
 

 

 

 

ယ ုံကြညရ်သသောသရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ောွေးသပေါ်သပေါြသ်ရွေးပပညသ်မူ ောွေးပူွေးသပေါငွ်ေးလှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ 

People’s Alliance for Credible Elections (PACE) 

 

 

မဲဆယွစ်ည််းရ  ်းရ ်းကာလ ရစာငေ့က်ကညေ့်ရလေ့လာခြင််း 

ကနဦ်းအစီ ငြ် စာ (ရေရော်ဝါ ီလ ၁  ကမှ် မတလ် ၅  က)် 

 

အစီ ငြ် စာ အနစှ်ြ ျုပ်                        ၂၀၁၇ ြ နစှ် မတလ် ၁၆  က ်

သရ ွေးသြောြပ် ွဲတစခ်ုံ၏ သမောသမတြ် မှု ဆ ုံွေးပဖတရ်ောတ င ်မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလသည ်သရ ွေးသြောြပ် ွဲပဖစစ်ဉ်မ ောွေးထွဲမ  အသရွေးကြ ွေး 

သသောြောလအစတိအ်ပိုံငွ်ေးတစခ်ုံ ပဖစသ်ည။် သဖသဖော်ဝေါရ လ ၁ ရြမ် စ၍ PACE အဖ ွဲွဲ့ြ ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသ ူ၂၂ ဦွေးြိုံ 

ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲြ ငွ်ေးပမညေ့ ် မမ ိ ွဲ့နယ ် ၂၂ မမ ိ ွဲ့နယသ်ိုံ ေ့ သစလွှတြ်ော မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလအတ ငွ်ေး ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေး 

မ ောွေး၏ စညွ်ေးရ ုံ ွေးလှုပ်ရ ောွေးခ ငေ့န်  ငေ့ပ်တသ်ြမ်ပ ွေး အခ ငေ့အ်သရွေးတနွ်ေးတညူ မျှစ ောရရ ိမှုန ငေ့ ် လ ပ်လပ်စ ောစညွ်ေးရ ုံ ွေးမွဲဆ ယခ် ငေ့တ်ိုံ ေ့ြိုံ သစောငေ့က်ြညေ့ ်

သလေ့လောမှုမ ောွေးပပ လုံပ်ရန ် သစလွှတ်ခွဲေ့ပေါသည။် သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသနစဉ်ြောလအတ ငွ်ေး PACE အဖ ွဲွဲ့၏ ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့ ်

သလေ့လောသမူ ောွေးြ သြော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ ခ ွဲရ ိ သြော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ဝငမ် ောွေး၊ ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးန ငေ့ ်မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေးြိုံ သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးမှုမ ောွေး 

ပပ လုံပ်ခွဲေ့ပေါသည။် ထိုံ ေ့အပပင ်ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသမူ ောွေးသည ်စုံသဝွေးသ ောသပပောမှုမ ောွေးတ ငလ်ည်ွေး သ ောသပပောမှုြ ငွ်ေးပသညေ့ ်

သနရော၊ သဝင သညေ့ပ်စစညွ်ေးမ ောွေး၊ မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးနညွ်ေးနောမ ောွေးအပပင ်သ ောသပပောရောတ င ်ဥပသေ၊ နညွ်ေးဥပသေ၊ ြ ငေ့ဝ်တမ် ောွေးန ငေ့ ်ည ည တမ်ှု  

ရ ိ/မရ ိြိုံလညွ်ေး သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့ပေါသည။်  

ယခုံအစ ရငခ် စောပေါ သတ ွဲ့ ရ ိခ ြမ် ောွေးသည ် PACE အဖ ွဲွဲ့၏ ရြသ်တတ ပတ ်၅ ပတ ် (သဖသဖော်ဝေါရ  ၁ ရြမ်  မတလ် ၅ ရြ)် တောြောလ 

သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောမှုမ ောွေးမ  သတ ွဲ့ ရ ိခ ြမ် ောွေးပဖစသ်ည။် ြ နရ် ိသနသညေ့ ်ရြသ်တတ ပတ ်၄ ပတမ်  သတ ွဲ့ ရ ိခ ြမ် ောွေးြိုံ အမပ ွေးသတ ်အစ  

ရငခ် စောတ င ်ထညေ့သ် ငွ်ေးသဖော်ပပသ ောွေးမညပ်ဖစသ်ည။် 

 

အဓိကရတွွေ့ ရိှြ ကမ် ာ်း 

မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလြိုံသစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောရန ် ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသ ူ ၂၂ ဦွေးြိုံ ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲြ ငွ်ေးပ 

မညေ့ ်မမ ိ ွဲ့နယ ်၂၂ မမ ိ ွဲ့နယသ်ိုံ ေ့   ၂၀၁၇ ခုံန စ ်သဖသဖော်ဝေါရ လ ၁ ရြမ်  စတငသ်စလွှတခ်ွဲေ့ပေါသည။်  

သအောြပ်ေါသတ ွဲ့ ရ ိခ ြမ် ောွေးသည ်ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသမူ ောွေးြ ပပ လုံပ်ခွဲေ့သညေ့ ်သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးမှုသပေါငွ်ေး ၄၀၅ ခုံမ  ြိုံယ်စောွေး 

လ ယသ်လောငွ်ေးတစဦ်ွေးခ ငွ်ေးစ ၏ သသ ောထောွေးအပမငမ် ောွေးန ငေ့ ် သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောမှုပပ လုံပ်ခွဲေ့သညေ့ ် စုံသဝွေးသ ောသပပောမှုသပေါငွ်ေး ၁၉၀ ခုံမ  

သတ ွဲ့ ရ ိခ ြမ် ောွေးပငပ်ဖစသ်ည။် ယခုံအခ ြအ်လြမ် ောွေးတ င ်ပေါတ ဌောနခ  ပ်၏ အပမငန် ငေ့လ်ှုပ်ရ ောွေးမှုမ ောွေး၊ ပေါတ သထောြခ် သ ူ(သိုံ ေ့) ပေါတ ဝင ်



မ ုံတသ်မူ ောွေး၏ အပမငမ် ောွေးြိုံ ထညေ့သ် ငွ်ေးထောွေးပခငွ်ေးမရ ိပေါ။ ထိုံ ေ့အပပင ် တရောွေးဝငမ်ွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလ မတိုံငမ် ြ ပေါတ  (သိုံ ေ့) 

ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးြ ပပ လုံပ်ခွဲေ့သသော လှုပ်ရ ောွေးမှုမ ောွေးြိုံလညွ်ေး ထညေ့သ် ငွ်ေးထောွေးပခငွ်ေး မရ ိပေါ။  

မဲဆယွစ်ည််းရ  ်းမှုဆိ င ်ာ လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း 

မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေး နညွ်ေးနောမ ောွေး 

▪ PACE အဖ ွဲွဲ့ြသတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးခွဲေ့သညေ့ ်ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးအနြ ်အမ ောွေးစုံမ ော စောရ ြစ်ောတမွ်ေးမ ောွေးသဝင ပခငွ်ေး (၄၈%)၊ 

လထူုံသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေး (၃၈%) န ငေ့ ်ပိုံစတောမ ောွေးခ ိတဆ် ွဲပခငွ်ေး (၃၄%) စသညေ့ပ် ုံစ မ ောွေးမ ော အသ ုံွေးပပ မှုအမ ောွေးဆ ုံွေး နညွ်ေးနောမ ောွေး ပဖစ ်

သည။် ေုံတယိအသ ုံွေးအမ ောွေးဆ ုံွေးနည်ွေးနောမ ော တစအ်မိတ်ြဆ်ငွ်ေးစညွ်ေးရ ုံ ွေးပခငွ်ေး (၂၆%) န ငေ့ ် သလော်စပ ြောအသ ုံွေးပပ ပခငွ်ေး/စ တနွ်ေး 

လ ညေ့လ်ညပ်ခငွ်ေး (၂၀%) တိုံ ေ့ပဖစသ်ည။် ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးအနညွ်ေးစုံြသော နညွ်ေးပညော (သိုံ ေ့) မ ေ ယောြိုံသော အသ ုံွေးပပ သည ်

 ုံ ဆိုံပေါသည။် မ ေ ယောမ ောွေးန ငေ့ ်အငတ်ောဗ  ွေးပခငွ်ေး နညွ်ေးြိုံအသ ုံွေးပပ သ ူ၃.၅% န ငေ့ ်လမူှုြ နရ်ြြ်ိုံသ ုံွေးသ ူ၆% ရ ိပေါသည။်  ၂၃% 

ြမ ူ ၎ငွ်ေးတိုံ ေ့အသနပဖငေ့ ် မညေ့သ်ညေ့လ်ှုပ်ရ ောွေးမှုမ  ပပ လုံပ်ရနမ်ရ ိ ုံ သပဖပေါသည။် ယခုံသတ ွဲ့ ရ ိခ ြမ် ောွေးသည ် ပေါတ ဌောနခ  ပ်မ  

သခေါငွ်ေးသဆောငမ် ောွေး၏ သ ွေးပခောွေးလှုပ်ရ ောွေးမှုမ ောွေးန ငေ့ ်ပေါတ သထောြခ် သမူ ောမ  ြမြထပပ လုံပ်သညေ့ ်လှုပ်ရ ောွေးမှု မ ောွေး မပေါဝငပ်ေါ။  

▪ သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးခွဲေ့သညေ့ ် ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးအနြ ် USDP န ငေ့ ် NLD ပေါတ မ ော မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးလှုပ်ရ ောွေးမှု အမ ောွေး 

ဆ ုံွေးပေါတ မ ောွေး ပဖစက်ြသည။် သလော်စပ ြောန ငေ့ ်စ တနွ်ေးလ ညေ့လ်ညမ်ွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသညေ့န်ညွ်ေးလမ်ွေးအသ ုံွေးပပ မှုတ င ်NLD ပေါတ ြ 

အမ ောွေးဆ ုံွေးပဖစမ်ပ ွေး မညသ်ညေ့လ်ှုပ်ရ ောွေးမှုမ ောွေးပပ လုံပ်ရန ် မရ ိ ုံ သပဖဆိုံရောတ င ် ပေါတ ငယ/်တစသ် ွေးပုံဂ္ဂလ (၃၉%) န ငေ့ ် အပခောွေး 

ပေါတ ကြ ွေး (၂၈%) တိုံ ေ့ြ အမ ောွေးဆ ုံွေးပဖစသ်ည။် 

မဲဆယွစ်ည််းရ  ်းရ ်း စ ရဝ်းရ ာရခပာပဲွ 

မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးခ ငေ့ ်သလျှောြလ်ွှောမ ောွေးခ ငေ့ပ်ပ မှု 

▪ သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးခွဲေ့သညေ့ ်ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးြ ၎ငွ်ေးတိုံ ေ့အသနပဖငေ့ ်မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးလှုပ်ရ ောွေးခ ငေ့မ် ောွေး သလျှောြထ်ောွေးပခငွ်ေး 

န ငေ့ ်ပတသ်ြမ်ပ ွေး ပပဿနောမ ောွေး မရ ကိြ ုံဆိုံပေါသည။် သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးခွဲေ့သညေ့ ်ပေါတ အမ ိ ွေးအစောွေး (၄) မ ိ ွေးမ  ြိုံယစ်ောွေးလ ယ် 

သလောငွ်ေး အောွေးလ ုံွေးြ ၎ငွ်ေးတိုံ ေ့၏ သလျှောြလ်ွှောမ ောွေးြိုံ မညသ်ညေ့အ်သပပောငွ်ေးအလွဲမ  မပပ လုံပ် ွဲ ခ ငေ့ပ်ပ ခွဲေ့သည ်ုံ ဆိုံပေါသည။် 

ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေး ၅ ဦွေးတ င ်၄ ဦွေး (၄၀%) ြ ၎ငွ်ေးတိုံ ေ့၏ သလျှောြလ်ွှောမ ောွေးြိုံ စညွ်ေးရ ုံွေးလှုပ်ရ ောွေးမှု မပပ လုံပ်မ  တစ ်ရြ ်

အလိုံန ငေ့ ်စညွ်ေးရ ုံွေးလှုပ်ရ ောွေးမှုပပ လုံပ်မညေ့သ်န ေ့ တိုံ ေ့တ င ်ခ ငေ့ပ်ပ သပွေးခွဲေ့သည ်ုံ သပဖပေါသည။်  

စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေး ြ ငွ်ေးပပပ လုံပ်သညေ့သ်နရော 

▪ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့သညေ့ ် စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေးအနြ ် အမ ောွေးစုံမ ော ြိုံယပိ်ုံငရ် ုံ ွေးခနွ်ေး/သနအမိမ် ောွေး (၄၈%)၊ ပေါတ ရ ုံ ွေးမ ောွေး 

(၂၁%)၊  ောသောသရွေးန ငေ့ ်သြဆ်ိုံငသ်ညေ့သ်နရောမ ောွေး (၁၀%)၊ ပနွ်ေးပခ /သစ ွေးစသညေ့ ်အမ ောွေးပိုံငသ်နရောမ ောွေး (၈%) တ င ် ပပ လုံပ်ကြ 

သညြ်ိုံသတ ွဲ့ရသည။် အောွေးြစောွေးရ ုံ/ြ ငွ်ေးမ ောွေးတ င ် ပပ လုံပ်သညြ်ိုံ ၂% သောသတ ွဲ့ ရ ိရမပ ွေး အစိုံွေးရပိုံငသ်နရော/ အသဆောြအ်ဦ 

မ ောွေးတ င ်၃% သောသတ ွဲ့ ရသည။်  

▪ စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေးြ ငွ်ေးပရောတ င ်ပေါတ အမ ိ ွေးအစောွေး သလွေး မ ိ ွေးမ  ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးအသ ွေးသ ွေးြ ြိုံယပိ်ုံငရ် ုံ ွေးခနွ်ေး/ 

သနအမိမ် ောွေးြိုံ အပခောွေးသနရောမ ောွေးပိုံ၍ အသ ုံွေးမ ောွေးသညြ်ိုံသတ ွဲ့ရသည။် အပခောွေးပေါတ ကြ ွေးန ငေ့ ်ပေါတ ငယ/်တစသ် ွေးပုံဂ္ဂလ ြိုံယစ်ောွေး 

လ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးြ အမ ောွေးပိုံငသ်နရောမ ောွေးြိုံ USDP န ငေ့ ်NLD ထြပိ်ုံ၍ အသ ုံွေးမ ောွေးပေါသည။်  

▪ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့သသော စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေးတ င ်“အပခောွေးပေါတ ကြ ွေး” ြ USDP ၊ NLD န ငေ့ ်ပေါတ ငယ/်တစသ် ွေးပုံဂ္ဂလ 

မ ောွေးထြ ် ောသောသရွေးန ငေ့ ်ဆိုံငသ်ညေ့သ်နရောမ ောွေးြိုံ ပိုံ၍အသ ုံွေးမ ောွေးသညြ်ိုံသတ ွဲ့ရသည။်  

 

 



စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေးတ ငသ်ဝင ခွဲေ့သသော ပစစညွ်ေးမ ောွေး 

▪ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့သသော စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲအမ ောွေးစုံတ င ် ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးြ တရောွေးဝငပ် ုံန  ပ်ိထောွေးသညေ့ ် စော 

ရ ြစ်ောတမွ်ေးသဝင မှုမ ောွေးြိုံ ပိုံမိုံပပ လုံပ်သညြ်ိုံသတ ွဲ့ရသည။် အစောွေးအသသောြ ် (၁၄%) န ငေ့ ် ပေါတ အထမိွ်ေးအမ တပ်စစညွ်ေးမ ောွေး 

(၂၂%) စသညေ့ ်ပစစညွ်ေးမ ောွေးသဝင သည်ြိုံလညွ်ေး သတ ွဲ့ရသည။် မညသ်ညေ့ပ်စစညွ်ေးမ  သဝင ပခငွ်ေးမရ ိသညေ့ ်စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲ ၂၁% ရ  ိ

သညြ်ိုံ သတ ွဲ့ရသည။် USDP ၊ NLDန ငေ့ ် အပခောွေးပေါတ ကြ ွေးမ ောွေးန ငေ့ ် နှုငိွ်ေးယ ဉ်လျှင ် ပေါတ ငယ/်တစသ် ွေးပုံဂ္ဂလြိုံယစ်ောွေးလ ယ ်

သလောငွ်ေးမ ောွေး (၇၃%) ြ တရောွေးဝငပ် ုံန  ပ်ိထောွေးသညေ့ ်စောရ ြစ်ောတမွ်ေးမ ောွေးသဝင ပခငွ်ေးမ ောွေး ပိုံမိုံမ ောွေးပပောွေးပေါသည။် 

မဲဆယွစ်ည််းရ  ်းရ ာရခပာမှု 

စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲတ င ်ပေါဝငသ် ောသပပောသညေ့ပ်ုံဂ္ဂ ိလ် 

▪ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့သသော စုံသဝွေးသ ောသပပောမှုမ ောွေး၏ ၄၄% တ င ်ပေါတ သခေါငွ်ေးသဆောငမ် ောွေး၊ ၅% တ င ်ထငရ် ောွေးသြ ော်ကြောွေးသ ူ

မ ောွေးန ငေ့ ်၃% တိုံ ေ့တ င ် သေသခ တောဝနရ် ိသမူ ောွေးြ ပေါဝငသ် ောသပပောကြသညြ်ိုံသတ ွဲ့ရသည။် သိုံ ေ့သသော် ၅၁% တ ငမ် ူတစပ်ခောွေး 

သတူစဦ်ွေးမ  မပေါဝငပ်ွဲ ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးြိုံယတ်ိုံငသ် ောသပပောသညြ်ိုံသတ ွဲ့ရသည။်  

▪ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့သသော စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေးတ င ်USDP ၊ NLD န ငေ့ ်အပခောွေးပေါတ ကြ ွေးမ ောွေး၏ စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေး၌ 

၎ငွ်ေးတိုံ ေ့၏ ပေါတ သခေါငွ်ေးသဆောငမ် ောွေး ပေါဝငသ် ောသပပောမှုနှုနွ်ေး တညူ သညြ်ိုံသတ ွဲ့ရသည။် ပေါတ ငယ/်တစသ် ွေးပုံဂ္ဂလြိုံယစ်ောွေးလ ယ် 

သလောငွ်ေး၏ သ ောသပပောပ ွဲမ ောွေးတ ငမ် ူမညသ်မူ  မပေါ ွဲ ြိုံယတ်ိုံငသ် ောသပပောစညွ်ေးရ ုံ ွေးမှု ပိုံမိုံမ ောွေးပပောွေးသညြ်ိုံ သတ ွဲ့ရသည။် 

ပုံဂ္ဂ ိလသ်ရွေးဆိုံငရ်ော ပုံတခ်တမ်ှုသပပောဆိုံမှုန ငေ့ ်လှု ွဲ့သဆော်မှုမ ောွေး 

မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေး စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေးတ င ်ပုံဂ္ဂ ိလသ်ရွေးဆိုံငရ်ော ပုံတခ်တလ်ှု ွဲ့သဆော်သညေ့ ်သ ောသပပောမှုမ ောွေးပပ လုံပ်ပခငွ်ေးရ ိ/မရ ိြိုံလညွ်ေး 

PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့ပေါသည။် သိုံ ေ့သသော်လညွ်ေး စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲပပငပ်တ င ် သပပောဆိုံမှုမ ောွေးန ငေ့ ် အပခောွေးသသောပေါတ  

သထောြခ် သ/ူသခေါငွ်ေးသဆောငမ် ောွေး၏ သပပောဆိုံမှုမ ောွေးြိုံ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောပခငွ်ေး မပပ လုံပ်ခွဲေ့ပေါ။  

▪ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့သသော စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေးအောွေးလ ုံွေးတ င ်မညသ်ညေ့ြ်ိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ  ပုံဂ္ဂ ိလသ်ရွေးဆိုံငရ်ော ပုံတ ်

ခတသ်ပပောဆိုံမှုမ ောွေးန ငေ့ ်လှု ွဲ့သဆော်မှုမ ောွေး ပပ လုံပ်သညြ်ိုံ မသတ ွဲ့ရပေါ။  

မဲဆယွစ်ည််းရ  ်းမှုကိ  ဝငရ် ာကရ်နာှကယ်ကှမ်ှုမ ာ်း 

ပပဿနောမ ောွေးန ငေ့ ်ရငဆ်ိုံငက်ြ  သတ ွဲ့ရမှု 

ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးြိုံ သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးရောတ င ် ၎ငွ်ေးတိုံ ေ့အသနပဖငေ့ ် မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးမှုမ ောွေးပပ လုံပ်ရောတ င ် ဝငသ်ရောြသ်န ောြယ် ြ ်

ခ ပခငွ်ေး၊ အလုံပ်အြိုံင/်စ ွေးပ ောွေးသရွေးလုံပ်ငနွ်ေးဆိုံငရ်ော ပပဿနောမ ောွေးရငဆ်ိုံငရ်ပခငွ်ေး၊ မခမိွ်ေးသပခောြခ် ရပခငွ်ေး၊ မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးပစစညွ်ေးမ ောွေးြိုံ 

ဖ ြစ် ွေးပခငွ်ေး၊ မသိောွေးစုံ/မတိသ်ဆ မ ောွေးြ ပပဿနောမ ောွေးရငဆ်ိုံငရ်ပခငွ်ေး စသညေ့ ်ပပဿနောမ ောွေးန ငေ့ ်သတ ွဲ့ ကြ  ရပခငွ်ေး ရ ိ/မရ ိ ြိုံလညွ်ေး သမွေးပမနွ်ေးခွဲေ့ 

ပေါသည။်  

▪ ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးအောွေးလ ုံွေးန ွေးပေါွေး (၉၆%) ြ ၎ငွ်ေးတိုံ ေ့အသနပဖငေ့ ်မညသ်ညေ့ ်ပပဿနောြိုံမ  ရငဆ်ိုံငရ်ပခငွ်ေး မရ ိ ုံဆိုံပေါသည။်  

မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးမှုြိုံ ဝငသ်ရောြသ်န ောြယ် ြမ်ှု 

▪ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့သသော စုံသဝွေးသ ောသပပောပ ွဲမ ောွေးအောွေးလ ုံွေးတ င ် ဝငသ်ရောြသ်န ောြယ် ြခ် ရပခငွ်ေးမ ောွေးြိုံ မသတ ွဲ့ရသခ ။ 

လွှတသ်တော်အမ ိ ွေးအစောွေးအောွေးလ ုံွေးန င်ေ့ ပေါတ အမ ိ ွေးအစောွေးအောွေးလ ုံွေး၏ စုံသဝွေးသ ောသပပောမှုမ ောွေးအတ ြ ်သတ ွဲ့ ရ ိခ ြမ် ောွေး အောွေးလ ုံွေး 

တညူ ကြသညြ်ိုံသတ ွဲ့ရသည။်  

 



အကက ခပျုြ ကမ် ာ်း 

နိ ငင် ရ ်းပါတမီ ာ်း 

▪ နိုံငင် သရွေးပေါတ မ ောွေး အသနပဖငေ့ ် မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလြ ငေ့ဝ်တမ် ောွေးြိုံ မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလ သနောြဆ် ုံွေးရြအ်ထ ိ

လိုံြန်ောြ ငေ့သ် ုံွေးသ ောွေးကြရန ်တိုံြတ် နွ်ေးပေါသည။် 

▪ မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလ အပငငွ်ေးပ ောွေးမှုမ ောွေးန ငေ့ ် သရ ွေးသြောြပ် ွဲအလ နြ်ောလ အပငငွ်ေးပ ောွေးမှုမ ောွေးြိုံ သလ ောေ့ခ နိုံငရ်န ် နိုံငင် သရွေး 

ပေါတ မ ောွေး အသနပဖငေ့ ်ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲြ ငွ်ေးပမညေ့ ်ပပညန်ယ/်တိုံငွ်ေးသေသကြ ွေးမ ောွေးရ ိ သစေ့စပ်ည နိ ှုငိွ်ေးသရွေး သြော်မတ မ ောွေး 

ပိုံမိုံအောွေးသြောငွ်ေး အသြဝ်ငလ်ောသအောင ်သဆောငရ် ြက်ြရန ်တိုံြတ် နွ်ေးပေါသည။် 

 

ရစာငေ့က်ကညေ့်ရလေ့လာသညေ့  ်နည််းစနစ် 

သဖသဖော်ဝေါရ  ၁ ရြမ်  မတလ် ၅ ရြသ်န ေ့တ ငွ်ေး PACE အဖ ွဲွဲ့ ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသမူ ောွေးသည ် ပပညသ်ထောငစ်ုံကြ ေ့ခိုံငသ်ရွေးန ငေ့ ်

ဖ  ွဲ့ မဖိ ွေးပေါတ  (USDP)၊ အမ ိ ွေးသောွေးေ မိုံြသရစ အဖ ွဲွဲ့ခ  ပ် (NLD)၊ မမ ိ ွဲ့နယတ် ငွ်ေးရ ိ အပခောွေးပေါတ ကြ ွေး၁ န ငေ့ ်ပေါတ ငယ/်တစသ် ွေးပုံဂ္ဂလြိုံယ်စောွေး 

လ ယသ်လောငွ်ေး၂ မ ောွေးြိုံ သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးမှုသပေါငွ်ေး ၄၀၅ ခုံပပ လုံပ်ခွဲေ့ပေါသည။် PACE အဖ ွဲွဲ့ ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသမူ ောွေးြ ြိုံယ ်

စောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးြိုံ ၎ငွ်ေးတိုံ ေ့၏ မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးမှုလုံပ်ငနွ်ေးမ ောွေးန ငေ့ ်ပတသ်ြမ်ပ ွေး ရငဆ်ိုံငသ်တ ွဲ့ ကြ  ရသညေ့ ်အသပခအသနမ ောွေးြိုံ အပတ ်

စဉ် သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးမှုမ ောွေး ပပ လုံပ်ခွဲေ့ပေါသည။် 

တဆြတ်ညွ်ေးမ ပင ် PACE အဖ ွဲွဲ့ြ အထြပ်ေါ ပေါတ အမ ိ ွေးအစောွေး သလွေး မ ိ ွေးမ  ြိုံယစ်ောွေးလ ယမ် ောွေး၏ စုံသဝွေးသ ောသပပောမှု ၁၉၀ ခုံြိုံ 

လညွ်ေး သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောမှုမ ောွေး ပပ လုံပ်ခွဲေ့ပေါသည။် သိုံ ေ့သသော် မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးမှုန ငေ့ ်တိုံြရ်ိုံြပ်တသ်ြ်မှုမရ ိသညေ့ ်ပေါတ တ ငွ်ေး အစညွ်ေး 

အသဝွေးမ ောွေးန ငေ့ ် ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးန ငေ့ ် တိုံြရ်ိုံြပ်တသ်ြမ်ှုမရ ိသညေ့သ်မူ ောွေး၏ သ ောသပပောမှုမ ောွေးြိုံ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့ပခငွ်ေး 

မရ ိပေါ။ ထိုံ ေ့အပပင ်အလ နသ်ဝွေးလ သညေ့သ်ေသရ ိ မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးလှုပ်ရ ောွေးမှုမ ောွေးြိုံမ ူPACE အဖ ွဲွဲ့ မ  သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောနိုံငပ်ခငွ်ေး မရ ိပေါ။  

အဓြိအောွေးပဖငေ့ ် ဧမပ လ ၁ ရြတ် င ် ြ ငွ်ေးပမညေ့က်ြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲတ င ် ပေါဝငသ်ညေ့ ် မမ ိ ွဲ့နယ ် ၂၂ မမ ိ ွဲ့နယတ် င ် အဆိုံပေါ သတ ွဲ့ဆ ုံ 

သမွေးပမနွ်ေးမှုမ ောွေးန ငေ့ ် စုံသဝွေးသ ောသပပောမှု သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောပခငွ်ေးြိုံ ပပ လုံပ်ခွဲေ့ပခငွ်ေးပဖစသ်ည။် ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးြိုံ သတ ွဲ့ဆ ုံ 

သမွေးပမနွ်ေးမှု မ ောွေးန ငေ့ ် စုံသဝွေးသ ောသပပောမှု သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောမှုမ ောွေးမ ောွေးအပပင ် ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသမူ ောွေးသည ် မွဲဆနဒရ င ်

မ ောွေးန ငေ့ ်သြော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ ခ ွဲ၏ အဖ ွဲွဲ့ဝငမ် ောွေးြိုံလညွ်ေး သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးမှုမ ောွေးြိုံပပ လုံပ်ခွဲေ့ပေါသည။် အဆိုံပေါသတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးမှုမ  သတ ွဲ့ ရ ိခ ြ ်

မ ောွေးြိုံ သနောငတ် င ်ထုံတသ်ဝမညေ့ ်အမပ ွေးသတအ်စ ရငခ် တ င ်ထညေ့သ် ငွ်ေးသဖော်ပပသ ောွေးမညပ်ဖစသ်ည။် 

PACE အဖ ွဲွဲ့၏ မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောမှု နညွ်ေးစနစသ်ည ်မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလတစခ်ုံလ ုံွေး၏ အသနအထောွေး 

တစခ်ုံလ ုံွေးြိုံ ပခ  င ုံသ ုံွေးသပ်နိုံငရ်န ် ပပငဆ်ငစ် မ ထောွေးသညေ့ ် နညွ်ေးစနစပ်ဖစသ်ည။် ထိုံ ေ့သကြောငေ့ ်သတငွ်ေးမ ေ ယောမ ောွေးြ သဖော်ပပလျှြရ် ိသသော 

ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေး တစဦ်ွေးခ ငွ်ေးစ  (သိုံ ေ့) လွှတသ်တော်တစခ်ုံခ ငွ်ေးစ  (သိုံ ေ့) ပဖစရ်ပ်တစခ်ုံခ ငွ်ေးစ ြိုံ သ ွေးသန ေ့အ်ောရ ုံစိုံြ ် သစောငေ့က်ြညေ့ ်

သလေ့လောမှုမ ောွေး မပပ လုံပ်နိုံငသ်ခ ။ 

ရစာငေ့က်ကညေ့ရ်လေ့လာသညေ့က်ာလ 

ရြသ်တတ ပတ ်၆ ပတ ်မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလ။ ၂၀၁၇ သဖသဖော်ဝေါရ  ၁ ရြမ်  မတလ် ၅ ရြ ်

                                                           
၁ မမ ိ ွဲ့နယအ်သပခအသနအလိုံြ ်တစ်ခေါတစ်ရ  “အပခောွေးပေါတ ကြ ွေး” မ ော တစ်နိုံငင် လ ုံွေးတ င ်ဝငသ်ရောြယ် ဉ်မပိ ငသ်ညေ့ ်ပေါတ ပဖစ်နိုံငမ်ပ ွေး၊ အခ ိ ွဲ့ မမ ိ ွဲ့နယမ် ောွေးတ င ်ပပညန်ယ/်တိုံငွ်ေးသေသကြ ွေး အသပခစိုံြပ်ေါတ မ ောွေး 

လညွ်ေးပဖစ်တတပ်ေါသည။် 

၂ ပေါတ ငယမ် ောွေးန ငေ့ ်တစ်သ ွေးပုံဂ္ဂလ ြိုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးမ ော ပေါတ ကြ ွေးမ ောွေး၏ ဖ ွဲွဲ့စညွ်ေးမှုန ငေ့ ်ပ ုံဏ္ဍောနမ်ရ ိကြသပဖငေ့ ်သလေ့လောဆနွ်ေးစစ်ရောတ င ်လ ယြ်သူစရန ်အမ ိ ွေးအစောွေးတစ်ခုံတညွ်ေးအပဖစ် 

သတမ် တထ်ောွေးပေါသည။်  



ကာလရှညရ်စာငေ့က်ကညေ့ရ်လေ့လာသမူ ာ်း 

ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသ ူ ၂၂ ဦွေးလ ုံွေးြိုံ ဇနန်ဝေါရ လ လယ်တ င ် ရနြ်ုံနမ်မ ိ ွဲ့ ၌ ၂ ရြတ်ော သငတ်နွ်ေးမ ောွေးပိုံ ေ့ခ ခွဲေ့ပေါသည။် 

အဓြိအောွေးပဖငေ့ ် ြမ်လိုံြမ်ှုဆိုံငရ်ော ြ ငေ့ဝ်တမ် ောွေး၊ သတ ွဲ့ဆ ုံသမွေးပမနွ်ေးမှုပပ လုံပ်ပ ုံ၊ စုံသဝွေးသ ောသပပောမှုြိုံ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောပ ုံ နညွ်ေး 

စနစန် င ် သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောမှုပ ုံစ မ ောွေး ပဖညေ့စ် ြပ် ုံစသညတ်ိုံ ေ့ြိုံ သငက်ြောွေးပိုံ ေ့ခ ခွဲေ့ပေါသည။် အဆိုံပေါြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသ ူ

မ ောွေးအတ ြလ်ညွ်ေး ပပညသ်ထောငစ်ုံသရ ွေးသြောြပ် ွဲသြော်မရ ငထ် တ င ်သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခ ငေ့ြ်တပ်ပောွေးမ ောွေးြိုံ ထုံတယ်ခူွဲေ့မပ ွေးပဖစသ်ည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အေဲွွေ့ရနာက်ြ အက ဉ်း 

ယ ုံကြညရ်သသောသရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ောသပေါ်သပေါြသ်ရွေးပပညသ်မူ ောွေးပူွေးသပေါငွ်ေးလှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ (People’s Alliance for Credible Elections-

PACE) သည ် လ တလ်ပ်မပ ွေးအမ  အခိုံြငွ်ေးသညေ့ ် အစိုံွေးရမ ုံတသ်သော ပပညတ် ငွ်ေးသရ ွေးသြောြပ် ွဲ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသညေ့အ်ဖ ွဲွဲ့ ပဖစ ်

သည။် သရ ွေးသြောြပ် ွဲပဖစစ်ဉ်ပ ငေ့လ်ငွ်ေးပမငသ်ောမှု၊ တောဝနခ် မှုန ငေ့ ် နိုံငင် သောွေးမ ောွေး၏ပေါဝငခ် ငေ့ပိ်ုံမိုံ တိုံွေးတြပ်မ ငေ့မ်ောွေးလောသစရန ် နိုံငင် သောွေး 

အခ ငေ့အ်သရွေးအသပိညောသပွေးပခငွ်ေး၊ သရ ွေးသြောြပ် ွဲသစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောပခငွ်ေးန ငေ့ ် သရ ွေးသြောြပ် ွဲပပ ပပင ် သပပောငွ်ေးလွဲသရွေးြိုံ သဆောငရ် ြ ်

လျှြရ် ိပေါ သည။်  

 

ဆကသ်ယွ ်န်။ 

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

၉၀၊ ၇-ရအ၊ ကန်လမ််းကန်ွဒိ ၊ ကန်လမ််း၊ လှုငိမ်မိျု ွေ့နယ၊်  န်က န် 

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

 

 

 

တိ င််းရဒသကက်ီး/ခပညန်ယ ်
ကာလရှညရ်စာငေ့က်ကညေ့ ်

ရလေ့လာသ ူဦ်းရ  

ြယောွေးပပညန်ယ ် ၁ 

ခ ငွ်ေးပပညန်ယ ် ၁ 

စစြ်ိုံငွ်ေးတိုံငွ်ေးသေသကြ ွေး ၁ 

ပွဲခူွေးတိုံငွ်ေးသေသကြ ွေး  ၂ 

မ နပ်ပညန်ယ ် ၁ 

ရခိုံငပ်ပညန်ယ ် ၁ 

ရနြ်ုံနတ်ိုံငွ်ေးသေသကြ ွေး ၁၁ 

ရ မ်ွေးပပညန်ယ ်(သတောင)် ၃ 

ရ မ်ွေးပပညန်ယ ်(အသရ ွဲ့) ၁ 

စ စ ရပါင််း ၂၂ 


