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PACE အဖ  ွဲ့ မှ စ ောင ့်ကြည ့်စလ လောသ ူ၆၀၀ ြကြောြားဖဖတ့်စ  ြားစြောြ့်ပ  ြျင့်ြားပသည ့် မ ဆန္ဒနယ့်အောြားလ  ြားတ င့် စ  ြားစြောြ့်ပ  ဖဖ ့် ဉ်ြ   

စ ောင ့်ကြည ့်လျှြ့်ရှ  

ရနက်နု ်ဧပ ြီ ၁ 

၂၀၁၇ ခနုစှ ်ဧပ ြီလ ၁ ရကတ်ငွ ် ကကောြားဖြတရ်ရွြားရကောက ်ွွဲကျငြ်ား ရနရ ော ဖ ညန်ယန်ငှ  ်တှိငုြ်ားရေ ကကြီြားအောြားလ ြုားရှှိ မွဲရ ုမျောြားကှိ ုရစောင က်ကည  ်

ရလ လောနှိငုရ်နအ်တကွ ်PACE အြွွဲွဲ့က ဘကလ်ှိကုမ်ှုကငြ်ားရ ော ရစောင က်ကည ရ်လ လော မူျောြားကှိ ုရစလွှတ်ထောြား ါ ည။် လကခ် ရရှှိပ ြီြားရ ော 

အစြီရငခ် မှုမျောြားအရ PACE အြွွဲွဲ့ မ ှရစောင က်ကည ရ်လ လော အူောြားလ ြုား ည ်မွဲရ ြားမှုဖြစစ်ဉ်ကှိ ုရစောင က်ကည ရ်လ လောမှုမျောြားဖ ြုလ ်ုနှိငုခ်ွဲ ကက  ါ 

 ည။် PACE အြွွဲွဲ့အရနဖြင  ်အရစော ှိငုြ်ားတငွ ်ရစောင က်ကည ရ်လ လော အူချှိြု ွဲ့ထ မ ှမွဲရ ုအတငွြ်ား ှို  ဝငရ်ရောကခ်ငွ  ်မရရှှိရကကောငြ်ား အစြီရငခ် မှုကှိ ု

လကခ် ရရှှိခွဲ ရ ော်လညြ်ား ရနောက ်ှိငုြ်ားတငွ ် အောြားလ ြုားဝငရ်ရောက ် ရစောင က်ကည ရ်လ လောနှိငုခ်ွဲ ကက ါ ည။် တယလ်ြီြုနြ်ား ဆက ်ယွရ်ရြားဆှိငုရ်ော 

ဖ ဿနောမျောြား၊ အခကအ်ခွဲမျောြားရကကောင  ်ချငြ်ားဖ ညန်ယန်ငှ  ်ရှမြ်ားဖ ညန်ယတ်ှို  ရှှိ ရေ အချှိြု ွဲ့ မ ှရစောင က်ကည ရ်လ လော မူျောြား၏ အစြီရငခ် မှုမျောြားကှိ ု

လကခ် ရရှှိဖခငြ်ား မရှှိရ ြား ါ။  

PACE အြွွဲွဲ့ မ ှစှိငုြ်ားရွဲရကျော်စေွာဖမင က် “ကျနရ်နရ ြားတွဲ  ဖြစစ်ဉ်ရတွဖြစတ်ွဲ  မွဲရ ြားတော၊ မွဲရ ုရတ ွှိတတ်ောနွဲ   မွဲရရတကွက်ကတွဲ ဖြစစ်ဉ်ရတဟွော 

လညြ်ား မွဲရ ုြွင လ်စှဖ်ခငြ်ားဖြစစ်ဉ်လှိဘုွဲ  ငွ လ်ငြ်ားဖမင ်ောပ ြီြား ရချောရချောရမွွဲ့ရမွွဲ့ ဆကဖ်ြစလ်ှိမ မ်ယလ်ှို   ရမ ော်လင  ်ါတယ။် ပ ြီြားရတော  မွဲရ ြားခငွ ရ်ှှိတွဲ  

မွဲဆနဒရှငရ်တအွောြားလ ြုားကလညြ်ား မွဲရ ုရတမွေှာ မွဲ ေွာြားရ ြားကကမယလ်ှို   ရမ ော်လင  ်ါတယ။်” 

▪ ရစောင က်ကည ရ်လ လော  ူ၉၉%  ည ်မွဲရ ြားမှုမျောြား မစတငမ်ှြီ မွဲရ ုမျောြားအတငွြ်ား ှို   ဝငရ်ရောကခ်ငွ ရ်ရှှိခွဲ  ည။် အရစော ှိငုြ်ားတငွ ်မွဲရ ု 

အတငွြ်ား ှို   ဝငရ်ရောကက်ော မွဲရ ုခငြ်ားကျငြ်ားဖ ငဆ်ငဖ်ခငြ်ားဖြစစ်ဉ်ကှိ ုရစောင က်ကည ရ်လ လောမှုမျောြားဖ ြုလ ်ုခငွ မ်ရ ည  ်အစြီရငခ် မှု အချှိြု ွဲ့ 

ရရှှိရ ော်လညြ်ား ရနောက ်ှိငုြ်ားတငွမ် ူရကော်မရှငအ်ြွွဲွဲ့ ခွွဲမ ှတောဝနရ်ှှိ မူျောြားနငှ  ်ည ှိနှုှိငြ်ားရဆောငရွ်ကမ်ှုရကကောင  ်ရစောင က်ကည ရ်လ လောခငွ  ်

ဖ နလ်ညရ်ရှှိခွဲ  ါ ည။်  

▪ မွဲရ ု ၈၈% ၏ အဆငအ်ဖ ငအ်ခငြ်ားအကျငြ်ားမေှာ  ကက်ကြီြားရွယအ်ှိုမျောြားနငှ  ်မ နစ်မွြ်ား မူျောြားအ ါအဝင ်မွဲဆနဒရှငအ်ောြားလ ြုားအတကွ ်

အဆငရ်ဖ မှုရှှိ ါ ည။်  

▪ မွဲရ ု ၈၈% တငွ ်မွဲရ ုအြွွဲွဲ့ဝင ်အနညြ်ားဆ ြုား ၁၀ ဦြား ရှှိ ညက်ှိလုညြ်ား ရတွွဲ့ ရှှိရ ါ ည။် 

▪ မွဲရ ု ၉၃% တငွ ်ကကှိြုတငမ်ွဲ  ြုားမျောြား မွဲရ ုမြွင လ်စှမ်ှြီက င ်ရရောကရ်ှှိရန ါ ည။် 

▪ မွဲရ ု ၈၅% တငွ ်  စု  ၁၃ (မွဲဆနဒနယတ်ငွြ်ားကကှိြုတငမ်ွဲ စောရငြ်ား) ကှိ ုမွဲရ ုအဖ ငြ်ကတ်ငွ ်က ်ထောြား ါ ည။် 

▪ မွဲရ ုစတငြ်ွင လ်စှ ်ည အ်ချှိန၌် မွဲရ ု ၉၆% တငွ ်မွဲရ ြားရောတငွ ်လှိအု ် ည  ်စစညြ်ားမျောြား အဆင ်င ရ်ှှိရနပ ြီဖြစရ် ော်လညြ်ား မွဲရ ု ၃% 

တငွမ် ူမွဲရလောေစ်ောရငြ်ား (  စု  ၁၆) နငှ  ် ယမ်ွဲစောရငြ်ား (  စု  ၁၇) မျောြားမရှှိဖခငြ်ား၊ မွဲရ ု ၁% တငွ ်မွဲဆနဒရငှစ်ောရငြ်ားမျောြားမရှှိဖခငြ်ားတှို  ကှိ ု

ရတွွဲ့ရ ါ ည။် မွဲရ ု မျောြား၏ ၁% ရအောကတ်ငွ ်လကရ်ချောငြ်ားတငွတ်ှို   ည  ်မငအ်ှိုြားမျောြား မရှှိ ညက်ှိ ုရတွွဲ့ရ ါ ည။်  

▪ မွဲရ ု ၉၂% တငွ ်န နက ်၆ြား၃၀ နောရြီတငွ ်မွဲရ ြားမှုမျောြား စတငခ်ွဲ ကကရ ော်လညြ်ား မွဲရ ု ၈% တငွ ်အဆှိ ုါအချှိနထ်က ်ရနောကက်ျပ ြီြားမ ှမွဲရ ြား 

မှုမျောြားကှိ ုစတငန်ှိငုခ်ွဲ ကက ါ ည။် 

  

PACE အြွွဲွဲ့ အရနဖြင  ်မွဲဆနဒရငှမ်ျောြား လောရရောကမ်ွဲရ ြားကကပ ြီြား ရရွြားရကောက ်ွွဲဖြစစ်ဉ် တစခ်လု ုြားတညပ်ငှိမရ်အြားချမြ်ားလှိမ မ်ညဟ် ုရမ ော်လင  ်ါ 

 ည။်  

၂၀၁၇ ခ န္ ှ့် ဧပပြီလ ၁  ြ့်။ သတင့်ြားထ တ့်ဖပန့်ချြ့်အြျဉ်ြား 
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PACE အြွွဲွဲ့အရနဖြင  ်ရရွြားရကောက ်ွွဲရန  ဖြစစ်ဉ်ရစောင က်ကည ရ်လ လောဖခငြ်ား ကနဦြားရတွွဲ့ ရှှိချက ်အစြီရငခ် စော ကှိ ုဧပ ြီလ ၂ ရက ်တငွထ်တုဖ် နရ်န ်

ဖ ငဆ်ငထ်ောြား ါ ည။်  

အဖ  ွဲ့စနောြ့်ခ အြျဉ်ြား 

ယ ကုကညရ်ရ ောရရွြားရကောက ်ွွဲမျောြားရ ေါ်ရ ါကရ်ရြား ဖ ည ်မူျောြား ြူားရ ါငြ်ားလှု ်ရှောြားမှုအြွွဲွဲ့ (People’s Alliance for Credible Elections-

PACE)  ည ် လတွလ် ်ပ ြီြားအမှြီအခှိကုငြ်ား ည  ် အစှိြုားရမဟတုရ် ော ဖ ညတ်ငွြ်ားရရွြားရကောက ်ွွဲ ရစောင က်ကည ရ်လ လော ည အ်ြွွဲွဲ့ ဖြစ ်ည။် 

ရရွြားရကောက ်ွွဲဖြစစ်ဉ် ငွ လ်ငြ်ားဖမင ်ောမှု၊ တောဝနခ် မှုနငှ  ် နှိငုင်  ောြားမျောြား၏  ါဝငခ်ငွ  ်ှိမုှိတုှိြုားတကဖ်မ င လ်ောရစရန ် နှိငုင်  ောြားအခငွ အ်ရရြား 

အ ှိ ညောရ ြားဖခငြ်ား၊ ရရွြားရကောက ်ွွဲရစောင က်ကည ရ်လ လောဖခငြ်ားနငှ  ်ရရွြားရကောက ်ွွဲဖ ြုဖ င ်ရဖ ောငြ်ားလွဲရရြားတှို  ကှိ ုရဆောငရွ်ကလ် ကရ်ှှိ ါ ည။်  

ဆြ့်သ ယ့် န့်။ 

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

၉၀၊ ၇-စအ၊ ြန့်လမ့်ြားြ န့်ဒ  ၊ ြန့်လမ့်ြား၊ လ  င့်ပမ  ွဲ့နယ့်၊  န့်ြ န့် 

https://www.pacemyanmar.org 

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

 


