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ရ  ွေးရကောကပ် ွဲအကက ြိုကောလ ခ  ြိုင ုံသ ုံွေးသပ်မှု သတငွ်ေးထုံတခ်ပန် ျက ်

၂၀၁၇  ုံနစှ ်မတလ် ၃၁  က ်

 ျကခ် ငွ်ေးထုံတခ်ပန် န် 

 

တ တဆ် တင်င မ်သကရ်သော မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးရ ွေးကောလနငှ အ်တ ူကကောွေးခြတရ်  ွေးရကောကပ် ွဲမျောွေးတ င ်ဆနဒမွဲရပွေးသ ူဦွေးရ  နညွ်ေးပ ွေးမညက် ုံ 

PACE အြ ွဲ ွဲ့က စ ုံွေး  မ်  

ရနြ်ုံန ်မတ ်၃၁ 

ဧပပြီလ ၁ ရြတ် ငြ် ငွ်ေးပမည  ်ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲန  င  ်ပတသ်ြ၍် သရ ွေးသြောြပ် ွဲပဖစစ်ဉ်၏ အရညအ်သသ ွေးြ ုံ စမွ်ေးစစသ်လ လောန ုံငရ်န ်PACE အဖ ွဲွဲ့ 

အသနပဖင  ်ဇနန်ဝေါရြီလ ၂၆ ရြမ် စတငပ်ပြီွေး သရ ွေးသြောြပ် ွဲအကြ ြိုြောလန င  ်ပတသ်ြ၍် အဓ ြြ သသောြဏ္ဍမ ောွေးြ ုံ သစောင က်ြည သ်လ လောမှုမ ောွေး ပပြိုလုံပ် 

ခွဲ ပေါသည။် မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေး သကြညောပပသမှုသစောင က်ြည သ်လ လောပခငွ်ေးအပပင ်န ုံဝငဘ်ောလအတ ငွ်ေး ပပညသ် ောငစ်ုံသရ ွေးသြောြပ် ွဲသြော်မရ ငြ် သဆောငရ် ြ ်

ခွဲ သည  ်တစအ် မတ်ြဆ်ငွ်ေးမွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေးပပြိုစုံသည ် လုံပ်ငနွ်ေးစဉ်န င  ်မွဲစောရငွ်ေးအသပေါ်  န ုံငင် သောွေးမ ောွေး၏ အပမငသ်သဘော ောွေးမ ောွေးြ ုံ သ ရ  န ုံငရ်န ်သလ လော 

မှုစစတ်မ်ွေးသြောြယ်မူှုမ ောွေးြ ုံလည်ွေး ပပြိုလုံပ်ခွဲ ပေါသည။်   ုံ  အပပင ် ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေး သြောြပ် ွဲြ ငွ်ေးပမည  ် ၂၂ ပမ ြို ွဲ့နယတ် င ် မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးလုံပ်ငနွ်ေး 

မ ောွေးြ ုံ သစောင က်ြည သ်လ လောမှုမ ောွေးြ ုံလညွ်ေး ပပြိုလုံပ်လျှြရ်  ပပြီွေး ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲနယသ်ပမမ ောွေးရ   ြ ပနွ်ေးနညွ်ေးပဖင  ် နမနူော သရ ွေးနုံတ ်ောွေးသသော 

ရပ်ြ ြန် င  ်သြ ွေးရ ောအုံပ်စုံမ ောွေး၏ မွဲဆနဒနယတ် ငွ်ေး ကြ ြိုတင ်မွဲသပွေးပခငွ်ေးလုံပ်ငနွ်ေးမ ောွေးြ ုံ လြတ်သလောတ င ်သစောင က်ြည သ်လ လောသနပေါသည။် 

PACE အဖ ွဲွဲ့သစောင က်ြည သ်လ လောသမူ ောွေးအသနပဖင လ်ညွ်ေး အ ြပ်ေါသရ ွေးသြောြပ် ွဲအကြ ြိုြောလ၏ အဓ ြြ သသောြဏ္ဍမ ောွေးအောွေးလ ုံွေးြ ုံ သစောင က်ြည  ်

သလ လောမှုမ ောွေး ပပြိုလုံပ်ခ င ရ်ရ  ခွဲ ပေါသည။်  သရ ွေးသြောြပ် ွဲအရညအ်သသ ွေးြ ုံ အြွဲပဖတရ်ောတ င ်အဖ ုံွေးတနသ်သော သတငွ်ေးအခ ြအ်လြမ် ောွေးြ ုံ ပ  ပ ုံွေးသပွေးခွဲ  

ကြသည  ် သြော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့အဆင ဆ်င မ်  တောဝနရ်  သမူ ောွေး၊ န ုံငင် သရွေးပေါတြီမ ောွေး၊ ြ ုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေးန င  ် န ုံငင် သောွေးမ ောွေးအောွေးလ ုံွေးြ ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ ြ 

သြ ွေးဇူွေးအ ွူေးတငပ်ေါသည။် 

သယဘုံယ အောွေးပဖင  ်သရ ွေးသြောြပ် ွဲအကြ ြိုြောလအသပခအသနသည ်သအွေးသဆွေးတညပ်င မမ်ှုရ  ပပြီွေး သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲပဖစစ်ဉ် ြ ုံ   ခ ုံြသ်စန ုံငသ်ည  ်ကြြီွေးမောွေးသသော 

ပဖစရ်ပ်မ ောွေး ပဖစပ် ောွေးခွဲ ပခငွ်ေးမရ  သကြောငွ်ေး PACE အဖ ွဲွဲ့ သစောင က်ြည သ်လ လောသမူ ောြ အစြီရငခ် ခွဲ ကြပေါသည။်   ုံ  အပပင ်သစောင  ်ကြည သ်လ လောခွဲ သသောပဖစစ်ဉ် 

မ ောွေးတ င ် ပခ မွ်ေးသပခောြမ်ှုန င  ်ဝငသ်ရောြသ်န ောြယ် ြမ်ှုမ ောွေးြ ုံလညွ်ေး မသတ ွဲ့ ခွဲ ရပေါ။ မကြောမြီ ြ ငွ်ေးပမည  ် ကြောွေး ပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲသပေါ် လ ူုံ၏ စ တပ်ေါ 

ဝငစ်ောွေးမှုန င  ်ပေါဝငသ်ဆောငရ် ြလ် ုံစ တမ် ောွေး နညွ်ေးပေါွေးသညြ် ုံ သတ ွဲ့ ရ  ရပေါသည။် သ ုံ  သသော်လညွ်ေး  ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲန  င ပ်တသ်ြပ်ပြီွေး မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေး 

စ တဝ်ငစ်ောွေးမှု ပ ုံမ ုံပမြှင မ်ောွေးလောသစရန ်သဆောငရ် ြခ်ွဲ ကြသည  ် ပပညသ် ောငစ်ုံသရ ွေးသြောြ ်ပ ွဲသြော်မရ င၊် ပပညတ် ငွ်ေး အရပ်ဘြလ်မူှုအဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးမ ောွေး၊ န ုံငင်  

တြောအဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးမ ောွေးန င  ်န ုံငင် သရွေးပေါတြီမ ောွေး၏ ကြ ြိုွေးပမ်ွေးအောွေး ုံတမ်ှု မ ောွေးြ ုံ လညွ်ေး PACE အဖ ွဲွဲ့ြ အသ အမ တပ်ပြိုပေါသည။်  



 ၂ 

PACE အဖ ွဲွဲ့ မ  စ ုံငွ်ေးရွဲသြ ော်စ ောပမင ြ် “ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲနွဲ   ပတသ်ြပ်ပြီွေး စ တဝ်ငစ်ောွေးမှုပမင မ်ောွေးလောသအောင ်သြဆ် ုံငသ်သူတ အောွေးလ ုံွေးြ ဝ ုံငွ်ေးဝနွ်ေး 

ကြ ြိုွေးပမွ်ေးခွဲ ကြတွဲ အတ ြသ်ကြောင  ် ပပညသ်သူတ အသနနွဲ   စ တဝ်ငစ်ောွေးမှုသတ ပ ုံမ ောွေးလောပပြီွေး သရ ွေးသြောြပ် ွဲသန  မ ောလညွ်ေး မွဲလောသပွေးကြမယလ် ုံ   သမျှော်လင ပ်ေါ 

တယ”် ဟုံဆ ုံပေါသည။်  

ဇနန်ဝေါရြီလ တ ငသ်ြောြယ်ခူွဲ သသော သလ လောမှုစစတ်မွ်ေးအရ သယဘယူ အောွေးပဖင  ် ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲန  င  ်မွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေး သကြညောပပသမှု ပဖစစ်ဉ် 

တ ုံ  အသပေါ် လ ူုံသ ရ  မှု နညွ်ေးပေါွေးသည၊် အ ွူေးသပဖင  ် သြ ွေးလြသ်ေသတ င ် ပ ုံမ ုံနညွ်ေးပေါွေးသညြ် ုံ သတ ွဲ့ ရ  ရပေါသည။်   ုံ  အပပင ် ၂၀၁၅ အသ  သ   

သရ ွေးသြောြပ် ွဲြောလတ ငွ်ေး ပပညသ်လူ ူုံ၏ မွဲသပွေးလ ုံစ တန် င  ် နှု ငွ်ေးယ ဉ်ပေါြ မွဲသပွေးလ ုံစ တသ်ည ် ယခုံြ ငွ်ေးပမည  ် ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲတ င ် ပ ုံမ ုံ 

နညွ်ေးပေါွေးသညြ် ုံ သတ ွဲ့ရပေါသည။်  

သဖသဖော်ဝေါရြီလအတ ငွ်ေး ပပြိုလုံပ်ခွဲ သည  ် ပ မအကြ မမ်ွဲဆနဒရ ငစ်ောရငွ်ေး သကြညောပပသမှုတ င ် မွဲဆနဒရ ငအ်နညွ်ေးငယြ်သော သြဆ် ုံငရ်ော ရပ်ြ ြန် င  ်

သြ ွေးရ ောအုံပ်စုံ သြော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ ခ ွဲမ ောွေး၌ ၎ငွ်ေးတ ုံ  ၏ အမညမ် ောွေးြ ုံ လောသရောြ ် ကြည ရ်ှုစစသ်ဆွေးခွဲ ကြပပြီွေး၊ လောသရောြက်ြည ရ်ှုသ ူ အနညွ်ေးအြ ဉ်ွေးြသော 

အသပပောငွ်ေးအလွဲမ ောွေးပပြိုလုံပ်ရန ်ပ ုံစ မ ောွေး တငသ် ငွ်ေးခွဲ ကြသညြ် ုံ သတ ွဲ့ ရ  ရပေါသည။်  

၂၀၁၅ အသ  သ   သရ ွေးသြောြပ် ွဲန  င  ် နှု ငွ်ေးယ ဉ်ကြည လ်ျှင ် မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးသရွေးြောလ ပ မ ရြသ်တတ ပတ ် ၅ ပတ ် ြောလအတ ငွ်ေး မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေး 

သရွေးလှုပ်ရ ောွေးမှုမ ောွေး ပ ုံ၍ နညွ်ေးသည်ြ ုံ သတ ွဲ့ရသသော်လညွ်ေး သနောြဆ် ုံွေး ရြသ်တတ ပတ ်၃ ပတ ်ြောလတ ငမ် ူလှုပ်ရ ောွေးမှုမ ောွေး ပ ုံမ ုံလောပေါသည။် အ ွူေးသပဖင  ်

ပေါတြီငယမ် ောွေးန င  ် တစသ်ြီွေးပုံဂ္ဂလြ ုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေး၏ လှုပ်ရ ောွေးမှုမ ောွေး ပ ုံမ ုံမ ောွေးပပောွေးလောသညြ် ုံ သတ ွဲ့ရသည။် ပခ ြိုင ုံကြည ပ်ေါြ ြ ုံယစ်ောွေးလ ယ ်

သလောငွ်ေးအမ ောွေးစုံသည ်စောရ ြစ်ောတမွ်ေးမ ောွေး သဝင ပခငွ်ေး၊ ပ ုံစတောမ ောွေးန င  ်စုံသဝွေးသဟောသပပောပခငွ်ေး နညွ်ေးလမ်ွေးမ ောွေးပဖင  ်မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရ ုံ ွေးမှုမ ောွေး ပပြိုလုံပ်ခွဲ ကြသညြ် ုံ 

သတ ွဲ့ ရ  ရသည။် ြ ုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေး အောွေးလ ုံွေးနြီွေးပေါွေး၏ စုံသဝွေးသဟောသပပောပ ွဲ အစြီအစဉ်မ ောွေးြ ုံ သြော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ ခ ွဲအဆင ဆ်င ြ် အခ  နန်  င  ် သနရော 

သပပောငွ်ေးလွဲသစခွဲ ပခငွ်ေးမရ  ဘွဲ ခ င ပ်ပြိုခွဲ ပေါသည။်  

သယဘုံယ အောွေးပဖင  ်သရ ွေးသြောြပ် ွဲအကြ ြိုြောလအတ ငွ်ေး သရ ွေးသြောြပ် ွဲပဖစစ်ဉ်တစခ်ုံလ ုံွေးြ ုံ   ခ ုံြသ်စသည  ်ကြြီွေးမောွေးသည  ်ပဖစရ်ပ်မ ောွေး ပဖစပ် ောွေးခွဲ သညြ် ုံ 

မသတ ွဲ့ ခွဲ ရပေါ။ ဧပပြီလ ၁ ရြတ် င ်ြ ငွ်ေးပမည  ် ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲတ င ် မွဲသပွေးခ င ရ်  သည  ် မွဲဆနဒရ ငမ် ောွေးအောွေးလ ုံွေး သ ောွေးသရောြမ်ွဲသပွေးကြရန ် PACE 

အဖ ွဲွဲ့ြ တ ုံြတ် နွ်ေး နှု ွေးသဆော်သည အ်ပပင ်သရ ွေးသြောြပ် ွဲန  င သ်ြဆ် ုံငသ်သော အဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးမ ောွေးန င  ်လပူုံဂ္ဂ ြိုလမ် ောွေး အောွေးလ ုံွေးြ ုံလညွ်ေး သရ ွေးသြောြပ် ွဲသန   ပဖစစ်ဉ် 

တညပ်င မသ်အွေးခ မွ်ေးသရွေးန င  ်တရောွေးမျှတသရွေးအတ ြ ်ဝ ုံငွ်ေးဝနွ်ေးသဆောငရ် ြက်ြရန ်တ ုံြတ် နွ်ေး နှု ွေးသဆော်ပေါသည။်  

သရ ွေးသြောြပ် ွဲသန  တ င ် န ုံငင် သပေါငွ်ေး ၅၀ သြ ော်ြ အသ ုံွေးပပြိုလျှြရ်  သသော “မွဲရ ုံ နမနူောသရ ွေးနုံတ”် သစောင က်ြည သ်လ လောမှုနညွ်ေးစနစြ် ုံ အသ ုံွေးပပြိုြော 

သစောင က်ြည သ်လ လောမှုမ ောွေး ပပြိုလုံပ်သ ောွေးမညပ်ဖစသ်ည။် ြောလတ ုံသစောင က်ြည သ်လ လောသ ူ ၆၀၀ နြီွေးပေါွေးြ ုံ ြ ပနွ်ေးနမနူော သရ ွေးနုံတ ်ောွေးသည  ် မွဲရ ုံ မ ောွေး 

သ ုံ  သစလွှတြ်ော သရ ွေးသြောြပ် ွဲသန  ပဖစစ်ဉ်မ ောွေးပဖစသ်ည  ် မွဲရ ုံဖ င ပ်ခငွ်ေး၊ မွဲသပွေးပခငွ်ေးန င  ် မွဲရ ုံပ တပ်ခငွ်ေးန င  ် မွဲသရတ ြပ်ခငွ်ေးတ ုံ  ြ ုံ တစသ်န  လ ုံွေး သစောင က်ြည  ်

သလ လောမှုပပြိုလုံပ်သ ောွေးမညပ်ဖစသ်ည်။ ဤနညွ်ေးစနစအ်ရ သရ ွေးသြောြပ် ွဲသန  ပဖစစ်ဉ်၏ အရညအ်သသ ွေးြ ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ အသနပဖင  ်ဓမမဓ ဌောနြ် ြ  သ ုံွေးသပ် 

န ုံငမ်ညပ်ဖစသ်ည။် သရ ွေးသြောြပ် ွဲသန  သစောင က်ြည သ်လ လောပခငွ်ေး ြနဦွေး အစြီရငခ် စောြ ုံ ဧပပြီလ ၂ ရြတ် င ် ုံတပ်ပနန် ုံငရ်န ်စြီစဉ် ောွေးပေါသည။်  

 

အြ ွဲ ွဲ့ရနောက ် အကျဉွေး 

ယ ုံကြညရ်သသောသရ ွေးသြောြ်ပ ွဲမ ောသပေါ်သပေါြ်သရွေးပပညသ်မူ ောွေးပူွေးသပေါငွ်ေးလှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲ ွဲ့ (People’s Alliance for Credible Elections-PACE) သည ် လ တ်လပ်ပပြီွေး 

အမ ြီအခ ုံြငွ်ေးသည  ်အစ ုံွေးရမဟုံတ်သသော ပပညတ် ငွ်ေးသရ ွေးသြောြ်ပ ွဲသစောင က်ြည သ်လ လောသည  ်အဖ ွဲွဲ့ ပဖစသ်ည။် သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲပဖစစ်ဉ်ပ င လ်ငွ်ေးပမငသ်ောမှု၊ တောဝနခ် မှုန င  ်န ုံငင်  

သောွေးမ ောွေး၏ပေါဝငခ် င  ် ပ ုံမ ုံတ ုံွေးတြ်ပမြှင လ်ောသစရန ် န ုံငင်  သောွေးအခ င အ်သရွေးအသ ပညောသပွေးပခငွ်ေး၊ သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲသစောင က်ြည သ်လ လောပခငွ်ေးန င  ် သရ ွေးသြောြ်ပ ွဲပပြိုပပငသ်ပပောငွ်ေး 

လွဲသရွေးြ ုံ သဆောငရ် ြလ်ျှြ် ရ  ပေါသည။်  

ဆကသ် ယ ်န်။ 

မရနခ ည။် ၀၉ ၇၉၇၉ ၆၉၆၉ ၄၊ neichiminn@pacemyanmar.org  

၉၀၊ ၇-ရအ၊ ကန်လမ်ွေးက န်ဒ ုံ၊ ကန်လမ်ွေး၊ လှု ငင်မ ြို ွဲ့နယ၊်  န်ကုံန် 

https://www.pacemyanmar.org 

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


