
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
ျမန ္မာႏ ု ိင ္င ံတ ြင ္က်င ္ းပမည့ ္ ေရ ြးေကာက္ပ ဲ ြမ ်ားအား ဆန္ ႔က်င ္သပိတ္ေမ ွာက္ေရးအတြက္ ကမၻာလံ ု းဆ ု ိင ္ရာ 

ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး လႈပ ္ရ ွားမ ႈ 

၂၀၁၀  ခ ုႏ ွစ ္ ေအာက္တု ိဘာလ  ၂၂  ရက္မ ွ ႏ ု ိ၀င ္ဘာလ  ၆  ရက္ေန ႔အထိ 

 ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအား ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ တဟုန္ထုိး 
ျမင့္တက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမတုိင္ခင္ ႏွစ္ပတ္တာ ကာလသည္ နယ္စပ္ အေျခစုိက္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ထပ္တူ 
ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စစ္အစုိးရ၏ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိဆန္႔က်င္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ခံမႈကုိျပသရန္ အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားအား ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားမွ အသိအမွတ္မျပဳရန္အတြက္ ဆက္လက္ဖိအားေပးရန္ အင္မတန္အေရးႀကီးေသာ 
ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဦ းတည္ခ်က္ 

 ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ရာတြင္ မိမိတုိ႔၏စုစည္းညီညြတ္သည့္ အားေပးေထာက္ခံမႈကုိ 
ျပသရန္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ သတင္းဌာနႏွင့္ သတင္း လမ္းေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔မွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ 
ဖန္တီးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စိတ္၀င္စားစရာ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား YouTube,	  
Flickr,	   Facebook,	   and	   Twitter စသည့္ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္လည္း ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိတုိ႔ Burma 
Partnership အဖဲြ႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ရွိေသာ သီးသန္႔သတင္း စာမ်က္ႏွာတြင္ စုစည္းတင္ျပ ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 ျမန ္မာစစ ္အစု ိ းရမ ွ ျပ ဳလုပ ္မည့ ္ ေရ ြးေကာက္ပ ဲ ြမ ်ားအား ရ ႈ ံ ႕ခ ်ကန္ ႔က ြက္ရန ္ႏ ွင ့ ္ ေရ ြးေကာက္ပ ဲ ြရလဒ္မ ်ားအား 
အသိအမွတ္မျပ ဳရန ္ ႏ ု ိင ္င ံတကာ အစု ိ းရမ်ားအား ဖ ိအားေပးရန ္။ ေရ ြးေကာက္ပ ဲ ြမ ်ား ၿပ ီ းဆံ ု းသည္ႏ ွင ့ ္တၿပ ိ ဳင ္နက္ 
ေသြးစည္းညီညြတ္မ ႈကု ိ ျပသေသာ လႈပ ္ရ ွားမ ႈမ ်ားႏ ွင ့ ္အတူ အဖဲ ြ ႔အစည္းမ ်ားအေနႏ ွင ့ ္ သက္ဆု ိင ္ရာအစု ိ းရမ်ားထံ 
အိတ္ဖ ြင ့ ္ေပးစာမ်ား ေပးပ ု ိ ႔ကာ ေရ ြးေကာက္ပ ဲ ြမ ်ားအား ဆန္ ႔က်င ္ရ ႈ ံ ႕ခ ်ရန ္ ေရ ြးေကာက္ပ ဲ ြရလဒ္မ ်ားအား အသိအမွတ္မျပ ဳရန ္ 
တု ိက္တြန ္ းဖ ိအားေပးႏ ု ိင ္ပ ါသည္။ ပ ုဂ ၢ ိ ဳလ ္တဦ းခ်င ္ းအေနႏ ွင ့ ္လည္း သက္ဆု ိင ္ရာ လႊတ္ေတာ္ကု ိယ ္စားလွယ္မ်ားႏ ွင ့ ္ 
အစု ိ းရမ်ားထံ စာမ်ားေပးပ ု ိ ႔တ ု ိက ္တြန ္ း ဖ ိအားေပးႏ ု ိင ္ပ ါသည္။  

လုပ ္ေဆာင ္ခ ်က္မ ်ား 

 ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖဲြ႔မ်ားအေနႏွင့္လည္း သတင္းေလာကမွသတိျပဳမိေစရန္ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လူထုမွသိရွိလာႏုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ ေဒသ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ဆႏၵျပပဲြမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား လႈံ႔ေဆာ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါသည္။ ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ က်င္းပမည့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအားျပည္သူလူထုမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ျမင္သာထင္သာရွိသည့္ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ိဳး 
ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔သည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနမူနာမ်ားျဖစ္ပါသည္ 

-နအဖစစ္အစုိးရ သံရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပပဲြမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 

-ဆုိင္းဘုတ္မ်ားတြင္ ‘သင္တုိ႔၏သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ကုိ မိမိတုိ႔ေထာက္ခံပါသည္’ ဟုေရးသားကုိင္ေဆာင္ျခင္း 

 -	  Burma	  Partnership	  and	  Kestrel	  Media တုိ႔မွ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ ထားၿပီး မၾကာမီထြက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ ‘ဒါ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ပါ’ 
ဟုအမည္ေပးထားေသာ သတင္းမွတ္တမ္းအားျပသျခင္း 
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-ေထာက္ခံသူမ်ားထံမွ စာမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားေကာက္ခံရယူျခင္း 

-လူသြားလမ္း (ပလက္ေဖာင္း) မ်ားတြင္ ေျမျဖဴျဖင့္စာမ်ားေရးသားျခင္း 

-လူစည္ကားရာလမ္းမ်ားေပၚတြင္ တင္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 

-ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စင္ျမင့္ေဆြးေႏြးတင္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 

-ၾကက္ေသြးေရာင္အား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈတခုလံုးအား  
ဆက္စပ္ျမင္ေယာင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ လႈပ္ရွားမႈ အေရာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

Burma	   Partnership	   အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား 
ထုတ္လႊင့္ျပသေပးျခင္းအားျဖင့္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသရန ္ သတင္းဌာနမ်ားအား 
ထိစပ္ဆက္သြယ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားတြင္ 
ဆႏၵျပပဲြမ်ားအား ဗီဒီယုိထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ စင္ျမင့္ေဆြးေႏြးတင္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
အျခားပံုစံမ်ားႏွင့္ တင္ျပျခင္း ေထာက္ခံသူမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ဆလုိက္ရႈိးျဖင့္ျပသျခင္း စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.burmapartnership.org/boycott-‐solidarity-‐actions/	  တြင္လည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေဖာ္ျပထားသည့္ ျပကၡဒိန္တခုအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးသည္မ်ားရွိပါက 
မိမိတုိ႔အား info@burmapartnership.org	   တြင္ အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔အေၾကာင္းၾကားမွသာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ 
တရက္တြင္ လႈပ္ရွားမႈတခု လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုိအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ေအာက္တုိဘာလ ၈  
ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး www.burmapartnership.org	  တြင္ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

	  

လု ိအပ္မည့ ္ပစ ၥည္းမ ်ား 

-လက္ကမ္းစာေစာင္ မူၾကမ္းပံုစံ 

-အစုိးရမ်ားထံေပးပုိ႔မည့္ စာမူၾကမ္း 

-လႈပ္ရွားမႈဇယား 
(မည္သည့္ပစၥည္းေပၚတြင္မဆို သံုးႏုိင္မည္) 

-ပုိစတာ 
(ေရြးေကာက္ပဲြအစစ္ကုိသာလုိပါသည္၊ 
စစ္တပ္ေရြးခ်ယ္မႈကုိ မလုိခ်င္ပါ) 

-သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ မူၾကမ္းပံုစ ံ

-ေဆြးေႏြး တင္ျပမည့္အခ်က္မ်ား 

	  


