာက ် ဲအလ ေါ် သလ ာထာ်းအပမငန်္ငှေ့ ်မဲလ ်းလှိစုှိတ ်

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ “လောမယေ့က်ြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ော သငေ့ရ်ွဲ ေ့ အစ ုံွေးရ မဆ် ုံွေးအရောသတ ြ ောလွဲ” ဟုံ 

သမွေးပမနွ်ေးရောတ င ်သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ သ ုံွေးပ ုံန  စပ် ုံခန ေ့ ်(၆၃%)ြ ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲန  ငေ့ပ်တသ်ြ၍် စ ုံွေးရ မ်စရောမရ  ဟုံ သပဖဆ ုံ ပေါသည။်  

 PACE အဖ ွဲွဲ့စစတ်မ်ွေးသြောြယ်သူမူ ောွေးြ “လောမယေ့ ် ၂၀၁၇ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ော တစခ်  ြု ွဲ့သသူတ ြ မွဲသပွေးဖ ုံ ေ့အစအီစဉ် 

ရ  ကြတယ၊် တစခ်  ြု ွဲ့သသူတ ြသတောေ့ အသကြောငွ်ေးအမ  ြုွေးမ  ြုွေးသကြောငေ့မ်ွဲသပွေးဖ ုံ ေ့ အစ အစဉ်မရ  ကြပေါ ွူေး။ သငေ့အ်သနနွဲ ေ့သရောမွဲသပွေးဖ ုံ ေ့ အစအီစဉ် 

ရ  /မရ  နွဲ ေ့ ပတသ်ြပ်ပီွေး ပဖစန် ုံငသ်ပခ အနညွ်ေးအမ ောွေးြ ုံ ၁ ြသန ၅ အတ ငွ်ေး အဆငေ့သ်တမ် တသ်ပွေးပေါ။ ၁ ြသတောေ့ မွဲသပွေးဖ ုံ ေ့ စ တြ်ွူေး      

လ ုံွေးဝမရ   ွူေး၊ ၅ ြသတောေ့ ြ  နွ်ေးသသ မွဲသပွေးမယလ် ုံ ေ့ ဆ ုံလ ုံပေါတယ”် ဟုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ် သပဖဆ ုံသအူမ ောွေးစုံ (၅၇%)ြ ကြောွေးပဖတ် 

သရ ွေးသြောြပ် ွဲတ င ်အဆငေ့သ်တမ် တခ် ြတ် င ်အသပဖ “၅” ြ ုံသရ ွေးခ ယပ်ခငွ်ေးအောွေးပဖငေ့ ်ြ  နွ်ေးသသမွဲသပွေးမညဟ်ုံ သပဖဆ ုံ ပေါသည။် 

43%

54%

3%

စစ္ေဆား က႕တသည္ မစစ္ေဆား ကြပါ မမပျ္မ ပါ

၂၀၁၅ ျာ ္ထက္ြကေ္က  ္က
မကစ သ ္ားစစ္ေဆားျ  ္ားမလ ပ္ ကြပါ



 

“လောမယေ့ ်၂၀၁၇ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ော တစခ်  ြု ွဲ့သသူတ ြ မွဲသပွေးဖ ုံ ေ့အစအီစဉ် ရ  ကြတယ၊် တစခ်  ြု ွဲ့သသူတ ြသတောေ့ အသကြောငွ်ေး 

အမ  ြုွေးမ  ြုွေးသကြောငေ့မ်ွဲသပွေးဖ ုံ ေ့ အစ အစဉ်မရ  ကြပေါ ွူေး။ သငေ့အ်သနနွဲ ေ့ သရော မွဲသပွေးဖ ုံ ေ့ အစအီစဉ် ရ  /မရ  နွဲ ေ့ ပတသ်ြပ်ပီွေး ပဖစန် ုံငသ်ပခ အနညွ်ေးအမ ောွေးြ ုံ ၁ 

ြသန ၅ အတ ငွ်ေး အဆငေ့သ်တမ် တသ်ပွေးပေါ။ ၁ ြသတောေ့ မွဲသပွေး ဖ ုံ ေ့ စ တြ်ွူေး လ ုံွေး ဝမရ   ွူေး၊ ၅ ြသတောေ့ ြ  နွ်ေးသသမွဲသပွေးမယလ် ုံ ေ့ ဆ ုံလ ုံပေါတယ”် 

စစ်တမ််းလကာကယ်ူသညေ့န်ည််းစနစ် 

မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးန ငေ့ ် ပဖညေ့စ် ြပ်ပငဆ်ငပ်ခငွ်ေးပဖစစ်ဉ်တ ုံ ေ့န  ငေ့ ်  သရ ွေးသြောြပ် ွဲသြော်မရ င၏် တစအ် မတ်ြဆ်ငွ်ေးမွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေး သြောြယ်မူှု 

လုံပ်ငနွ်ေးစဉ်န ငေ့ပ်တသ်ြပ်ပီွေး ပပည်လထူုံ၏ သသ ောထောွေးအပမငြ် ုံ သ ရ  နောွေးလညသ်စရန ်စစတ်မွ်ေးသြောြယ်ခူ  နတ် င ်အသြ ်၁၈ န စ ် ပပညေ့ပ်ပီွေး 

န ုံငင် သောွေးမ ောွေးြ ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ မ စစတ်မွ်ေးသြောြယ်မူှုပပြုလုံပ်ခွဲေ့ပေါသည။် သေသတစခ်ုံလ ုံွေး၏ သသ ောထောွေးအပမငမ် ောွေးြ ုံ ထငဟ်ပ်သစရန၊် ၂၀၁၇ 

ခုံန စ ်ဧပပီလတ င ် ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲြ ငွ်ေးပမညေ့ ် ပမ ြု ွဲ့နယအ်ောွေးလ ုံွေးတ င ်သြ ွေးလြန် ငေ့ပ်မ ြု ွဲ့ ပပသေသ န စခ်ုံလ ုံွေး၌ စစတ်မ်ွေးသြောြ ်ယမူှု ြ ုံ 

ပပြုလုံပ်ခွဲေ့ပေါသည။်  စစတ်မွ်ေးြ ုံ ပပညန်ယန် ငေ့ ်တ ုံငွ်ေးသေသကြွီေး ၈ ခုံမ   ပမ ြု ွဲ့နယ ်၂၂ ပမ ြု ွဲ့နယတ် ငွ်ေးရ   သြ ွေးရ ောန ငေ့ ်ရပ်ြ ြ ်၈၀ တ င ်မ ြန် ောခ ငွ်ေးဆ ုံင ်

သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးမှုစုံစုံသပေါငွ်ေး ၈၀၀ ပပြုလုံပ်ြော သြောြခ် ခွဲေ့ပခငွ်ေးပဖစသ်ည။် စစတ်မွ်ေးသြောြယ်မူှုြ ုံ န ုံငင် တြောအသ အမ တပ်ပြု စောရငွ်ေးအငွ်ေးနညွ်ေး 

အရ ြ ပနွ်ေးနမနူောသရ ွေးခ ယြ်ောသြောြယ်မူှုနညွ်ေး လမွ်ေးမ ောွေးအရ ပပြုလုံပ် ခွဲေ့သည။် 

(အဆငေ့ ် ၁) ပမှိြု ွေ့နယအ်လှိကု ် အလ ာြ ပဲြင််း။ ၂၀၁၄ ခုံန စပ်မနမ်ောန ုံငင် လဦူွေးသရန ငေ့ ် အ မသ်ထောငစ်ုံစောရငွ်ေးမ  အခ ြအ်လြမ် ောွေးြ ုံ အသ ုံွေးပပြု၍ 

ပမ ြု ွဲ့နယတ်စခ်ုံခ ငွ်ေးစရီ  လဦူွေးသရအခ  ြုွေးအစောွေးြ ုံတ ြခ် ြသ်တမ် တခ်ွဲေ့ပပီွေး အဆ ုံပေါပမ ြု ွဲ့နယမ် ောွေးတ င ်စစတ်မွ်ေးသြောြယ်မူညေ့ ်သနရောမ ောွေးြ ုံ အခ  ြုွေး 

အစောွေးတညူသီအောင ်သနရောခ ထောွေးခွဲေ့ပေါသည။် 

(အဆငေ့ ် ၂) ပမှိြု ွေ့ ပ န္ငှေ့ ်လကျ်းလကလ်ေသအလှိကု ်အလ ာြ ပဲြာ်းပြင််း။ အထြတ် ငသ်ဖော်ပပထောွေးသညေ့ ်လဦူွေးသရအခ ြအ်လြြ် ုံ အသ ုံွေး ပပြုပပီွေး 

ပမ ြု ွဲ့နယတ်စခ်ုံခ ငွ်ေးစအီတ ြ ်ပမ ြု ွဲ့ ပပန ငေ့ ်သြ ွေးလြလ်ဦူွေးသရ အခ  ြုွေးအစောွေးြ ုံ တ ြခ် ြခ်ွဲေ့သည။်  ပမ ြု ွဲ့နယအ်လ ုံြ ်လဦူွေးသရအခ  ြုွေး အစောွေးအလ ုံြ် 

ပမ ြု ွဲ့ ပပန ငေ့ ်သြ ွေးလြအ်ကြောွေး စစတ်မွ်ေးသြောြယ်မူညေ့သ်နရောမ ောွေးြ ုံ အခ  ြုွေးအစောွေးြ ုံ တညူသီအောင ်သနရောခ ထောွေးခွဲေ့ ပေါသည။် 

(အဆငေ့ ်၃) လကျ်းရ ာမျာ်းန္ငှေ့ ်ရ ်က ကမ်ျာ်းကှိ ုနမူနာလရ ်းထတုပ်ြင််း။ ပမ ြု ွဲ့နယတ်စခ်ုံခ ငွ်ေးစအီတ ြ ်သရ ွေးခ ယသ်တမ် တထ်ောွေးသညေ့ ်သနရောမ ောွေးန ငေ့ ်

ပမ ြု ွဲ့ ပပန ငေ့ ် သြ ွေးလြသ်ေသမ ောွေးအတ ြ ် သရ ွေးခ ယသ်တမ် တထ်ောွေးသသောသနရောမ ောွေးြ ုံ အသပခခ ၍ ြ ပနွ်ေးနမနူော သရ ွေးခ ယမ်ှု နညွ်ေးလမွ်ေးြ ုံ 

အသ ုံွေးပပြုပပီွေး ရြြ် ြန် ငေ့ ် သြ ွေးရ ောမ ောွေးြ ုံ သရ ွေးခ ယခ်ွဲေ့သည။် နမနူောသရ ွေးထုံတရ်န ် သ ောငအ်ပဖစ ် ပမနမ်ောန ုံငင် သတငွ်ေး အခ ြအ်လြ ် စမီ  

ခန ေ့ခ် ွဲမှုဌောန (MIMU) မ စုံစညွ်ေးပပြုစုံထောွေးသညေ့ ်ပမ ြု ွဲ့နယတ်စခ်ုံခ ငွ်ေးစရီ   ရပ်ြ ြန် ငေ့ ်သြ ွေးရ ောမ ောွေးစောရငွ်ေးြ ုံ အသ ုံွေးပပြုခွဲေ့ သည။် စစတ်မ်ွေးသြောြယ်ူ 

ရောသေသတစခ်ုံလ ုံွေးအတ ုံငွ်ေးအတော နမနူောမ ောွေးအပဖစ ်ရပ်ြ ြန် ငေ့ ်သြ ွေးရ ောစုံစုံသပေါငွ်ေး ၈၀ြ ုံ သရ ွေးခ ယ ်ခွဲေ့ပေါသည။်  

57%

41%

သ ပတသည္(၅ ဟ ေျ ဆ  တက) မသ ပပါ(၁ ဟ ေျ ဆ  တက)

 က ားျ ျ္ေသာားေက ကပ္ာကျာ ္မကေပားသန္ဆ ႏ္

သ ပတသည္(၅ ဟ ေျ ဆ  တက) မသ ပပါ(၁ ဟ ေျ ဆ  တက)



(အဆငေ့ ် ၄) အှိမ်လထာငစ်ုမျာ်းကှိ ု ကျ န််းလရ ်းြျယပ်ြင််း။ သငတ်နွ်ေးသပွေးသလေ့ြ ငေ့ထ်ောွေးသညေ့ ် စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးသည ် စတငရ် 

မညေ့သ်နရောအပဖစ ်ြ ပနွ်ေးသတမ် တထ်ောွေးသသော သနရောမ  စ၍ ြ ပနွ်ေးလမွ်ေးသလ ောြြ်ော နမနူောသရ ွေးခ ယသ်ညေ့န်ညွ်ေးလမွ်ေး ြ ုံအသ ုံွေးပပြုပပီွေး ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့ 

သရ ွေးခ ယထ်ောွေးရော အ မသ်ထောငစ်ုံမ ောွေးရ  သညေ့သ်နရောမ ောွေးဆသီ ုံ ေ့ ထ ြခ် ောပေါသည။် စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူမူ ောွေးသည ်သြ ွေးလြသ်ေသ (သြ ွေးရ ော) တ င ်

၁၀ အ မသ်ပမောြသ်နအ မတ် ုံငွ်ေးန ငေ့ ် ပမ ြုွဲ့ ပပသေသမ ောွေး(ရပ်ြ ြ)်တ ငမ် ူ၂၀ အ မသ်ပမောြသ်နအ မတ် ုံငွ်ေးြ ုံသရ ွေးခ ယခ်ွဲေ့သည။် 

(အဆငေ့ ် ၅) လပြကကာ်းမညေ့သ်ကူှိ ု ကျ န််းလရ ်းြျယပ်ြင််း။ အ မသ်ထောငစ်ုံတစခ်ုံြ ုံ သရ ွေးခ ယပ်ပီွေးသညေ့အ်ခေါ PACE အဖ ွဲွဲ့၏ စစတ်မွ်ေးသြောြ ်

ယသူမူ ောွေးသည ်အဆ ုံပေါ အ မသ်ထောငစ်ုံထွဲမ  (အမ  ြုွေးသောွေးန ငေ့ ်အမ  ြုွေးသမွီေး တစလ် ညေ့စ်)ီ ပမနမ်ောန ုံငင် သောွေး အသြ ်၁၈ န စပ်ပညေ့သ် ူအ မ ်သထောငစ်ုံဝင ်

တစဦ်ွေးြ ုံ ြ ပနွ်ေးသရ ွေးခ ယခ်ွဲေ့သည။် စစတ်မွ်ေးသပဖဆ ုံသမူ ောွေးြ ုံ “မွဲနှု ြသ်ညေ့စ်နစ”် ြ ုံအသ ုံွေးပပြုပပီွေး သရ ွေးခ ယခ်ွဲေ့ပခငွ်ေးပဖစသ်ည။် စုံစုံသပေါငွ်ေးအောွေးပဖငေ့ ်

စစတ်မွ်ေးသြောြယ်သူတူစဦ်ွေးခ ငွ်ေးစြီ ုံ သြ ွေးရ ော/ရပ်ြ ြ ်သနရောတစခ်ုံခ ငွ်ေးစတီ င ်သပဖဆ ုံသ ူ၁၀ ဦွေးြ ုံ သမွေးပမနွ်ေးရန ်တောဝနသ်ပွေးအပ်ထောွေးသည။်  

(အဆငေ့ ် ၆) ရရှှိလာလသာအြျကအ်လကမ်ျာ်းကှိ ု ြ ပဲြမ််းစှိတပ်ြာဆန််းစစပ်ြင််း။ အခ ြအ်လြမ် ောွေးြ ုံ ပပနလ်ညစ်ုံသဆောငွ်ေးပပီွေးသနောြ ်

ပမနမ်ောန ုံငင် တ င ်အမ နတ်ြယ ်ပ  ွဲ့ န   ေ့သနမှုန ငေ့အ်ည ီနမနူောပ ုံစ ြ ုံ သဖော်သဆောငရ်နအ်တ ြ ်ပမ ြု ွဲ့ ပပသြ ွေးလြ၊် ပပညန်ယ ်န ငေ့တ် ုံငွ်ေးသေသကြွီေးမ ောွေးတ င ်

မသပဖဆ ုံမှုမ ောွေးပဖငေ့ ်အခ ြအ်လြမ် ောွေးြ ုံထ နွ်ေးည  ပေါသည။် သပဖဆ ုံမှုမ ောွေးြ ုံပပနလ်ညစ်ုံစည်ွေးလ င ်ြ ုံယစ်ောွေးပပြုသညေ့အ်သရအတ ြ ်မ ောွေး အကြောွေး 

ရ   အသပပောငွ်ေးအလွဲပဖစန် ုံငမ်ှုသည ် အနညွ်ေးအြ ဉ်ွေးရ  န ုံငသ်သော်လညွ်ေး ြ ောဟခ ြသ်ည ် ၁% ထြမ်ညသ်ညေ့အ်ခေါမ မပ ုံပေါ။ သမွေးခ နွ်ေးအောွေးလ ုံွေး 

အတ ြ ်သပဖဆ ုံသမူ ောွေး၏ ပ မွ်ေးမ တစရ်ောခ ုံငန် ှုနွ်ေးသည ်သပဖဆ ုံရနပ်ငငွ်ေးဆနခ်ွဲေ့ပေါသည။် 

စစတ်မ််းဆှိငုရ်ာ ပြံြုငံသုံ်ုးသ ်ြျက ်  

ကကာ်းပြတလ်ရ ်းလကာက ် ဲလနရာမျာ်းရှှိ ြန ေ့်မှန််းလပြလဦူ်းလရ 

(၂၀၁၄ ြုန္စှ် သန််းလြါငစ်ာရင််းအရ) 
၃,၀၂၄, ၁၁၉ 

ကကာ်းပြတလ်ရ ်းလကာက ် ဲလနရာမျာ်းရှှိအရ ယလ်ရာကပ် ီ်းသြူန ေ့်မှန််းလပြဦ်းလရ 

(၂၀၁၄ ြုန္စှ် သန််းလြါငစ်ာရင််းအရ) 
၂, ၀၆၉, ၂၇၄ 

ြ ဲပြမ််းစှိတပ်ြာဆန််းစစ်ရန်အတ ကပ် ြုလ ်ုြဲေ့သညေ့  ် လတ ွေ့ဆံလုမ်းပမန််း 

မှုအလရအတ က ်
၈၀၀ 

မှာ်းယ င််းန္ှိငုမ်ှုမာဂျင ် စှိတြ်ျယံကုကညန်္ှိငုမ်ှု ၉၅% တ င ်+/- ၃.၅%1 

အြျကအ်လကစု်လဆာင််းသညေ့က်ာလ ၂၀၁၇ ြုန္စှ် ဇန်နဝါရီ ၂၆-၂၉ 

 

အြ ဲ ွေ့အစည််းလနာကြံ်အကျဉ်း။ ယ ုံကြညရ်သသောသရ ွေးသြောြ်ပ ွဲမ ောသပေါ်သပေါြ်သရွေးပပညသ်မူ ောွေးပူွေးသပေါငွ်ေးလှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲ ွဲ့ (People’s Alliance for Credible 

Elections-PACE) သည ်လ တလ်ပ်ပပီွေးအမ ီအခ ုံြငွ်ေးသညေ့ ်အစ ုံွေးရမဟုံတ်သသော ပပညတ် ငွ်ေးသရ ွေးသြောြ်ပ ွဲသစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသညေ့အ်ဖ ွဲ ွဲ့ ပဖစသ်ည။် သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲ 

ပဖစစ်ဉ် ပ ငေ့လ်ငွ်ေးပမငသ်ောမှု၊ တောဝနခ် မှုန ငေ့ ် န ုံငင် သောွေးမ ောွေး၏ပေါဝငခ် ငေ့ ် ပ ုံမ ုံတ ုံွေးတြ်ပမ ငေ့လ်ောသစရန ် န ုံငင် သောွေးအခ ငေ့အ်သရွေးအသ ပညောသပွေးပခငွ်ေး၊ သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲ 

သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောပခငွ်ေး န ငေ့ ်သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲပပြုပပငသ်ပပောငွ်ေးလွဲသရွေးြ ုံ သဆောငရ် ြလ် ြရ်  ပေါသည။်  

ဆကသ် ယရ်န် 

မလနပြည။် ၀၉ ၇၉၇၉ ၆၉၆၉ ၄၊ neichiminn@pacemyanmar.org၊ ၉၀၊ ၇-လအ၊ ကန်လမ််းက န်ေှိ၊ု ကန်လမ််း၊ လှုှိငပ်မှိြု ွေ့နယ၊် ရန်ကန်ု 

                                                             
1 မ ောွေးယ ငွ်ေးန ုံငမ်ှုမောဂ ငမ် ော အုံပ်စုံငယမ် ောွေးပဖစက်ြသညေ့ ် ပမ ြုွဲ့ ပပအတ ြတ် ြ်ခ ြ်ပေါြ +/- ၄.၆၊ သြ ွေးလြအ်တ ြ် +/- ၄.၆ န ငေ့ ်ြ ောွေး-မ အတ ြ်ဆ ုံလ င ်+/- 

၄.၉ သ ုံ ေ့ပမငေ့တ်ြ်မညပ်ဖစသ်ည။် 
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