အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

မာတိကာ

ှ) ဿွဿွ်ပညးံႏြစးေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ာလ မတိုငးမီ အသကးှ၅ႏြစး်ပညးံမီ သူမ္ာ့အာ့၁ငး့တို႔တငး

2

်ပလာသညးံ

အေထာကးအထာ့မ္ာ့အရ ဥပေဒ ႏြငးံ အညီကိုငးေဆာငးသငးံ သညးံ မြတးပဵုတငး

တစးမ္ဳိ့မ္ိဳ့ထုတးေပ့ႏိုငးရနး စီစဥး ေဆာငးရျကးေပ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငး
ှ) ဿွဿွ်ပညးံႏြစးေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ာလ မတိုငးမီ
အသကးှ၅ႏြစး်ပညးံမီ
်ပလာသညးံ
ႏြငးံ

သူမ္ာ့အာ့

၁ငး့တို႔တငး

အေထာကးအထာ့မ္ာ့အရ ဥပေဒ

အညီကိုငးေဆာငးသငးံသညးံ

တစးမ္ဳိ့မ္ိဳ့ထုတးေပ့ႏိုငးရနး

မြတးပဵုတငး

စီစဥးေဆာငးရျကးေပ့

မညး်ဖစးေၾကာငး့ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငးေ်
ပာၾကာ့ (ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလှရကး၇ (ဗုဒၶဟူ့ေန႔)
Daily Eleven (စာမ္ကးႏြာဿ၂)
ဿ)

ေရျ့ေကာကးပျေ
ဲ ကားမရြငးက
တငးချငးံ်ပဳ

1

ဦ့စို့ရယးက”ဿွဿွ်ပညးံႏြစး အေထျေထျေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ာလမတိုငးမီ အသကးှ၅ႏြစး ်ပညးံမီလာ
သူေတျကို ၁ငး့တို႔တငး်ပတဲ႔ အေထာကးအထာ့ေတျအရ ဥပေဒနဲ႔အညီကိုငးေဆာငးသငးံတဲ႔ မြတးပဵု
တငးတစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့ထုတးေပ့ႏိုငးဖို႔၇ မဲဆႏၵရြငးစာရငး့်ပဳစု်ပီ့ခ္ိနးမြာ မဲဆႏၵရြငးစာရငး့ေတျေပ၍အေ်ခခဵ၊
အိမးေထာငးစုလူဦ့ေရစာရငး့ရြိသူေတျက ႏိုငးငဵသာ့စိစစးေရ့ကတး်ပာ့ပ္ကးစီ့ ၇ေပ္ာကးဆဵု့မႈေတျ
ကို မိတၱဴေလြ္ာကးထာ့ေစေရ့၇ မညးသညးံကတး်ပာ့မြ ကိုငးေဆာငးခဲံ်ခငး့မရြိသူေတျကို ၁ငး့တို႔

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ

တစးခုကိုအမညးေ်ပာငး့လဲချငးံ်ပဳ်ပီ့ပါတီတစးခု
မြတးပဵု

အဖျ႔ဝ
ဲ ငးေ်ပာၾကာ့ (ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလှရကး၇ (ဗုဒၶဟူ့ေန႔)Daily Eleven(စာမ္ကးႏြာဿ၂)

(ဿွှ၆ခုႏြစး၇

ေမလ၂ရကး

(တနဂၤေႏျေန႔)Daily Eleven (စာမ္ကးႏြာ၀))
၀) စညးပငးေရျ့ေကာကးပျႏ
ဲ ြငးံပတးသကး်ပီ့ ဒုတိယ

တငး်ပတဲံအေထာကးအထာ့ေတျအရ

ဥပေဒနဲ႔အညီကိုငးေဆာငးသငးံတဲ႔

မြတးပဵုတငးတစးမ္ိဳ့မ္ဳိ့

ထုတးေပ့ႏိုငးဖို႔၇မဲဆႏၵရြငးစာရငး့်ပဳစု်ပီ့ခ္ိနးမြာမဲဆႏၵရြငးစာရငး့ေတျအေပ၍အေ်ခခဵ၊ အိမးေထာငးစု
လူဦ့ေရ

စာရငး့ရြိသူေတျက

ႏုိငးငဵသာ့စိစစးေရ့ကတး်ပာ့ပ္ကးစီ့၇

ေပ္ာကးဆဵု့မႈေတျကိုမိတၱဴ

ေလ္ြာကးထာ့ေစေရ့၇ မညးသညးံကတး်ပာ့မြ ကိုငးေဆာငးခဲံ်ခငး့မရြိသူေတျကို ။တို႔ တငး်ပတဲ႔

်မိဳ႕ေတားဝနးဦ့စို့လျငးအာ့ကနး႔ကျကးလႊာတငးသျငး့

အေထာကးအထာ့ေတျအရ ဥပေဒနဲ႔အညီကိုငးေဆာငးသငးံတဲ႔ မြတးပဵုတငးတစးမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ထုတးေပ့

ထာ့မႈရနးကုနးတိုငး့ဥပေဒခ္ဳပးထဵအၾကဵ်ပဳလႊာေတာ

ႏိုငးဖို႔အတျကး ်မိဳ႕နယးဦ့စီ့မြဴ့ရုဵ့က စီစဥးေဆာငးရျကးေပ့မြာ ်ဖစးတဲံအတျကး ကာယကဵရြငးေတျ

ငး့ခဵထာ့(ဿွှ၆ခုႏြစး၇ေမလ၄ရကး(အဂၤါေန႔)Daily
Eleven စာမ္ကးႏြာှ၄)

ကိုယးတိုငး်မိဳ႕နယးဦ့စီ့မြဴ့ရုဵ့သို႔

လာေရာကးေလ္ြာကးထာ့

ေဆာငးရျကးသျာ့ဖို႔လိုအပးမြာ်ဖစးပါ

တယး” ဟုလႊတးေတား၉ေ်ပာၾကာ့သညး၈

၁) အမုနး့စကာ့ႏြငးံမမြနးကနးေသာ သတငး့အခ္ကး
အလကးမ္ာ့ကို

တိုကးဖ္ကး်ခငး့၇

ဿွဿွ်ပညးံႏြစး

အေထျအေထျေရျ့ေကာကးပျတ
ဲ ျငး

ပါဝငးမညးံ

အမ္ိဳ့သမီ့ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကို အာ့ေပ့
ပဵဵံပို့်ခငး့အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ္ငး့ပ (်မနးမာံအလငး့

သတငး့အ်ပညးံအစုဵဖတးရနး≫≫≫

မာတိကာသို႔≫≫≫

ဿ) ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးကႏိုငးငဵေရ့ပါတီတစးခုကိုအမညးေ်ပာငး့လဲချငးံ်ပဳ်ပီ့ပါတီတစးခု မြတးပဵု
တငးချငးံ်ပဳ (ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလ၂ရကး (တနဂၤေႏျေန႔)Daily Eleven (စာမ္ကးႏြာ၀))

3

ဿွှ၆ခုႏြစး၇

ေမ၆ရကး၇

ၾကာသပေတ့ေန႔)

အတျ(ဲ ၂၅)၇အမြတး(ဿဿှ)၇စာမ္ကးႏြာ၁))

“ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ပါတီအငးအာ့စုေဆာငး့ရရြိေရ့ေဆာငးရျကးရာမြာ သတးမြတးသညးံေနရာတျငး
စုေဝ့်ခငး့ႏြငးံေဟာေ်ပာတငး်ပ်ခငး့၇ ေရ့သာ့ပုဵႏြိပးထုတးေဝတငး်ပ်ခငး့တို႔ကို သကးဆိုငးရာ
ေကားမရြငးအဖျဲ႕ချရ
ဲ ဲ႕ချငးံ်ပဳခ္ကးကို ရယူေဆာငးရျကးရမယးလို ႔်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကား ပျေ
ဲ ကားမရြငး
ရဲ႕ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးအမြတးဿ/ဿွှွမြာေဖား်ပထာ့ပါတယး၈ အနညး့ဆဵု့ခုနစးရကးၾကိဳတငး်ပီ့ေတာံ

Myanmar Network Organization for Free and Fair Election s
(MYNFREL) မြအပါတးစဥး စုစညး့ေဖား်ပသညး
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အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

မာတိကာ

2

ခရုိငးေကားမရြငးအဖျဲ႔ခရ
ျဲ ုဵ့စိုကးရာေနရာဆိုရငး ခရုိငးေကားမရြငးအဖျဲ႕ချရ
ဲ ုဵ့မြာ ချငးံ်ပဳမိနး႔ ေလြ္ာကးထာ့
ရမြာ်ဖစးပါတယး၈ သူရဦ့ေရႊမနး့ရဲ႕်ပညးေထာငးစုေကာငး့က္ိဳ့ေဆာငးပါတီ ဟသၤာတမြာ်ပဳလုပး
၂) ဿွှ၆ခုႏြစးအတျငး့ ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲ

ခဲံတံဲ ေတျ႔ဆဵုပဟ
ျဲ ာ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးရဲ႕ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးအမြတးဿ/ဿွှွကို

်ပဳလုပးရနးအစီအစဥး

မရြိေသ့ေၾကာငး့

လိုကးနာ ေဆာငးရျကး်ခငး့မရြိခဲံပါဘူ့၈ ဒါံေၾကာငးံတိုငး့ေကားမရြငးအဖျဲ႕ချက
ဲ သိရြိႏိုငးဖို႔န႔ဲ

်ပညးေထာငးစု ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး အဖျ႕ဲ ဝငး

လိုအပးသညးမ္ာ့ ဆကးလကးေဆာငးရျကးႏိုငးဖို႔တငး်ပထာ့ပါတယး” ဟုဟသၤာတခရုိငး

ေ်ပာၾကာ့ (ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလှ၅ရကး (စေနေန႔)

ေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငး အဖျ႕ဲ ချမ
ဲ ြတာဝနးရြိသူကေ်ပာၾကာ့သညး၈

Daily Eleven

သတငး့အ်ပညးံအစုဵ≫≫≫
၃)

သမၼတဝနးၾကီ့ေဟာငး့

မာတိကာသို႔≫≫≫

ဦ့စို့ေမာငးႏြငးံ

ဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့အခ္ိဳ႕ဦ့ေဆာငးသညးံ အမ္ိဳ့သာ့
ႏုိငးငဵေရ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ

်ပညးေထာငးစု

၀)

စညးပငးေရျ့ေကာကးပႏ
ျဲ ြငးံပတးသကး်ပီ့

ဒုတိယ်မိဳ႕ေတားဝနးဦ့စို့လျငးအာ့

ကနး႔ကျကးလႊာ

ေရျ့ေကာကးပျေ
ဲ ကားမရြငးထဵမြ ပါတီမြတးပဵုတငးရရြိ

တငးသျငး့ထာ့မႈ ရနးကုနးတိုငး့ဥပေဒခ္ဳပးထဵ အၾကဵ်ပဳလႊာေတာငး့ခဵထာ့ (ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလ၄ရကး

(Daily

(အဂၤါေန႔)Daily Eleven စာမ္ကးႏြာှ၄)

Eleven

ဿွှ၆ခုႏြစး၇

ေမလှ၆ရကး

5

တနဂၤေႏျေန႔)
“ကနး႕ကျကးလႊာတငးထာ့တာနဲ႔ပတးသကး်ပီ့ ခဵုေတားဖျငးံထာ့တယး၈ တငးထာ့တာက ဦ့ခငးလႈိငး
၄) ဟသၤာတ၉်ပဳလုပးခဲံသညးံ သူရဦ့ေရႊမနး့၌

တငးထာ့တာ၈ အမြနးအတိုငး့ေ်ပာရရငး ကျ္နးေတားတို႔ ေဘာငးကက္ဥး့တယး၈ ်မိဳ႕ေတားစညးပငး

်ပညးေထာငးစုေကာငး့က္ဳိ့ေဆာငးပါတီ ေတျ႕ဆဵုပျဲ

ေရျ့ေကာကးပန
ျဲ ညး့ဥပေဒအရပဲလုပးရတာ၇

မြာUEC၌ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံ ကိုကးညီမႈမရြိသ်ဖငးံ

ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး၇ ဿွွ၅ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒက ကို့ကာ့ခ္ကးေတျေကာ တငးလာတဲံ

ခရုိငးေကားမရြငးအဖျ႕ဲ ချက
ဲ တိုငး့ေကားမရြငးအဖျဲ႔ခထ
ျဲ ဵ

အခါက္ေတာံ

တငး်ပ

ဥပေဒအၾကဵ်ပဳခ္ကး ေတာငး့ထာ့တယး၈ ရနးကုနးဥပေဒခ္ဳပးကို အၾကဵ်ပဳခ္ကးေတာငး့ထာ့တယး”

(ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလဿှရကး၇ အဂၤါေန႔၇

Daily Eleven

ကနး႔ကျကးလႊာတငးတဲံသူက်ပညးေထာငးစု

ကျ္နးေတားတို႔ဆဵု့်ဖတးခ္ကးထကးေက္ားသျာ့်ပီ့

ဘာဆကးလုပးရမလဲဆိုတာကို

ဟု ဦ့ေအာငးခိုငးကေ်ပာၾကာ့သညး၈
သတငး့အ်ပညံးအစုဵဖတးရနး≫≫≫
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အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

၁) အမုနး့စကာ့ႏြငးံ မမြနးကနးေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို တိုကးဖ္ကး်ခငး့၇ ဿွဿွ်ပညးံႏြစး
အေ ထျအေထျေရျ့ေကာကးပတ
ျဲ ျငး
77

ပါဝငးမညးံအမ္ိဳ့သမီ့ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကို

အာ့ေပ့

ပဵဵံပို့်ခငး့အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ္ငး့ပ (်မနးမာံအလငး့ ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမ၆ရကး၇ ၾကာသပေတ့ေန႔)

သတငး့စုစညး့မႈ မြတးတမး့

အတျ(ဲ ၂၅)၇အမြတး(ဿဿှ)၇စာမ္ကးႏြာ၁)
အမုနး့စကာ့ႏြငးံ မမြနးကနးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို တိုကးဖ္ကး်ခငး့၇ ဿွဿွ်ပညးံႏြစး

ထုတးေဝသညးံ ရကးစျဲ - ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ခုႏြစး

အေထျေထျေရျ့ေကာကးပတ
ျဲ ျငး ပါဝငးမညးံအမ္ိဳ့သမီ့ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကို အာ့ေပ့ပဵဵံပို့

စီစဥးေရ့သာ့သူ- ေမားေရြ့မို့

်ခငး့ အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို ယေန႔နဵနကး၆နာရီတျငး ေန်ပညးေတားရြိ Grand Amara Hotel
က္ငး့ပရာ ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး ဥက၎႒ဦ့လြသိနး့ တကးေရာကးအမြာစကာ့

ဒီဇိုငး့ - ေမားေရြ့မို့

ေ်ပာၾကာ့သညး၈

သတငး့အခ္ကးအလကးစုစညး့သူ - ေမဇငးေက္ား

သတငး့အ်ပညးံအစုဵဖတးရနး≫≫≫
၂)ဿွှ၆ခုႏြစးအတျငး့

စီစဥးသူ - ်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ
ေရျ့ေကာကးပျဲ ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျ႔ဲ
(MYNFREL)

မာတိကာသို႔≫≫≫

ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပ်ျဲ ပဳလုပးရနး

အစီအစဥးမရြိေသ့ေၾကာငး့

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႕ဝငးေ်ပာၾကာ့ (ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလှ၅ရကး (စေနေန႔)
Daily Eleven
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ဿွှ၆ ခုႏြစးအတျငး့ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲ ်ပဳလုပးသျာ့ရနး အစီစဥးမရြိေသ့ေၾကာငး့
လိပးစာ - အမြတး (ှ၃ဿ)၇ ၁လႊာ၇ ဘယးဘကး၇ ၁၃လမး့ႏြငးံ
ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့လမး့ေထာငးံ၇ ပုဇျနးေတာငးၿမိဳ႕နယး၇
ရနးကုနး၈

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးအဖျဲ႕ွငး ဦ့ေအာငး်မငးံ ကေ်ပာၾကာ့သညး၈
“ဿွှ၆

မြာလစးလပးတာက

တိုငး့ေဒသႀကီ့်ပညးနယးေတျမြာ
ဖုနး့ - ွ၆ ဿ၃၀ဿ ှ၂၃၁၀
Email : myanmar.mynfrel@gmail.com
Website: www.mynfrel.org

အမ္ာ့ႀကီ့မဟုတးေသ့ဘူ့
ပါေပါငး့မြ

၈

နညး့နညး့ေလ့မြာမြ

နညး့နညး့ေလ့ပဲရြိတာ၈အဲဒါကို

ဥပေဒ

မြာေ်ပာတာက သကးဆိုငးရာလႊတးေတားဥက၎ဌက အေၾကာငး့ၾကာ့တဲံအခါ အဲဒီအခါမြ
ကာလသတးမြတးေပါံ၈ လကးေတျ႕ၾကေတာံ ေ်ပာရတာအာ့လညး့နာတယး ၈ မေသ
ေစခ္ငး ဘူ့ေပါံ၈ သူကဒီလေသလိုကး ေနာကးတစးေယာကးက ေနာကးလ ေသလိုကး ၈
ေ်ခာကးလ

ေ်ခာကးေယာကးေပါံ၈

အခုထိၾကာ့်ဖတးအတျကးေတာံ

တကယးလကးေတျ႕ေတာံ

ဘာမြမရြိေသ့ဘူ့”

ဟု

ေတားေတားခကးတယး၈

်ပညးေထာငးစု

ေရျ့ေကာကးပျဲ

ေကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငး ဦ့ေအာငး်မငးံကေ်ပာၾကာ့သညး၈
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အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

သတငး့အ်ပညးံအစုဵဖတးရနး≫≫≫
၃)
်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ ေရျ့ေကာကးပျ ဲ
ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျဲ ႔ (MYNFREL)

မာတိကာသို႔≫≫≫

သမၼတဝနးၾကီ့ေဟာငး့ဦ့စို့ေမာငးႏြငးံ

ႏုိငးငဵေရ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ

ဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့အခ္ိဳ႕ ဦ့ေဆာငးသညးံ

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးထဵမြ

(Daily Eleven ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလှ၆ရကး တနဂၤေႏျေန႔)

၌

အမ္ိဳ့သာ့

ပါတီမြတးပဵုတငးရရြိ

12

“ပါတီမြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳဖို႔ရနးအတျကး အေၾကာငး့အခ္ကးေတျခိုငးလဵုလို႔ ်ပဳလိုကးတာေပါံ ေနား” ဟု

ေမြ ္ ား မ ြ န း ့ ခ္ကး
“လျတးလပး၊ တရာ့မြ္တေသာေရျ့ေကာကးပျဲ မ္ာ့်ဖငံး
ဒီမိုကေရစီစနစးထျနး့ကာ့ေသာ ်မနးမာႏိုငးင”ဵ

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ

ဦ့်မငးံႏိုငးက

အမ္ိဳ့သာ့ႏိုငးငဵေရ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီမြတးပဵုတငး်ခငး့ကို
ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့(်ငိမး့)ဦ့စို့ေမာငးႏြငးံ

ေ်ပာၾကာ့သညး၈

သမၼတရုဵ့ဝနးၾကီ့ေဟာငး့၇

်ပညးေထာငးစုရာထူ့ဝနးဖျဲ႕

ဒုတိယ

ဥက၎႒ေဟာငး့ဗိုလးခ္ဳပး(်ငိမး့)

ဦ့ေက္ားသူတို႔က ေခါငး့ေဆာငးႏြငးံ ဒုတိယေခါငး့ေဆာငးတို႔း အ်ဖစးေလြ္ာကးထာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစး်ပီ့

Our Vision

။တို႔အ်ပငး

“A state with Thriving Democracy through Free
and Fair Elections”

်ပညးေထာငးစုစာရငး့စစးခ္ဳပးေဟာငး့ႏြငးံ

ဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့ႏြငးံ

ဦ့လျနး့ ေမာငးလညး့ပါဝငးသညးဟု သတငး့မ္ာ့ထျကး ေပ၍သညး၈

သတငး့အ်ပညံးအစုဵဖတးရနး≫≫≫

ရညး မ ြ န း ့ ခ္ကး
“ဒီမိုကေရစီစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေသာ ေရျ့ေကာကးပျဲ မ္ာ့
ပဵုမြနးက္ငး့ပႏိုငးရနး ကျနးရကးခ္ိတးဆကးေဆာငး ရျကး်ခငး့”

ဗိုလးခ္ဳပး(်ငိမး့)

မာတိကာသို႔≫≫≫

၄) ဟသၤာတ၉်ပဳလုပးခဲံသညးံသူရဦ့ေရႊမနး့၌ ်ပညးေထာငးစုေကာငး့က္ဳိ့ေဆာငးပါတီ ေတျ႕ဆဵုပျမ
ဲ ြာ
UEC ၌ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံကိုကးညီမႈ မရြိသ်ဖငးံ ခရုိငးေကားမရြငးအဖျဲ႕ချက
ဲ
တိုငး့ေကားမရြငး အဖျ႔ခ
ဲ ျဲ
ထဵတငး်ပ (ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလဿှရကး၇ အဂၤါေန႔၇ Daily Eleven)
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Our Mission

“ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ပါတီအငးအာ့စုေဆာငး့ရရြိေရ့ေဆာငးရျကးရာမြာ
စုေဝ့်ခငး့ႏြငးံေဟာေ်ပာတငး်ပ်ခငး့၇

“Networking to Support for Holding Genuine
Elections with Democratic Norms”

ေရ့သာ့ပုဵႏြိပးထုတးေဝတငး်ပ်ခငး့တို႔ကို

ေကားမရြငးအဖျဲ႕ချရ
ဲ ဲ႕ချငးံ်ပဳခ္ကးကိုရယူေဆာငးရျကးရမယးလို႔
ေကားမရြငးရဲ႕
ၾကိဳတငး်ပီ့ေတာံ

သတးမြတးသညးံေနရာတျငး

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပျဲ

ညႊနးၾကာ့ခ္ကးအမြတးဿ/ဿွှွမြာေဖား်ပထာ့ပါတယး၈
ခရုိငးေကားမရြငးအဖျဲ႔ခရ
ျဲ ုဵ့စိုကးရာေနရာဆိုရငး

ချငးံ်ပဳမိနး႔ေလြ္ာကးထာ့ရမြာ်ဖစးပါတယး၈

သူရဦ့ေရႊမနး့ရဲ႕

သကးဆိုငးရာ

အနညး့ဆဵု့ခုနစးရကး

ခရုိငးေကားမရြငးအဖျဲ႕ချရ
ဲ ုဵ့မြာ

်ပညးေထာငးစုေကာငး့က္ိဳ့ေဆာငး

ပါတီဟသၤာတမြာ ်ပဳလုပးခဲံတံေ
ဲ တျ႔ဆဵုပဟ
ျဲ ာ ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးရဲ႕ ညႊနးၾကာ့
ခ္ကးအမြတးဿ/ဿွှွကိုလိုကးနာေဆာငးရျကး်ခငး့မရြိခဲံပါဘူ့၈ ဒါံေၾကာငးံတိုငး့ေကားမရြငး အဖျ႕ဲ ချဲ
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အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

ကသိရြိႏိုငးဖို႔န႔ဲ လိုအပးသညးမ္ာ့ဆကးလကးေဆာငးရျကးႏိုငးဖို႔ တငး်ပထာ့ပါတယး” ဟု ဟသၤာတ
ခရုိငးေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႕ချမ
ဲ ြ တာဝနးရြိသူကေ်ပာၾကာ့သညး၈

သတငး့စုစညး့မႈ မြတးတမး့

သတငး့အ်ပညးံအစုဵဖတးရနး≫≫≫

မာတိကာသို႔≫≫≫

ှ) ဿွဿွ်ပညးံႏြစးေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ာလ မတိုငးမီအသကးှ၅ႏြစး ်ပညးံမီ သူမ္ာ့အာ့ ၁ငး့တို႕
တငး်ပလာသညးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ့အရ ဥပေဒႏြငးံအညီ ကိုငးေဆာငး သငးံသညးံ မြတးပဵုတငး

1

ထုတးေဝသညးံ ရကးစျဲ - ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ခုႏြစး
စီစဥးေရ့သာ့သူ- ေမားေရြ့မို့
ဒီဇိုငး့ - ေမားေရြ့မို့

တစးမ္ဳိ့မ္ိဳ့ထုတးေပ့ႏိုငးရနး စီစဥးေဆာငးရျကးေပ့မညး ်ဖစးေၾကာငး့ ေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးအဖျဲ႔
ဝငးေ်ပာၾကာ့ (ေမလှရကး၇ဿွှ၆ခုႏြစး၇ (ဗုဒၶဟူ့ေန႔) Daily Eleven (စာမ္ကးႏြာဿ၂)
ဿွဿွ်ပညးံႏြစးေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ာလမတိုငးမီ အသကးှ၅ႏြစး်ပညးံမီသူမ္ာ့အာ့ ၁ငး့တို႔တငး်ပလာ
သညးံအေထာကးအထာ့မ္ာ့အရ

သတငး့အခ္ကးအလကးစုစညး့သူ - ေမဇငးေက္ား

ေရျ့ေကာကးပျဲ ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျ႔ဲ (MYNFREL)

အမိ္ဳ့သာ့လႊတးေတားသို႔ေ်ပာၾကာ့သညး၈

အမ္ိဳ့သာ့လႊတးေတား

အစညး့အေဝ့တျငး

ဧ်ပီ

ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့လမး့ေထာငးံ၇ ပုဇျနးေတာငးၿမိဳ႕နယး၇
ရနးကုနး၈

ဿ၆ရကး

ပဲခူ့တိုငး့ေဒသၾကီ့

က်ပဳလုပးသညးံ

မဲဆႏၵနယးအမြတး(ှ)မြ

ေဒါကးတာစနး့စနး့ေမာငးက ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထိုငးလုပးကိုငး စာ့ေသာကးေန
သူမ္ာ့ကို မြတးပဵုတငးအိမးေထာငးစု စာရငး့မ္ာ့စနစးတက္

လိပးစာ - အမြတး (ှ၃ဿ)၇ ၁လႊာ၇ ဘယးဘကး၇ ၁၃လမး့ႏြငးံ

မြတးပဵုတငးတစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့

ထုတးေပ့ရနး စီိစဥးေဆာငးရျကးေပ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငးဦ့စို့ရယး
က

စီစဥးသူ - ်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ

ဥပေဒႏြငးံအညီကိုငးေဆာငးသငးံသညးံ

မဲေပ့ချငးံမ္ာ့ရရြိေရ့

မညးသို႔ေဆာငးရျကးေပ့မညးကို

်ဖညးံဆညး့ေဆာငးရျကးေပ့ရနးႏြငးံ

သိရြိလိုေၾကာငး့

ေမ့်မနး့ခ္ကးအာ့

ေ်ဖၾကာ့စဥး ယငး့သို႔ေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဦ့စို့ရယးက”ဿွဿွ်ပညးံႏြစး အေထျေထျေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ာလမတိုငးမီ အသကးှ၅ႏြစး ်ပညးံမီလာ

ဖုနး့ - ွ၆ ဿ၃၀ဿ ှ၂၃၁၀
Email : myanmar.mynfrel@gmail.com
Website : www.mynfrel.org

သူေတျကို ၁ငး့တို႔တငး်ပတဲ႔ အေထာကးအထာ့ေတျအရ ဥပေဒနဲ႔အညီကိုငးေဆာငးသငးံတဲ႔ မြတးပဵု
တငးတစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့ထုတးေပ့ႏိုငးဖို႔၇ မဲဆႏၵရြငးစာရငး့်ပဳစု်ပီ့ခ္ိနးမြာ မဲဆႏၵရြငးစာရငး့ေတျေပ၍အေ်ခခဵ၊
အိမးေထာငးစုလူဦ့ေရစာရငး့ရြိသူေတျက ႏိုငးငဵသာ့စိစစးေရ့ကတး်ပာ့ပ္ကးစီ့ ၇ေပ္ာကးဆဵု့မႈေတျ
ကို မိတၱဴေလြ္ာကးထာ့ေစေရ့၇ မညးသညးံကတး်ပာ့မြ ကိုငးေဆာငးခဲံ်ခငး့မရြိသူေတျကို ၁ငး့တို႔
တငး်ပတဲံအေထာကးအထာ့ေတျအရ
ထုတးေပ့ႏိုငးဖို႔၇

ဥပေဒနဲ႔အညီကိုငးေဆာငးသငးံတဲ႔

မဲဆႏၵရြငးစာရငး့်ပဳစု်ပီ့ခ္ိနးမြာ

မြတးပဵုတငးတစးမ္ိဳ့မ္ဳိ့

မဲဆႏၵရြငးစာရငး့ေတျအေပ၍အေ်ခခဵ၊

အိမးေထာငးစုလူဦ့ေရစာရငး့ရြိသူေတျက ႏုိငးငဵသာ့စိစစးေရ့ကတး်ပာ့ပ္ကးစီ့၇ ေပ္ာကးဆဵု့မႈေတျ
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အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

ကို

မိတၱဴေလ္ြာကးထာ့ေစေရ့၇

။တို႔တငး်ပတဲ႔
်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ ေရျ့ေကာကးပျ ဲ
ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျဲ ႔ (MYNFREL)

၌

မညးသညးံကတး်ပာ့မြ

အေထာကးအထာ့ေတျအရ

ကိုငးေဆာငးခဲံ်ခငး့မရြိသူေတျကို

ဥပေဒနဲ႔အညီကိုငးေဆာငးသငးံတဲ႔

မြတးပဵုတငး

တစးမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ထုတးေပ့ႏိုငးဖို႔အတျကး်မိဳ႕နယးဦ့စီ့မြဴ့ရုဵ့က စီစဥးေဆာငးရျကးေပ့မြာ်ဖစးတဲံအတျကး
ကာယကဵရြငးေတျကိုယးတိုငး ်မိဳ႕နယးဦ့စီ့မြဴ့ရုဵ့သို႔ လာေရာကးေလ္ြာကးထာ့ေဆာငးရျကးသျာ့ဖို႔
လိုအပးမြာ်ဖစးပါတယး” ဟုလႊတးေတား၉ ေ်ပာၾကာ့သညး၈

ေမြ ္ ား မ ြ န း ့ ခ္ကး
“လျတးလပး၊ တရာ့မြ္တေသာေရျ့ေကာကးပျဲ မ္ာ့်ဖငံး
ဒီမိုကေရစီစနစးထျနး့ကာ့ေသာ ်မနးမာႏိုငးင”ဵ

်ပညးတျငး့ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထိုငးသူမ္ာ့ၾကဵဳေတျ႔ေနရသညးံ လူမႈေရ့၇ ပညာေရ့စသညးံအခကးအခဲ
မ္ာ့ေ်ဖရြငး့ရာတျငး

အဓိကလိုအပးခ္ကးမ္ာ့အနကး

လူဦ့ေရစာရငး့ႏြငးံကိုငးေဆာငးသငးံသညးံ

တစးခုအပါအဝငး်ဖစးေသာ

မြတးပဵုတငးတစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့

အိမးေထာငးစု

ထုတးေပ့ေရ့လုပးငနး့အာ့

ဿွှ၃ ခုႏြစးမြစတငးကာ တိုငး့ေဒသၾကီ့၇ ်ပညးနယး၇ ခရုိငး ၇်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး ေဆာငးရျကးေပ့

Our Vision

လ္ကးရြိေၾကာငး့၇ ဿွှ၆ခုႏြစး ေဖေဖားဝါရီ ဿ၅ရကး အထိေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးသူမ္ာ့အာ့ တရာ့ဝငး

“A state with Thriving Democracy through Free
and Fair Elections”

အိမးေထာငးစုလူဦ့ေရစာရငး့
ႏုိငးငဵသာ့စစးေရ့ကတး်ပာ့

၁ဿ၂ဿ၅စုႏြငးံ
ှ၃၅ဿ၂ဦ့

ယာယီအိမးေထာငးစုလူဦ့ေရစာရငး့

အာ့ထုတးေပ့ႏုိငးခဲံေၾကာငး့၇

ဿဿ၀၆စု၇

ဆကးလကး၊လညး့

ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေၾကာငး့ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငး ဦ့စို့ရယးက ေ်ပာၾကာ့သညး၈

ရညး မ ြ န း ့ ခ္ကး
“ဒီမိုကေရစီစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေသာ ေရျ့ေကာကးပျဲ မ္ာ့
ပဵုမြနးက္ငး့ပႏိုငးရနး ကျနးရကးခ္ိတးဆကးေဆာငး ရျကး်ခငး့”

ထို႔်ပငးသကးဆိုငးရာ

လႊတးေတားေရျ့ေကာကးပဥ
ျဲ ပေဒ၇

နညး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ

အညီညႊနးၾကာ့

ခ္ကးမ္ာ့ထုတး်ပနး၊ ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့တျငးဆႏၵမဲေပ့ပိုငးချငးံရြိသူ မဲဆႏၵရြငး်ပညးသူမ္ာ့ မဲေပ့ချငးံ
မဆဵု့ရဵႈ့ေစေရ့ အတျကးအထူ့အေလ့ထာ့ကာ ေဆာငးရျကးေပ့လ္ကးရြိေၾကာငး့ ေရျ့ေကာကးပျဲ
ေကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငး ဦ့စို့ရယးကေ်ပာၾကာ့သညး၈

Our Mission

မာတိကာသို႔≫≫≫

“Networking to Support for Holding Genuine
Elections with Democratic Norms”

ဿ) ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးက ႏိုငးငဵေရ့ပါတီတစးခုကို

အမညးေ်ပာငး့လဲ ချငးံ်ပဳၿပီ့ပါတီတစးခု

မြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳ (၂ရကး၇ ေမလ၇ ဿွှ၆ခုႏြစး၇ (တနဂၤေႏျေန႔) Daily Eleven (စာမ္ကးႏြာ၀))

4

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးသညး ႏိုငးငဵေရ့ပါတီတစးခုက ပါတီအမညးေ်ပာငး့လဲရနး
တငး်ပလာမႈအေပ၍လကးခဵခဲံ်ပီ့ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီတစးခုကို ပါတီမြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳေၾကာငး့ ေမဿရကး
တျငးထုတး်ပနးသညး၈

ေစံစပးညိြႏႈိငး့ေရ့ႏြငးံ

တညး်ငိမးေအ့ခ္မး့ေရ့ပါတီသညး

။တို႔၌ပါတီ

အမညးကို လူထုပါတီအ်ဖစးေ်ပာငး့လဲလိုေၾကာငး့တငး်ပမႈအေပ၍ ဥပေဒႏြငးံအညီစိစစးခဲံ်ပီ့ ေမဿ
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အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

ရကးမြစ၊

လူထုပါတီ(The

Party

For

People)

အ်ဖစးေ်ပာငး့လဲသတးမြတးေၾကာငး့

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးက ေၾကညာသညး၈ ထို႔်ပငးရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့ မဂၤလာ
ေတာငးညႊနး႔်မိဳ႕နယး ပုသိမးညႊနး႔ရပးကျကးတျငးပါတီရုဵ့ခ္ဳပးဖျငးံလြစးထာ့ရြိသညးံ အေ်ခခဵလူတနး့စာ့
်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ ေရျ့ေကာကးပျ ဲ
ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျဲ ႔ (MYNFREL)

ဘဝ်မငးံမာ့တို့တကး

ေရ့ပါတီ

(TheYeomanry

Development

Party-

YDP)ကို

ႏုိငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစးပါတီ မြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳေၾကာငး့ႏြငးံ ယငး့ပါတီမြတးပဵုတငးမြတးမြာ ှှ၀်ဖစး

၌

ေၾကာငး့ ေမ ဿရကးတျငး ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကး ပျေ
ဲ ကားမရြငးကထုတး်ပနးသညး၈ ကခ္ငး်ပညး
နယး်မစးၾကီ့နာ့်မိဳ႕အေ်ခစိုကး ကခ္ငး်ပညးနယး်ပညးသူ႔ပါတီကလညး့ ဧ်ပီ၀ွရကး တျငးႏိုငးငဵေရ့

ေမြ ္ ား မ ြ န း ့ ခ္ကး

ပါတီအ်ဖစး

“လျတးလပး၊ တရာ့မြ္တေသာေရျ့ေကာကးပျဲ မ္ာ့်ဖငံး
ဒီမိုကေရစီစနစးထျနး့ကာ့ေသာ ်မနးမာႏိုငးင”ဵ

ပါတီအမညး၇

မြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳရနးေလ္ြာကးထာ့လာေၾကာငး့ႏြငးံ
အလဵ၇

ယငး့ပါတီကတငး်ပလာသညးံ

အမြတးတဵဆိပးတို႔ကို ကနး႔ကျကးႏိုးငးေၾကာငး့ ေၾကညာသညးံ ရကးမြစ၊

ခုႏြစးရကးတျငး့ ခိုငးလဵုေသာအေထာကးအထာ့်ဖငးံ ကနး႔ကျကးႏိုငးေၾကာငး့လညး့ ေမ၀ ရကးတျငး
်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးက ေၾကညာသညး၈

Our Vision
“A state with Thriving Democracy through Free
and Fair Elections”

ကခ္ငး်ပညးနယးရြိ

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီသဵု့ပါတီ

ပူ့ေပါငး့တညး

ေထာငးသညးံႏိုငးေရ့ပါတီ်ဖစး်ပီ့ မျနး်ပညးနယးႏြငးံ ခ္ငး့်ပညးနယးရြိ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီ ေပါငး့စညး့ေရ့
ေဆာငးရျကး်ပီ့ ပါတီမြတးပဵုတငး်ပနးလညးေလ္ြာကးထာ့မႈမ္ာ့ ရြိေနသညး၈

ရညး မ ြ န း ့ ခ္ကး
“ဒီမိုကေရစီစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေသာ

ကခ္ငး်ပညးနယး်ပညးသူ႕ပါတီသညး

မာတိကာသို႔≫≫≫

ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့

ပဵုမြနးက္ငး့ပႏိုငးရနး ကျနးရကးခ္ိတးဆကးေဆာငးရျကး်ခငး့”

၀) စညးပငးေရျ့ေကာကးပႏ
ျဲ ြငးံ ပတးသကး်ပီ့ ဒုတိယ်မိဳ႕ေတားဝနး ဦ့စို့လျငးအာ့ ကနး႔ကျကးလႊာ
တငးသျငး့ထာ့မႈ

Our Mission
“Networking to Support for Holding Genuine
Elections with Democratic Norms”

ရနးကုနးတိုငး့ဥပေဒခ္ဳပးထဵ

အၾကဵ်ပဳလႊာေတာငး့

ေမလ၄ရက၇း (အဂၤါေန႔)၇ Daily Eleven စာမ္ကးႏြာှ၄)
စညးပငးေရျ့ေကာကးပႏ
ျဲ ြငးံပတးသကး်ပီ့
သျငး့မႈ

ရနးကုနးတိုငး့ဥပေဒခ္ဳပးထဵ

ခဵထာ့

6

ဒုတိယ်မိဳ႕ေတားဝနးဦ့စို့လျငးအာ့
အၾကဵ်ပဳလႊာေတာငး့ခဵေၾကာငး့

သာယာေရ့ေကားမတီေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးဥက၎႒

(ဿွှ၆ခုႏြစး၇

ဦ့ေအာငးခိုငး

ကနး႔ကျကးလႊာတငး

ရနးကုနး်မိဳ႕ေတားစညးပငး
ကေ်ပာၾကာ့သညး၈

“ကနး႕ကျကးလႊာတငးထာ့တာနဲ႔ပတးသကး်ပီ့ ခဵုေတားဖျငးံထာ့တယး၈ တငးထာ့တာက ဦ့ခငးလႈိငး
တငးထာ့တာ၈ အမြနးအတိုငး့ေ်ပာရရငး ကျ္နးေတားတို႔ ေဘာငးကက္ဥး့တယး၈ ်မိဳ႕ေတားစညးပငး
ေရျ့ေကာကးပျဲ

နညး့ဥပေဒအရ

ပဲလုပးရတာ၇

ကနး႔ကျကးလႊာတငးတဲံသူက

Myanmar Network Organization for Free and Fair Election s
(MYNFREL) မြအပါတးစဥး စုစညး့ေဖား်ပသညး

်ပညးေထာငးစု
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အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး၇ ဿွွ၅ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒက ကို့ကာ့ခ္ကးေတျေကာ တငးလာတဲံ
အခါက္ေတာံ

ကျ္နးေတားတို႔ဆဵု့်ဖတးခ္ကးထကးေက္ားသျာ့်ပီ့

ဘာဆကးလုပးရမလဲဆိုတာကို

ဥပေဒအၾကဵ်ပဳခ္ကး ေတာငး့ထာ့တယး၈ ရနးကုနးဥပေဒခ္ဳပးကို အၾကဵ်ပဳခ္ကးေတာငး့ထာ့တယး”
ဟု ဦ့ေအာငးခိုငးကေ်ပာၾကာ့သညး၈

သတငး့စုစညး့မႈ မြတးတမး့

ကနး႔ကျကးလႊာသညးေကားမရြငး၌ လုပးပိုငးချငးံထကးေက္ားလျနးေနသ်ဖငးံ အၾကဵ်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵ
်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့၇ စညးပငးေရျ့ေကာကးပန
ျဲ ညး့ဥပေဒ တစးခုတညး့်ဖငးံသာ ေဆာငးရျကးရေၾကာငး့

ထုတးေဝသညးံ ရကးစျဲ - ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ခုႏြစး
စီစဥးေရ့သာ့သူ- ေမားေရြ့မို့
ဒီဇိုငး့ - ေမားေရြ့မို့

။ကဆိုသညး၈ဒုတိယ်မိဳ႕ေတားဝနး ဦ့စို့လျငးသညး ရာဇသတးၾကီ့ပုဒးမဿ၆၁(ခ)ႏြငးံ လြနး႔မႈပုဒးမ
(၂ွ၃) တို႔်ဖငးံ ်ပစးမႈထငးရြာ့ေတျ႔ရြိခဲံသ်ဖငးံ ဿွှ၅ခုႏြစး ႏိုဝငးဘာဿ၀ရကးက စမး့ေခ္ာငး့်မိဳ႕နယး
တရာ့ရုဵ့ကအမိနး႔ခ္မြတးထာ့ေၾကာငး့

သိရသညး၈

်မိဳ႕ေတားစညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီ

မတး၀ှရကးက်ပဳလုပးခဲံသညးံ

ေရျ့ေကာကးပျဲ

ဒုတိယ်မိဳ႕ေတားဝနး

ရနးကုနး

ဦ့စို့လျငးသညး

မဲဆႏၵနယး အမြတး(၀)မြ ဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးခဲံ်ပီ့အႏိုငးရရြိခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
သတငး့အခ္ကးအလကးစုစညး့သူ - ေမဇငးေက္ား

စီစဥးသူ - ်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ
ေရျ့ေကာကးပျဲ ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျ႔ဲ
(MYNFREL)

မာတိကာသို႔≫≫≫
၁) အမုနး့စကာ့ႏြငးံ မမြနးကနးေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို တိုကးဖ္ကး်ခငး့၇ ဿွဿွ်ပညးံႏြစး

8

အေထျအေထျေရျ့ေကာကးပတ
ျဲ ျငးပါဝငးမညးံ

အမ္ိဳ့သမီ့ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကို

အာ့ေပ့

ပဵဵံပို့်ခငး့အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ္ငး့ပ (၆ရကး၇ ေမလ၇ ဿွှ၆ခုႏြစး၇ၾကာသပေတ့ေန႔၇ ်မနးမာံအလငး့
အတျ(ဲ ၂၅)၇ အမြတး(ဿဿှ)၇ စာမ္ကးႏြာ၁)

လိပးစာ - အမြတး (ှ၃ဿ)၇ ၁လႊာ၇ ဘယးဘကး၇ ၁၃လမး့ႏြငးံ
ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့လမး့ေထာငးံ၇ ပုဇျနးေတာငးၿမိဳ႕နယး၇
ရနးကုနး၈

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးႏြငးံ

International

Foundation

for

Electoral

Systems (IFES)၇ International Republican Institute (IRI)၇ National Democratic

ဖုနး့ - ွ၆ ဿ၃၀ဿ ှ၂၃၁၀
Email : myanmar.mynfrel@gmail.com
Website : www.mynfrel.org

Institute (NDI) တို႔ပူ့ေပါငး့်ပဳလုပးသညးံ အမုနး့စကာ့ႏြငးံ မမြနးကနးေသာ သတငး့အခ္ကး
အလကးမ္ာ့ကို

တိုကးဖ္ကး်ခငး့၇

ဿွဿွ်ပညးံႏြစးအေထျေထျေရျ့ေကာကးပျတ
ဲ ျငး

ပါဝငးမညးံ

အမ္ိဳ့သမီ့ ကိုယးစာ့ လြယးေလာငး့မ္ာ့ကို အာ့ေပ့ပဵဵံပို့်ခငး့ အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ို ယေန႔
နဵနကး၆နာရီတျငး

ေန်ပညးေတားရြိ

Grand

Amara

Hotel

က္ငး့ပရာ

်ပညးေထာငးစု

ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး ဥက၎႒ဦ့လြသိနး့ တကးေရာကးအမြာစကာ့ေ်ပာၾကာ့သညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ
သို႔်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၇ လႊတးေတားကိုယးစာ့်ပဳ ကိုယးစာ့လြယး

Myanmar Network Organization for Free and Fair Election s
(MYNFREL) မြအပါတးစဥး စုစညး့ေဖား်ပသညး
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အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

မ္ာ့ႏြငးံ

အမ္ိဳ့သမီ့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇

ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႔ခမ
ျဲ ္ာ့မြ
ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးႏြငးံ
်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ ေရျ့ေကာကးပျ
ဲ ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျဲ ႔ (MYNFREL)

အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့ႏြငးံေရျ့ေကာကးပအ
ျဲ ရာရြိမ္ာ့၇

အရာထမး့မ္ာ့၇

လူမႈဝနးထမး့၇

်ပညးနယး

ေကားမရြငးရုဵ့

ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ်ပနးလညးေနရာ

ခ္ထာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့၇ အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့
၇

၌

သကးဆိုငးရာတိုငး့ေဒသၾကီ့၇

ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့တကးေရာကးၾကသညး၈

ေဆျ့ေႏျ့ပျတ
ဲ ျ ငး

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးဥက၎႒က ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးအေန

ေမြ ္ ား မ ြ န း ့ ခ္ကး

်ဖငးံ ဿွဿွ်ပညးံႏြစး အေထျေထျေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ိုစဵ(၂)ခ္ကးႏြငးံအညီ က္ငး့ပေပ့သျာ့မညး်ဖစး
ေၾကာငး့၇

“လျတးလပး၊ တရာ့မြ္တေသာေရျ့ေကာကးပျဲ မ္ာ့်ဖငး
ံဒီမိုကေရစီစနစးထျနး့ကာ့ေသာ ်မနးမာႏိုငးင”ဵ

ေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ာလတျငး

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အေန်ဖငးံ

မဲဆယ
ျ းစညး့ရုဵ့မႈ်ပဳလုပး

ၾကမညး်ဖစးရာ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့၇ တစးဖကးႏြငးံတစးဖကးအမုနး့စကာ့မ္ာ့၇ သတငး့မြာ့မ္ာ့်ဖငးံ
တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့ မ်ပဳလုပးၾကရနးလိုေၾကာငး့၇ က္ငး့ပ်ပီ့စီ့ခဲံသညးံေရျ့ေကာကးပျမ
ဲ ္ာ့တျငး အမုနး့
စကာ့မ္ာ့ႏြငးံ တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့ရြိခဲံေသားလညး့ ကနး႔ကျကးမႈမ္ာ့မ်ပဳခဲံၾကေၾကာငး့၇ ဿွှ၂ခုႏြစး

Our Vision
“A state with Thriving Democracy through Free
and Fair Elections”

ေမှ၂ရကးတျငး ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ အာ့လဵု့သေဘာတူညီမႈ်ဖငးံ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံ ကိုယးစာ့လြယး
ေလာငး့မ္ာ့အတျကးက္ငးံဝတး (Code of Conduct for Political Parties and Candidates)
ကိုေရ့ဆျဲ အတညး်ပဳခဲံပါ ေၾကာငး့၇ မဲဆယ
ျ းစညး့ရုဵ့ေရ့ကာလအတျငး့ အ်ခာ့ပါတီမ္ာ့အာ့

ရညး မ ြ န း ့ ခ္ကး

အသေရဖ္ကး်ခငး့၇ ပုတးခတး်ခငး့မ်ပဳရနး၇ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ (သို႕မဟုတး) ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့

“ဒီမိုကေရစီစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေသာ ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့

တစးဦ့ကို ေဝဖနးေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့်ပဳလုပးရာတျငး အေ်ခအ်မစးမရြိဘဲ (သို႕မဟုတး) မဟုတးမမြနး

ပဵုမြနးက္ငး့ပႏိုငးရနး ကျနးရကးခ္ိတးဆကးေဆာငးရျကး်ခငး့”

လုပးၾကဵစျပးစေ
ျဲ သာ

ေဝဖနးေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့

ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈ်ပဳေသာ

Our Mission
“Networking to Support for Holding Genuine
Elections with Democratic Norms”

မ်ပဳလုပးရနးႏြငးံ

သဵု့ႏႈနး့ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့

ဘာသာေရ့ႏြငးံလူမ္ဳိ့ေရ့ဆိုငးရာ

မ်ပဳလုပးရနးကတိကဝတး်ပဳထာ့်ပီ်ဖစးေၾကာငး့၇

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး အေန်ဖငးံ မဟာဗ္ဴဟာစီမဵကိနး့ (ဿွှ၆-ဿွဿဿ)တျငး
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ ႏြငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အာ့လဵု့ ပါဝငးေဆာငးရျကးမႈ
်မြငးံတငးရနးအတျကး

က႑စဵုမြပါဝငးပတးသကး

မႈ်မြငးံတငး်ခငး့အခနး့မ္ာ့ကို
ေၾကာငး့၈

ဿွှ၂ခုႏြစး

ထညးံသျငး့ေရ့ဆျဲ၊

အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲတျငး

ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ႏြငးံ
ဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးသညးံ
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့

သူမ္ာ့ႏြငးံဆကးဆဵ်ခငး့၇

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးလ္ကးရြိ
ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ၆ှပါတီမြ

လႊတးေတား

တစးသီ့ပုဂၐလလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့

၃ွ၀၅ဦ့တို႔

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့တျငး
၄၆၀ဦ့

အာ့လဵု့ပါဝငး

ပါဝငးခဲံ်ပီ့

ှ၂ှဦ့

အႏိုငးရရြိခဲံေၾကာငး့၇

Myanmar Network Organization for Free and Fair Election s
(MYNFREL) မြအပါတးစဥး စုစညး့ေဖား်ပသညး

အမ္ိဳ့သမီ့လႊတးေတား
တိုငး့ေဒသၾကီ့၇
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အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

်ပညးနယးေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႔ခအ
ျဲ ဆငးံဆငးံႏြငးံ မဲရုဵမြဴ့၇ ဒုတိယမဲရုဵမြဴ့၇ မဲရုဵအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့
တာဝနးေပ့အပးရာတျငးလညး့
ေၾကာငး့ေ်ပာေၾကာ့သညး၈

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ပါဝငးမႈ
ယငး့ေနာကး

တို့တကးလာေအာငးေဆာငးရျကးေပ့ခဲ႔

တကးေရာကးလာၾကသူမ္ာ့က

အမုနး့စကာ့ႏြငးံ

မမြနးကနးေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို တိုကးဖ္ကးႏိုငးမညးံနညး့လမး့မ္ာ့၇ ေရျ့ေကာကးပျဲ
မ္ာ့တျငး
်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ ေရျ့ေကာကးပျ ဲ
ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျဲ ႔ (MYNFREL)

က္ာ့၇မ

တနး့တူညီမြ္ေရ့၇

ဝိုငး့ဝနး့ေဆျ့ေႏျ့အၾကဵ်ပဳခဲံၾကသညး၈

အမ္ိဴ့သမီ့မ္ာ့က႑်မြငးံတငးေရ့

ေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ိုႏြစးရကးတာက္ငး့ပသျာ့မညး

ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊
်ဖစးေၾကာငး့

သတငး့ရရြိသညး၈

၌

မာတိကာသို႔≫≫≫

ေမြ ္ ား မ ြ န း ့ ခ္ကး
“လျတးလပး၊ တရာ့မြ္တေသာေရျ့ေကာကးပျဲ မ္ာ့်ဖငံး
ဒီမိုကေရစီစနစးထျနး့ကာ့ေသာ ်မနးမာႏိုငးင”ဵ

၂)ဿွှ၆ခုႏြစးအတျငး့

ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပ်ျဲ ပဳလုပးရနး

အစီအစဥးမရြိေသ့ေၾကာငး့

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႕ဝငးေ်ပာၾကာ့ (ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလှ၅ရကး (စေနေန႔)
Daily Eleven
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Our Vision

ဿွှ၆ခုႏြစးအတျငး့

“A state with Thriving Democracy through Free
and Fair Elections”

ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပ်ျဲ ပဳလုပးသျာ့ရနး

အစီစဥးမရြိေသ့ေၾကာငး့

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႕ွငး ဦ့ေအာငး်မငးံ ကေ်ပာၾကာ့သညး၈
ေန်ပညးေတား၉ ေမလှ၄ ရကးက်ပဳလုပးေသာ ဒုတိယအၾကိမး ်ပညးသူ႕လႊတးေတား ှဿၿကိမး

ရညး မ ြ န း ့ ခ္ကး
“ဒီမိုကေရစီစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေသာ ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့
ပဵုမြနးက္ငး့ပႏိုငးရနး ကျနးရကးခ္ိတးဆကးေဆာငးရျကး်ခငး့”

ေ်မာကးပုဵမြနးအစညး့အေွ့သတၱမေန႔တျငး

အစီအစဥးၿပီ့ဆုဵ့၊

်ပနးလညးထျကးချာလာေသာ

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႔ွငးက မီဒီယာမ္ာ့အာ့ အထကးပါအတိုငး့ေ်ပာၾကာ့
ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
“ဿွှ၆မြာ လစးလပးတာကအမ္ာ့ႀကီ့မဟုတးေသ့ဘူ့၈ နညး့နညး့ေလ့မြာမြ တိုငး့ေဒသႀကီ့

Our Mission

်ပညးနယးေတျမြာပါေပါငး့မြ နညး့နညး့ေလ့ပဲရြိတာ၈ အဲဒါကိုဥပေဒမြာ ေ်ပာတာက သကးဆိုငးရာ

“Networking to Support for Holding Genuine

လႊတးေတားဥက၎ဌက အေၾကာငး့ၾကာ့တဲံအခါ အဲဒီအခါမြ ကာလသတးမြတးေပါံ၈ လကးေတျ႕ၾက

Elections with Democratic Norms”

ေတာံ ေ်ပာရတာအာ့လညး့နာတယး ၈ မေသေစခ္ငးဘူ့ေပါံ၈ သူက ဒီလေသလိုကးေနာကး တစး
ေယာကးက ေနာကးလေသလိုကး ၈ ေ်ခာကးလေ်ခာကးေယာကးေပါံ၈ တကယးလကးေတျ႕ေတာံ
ေတားေတားခကးတယး၈ အခုထိၾကာ့်ဖတးအတျကးေတာံ ဘာမြမရြိေသ့ဘူ့” ဟု ်ပညးေထာငးစု
ေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငး ဦ့ေအာငး်မငးံကေ်ပာၾကာ့သညး၈

Myanmar Network Organization for Free and Fair Election s
(MYNFREL) မြအပါတးစဥး စုစညး့ေဖား်ပသညး
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အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

သကးဆိုငးရာလႊတးေတားမ္ာ့က ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးထဵ အေၾကာငး့ ၾကာ့်ခငး့
မ္ာ့ရြိေသားလညး့ အခ္ိဳ႕ေသာေနရာမ္ာ့တျငး မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့၌ ကိုယးစာ့်ပဳမႈသညး ေပ္ာကးကျယး
သျာ့်ခငး့မရြိဘဲ သကးဆိုငးရာလႊတးေတား၌ လုပးငနး့ကိုထိခိုကး်ခငး့မရြိေသာေၾကာငးံ အေၾကာငး့

သတငး့စုစညး့မႈ မြတးတမး့

မၾကာ့သညး၈ “်ဖစးသျာ့တဲံ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးရဲ႕အေ်ခအေနေပါံ၈ တခ္ိဳ႕လႊတးေတား
ကိုယးစာ့လြယးေတျက္ေတာံ

ထုတးေဝသညးံ ရကးစျဲ - ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ခုႏြစး

ဒီဇိုငး့ - ေမားေရြ့မို့

မဲဆႏၵရြငးေတျရဲ႕

ဒီလႊတးေတား

်ပညးနယး၇

တိုငး့ရယး၇

်ပညးသူ႕လႊတးေတား၇

ကိုယးစာ့်ပဳမႈကမေပ္ာကးဘူ့၈

အမ္ိဳ့သာ့လႊတးေတားရယး၈

ေနာကးတစးခါက္ေတာံ

သိပးနညး့တဲံအခါ

က္ေတာံ သကးဆိုငးရာလႊတးေတားရဲ႕ Function လုပးသျာ့ေနတာကဘာမြထိခိုကးမႈမရြိဘူ့၈ အဲဒီ
အခါမ္ိဳ့က္

သတငး့အခ္ကးအလကးစုစညး့သူ - ေမဇငးေက္ား

ကိုယးစာ့်ပဳမႈက

ကိုယးစာ့လြယးမရြိလညး့ ေနာကးတစးမ္ိဳ့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးရြိတယး၈ ကိုယးစာ့လြယးက
သဵု့မ္ိဳ့ေပါံေနား၈

စီစဥးေရ့သာ့သူ- ေမားေရြ့မို့

ကိုယးစာ့်ပဳမႈမေပ္ာကးဘူ့၈

သူတို႔လညး့အေၾကာငး့မၾကာ့ဘူ့၈

အလုပးဆကးလုပးလို႔ရေနတာေပါံ၈

အဲဒီဟာ

လညး့ရြိတာေပါံ၈ အကုနးလဵု့ေတာံမဟုတးဘူ့၈ အေၾကာငး့ၾကာ့တာလညး့ရြိတယး၈ အေၾကာငး့
မၾကာ့တာလညး့ရြိတယး” ဟု ေကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငးဦ့ေအာငး်မငးံက ေ်ပာၾကာ့သညး၈

စီစဥးသူ - ်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ
ေရျ့ေကာကးပျဲ ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျ႔ဲ (MYNFREL)

သို႔ရာတျငး ဿွှ၆ခုႏြစးအတျငး့ ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပအ
ျဲ ာ့ ်ပဳလုပးသျာ့ရနးအစီအစဥး မရြိေသား
လညး့

ဿွဿွေရျ့ေကာကးပျဲအတျကး

မူ်ပငးဆငးေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့

်ပဳလုပးေနေၾကာငး့

ဦ့ေအာငး်မငးံ ကေ်ပာၾကာ့သညး၈
လိပးစာ - အမြတး (ှ၃ဿ)၇ ၁လႊာ၇ ဘယးဘကး၇ ၁၃လမး့ႏြငးံ

မာတိကာသို႔≫≫≫

ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့လမး့ေထာငးံ၇ ပုဇျနးေတာငးၿမိဳ႕နယး၇
ရနးကုနး၈

၃)
ဖုနး့ - ွ၆ ဿ၃၀ဿ ှ၂၃၁၀

သမၼတဝနးၾကီ့ေဟာငး့ဦ့စို့ေမာငးႏြငးံ

ဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့အခ္ိဳ႕ ဦ့ေဆာငးသညးံ

အမ္ိဳ့သာ့

ႏုိငးငဵေရ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးထဵမြပါတီမြတးပဵုတငးရရြိ
(ှ၆ရကး၇ ေမလ၇ ဿွှ၆ခုႏြစး၇ Daily Eleven တနဂၤေႏျေန႔)
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Email : myanmar.mynfrel@gmail.com
Website : www.mynfrel.org

သမၼတဦ့သိနး့စိနးအစို့ရလကးထကး သမၼတရဵု့ဝနးၾကီ့ဦ့စို့ေမာငးႏြငးံ ဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့ တခ္ိဳ႕
ဦ့ေဆာငးပါဝငးသညးံ အမ္ိဳ့သာ့ႏိုငးငဵေရ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ (Democratic Party of National
Politics–DNP) သညး်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးထဵ ပါတီ မြတးပဵုတငးချငးံကို ေမ ှ၄
ရကးတျငးရရြိသညး၈ ေန်ပညးေတား၇ ဒကိ၏ဏသီရိ်မိဳ႕နယး၇ ဒကိ၏ဏသီရိရပးကျကး၇ သူရိယလမး့ႏြငးံ
်မတးေလ့ရုဵလမး့ေထာငးံ အမြတး(ဒ/၀ဿဿွ၃)တျငး ပါတီရုဵ့ခ္ဳပးဖျငးံလြစးထာ့ရြိသညးံ အမိ္ဳ့သာ့

Myanmar Network Organization for Free and Fair Election s
(MYNFREL) မြအပါတးစဥး စုစညး့ေဖား်ပသညး
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အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

ႏိုငးငဵေရ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ၌ ပါတီမြတးပဵုတငးအမြတးမြာ ှှ၁ ်ဖစးသညးဟု ်ပညးေထာငးစု
ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး ထုတး်ပနး ခ္ကးအရသိရသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ ေရျ့ေကာကးပျ ဲ
ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျဲ ႔ (MYNFREL)

၌

“ပါတီမြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳဖို႔ရနးအတျကး အေၾကာငး့အခ္ကးေတျခိုငးလဵုလို႔ ်ပဳလိုကးတာေပါံ ေနား” ဟု
်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ
အမ္ိဳ့သာ့ႏိုငးငဵေရ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီမြတးပဵုတငး်ခငး့ကို
ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့(်ငိမး့)ဦ့စို့ေမာငးႏြငးံ

ေမြ ္ ား မ ြ န း ့ ခ္ကး
“လျတးလပး၊ တရာ့မြ္တေသာေရျ့ေကာကးပျဲ မ္ာ့်ဖငးံ
ဒီမိုကေရစီစနစးထျနး့ကာ့ေသာ ်မနးမာႏိုငးင”ဵ

“A state with Thriving Democracy through Free
and Fair Elections”

ရညး မ ြ န း ့ ခ္ကး

ေ်ပာၾကာ့သညး၈

သမၼတရုဵ့ဝနးၾကီ့ေဟာငး့၇

်ပညးေထာငးစုရာထူ့ဝနးဖျဲ႕

ဒုတိယ

ဥက၎႒ေဟာငး့ဗိုလးခ္ဳပး(်ငိမး့)

ဦ့ေက္ားသူတို႔က ေခါငး့ေဆာငးႏြငးံ ဒုတိယေခါငး့ေဆာငးတို႔း အ်ဖစးေလြ္ာကးထာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစး်ပီ့
။တို႔အ်ပငး

်ပညးေထာငးစုစာရငး့စစးခ္ဳပးေဟာငး့ႏြငးံ

ဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့ႏြငးံ

ဗိုလးခ္ဳပး(်ငိမး့)

ဦ့လျနး့ေမာငးလညး့ပါဝငးသညးဟု သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍သညး၈
မူလကအမ္ိဳ့သာ့ႏိုငးငဵေရ့ပါတီအေန်ဖငးံ

Our Vision

ဦ့်မငးံႏိုငးက

ပါတီမြတးပဵုတငးေလြ္ာကးထာ့ခဲံ်ပီ့

ယငး့အမညးကို

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးက ချငးံမ်ပဳခဲံေသာေၾကာငးံ အမ္ိဳ့သာ့ႏိုငးငဵေရ့ ဒီမိုကရကး
တစးပါတီအ်ဖစး ေ်ပာငး့လဲမြတးပဵုတငးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
ထို႔်ပငးယငး့ပါတီက

အသဵု့်ပဳမညးံပါတီအမြတးတဵဆိပးကို

ပါတီတစးခုက

။တို႔ပါတီအမြတး

တဵဆိပးႏြငးံဆငးတူသညးဟုဆိုကာ ကနး႔ကျကးမႈအေပ၍ ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပျေ
ဲ ကားမရြငးက
“ဒီမိုကေရစီစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေသာ ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့
ပဵုမြနးက္ငး့ပႏိုငးရနး ကျနးရကးခ္ိတးဆကးေဆာငးရျကး်ခငး့”

စိစစးခဲံရသညးံ်ဖစးစဥးမ္ာ့မြလျ၊
ဲ အ်ခာ့ထူ့်ခာ့်ဖစးစဥးမ္ာ့မရြိခဲံဟု သိရသညး၈
“မတူဘူ့ေပါံေနား(ပါတီအမြတးတဵဆိပး)ေသခ္ာစိစစးတဲံအခါက္ေတာံ”

Our Mission
“Networking to Support for Holding Genuine
Elections with Democratic Norms”

ဟု

်ပညးေထာငးစု

ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ဦ့်မငးံႏိုငးကေ်ပာၾကာ့သညး၈
ႏိုငးငဵေရ့ပါတီတစးရကးသညး ပါတီမြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳသညးံေန႔မြစ၊ ်ပညးေထာငးစုတစးဝနး့ စညး့ရုဵ့
မညးံပါတီ်ဖစးပါက ပါတီဝငးအာ့ှွွွႏြငးံ တိုငး့ေဒသၾကီ့ႏြငးံ ်ပညးနယးတစးခုအတျကး စညး့ရုဵ့
မညးံပါတီ်ဖစးပါက ပါတီဝငးအငးအာ့ ၂ွကို ရကးေပါငး့၆ွအတျငး့်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပျဲ
ေကားမရြငးထဵတငး်ပရမညးဟု

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြတးပဵုတငး်ခငး့ဥပေဒတျငး

်ပဌာနး့ထာ့သညး၈

အမ္ိဳ့သာ့ႏိုငးငဵေရ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီသညး ်ပညးေထာငးစုတစးဝနး့ရပးတညး ေဆာငးရျကးမညးံ
ပါတီ်ဖစးသညးံအတျကး ပါတီဝငးအငးအာ့ ှွွွ တငးသျငး့ရမညးံ်ဖစးသညး၈မာတိကာသို႔≫≫≫

Myanmar Network Organization for Free and Fair Election s
(MYNFREL) မြအပါတးစဥး စုစညး့ေဖား်ပသညး
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အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

၄)

ဟသၤာတ၉်ပဳလုပးခဲံသညးံသူရဦ့ေရႊမနး့၌

ေတျ႕ဆဵုပမ
ျဲ ြာUEC၌

်ပညးေထာငးစုေကာငး့က္ဳိ့ေဆာငးပါတီ

ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံကိုကးညီမႈမရြိသ်ဖငးံ

ခရုိငးေကားမရြငးအဖျဲ႕ချက
ဲ

တိုငး့ေကားမရြငးအဖျ႔ခ
ဲ ထ
ျဲ ဵတငး်ပ (ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ေမလဿှရကး၇ အဂၤါေန႔၇ Daily Eleven)

14

သတငး့စုစညး့မႈ မြတးတမး့

သူရဦ့ေရႊမနး့၌

်ပညးေထာငးစုေကာငး့က္ိဳ့ပါတီ

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငး(UEC)၌
ထုတးေဝသညးံ ရကးစျဲ - ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ခုႏြစး
စီစဥးေရ့သာ့သူ- ေမားေရြ့မို့
ဒီဇိုငး့ - ေမားေရြ့မို့

ဟသၤာတ၉်ပဳလုပးခဲံသညးံေတျ႕ဆဵုပျမ
ဲ ြာ

ညႊနးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံကိုကးညီမႈမရြိသ်ဖငးံ

ခရုိငး

ေကားမရြငးအဖျဲ႕ချမ
ဲ ြ တိုငး့ေကားမရြငးအဖျဲ႕ချထ
ဲ ဵ တငး်ပထာ့ေၾကာငး့သိရသညး၈
သူရဦ့ေရႊမနး့အပါအဝငး ်ပညးေထာငးစုေကာငး့က္ိဳ့ေဆာငးပါတီမြ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵ
မ္ာ့ေတျ႕ဆဵုပျဲ ဟသၤာတ်မိဳ႕ဟုနးစဵစီခနး့မ၉ ေမှ၄ရကးက ်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့သညး၈
“ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ပါတီအငးအာ့ စုေဆာငး့ရရြိေရ့ေဆာငးရျကးရာမြာ သတးမြတးသညးံေနရာတျငး

သတငး့အခ္ကးအလကးစုစညး့သူ - ေမဇငးေက္ား

စီစဥးသူ - ်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ
ေရျ့ေကာကးပျဲ ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျ႔ဲ
(MYNFREL)

စုေဝ့်ခငး့ႏြငးံေဟာေ်ပာတငး်ပ်ခငး့၇

ေရ့သာ့ပုဵႏြိပးထုတးေဝတငး်ပ်ခငး့တို႔ကို

ေကားမရြငးအဖျဲ႕ချရ
ဲ ဲ႕ချငးံ်ပဳခ္ကးကို

ရယူေဆာငးရျကးရမယးလို႔

ေကားမရြငးရဲ႕ညႊနးၾကာ့ခ္ကးအမြတး

ဿ/ဿွှွမြာ

ၾကိဳတငး်ပီ့ေတာံ

ခရုိငးေကားမရြငးအဖျဲ႔ချဲ

သကးဆိုငးရာ

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပျဲ

ေဖား်ပထာ့ပါတယး၈

ရုဵ့စိုကးရာေနရာဆိုရငး

အနညး့ဆဵု့ခုနစးရကး

ခရုိငးေကားမရြငးအဖျဲ႕ချရ
ဲ ုဵ့မြာ

ချငးံ်ပဳမိနး႔ေလြ္ာကးထာ့ရမြာ်ဖစးပါတယး၈ သူရဦ့ေရႊမနး့ရဲ႕်ပညးေထာငးစုေကာငး့က္ိဳ့ေဆာငးပါတီ
ဟသၤာတမြာ်ပဳလုပးခဲံတံေ
ဲ တျ႔ဆဵုပဟ
ျဲ ာ ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးရဲ႕ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး
လိပးစာ - အမြတး (ှ၃ဿ)၇ ၁လႊာ၇ ဘယးဘကး၇
၁၃လမး့ႏြငးံ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့လမး့ေထာငးံ၇
ပုဇျနးေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ ရနးကုနး၈

အမြတးဿ/ဿွှွကို

လိုကးနာေဆာငးရျကး်ခငး့မရြိခဲံပါဘူ့၈

ဒါံေၾကာငးံတိုငး့ေကားမရြငးအဖျဲ႕ချက
ဲ

သိရြိႏိုငးဖို႔န႔ဲ လိုအပးသညးမ္ာ့ဆကးလကးေဆာငးရျကးႏိုငးဖို႔ တငး်ပထာ့ပါတယး” ဟု

ဟသၤာတ

ခရုိငးေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႕ချမ
ဲ ြ တာဝနးရြိသူကေ်ပာၾကာ့သညး၈
ဖုနး့ - ွ၆ ဿ၃၀ဿ ှ၂၃၁၀
Email : myanmar.mynfrel@gmail.com
Website : www.mynfrel.org

ဟသၤာတ်မိဳ႕၉်ပဳလုပးခဲံသညးံေတျ႔ဆဵုပတ
ျဲ ျငး ်ပညးေထာငးစုေကာငး့က္ိဳ့ေဆာငးပါတီမြ ဦ့ကိုကိုႏိုငး
က

”်ပညးေထာငးစုတစးဝနး့လဵု့စညး့ရုဵ့လႈပးရြာ့တဲံ

အတျကး်ပညးေထာငးစုတစးဝနး့မြာ

ပါတီအ်ဖစးနဲ႔

စညး့ရုဵ့လႈပးရြာ့ဖို႔လညး့

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြတးပဵုတငး်ခငး့ဥပေဒနဲ႔အညီ

မြတးပဵုတငးချငးံရရြိတာ်ဖစးတဲံ
တရာ့ဝငးချငးံ်ပဳမိနး႔က္်ပီ့ေတာံ

အခုလို်ပညးနယးနဲ႔

တိုငး့ေတျကိုလြညးံလညး်ပီ့

်ပညးသူေတျနဲ႔ေတျ႔ဆဵု၇ ်ပညးသူေတျရဲ႕လိုလာ့ဆႏၵေတျ ဒါေတျကိုနာ့ေထာငး၇ ကိုယးံပါတီရဲ႕အစီ
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အပါတးစဥး ေရျ့ေကာကးပျဲသတငး့မ္ာ့ စုစညး့မႈ

အတျဲ(၂)၇ အမြတး(၁)၇ ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ ခုႏြစး
T

အစဥးနဲ႔

သျာ့လမး့ေၾကာငး့ကိုလညး့

မိတးဆကးရြငး့လငး့ေဆာငးရျကးတာ်ဖစးပါတယး”

ထညးံသျငး့ေ်ပာၾကာ့သညး၈

မာတိကာသို႔≫≫≫

သတငး့စုစညး့မႈ မြတးတမး့

ထုတးေဝသညးံ ရကးစျဲ - ှရကး၇ ေမလ၇ဿွှ၆ခုႏြစး
စီစဥးေရ့သာ့သူ- ေမားေရြ့မို့
ဒီဇိုငး့ - ေမားေရြ့မို့

သတငး့အခ္ကးအလကးစုစညး့သူ - ေမဇငးေက္ား

စီစဥးသူ - ်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးၿပီ့ တရာ့မြ္တေသာ
ေရျ့ေကာကးပျဲ ေစာငးံၾကညးံေရ့ကျနးရကးအဖျ႔ဲ (MYNFREL)

လိပးစာ - အမြတး (ှ၃ဿ)၇ ၁လႊာ၇ ဘယးဘကး၇ ၁၃လမး့ႏြငးံ
ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့လမး့ေထာငးံ၇ ပုဇျနးေတာငးၿမိဳ႕နယး၇
ရနးကုနး၈
ဖုနး့ - ွ၆ ဿ၃၀ဿ ှ၂၃၁၀
Email: myanmar.mynfrel@gmail.com
Website: www.mynfrel.org
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