
 

ယ ုံကြညရ်သသောသရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ောွေးသပေါ်သပေါြသ်ရွေးပပညသ်မူ ောွေးပူွေးသပေါငွ်ေးလှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ 

People’s Alliance for Credible Elections-PACE 

 

မဲဆန္ဒရှငစ်ာရင််းက ြေညာပြသမှု ကစာငေ့ ်ြေညေ့က်လေ့လာပြင််း

အစီရငြံ်စာအပြညေ့အ်စံုံ (၂၀၁၇ ြုံန္စှ် ကေကော်ဝါရီ ၁ ရြေမှ် ၁၄ ရြေ)် 

 

အစီရငြံ်စာ အန္စှ်ြ ျုြ်         ၂၀၁၇ ြုံန္စှ် မတလ် ၁၇ ရြေ ်

မွဲဆန္ဒရ ငစ်ောရငွ်ေးသကြညောပပသမှုမ ောွေးြ ုံ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောန္ ုံငရ်န ်ခ ငေ့ပ်ပြုခွဲေ့ပခငွ်ေးန္ ငေ့ ်မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေးအသနပဖငေ့ ်၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏ အခ ြအ်လြ ်

မ ောွေး အသပပောငွ်ေးအလွဲပပြုလုံပ်ရနအ်တ ြ ်လ ုံအပ်သညေ့ ်စောရ ြစ်ောတမွ်ေးမ ောွေးြ ုံ လ ုံသလောြပ်ပညေ့စ် ုံသအောင ်သဆောငရ် ြထ်ောွေးမှုမ ောွေးန္ ငေ့ ်ပတ ်

သြ၍် မွဲစောရငွ်ေးမ နြ်န ်ပပညေ့စ် ုံသရွေးအတ ြ ် ပပညသ်ထောငစ်ုံသရ ွေးသြောြပ် ွဲသြော်မရ င၏် ကြ ြုွေးပမွ်ေးအောွေးထုံတမ်ှုြ ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ြ အသ  

အမ တပ်ပြုပေါသည။်  

သ ုံ ေ့သသော်လညွ်ေး သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသနသညေ့ ်ြောလတသလ ောြလ် ုံွေးတ င ်မွဲဆန္ဒရ ငစ်ောရငွ်ေးလောသရောြ ်ကြညေ့ရ်ှုစစသ်ဆွေးသဦူွေးသရ အလ န ်

နညွ်ေးပေါွေးပပ ွေး မွဲစောရငွ်ေးပေါ အခ ြအ်လြန်္ ငေ့ ်ပတသ်ြပ်ပ ွေး အသပပောငွ်ေးအလွဲလုံပ်သဦူွေးသရ အနညွ်ေးငယသ်ောရ  သညြ် ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သတ ွဲ့ 

ရ  ပေါသည။် 

သ ုံ ေ့ပဖစပ်ေါ၍ မတလ် ၁၇ ရြမ်  ၂၅ ရြထ်  ထပ်မ သကြညောမညေ့ ်မွဲစောရငွ်ေးြ ုံ သ ောွေးသရောြက်ြညေ့ရ်ှု စစသ်ဆွေးကြရန ်ပပညသ်လူထူုံြ ုံ ဝ ုံငွ်ေး 

ဝနွ်ေးတ ုံြတ် နွ်ေး လှု ွဲ့သဆော်န္ ုံငသ်ရွေးန္ ငေ့ ် လ ုံအပ်သသောအစ အစဉ်မ ောွေးသဆောငရ် ြန်္ ုံငသ်ရွေးအတ ြ် PACE အဖ ွဲွဲ့အသနပဖငေ့ ် သရ ွေးသြောြပ် ွဲ 

သြော်မရ ငအ်ပေါအဝင ်န္ ုံငင် သရွေးပေါတ မ ောွေး၊ ပပညတ် ငွ်ေးအရပ်ဘြ ်လမူှုအဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးမ ောွေးန္ ငေ့ ်န္ ုံငင် တြောအဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးမ ောွေးအောွေးလ ုံွေးြ ုံ တ ုံြ ်

တ နွ်ေးပေါသည။်   

 

အဓိြေကတ ွေ့ ရိှြ ြေမ် ာ်း 

သအောြပ်ေါသတ ွဲ့ ရ  ခ ြမ် ောွေးသည ်ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲြ ငွ်ေးပမညေ့သ်နရောသေသမ ောွေးမ  ြ ပနွ်ေးသရ ွေးခ ယ်ထောွေးသညေ့ ်ရပ်ြ ြန်္ ငေ့ ်သြ ွေး 

ရ ောအုံပ်စုံ ၂၂ ခုံတ င ်၈ ရြတ်ောြောလ (သဖသဖော်ဝေါရ လ ၁ ရြမ်  ၁၄ ရြ ်အတ ငွ်ေး) PACE အဖ ွဲွဲ့၏ တ ုံြရ် ုံြသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောမှုမ ောွေး 

အသပေါ် အသပခခ ထောွေးပခငွ်ေး ပဖစသ်ည။် 

မဲဆန္ဒရှငအ်သြိညာကြ်းပြင််း 

People’s Alliance for Credible Elections-PACE အဖ ွဲွဲ့ မ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသမူ ောွေးသည ်မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ 

အန ွေးတဝ  ြြ် ုံသစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောရောတ င ် သနရော ၅ သနရောတ ုံငွ်ေးတ င ် ၄ သနရောထြပ် ုံပပ ွေး မွဲဆန္ဒရ ငအ်သ ပညောသပွေးမှုဆ ုံငရ်ော ပစစညွ်ေး 

မ ောွေးြ ုံသတ ွဲ့ ရ  ရသည။် သ ုံ ေ့သသော်မွဲဆန္ဒရ ငအ်သ ပညောသပွေးပခငွ်ေးန္ ငေ့ ် သြဆ် ုံငသ်သော အစညွ်ေးအသဝွေးမ ောွေးန္ ငေ့ ် သငတ်နွ်ေးမ ောွေးြ ုံမ ူ မညသ်ညေ့် 

သနရောတ ငမ်  မသတ ွဲ့ရသခ ။ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသမူ ောွေး အသနပဖငေ့ ် မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသရော သနရောအန ွေးတဝ  ြြ် ုံသော သစောငေ့က်ြညေ့ ်



သလေ့လောမှုမ ောွေး ပပြုလုံပ်ခွဲေ့ကြသပဖငေ့ ်မွဲဆန္ဒရ င ်အသ ပညောသပွေး ပခငွ်ေးဆ ုံငရ်ော သငတ်နွ်ေးမ ောွေးန္ ငေ့ ်အစညွ်ေးအသဝွေးမ ောွေးသည ်အပခောွေးသနရောမ ောွေး 

တ င ်သဆောငရ် ြသ်ြောငွ်ေး သဆောငရ် ြသ်နန္ ုံငက်ြပခငွ်ေး လညွ်ေးပဖစန်္ ုံငပ်ေါသည။်  

အဓ ြအောွေးပဖငေ့ ်

• သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၈၂% ( သကြညောပပသရော သနရော ၅ သနရောတ ုံငွ်ေးတ င ်၄ သနရောသြ ော်တ င)် သနရောတ င ်မွဲဆန္ဒရ င ်

အသ ပညောသပွေးပခငွ်ေးဆ ုံငရ်ော ပစစညွ်ေးမ ောွေးြ ုံသတ ွဲ့ ရ  ရပေါသည။်  

• သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၇၆% ခန ေ့တ် င ်ပ ုံစတောမ ောွေးန္ ငေ့ ်သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၂၅% တ င ်လြြ်မွ်ေး စောရ ြ ်

မ ောွေးြ ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသမူ ောွေးြ သတ ွဲ့ ပမငခ်ွဲေ့ပေါသည။် သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၁၁% တ င ်အသ ခ ွဲွဲ့စြ ်

မ ောွေးအသ ုံွေးပပြုပပ ွေး အသ ပညောသပွေးလုံပ်ငနွ်ေးမ ောွေးသဆောငရ် ြသ်နသညြ် ုံသတ ွဲ့ရပေါသည။် သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့သညေ့ ် ြောလ 

အတ ငွ်ေးတ င ်မွဲဆန္ဒရ ငအ်သ ပညောသပွေးပခငွ်ေးန္ ငေ့ ်ပတသ်ြသ်ညေ့ ်မညေ့သ်ညေ့အ်စညွ်ေးအသဝွေးမ ောွေးန္ ငေ့ ်သငတ်နွ်ေးမ ောွေး ြ ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ 

သစောငေ့က်ြညေ့ ်သလေ့လောသမူ ောွေးြ မသတ ွဲ့ ရ  ရပေါ။ 

• သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ သနရောထြဝ်ြသ်ြ ော် (၅၂%) တ င ်မွဲဆန္ဒရ ငအ်သ ပညောသပွေး လုံပ်ငနွ်ေးမ ောွေး သဆောငရ် ြသ်နသ ူ

မ ောွေးြ ုံ မသတ ွဲ့ ရ  ရသခ ။ သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ သ ုံွေးပ ုံတစပ် ုံ (၃၄%) တ င ် သရ ွေးသြောြပ် ွဲသြော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ ခ ွဲမ ောွေးြ 

မွဲဆန္ဒရ င ် အသ ပညောသပွေးလုံပ်ငနွ်ေးမ ောွေးသဆောငရ် ြသ်နသညြ် ုံ သတ ွဲ့ ရ  ခွဲေ့ရပပ ွေး သနရောမ ောွေး၏ ၁၈% တ င ် အရပ်ဘြလ်မူှုအဖ ွဲွဲ့ 

အစညွ်ေးမ ောွေးြ အသ ပညောသပွေးလုံပ်ငနွ်ေးမ ောွေးသဆောငရ် ြသ်နသညြ် ုံ သတ ွဲ့ ရ  ခွဲေ့ရပေါသည။် 

မဲစာရင််းက ြေညာပြသရာကေရာမ ာ်း စမံီြေ ေ့်ြ မဲှုန္ငှ ေ့ ်လိုံအြ်သညေ့ြ်စစည််းမ ာ်း 

သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ စ မ ခန ေ့ခ် ွဲမှုဆ ုံငရ်ော လုံပ်ထ ုံွေးလုံပ်နညွ်ေးမ ောွေးြ ုံ နောွေးလညသ် ရ  န္ ုံငရ်နအ်တ ြ ် သနရောမ ောွေး၏ အခငွ်ေးအြ ငွ်ေး၊ 

လ ုံအပ်သသော ပစစညွ်ေးမ ောွေးရ  /မရ  ၊ ဖ ငေ့လ် စခ်  န၊် မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေးသဆောငရ် ြလ် ုံသသော သပပောငွ်ေးလွဲမှုမ ောွေးြ ုံ တောဝနရ်  သမူ ောွေးြ လြခ် ပပြုမူ 

သဆောငရ် ြရ်ောတ င ်ပပညသ်ထောငစ်ုံသရ ွေးသြောြပ် ွဲသြော်မရ င၏် လုံပ်ထ ုံွေးလုံပ်နညွ်ေးမ ောွေးန္ ငေ့ ်အည  သဆောငရ် ြပ်ခငွ်ေးရ  /မရ  ြ ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ြ 

သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောမှုမ ောွေးပပြုလုံပ်ခွဲေ့ပေါသည။် 

• သကြညောပပသရောသနရောသတော်သတော်မ ောွေးမ ောွေး (၉၅%) သည ် သတမ် တထ်ောွေးသညေ့သ်န ေ့ (သဖသဖော်ဝေါရ  ၁ ရြ)် တ င ် စတင ်

သကြညောပပသခွဲေ့ပပ ွေး သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့သညေ့ြ်ောလ တစသ်လ ောြလ် ုံွေးတ ငလ်ညွ်ေး မွဲစောရငွ်ေးပပငဆ်ငပ်ဖညေ့စ် ြမ်ှုမ ောွေးြ ုံ 

လြခ် သဆောငရ် ြသ်ပွေးသညြ် ုံ သတ ွဲ့ ရ  ရပေါသည။်  

• သကြညောပပသရောသနရောအောွေးလ ုံွေးတ င ်PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခ ငေ့ရ်ရ  ခွဲေ့ပေါသည။် 

• သကြညောပပသရောသနရော သတော်သတောမ် ောွေးမ ောွေး (၉၄%) တ ငလ် ုံအပ်သသော ပ ုံစ မ ောွေးအောွေးလ ုံွေးရ  ကြပပ ွေး မွဲဆန္ဒရ ငစ်ောရငွ်ေးြ ုံလညွ်ေး 

သကြညောပပသ ထောွေးသညြ် ုံ သတ ွဲ့ရပေါသည။် 

• သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၈၁% သည ် သြက်ြ ွေးရ ယအ် ုံမ ောွေးန္ ငေ့ ် မသနစ် မွ်ေးသမူ ောွေးအပေါအဝင ် မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေးအောွေးလ ုံွေး 

အလ ယတ်ြ ူကြညေ့ရ်ှုန္ ုံငရ်နအ်တ ြ ်ပပငဆ်ငခ်ငွ်ေးြ ငွ်ေးထောွေးပေါသည။် 

• သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၉၄% တ ငတ်ောဝနရ်  သမူ ောွေး ရ  သနကြပပ ွေး အဆ ုံပေါသနရောမ ောွေး၏ ၉၃% တ င ်တောဝနရ်  သမူ ောွေးြ 

မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေးြ ုံ တနွ်ေးတညူ မ  ြညူ သဆောငရ် ြသ်ပွေးကြပေါသည။် 

န္ိုံငင်ကံရ်းြါတမီ ာ်း၊ အရြ်ဘြေလ်မူှုအေ ဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း ြါဝငမ်ှု 

သကြညောပပသသညေ့သ်နရောအမ ောွေးစုံတ င ် မညသ်ညေ့န်္ ုံငင် သရွေးပေါတ မ ောွေး၏ တောဝနရ်  သမူ ောွေး  (သ ုံ ေ့) အရပ်ဘြလ်မူှုအဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးမ ောွေး၏ 

သစတနောေ့ဝနထ်မွ်ေးမ ောွေးြ ုံ သကြညောပပသမှုြ ုံ သစောငေ့က်ြညေ့သ်နစဉ်ြောလအတ ငွ်ေးတ င ်မသတ ွဲ့ ရ  ရသခ ။ 

• သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၈၆% ခန ေ့တ် င ်မညသ်ညေ့ ်န္ ုံငင် သရွေးပေါတ /ြ ုံယစ်ောွေးလ ယသ်လောငွ်ေးမ ောွေး၏ြ ုံယစ်ောွေးလ ယမ် ောွေးြ ုံ 

PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သတ ွဲ့ ရ  ပခငွ်ေးမရ  ပေါ။ သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၉% တ င ်NLD ပေါတ မ  တောဝနရ်  သမူ ောွေးြ ုံ သတ ွဲ့ရပပ ွေး ၇% 

တ င ်USDP ပေါတ ြ ုံသတ ွဲ့ရသည။် 

• သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၈၀% ခန ေ့တ် င ်မညသ်ညေ့အ်ရပ်ဘြလ်မူှုအဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးြ ုံမ  PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သတ ွဲ့ ရ  ပခငွ်ေးမရ  ပေါ။ 



မဲဆန္ဒရှငမ် ာ်းလာကရာြေ ်ြေညေ့ရ်ှုမှုန္ှုေ််း န္ငှေ့ ်ပြငဆ်ငက်ပြာင််းလမဲှုမ ာ်းပြျုလုံြ်ရေ် ကတာင််းြပံြင််း 

PACE အဖ ွဲွဲ့ြ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့သသောသနရောမ ောွေးတ င ်မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေး လောသရောြက်ြညေ့ရ်ှုမှုန္ှုနွ်ေး အလ နန်ညွ်ေးပေါွေးသညြ် ုံ သယဘုံယ  

အောွေး ပဖငေ့သ်တ ွဲ့ ရ  ရပေါသည။် 

• မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၉၁% တ င ်လအူနညွ်ေးငယ ် (၀-၁၅ ဦွေး) ြသော ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့၏ အမညမ် ောွေးြ ုံ လောသရောြ ်

ကြညေ့ရ်ှုစစသ်ဆွေးကြသညြ် ုံ သတ ွဲ့ရသည။်  

• မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ ၅၇% တ ငမ်ညသ်ညေ့မ်ွဲဆန္ဒရ ငြ်မ  ပပငဆ်ငသ်ပပောငွ်ေးလွဲမှုမ ောွေးပပြုလုံပ်ရန ် ပ ုံစ မ ောွေးတင ်

သ ငွ်ေးသညြ် ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့အသနပဖငေ့ ်မသတ ွဲ့ ခွဲေ့ရပေါ။ ၃၅% တ င ်မွဲဆန္ဒရ ငအ်နညွ်ေးငယ ် (၁-၁၀ ဦွေး) ြသော မွဲဆန္ဒရ ငစ်ောရငွ်ေးြ ုံ 

ပပငဆ်ငသ်ပပောငွ်ေးလွဲမှုမ ောွေးပပြုလုံပ်ရန ်ပ ုံစ မ ောွေးြ ုံတငသ် ငွ်ေးခွဲေ့ပေါသည။်  

ခြမ်ိ်းကပြာြေပ်ြင််းန္ငှေ့ ်ဝငက်ရာြေက်န္ာှြေယ်ြှေမ်ှု 

လ ုံပခ ြုမှုရ  သသောပတဝ်နွ်ေးြ ငအ်သနအထောွေးသည် မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေးလောသရောြက်ြညေ့ရ်ှုမှုန္ှုနွ်ေး အနညွ်ေးအမ ောွေးအသပေါ် သြသ်ရောြမ်ှုရ  သစသည်ေ့ 

အသရွေးပေါသသော အခ ြမ် ောွေးအနြ ်တစခ်ုံပဖစပ်ေါသည။် PACE အဖ ွဲွဲ့အသနပဖငေ့ ်သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေးန္ ငေ့ ်အန ွေးတစဝ်  ြတ် င ်တစစ် ုံ 

တစရ်ော ပခ မွ်ေးသပခောြမ်ှုမ ောွေး ရ  /မရ  ြ ုံ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောခွဲေ့ပေါသည။် သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ အောွေးလ ုံွေးန ွေးပေါွေးတ င ်မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေးြ ုံ 

ပခ မွ်ေး သပခောြပ်ခငွ်ေး (သ ုံ ေ့) တောဝနန်္ ငေ့မ်သြဆ် ုံငသ်မူ ောွေးြ ဝငသ်ရောြသ်န္ ောြယ် ြမ်ှုမ ောွေးြ ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့အသနပဖငေ့ ်မသတ ွဲ့ ရ  ပေါ။  

•  သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ အောွေးလ ုံွေးန ွေးပေါွေးတ င ်မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေးြ ုံ ပခ မွ်ေးသပခောြမ်ှုမ ောွေးအောွေး PACE အဖ ွဲွဲ့ြ မသတ ွဲ့ ရ  ပေါ။ 

•  သကြညောပပသရောသနရောမ ောွေး၏ အောွေးလ ုံွေးန ွေးပေါွေးတ င ် တောဝနန်္ ငေ့မ်သြဆ် ုံငသ်မူ ောွေး၏ ဝငသ်ရောြသ်န္ ောြယ် ြမ်ှုမ ောွေးြ ုံ PACE 

အဖ ွဲွဲ့ြ မသတ ွဲ့ ရ  ရသခ ။ 

 

အ ြေပံြျုြ ြေမ် ာ်း 

ပြညက် ာငစ်ုံကရ ်းကြောြေြ် ဲကြော်မရှင ်

• မတလ်တ င ်၁၇ ရြတ် င ်စ စဉ်ထောွေးသညေ့ ်ေုံတ ယအကြ မ ်သကြညောပပသမှုအတ ြ ်မွဲဆန္ဒရ ငအ်သ ပညောသပွေးလုံပ်ငနွ်ေးမ ောွေးန္ ငေ့ ်

လှု ွဲ့သဆော်သရွေးလုံပ်ငနွ်ေးမ ောွေးြ ုံ  ပ ုံမ ုံ အရ  နပ်မြှငေ့ ်သဆောငရ် ြရ်န။်  

• သကြညောပပသမညေ့အ်စ အစဉ်အသသွေးစ တ ် (သနရော၊ အခ  န၊် နညွ်ေးလမွ်ေး) ပတသ်ြပ်ပ ွေး ပပညသ်လူထူုံ ြ ယ်ြ ယပ်ပန ေ့ပ်ပန ေ့ ် သ  

ရ  သစမညေ့ ်အစ အမ မ ောွေးြ ုံ ထ ထ သရောြသ်ရောြသ်ဆောငရ် ြရ်န။်  

န္ိုံငင်ကံရ်းြါတမီ ာ်း 

• မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေး မွဲဆန္ဒရ ငစ်ောရငွ်ေး သ ောွေးသရောြက်ြညေ့ရ်ှုစစသ်ဆွေးပပ ွေး လ ုံအပ်ပေါြ ပပငဆ်ငပ်ဖညေ့စ် ြမ်ှုမ ောွေး လုံပ်သဆောငလ်ောသစရန ်

အတ ြ ်တ ုံြတ် နွ်ေးန္ ုံွေးသဆော်သရွေး  န္ ငေ့ ်အသ ပညောသပွေးသရွေးြ စစမ ောွေးြ ုံ နညွ်ေးဗ ျူဟောမ ောွေး ခ မ တြ်ော တ ုံွေးပမြှငေ့သ်ဆောငရ် ြက်ြရန။် 

ပြညတ် င််းအရြ်ဘြေလ်မူှုအေ ဲ ွေ့အစည််းမ ာ်း 

• ေုံတ ယအကြ မ ် မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသမှုအတ ြ ် မွဲဆန္ဒရ ငအ်သ ပညောသပွေးလုံပ်ငနွ်ေးမ ောွေးသဆောငရ် ြရ်ောတ င ်  အောွေးနညွ်ေးသန 

သသွေးသညေ့ ်သနရောသေသမ ောွေးြ ုံရ ောသဖ ြော လှု ွဲ့သဆော်ပညောသပွေးမှုလုံပ်ငနွ်ေးမ ောွေး ပ ုံမ ုံအရ  နအ်ဟုံနပ်မြှငေ့သ်ဆောငရ် ြသ် ောွေးရန။် 

 

 

 



ကစာငေ့ ်ြေညေ့်ကလေ့လာမှုေည််းော 

၂၀၁၇ ခုံန္ စ ်သဖသဖော်ဝေါရ လ ၁ ရြြ်စတငသ်ညေ့ ်မွဲဆန္ဒရ ငစ်ောရငွ်ေး သကြညောပပသမှုပဖစစ်ဉ်ြ ုံ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောရနအ်တ ြ ်PACE 

အဖ ွဲွဲ့ြ ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသ ူ ၃၀ ဦွေးြ ုံ  ကြောွေးပဖတသ်ရ ွေးသြောြပ် ွဲြ ငွ်ေးပမညေ့ ် ပပညန်ယန်္ ငေ့တ် ုံငွ်ေးသေသကြ ွေး ၈ ခုံမ  

ပမ ြု ွဲ့နယမ် ောွေးအတ ငွ်ေးရ   ရပ်ြ ြန်္ ငေ့ ် သြ ွေးရ ောအုံပ်စုံ ၃၀ ြ ုံ သစလွှတခ်ွဲေ့ပေါသည။် သဖသဖော်ဝေါရ လ ၁ ရြမ်  ၁၄ ရြအ်တ ငွ်ေး PACE 

သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသတူစဦ်ွေးစ သည ် ၎ငွ်ေးတ ုံ ေ့တောဝနြ် ရော မွဲစောရငွ်ေးသကြညောပပသသညေ့သ်နရောမ ောွေးတ င ် သကြညောပပသမှုပဖစစ်ဉ်ြ ုံ 

သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောကြမညပ်ဖစသ်ည။် သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသအူောွေးလ ုံွေးြ ုံ မွဲဆန္ဒရ ငစ်ောရငွ်ေးပပငဆ်ငပ်ဖညေ့စ် ြသ်ညေ့ပ်ဖစစ်ဉ်၊ ပေါတ စ ွဲ 

ြငွ်ေးသညေ့ ် သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသမူ ောွေး၏ ြ ငေ့ဝ်တမ် ောွေး၊ သစောငေ့က်ြညေ့ ် သလေ့လောမှုဆ ုံငရ်ောပ ုံစ မ ောွေးပဖညေ့စ် ြပ်ခငွ်ေး၊ အခ  နန်္  ငေ့တ်စသ်ပပွေးည  

PACE ရနြ်ုံနရ် ုံ ွေးသ ုံ ေ့ သတငွ်ေးပပနလ်ညသ်ပွေးပ ုံ ေ့ပခငွ်ေး စသညတ် ုံ ေ့န္  ငေ့ ် သြဆ် ုံငသ်သော အသကြောငွ်ေးအရောမ ောွေးြ ုံ ၂၀၁၇ ခုံန္ စ ် ဇနန်ဝေါရ လ 

အသစောပ ုံငွ်ေးတ င ်ရနြ်ုံနပ်မ ြု ွဲ့ ၌ သငက်ြောွေးသပွေးခွဲေ့ပေါသည။်  

မွဲဆန္ဒရ ငစ်ောရငွ်ေးသကြညောပပသမှုပဖစစ်ဉ်ြ ုံ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောရောတ င ်လုံပ်ငနွ်ေးစဉ်၏ အရညအ်သသ ွေးြ ုံသောသစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောမှုပပြု 

လုံပ်ခွဲေ့ပပ ွေး မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေးန္ ငေ့ ် ပတသ်ြသ်ညေ့သ်တငွ်ေးအခ ြအ်လြမ် ောွေး၏ တ ြ မ နြ်နမ်ှု (သ ုံ ေ့) မညသ်မူ ောွေးမွဲစောရငွ်ေးတ င ် မပေါဝငဘ်ွဲ 

ြ နရ်  ခွဲေ့သညြ် ုံ သလေ့လောမှုမ ောွေး မပပြုလုံပ်ခွဲေ့ပေါ။ အထွူေးသပဖငေ့ ် မွဲဆန္ဒရ ငမ် ောွေးပေါဝငမ်ှုအတ ုံငွ်ေးအတော၊ သြော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ ခ ွဲအသ ွေးသ ွေး၏ 

စ မွ်ေးသဆောင ် န္ ုံငမ်ှုန္  ငေ့ ် လုံပ်ထ ုံွေးလုံပ်နညွ်ေးမ ောွေး၏ အဆငသ်ပပသခ ောသမ ွဲ့ မှု န္ ငေ့ ် ပေါတ မ ောွေးမ  တောဝနရ်  သမူ ောွေးရ  သနမှု တ ုံ ေ့ြ ုံ PACE အဖ ွဲွဲ့ြ 

သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့ လောမှုမ ောွေးပပြုလုံပ်ခွဲေ့ပေါသည။် PACE အဖ ွဲွဲ့၏ ြောလရ ညသ်စောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသတူစဦ်ွေးခ ငွ်ေးစ ြ ုံ အဖ ွဲွဲ့ မ  သတမ် တ် 

သပွေးထောွေးသသော မွဲစောရငွ်ေးပပသရော သနရောတစခ်ုံစ တ င ် ပဖစစ်ဉ်တစခ်ုံလ ုံွေးြ ုံ သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောရနအ်တ ြ ် သကြညောပပသမညေ့ ် အခ  န ်

ြောလ သ တငွ်ေး န္ စပ်တ ်တ င ်၈ ရြ ်တောဝနသ်ပွေးအပ်ထောွေးပေါသည။် 

အေ ဲ ွေ့ကောြေ်ြံအြေ ဉ်း 

အေ ဲွေ့အစည််းကောြေြ်အံြေ ဉ်း။ ယ ုံကြညရ်သသောသရ ွေးသြောြပ် ွဲမ ောသပေါ်သပေါြသ်ရွေးပပညသ်မူ ောွေးပူွေးသပေါငွ်ေးလှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ (People’s 

Alliance for Credible Elections-PACE) သည ် လ တလ်ပ်ပပ ွေးအမ  အခ ုံြငွ်ေးသညေ့ ် အစ ုံွေးရမဟုံတသ်သော ပပညတ် ငွ်ေးသရ ွေးသြောြပ် ွဲ 

သစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောသညေ့အ်ဖ ွဲွဲ့ ပဖစသ်ည။် သရ ွေးသြောြပ် ွဲပဖစစ်ဉ်ပ ငေ့လ်ငွ်ေးပမငသ်ောမှု၊ တောဝနခ် မှုန္ ငေ့ ် န္ ုံငင် သောွေးမ ောွေး၏ပေါဝငခ် ငေ့ပ် ုံမ ုံတ ုံွေး 

တြပ်မြှငေ့လ်ောသစရန ် န္ ုံငင် သောွေးအခ ငေ့အ်သရွေးအသ ပညောသပွေးပခငွ်ေး၊ သရ ွေးသြောြပ် ွဲသစောငေ့က်ြညေ့သ်လေ့လောပခငွ်ေးန္ ငေ့ ် သရ ွေးသြောြပ် ွဲပပြုပပင ်

သပပောငွ်ေးလွဲသရွေးြ ုံ သဆောငရ် ြ ်လ ြရ်  ပေါသည။်  

 

ဆြေသ် ယရ်ေ်။ 

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

၉၀၊ ၇-ကအ၊ ြေေ်လမ််းြေ ေ်ဒိုံ၊ ြေေ်လမ််း၊ လှုငိခ်မိျု ွေ့ေယ၊် ရေ်ြေုံေ် 

https://www.pacemyanmar.org 

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

 

 

 


