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(Unofficial Translation)
We, the election stakeholders convening today at the fourth Asian Electoral Stakeholders Forum
(AESF IV), reaffirm our resolute commitment and dedication to secure democratic elections for everyone
in Asia. We believe it is our duty to act assertively on electoral issues and do everything in our power to
achieve universal suffrage and peaceful political processes in our respective countries. Democratic
elections, held periodically through a secret ballot, and accompanied by vibrant political competition, are
the foundation of popular sovereignty, and a genuine necessity for equitable social, political and economic
development.
စတုထ္ထအကကမ်အရပမာက်

အာရှရရွျားရကာက်ပွွဲဆုင်ရာကဏ္ဍစုံမှပါဝင်ြူမ ာျားညီလာြံြုို့

ယရနို့တက်ရရာက်လာြည့််

ရရွျားရကာက်ပွွဲကဏ္ဍစုံမှပါဝင်ြူမ ာျားပြစ်ြည့်် ကျွန်ုပ်တုို့အရနပြင့်် အာရှတုက်ရှ လူတုင်ျားအတွက် ဒီမုကရရစီ ရရွျားရကာက်ပွွဲမ ာျား
ပြစ်ထ္ွန်ျားတည်တံရရျား ကတကဝတ်ပပြုြနနဋ္ဌာန်ြ ထ္ာျားမှုကု ပပန်လည်ထ္ပ်ရလာင်ျားအတည်ပပြုအပ်ပါြည်။ ရရွျားရကာက်ပွွဲဆုင်
ရာကစစရပ်မ ာျားကု တစ်စုက်မတ်မတ်အရလျားထ္ာျားလုပ်ဆာင်ရရျားြည် ကျွန်ုပ်တုို့၏တာဝန် အပြစ်ယုံသကည်မှတ်ယူပပီျား လူတုင်ျား
အကကင်ျားမွဲ့် မွဲရပျားနုင့််ြွင့််ရရှရရျား၊ နုင်ငံရရျားပြစ်စဉ်မ ာျားပငမ်ျားြ မ်ျားစွာပြစ်ထ္ွန်ျားရရျားကု မမတ၏
ုို့ ြက်ဆုင်ရာ နုင်ငံအြီျားြီျားတွင်
လုပ်ရဆာင်နုင်ြမျှ အြွင့််အာဏာအတွင်ျား ကကြုျားပမ်ျားလုပ်ရဆာင်ြွာပါမည်။ လ ြုျို့ဝှက်မွဲရပျားြည့််စနစ်ပြစ် ကာလအပုင်ျားအပြာျား
အလုက်က င်ျားပပပြုလုပ်ပပီျား အရရာင်အရြွျားစုံလင်စွာနုင်ငံရရျားပါတီမ ာျားပါဝင်ယှဉ်ပပြုင်ြည့်် ဒီမက
ု ရရစီရရွျားရကာက်ပွွဲမ ာျားြည်
အမ ာျားကလက်ြံြည့်် အြ ြုပ်အပြာရှရြာ အရပြြံအုပ်ပမစ်ပြစ်ပပီျား၊ တန်ျားတူညီမျှရြာ လူမှုရရျား၊ နုင်ငံရရျား၊ စီျားပွာျားရရျားြွံျို့ပြြုျား
တုျားတက်ပြစ်ထ္ွန်ျားရရျားအတွက် စစ်မှန်ရြာ လုအပ်ြ က်လည်ျားပြစ်ြည်။
Despite the progress achieved in some countries since the adoption of the Bangkok Declaration for
Free and Fair Elections (2012), the Dili Indicators of Democratic Elections (2015) and the Bali
Commitment to Electoral Transparency and Integrity (2016), we recognize that we confront deteriorating
democratic conditions across Asia. We feel the need to address the state of implementation of these and
other global instruments, in a civic space less favorable to the development of democratic elections than
at any time since the first Asian Electoral Stakeholders Forum was held.

လွတ်လပ်၍မျှတရြာရရွျားရကာက်ပွွဲမ ာျားဆုင်ရာဘန်ရကာက်ရသကညာစာတမ်ျား(၂၀၁၂)၊ ဒီမုကရက်တစ်ရရွျားရကာက်ပွွဲမ ာျား
၏ ဒီလီအညွှန်ျားကန်ျားမ ာျား (၂၀၁၅)၊ ဘာလီရရွျားရကာက်ပွွဲဆုင်ရာြမာြမတ်က မှု (၂၀၁၆) တအ
ုို့ ာျားအတည်ပပြုပပဋ္ဌန်ျားပပီျား ရနှာင်ျား
ပုင်ျားနုင်ငံအြ ြုျို့တွင် တုျားတက်ရအာင်ပမင်မှုမ ာျားရရှထ္ာျားရြာ်လည်ျား အာရှတလွှာျား ဒီမုကရရစီအရပြအရန ယုင်ျားယုင်မှုမ ာျား
သကြုံရတွျို့ရနရြည်ကု ကျွန်ုပ်တုို့ြရှနာျားလည်ပါြည်။ ပထ္မအကကမ် အာရှရရွျားရကာက်ပွွဲမ ာျားဆုင်ရာကဏ္ဍစုံမှပါဝင်ြူမ ာျား
ညီလာြံစတင်ြွဲ့်ြည့််အြ န်မှစတင်၍

ဒီမုကရရစီရရွျားရကာက်ပွွဲမ ာျားတုျားတက်ပြစ်ထ္ွန်ျားရရျားကု အရလျားရပျားမှုြည် ပပည်ြူို့

ရရျားရာကဏ္ဍတွင် နည်ျားပါျားရနရြျားြည့််အတွက် ကျွန်ုပ်တုို့အရနပြင့်် ဤပပဋ္ဌန်ျားအတည်ပပြုထ္ာျားရြာ ရသကညာစာတမ်ျားမ ာျားနှင့််
အပြာျားရြာ ကမဘာလုံျားဆုင်ရာ ပဋညာဉ်စာြ ြုပ်မ ာျားကု နုင်ငံတုင်ျားမှ လုက်နာက င့််ြုံျားရန် လုအပ်ြည်ဟုြံယူပါြည်။
Through this document, we emphasize the importance of democracies that are inclusively developed.
As electoral stakeholders, we recognize everyone’s responsibility in the creation of credible electoral
systems, and wish to emphasize examples of good practices that should be nurtured and replicated broadly
to achieve more democratic standards of governance in the region. In accordance with the discussions that
have taken place at this forum, we hereby identify particular current issues that, given recent developments,
we feel need to be highlighted and are making recommendations to be implemented by electoral
stakeholders in order to address them.
ဤကတကဝတ်စာတမ်ျားအာျားပြင့်် အာျားလုံျားအက ြုံျားဝင်ပါဝင်ြည့်် ဒီမုကရရစီ၏အရရျားပါမှုကု ကျွန်ုပ်တုို့အရနပြင့်် အရလျားအနက်
ထ္ာျားရှပါြည်။ ရရွျားရကာက်ပွွဲကဏ္ဍစုံမှပါဝင်ြူမ ာျားပြစ်ြည့်် ကျွန်ုပ်တုို့အရနပြင့်် အမ ာျားယုံသကည်ရြာ ရရွျားရကာက်ပွွဲစနစ်မ ာျား
ပြစ်ထ္ွန်ျားရပေါ်ရပါက်လာရရျားြည် လူတုင်ျား၏တာဝန်ပြစ်ပပီျား ပပြုစုပ ြုျားရထ္ာင်ြင့််ရြာ၊ က ယ်ပပန်စ
ို့ ွာအတုယူက င့််ြုံျားြင့််ရြာ
ရကာင်ျားမွန်ြည့်် အရလ့်အက င့််မ ာျားပြင့်် ရဒြအတွင်ျား ဒီမုကရရစီအုပ်ြ ြုပ်မှုစံနှုန်ျားမ ာျားပြစ်ထ္ွန်ျားရအာင်ပမင်လာရရျားအတွက်
အရလျားထ္ာျားလုပ်ရဆာင်ရန်ဆနဒပပြုလုပါြည်။

ဤညီလာြံမှ

အမ ာျားြရဘာတူရဆွျားရနွျားြ က်မ ာျားနှင့််အညီ

လက်ရှတွင်

သကြုံရတွျို့ရနရြည့်် အြက်အြွဲမ ာျားကုရြာ်ထ္ုတ်ပပီျား၊ တစ်ြက်တွင်လည်ျား ရရှထ္ာျားရြာတုျားတက်မှုမ ာျားကု အြအမှတ်ပပြုကာ၊
ကျွန်ုပ်တုို့အရနပြင့်် အရလျားရပျားရဆာင်ရွက်ရန်မ ာျား၊ အသကံပပြုြ က်မ ာျားကု ရရွျားရကာက်ပွွဲကဏ္ဍစုံမှတာဝန်ရှြူမ ာျားအရနပြင့််
ရဆာင်ရွက်နုင်ရန်အတွက် ြ မှတ်ထ္ာျားရှရန်လုအပ်ရသကာင်ျား နာျားလည်ပါြည်။

Electoral Integrity and Individual Freedoms
ရရွျားရကာက်ပဆ
ွွဲ င
ု ရ
် ာ ြမာြမတ်ရမှု
ှ နှင့်် ပုဂြုလ်
္ တစ်ဦျားြ င်ျားစီ၏လွတလ
် ပ်ြင
ွ မ
့်် ာျား
We commit to uphold the norms and principles embedded in the Universal Declaration of Human
Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Bangkok Declaration on Free and Fair
Elections, and other international human rights instruments in formulating and implementing election
policies and conducting electoral assessments. We believe that genuine democracy is not measured solely
on the orderliness of the election process, but most importantly on the freedom every voter enjoys. We
will pursue to the best of our abilities means to address and ultimately eradicate vote buying, violence,
threats, intimidation, and all forms of undue influence that undermine the will of the voter.
ကျွန်ုပ်တုို့ြည်

အပပည်ပပည်ဆုင်ရာလူို့အြွင့််အရရျားရသကညာစာတမ်ျား၊

နုင်ငံြာျားနှင့််

နုငင
် ံရရျားအြွင့််အရရျားဆုင်ရာ

နုင်ငံတကာြရဘာတူစာြ ြုပ်၊ လွတ်လပ်၍တရာျားမျှတရြာ ရရွျားရကာက်ပွွဲမ ာျားဆုင်ရာ ဘန်ရကာက်ရသကညာစာတမ်ျားနှင့််
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အပြာျားရြာ နုင်ငံတကာလူို့အြွင့််အရရျားစာတမ်ျားမ ာျားတွင်ပါဝင်ြည့်် ရရွျားရကာက်ပွွဲဆုင်ရာမူဝါဒမ ာျား အရကာင်အထ္ည်ရြာ်
ရရျားဆွွဲပြင်ျား၊ ရရွျားရကာက်ပွွဲဆုင်ရာဆန်ျားစစ်အကွဲပြတ်ပြင်ျားပါ အရပြြံစံနှုန်ျားမ ာျားကု ရလျားစာျားလုက်နာပါမည်ဟုကတပပြုပါြည်။
ကျွန်ုပ်တုို့အရနပြင့်် စစ်မှန်ရြာဒီမုကရရစီြည် စည်ျားစနစ်က ရြာ ရရွျားရကာက်ပွွဲလုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားရှရုံမျှပြင့်် တုင်ျားတာ၍ မရဘွဲ
မွဲဆနဒရှင်ပပည်ြူမ ာျားလွပ်လပ်ရပျှာ်ရွင်စွာမွဲရပျားနုင်ပြင်ျားရှြည့််အရပေါ်တွင်ြာမှုတည်ြည်ဟုလက်ြံယုံသကည်ပါြည်။
ကျွန်ုပ်တုို့အရနပြင့်် မွဲမြမာမှုမ ာျား၊ အသကမ်ျားြက်မှုမ ာျား၊ ပြမ်ျားရပြာက်မှုမ ာျား၊ အက ပ်ကုင်မှုမ ာျားနှင့်် မွဲဆနဒရှင်ပပည်ြူမ ာျား၏
ဆနဒကထ္
ု ပါျားရစမည့်် မည်ြည့််လုပ်ရပ်ကုမဆု အရကာင်ျားဆုံျားတက်စွမ်ျားြ၍ အရရျားယူရဆာင်ရွက်ြွာျားမည်ပြစ်ပါြည်။
We express our belief in the importance of dissent and criticism in building democracies, and thus
pledge to create space for constructive dialogue among all stakeholders. Finally, we commit to catalyzing
and nurturing a culture of civic engagement to create sustainable democracies in Asia and beyond. We
will strive to protect the interests and rights of future generations.
ကျွန်ုပ်တုို့အရနပြင့်် ဒီမုကရရစီ တည်ရဆာက်ရာတွင် ြရဘာထ္ာျားအပမင်ကွပွဲ ပာျားမှု၊ ရဝြန်ရထ္ာက်ပပမှုမ ာျားြည် မည်မျှ
အရရျားကကီျားြည်ကယ
ု ုံသကည်ရသကာင်ရြာ်ပပလုပါြည်။ ထ္ရ
ုို့ သကာင့်် အပပြုြရဘာရဆာင်ရြာ ရပပာဆုရဆွျားရနွျားမှုမ ာျား ကဏ္ဍစုံမှ
ပါဝင်ြူမ ာျားအသကာျားပြစ်ထ္ွန်ျားရန်ရြာ်ရဆာင်ြွာျားမည်ဟုကတကဝတ်ပပြုပါြည်။ အဆုံျား၌ အာရှအပပင် အပြာျားရြာ ရဒြမ ာျား
တွင်ပါ ဒီမုကရရစီစဉ်ဆက်မပပတ်ထ္ွန်ျားကာျားရရျား၊ ပပည်ြူမ ာျားနှင့််ထ္ရတွျို့ဆက်ဆံရြာ ယဉ်ရက ျားမှုအရလ့်အထ္မ ာျား ပြစ်ထ္ွန်ျား
လာရစရရျားတုို့ကု ပပြုစုပ ြုျားရထ္ာင်ပြင်ျားနှင့်် ြ ပ်ဆက်လုပ်ရဆာင်ပြင်ျားမ ာျား ရဆာင်ရွက်ြွာျားရန်ကတပပြုပါြည်။ ကျွန်ုပ်တုို့ အရန
ပြင့်် အနာဂတ်မ ြုျားဆက်ြစ်မ ာျား၏ အက ြုျားစီျားပွာျားနှင့််အြွင့််အရရျားမ ာျားကု ကာကွယ်ရန်ကကြုျားပမ်ျားလုပ်ရဆာင်ြွာပါမည်။

Open, Balanced and Accurate Information
ပွင့််လင်ျား၊မှန်ကန်မျှတပပီျား၊တက ရြာြတင်ျားအြ က်အလက်မ ာျား
Information is the backbone of transparency. Transparency is the core of a healthy election. A healthy
election is the heart of democracy. We call on

all election stakeholders to promote, embody and

implement, the right to information, with a particular focus on proactive disclosure of election information
and data on a timely basis. Such information must be accessible for all citizens.
ြတင်ျားအြ က်အလက်ြည် ပွင့််လင်ျားပမင်ြာမှုအတွက် အဓကအရရျားကကီျားရြာ ရက ာရုျားပြစ်ပါြည်။ ပွင့််လင်ျားပမင်ြာမှု
ြည် ြုင်မာအာျားရကာင်ျားရြာရရွျားရကာက်ပွွဲအတွက် မဏ္ဍြုင်ပြစ်ပါြည်။ ကျွန်ုပ်တုို့အရနပြင့်် ရရွျားရကာက်ပွွဲကဏ္ဍစုံမှပါဝင်
ရြာတာဝန်ရှြူအာျားလုံျားကု ြတင်ျားအြ က်အလက်ရရှပုင်ြွင့်် အထ္ူျားြပြင့်် ရရွျားရကာက်ပွွဲဆုင်ရာြတင်ျားအြ က်အလက်မ ာျား
ကု အြ န်နှင့််တစ်ရပပျားညီ အမ ာျားပပည်ြူြရန်ရစရန်အာျားရပျားရြာ်ပပပြင်ျားတက
ုို့ ု ပမြှင့််တင်ရဆာင်ရွက်ရန်နှင့်် ရုပ်လုံျားရပေါ်ပီပပင်စွာ
အရကာင်အထ္ည်ရြာ်ရန်ရတာင်ျားဆုပါြည်။
We, election stakeholders, resolve to collaborate in enhancing and strengthening existing avenues for
impartial civic and voter education, especially during election periods. Furthermore, we urge governments
to support and establish institutions that counter the spread of misinformation, hate speech and intolerance
and violation of codes of conduct. Voters have the right to be presented with facts and figures , and parties
and candidates have the right to present their programs, enabling voters to make informed decisions..
While doing so, governments must also refrain from resorting to the use of censorship, or policies which
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ultimately have the effect of self-censorship. Freedom of the press must be ensured in order for a variety
of opinions to be expressed and so that healthy political debates can take place.
We recognize the important role of election observation as a tool to enhance accountability and
propagate democratic values, when done properly. Thus, we will collectively pursue means to promote
genuine election monitoring and address the spread of fake election observation that do not adhere to
international and regional standards for election observation.
ကျွန်ုပ်တုို့

ရရွျားရကာက်ပွွဲကဏ္ဍစုံမှပါြင်ြူမ ာျားြည်

လမ်ျားရသကာင်ျားရပေါ်ရရာက်ရှပပီျားပြစ်ရြာ

ဘက်လုက်မှုမရှပြင်ျား၊

နုင်ငံြာျားအြပညာရပျားနှင့်် မွဲဆနဒရှင်ပညာရပျားရဆာင်ရွက်မှုမ ာျားကု ပုမုအာျားရကာင်ျားရန်နှင့်် တုျားတက်ရစရန် အထ္ူျားြပြင့််
ရရွျားရကာက်ပွွဲ ကာလမ ာျားတွင် ပူျားရပါင်ျားရဆာင်ရွက်ြွာျားရန် ြနနဋ္ဌန်ြ ကာ ရဆာင်ရွက်ြွာျားမည်ပြစ်ြည်။
ထ္ပုို့ ပင် ကျွန်ုပ်တုို့ြည် ြတင်ျားအမှာျားမ ာျားပ ံနှံပြင်ျား၊ အမုန်ျားပွာျားစကာျားမ ာျားနှင့်် ြရဘာထ္ာျားရြျားြမ်မှုမ ာျားနှင့်် လုက်နာရန်
က င့််ဝတ်မ ာျားကုြ ြုျားရြာက်ပြင်ျား စြည်တက
ုို့ ု တန်ပပန်နုင်ရန်အတွက် အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားြွွဲျို့စည်ျားထ္ာျားရှပပီျား ကူညီပံ့်ပုျားရပျားရန်
အစုျားရတာဝန်ရှြူမ ာျားကုတုက်တွန်ျားြွာျားမည်။

မွဲဆနဒရှင်မ ာျားအရနပြင့််

ြုင်လုံရြာြတင်ျားအြ က်အလက်မ ာျားရယူြရှ

နုင်ြွင့််ြည် ၄င်ျားတ၏
ုို့
အြွင့််အရရျားတစ်ရပ်ပြစ်ပပီျား၊ နုင်ငံရရျားပါတီမ ာျားနှင့််ကုယ်စာျားလှယ်ရလာင်ျားမ ာျားြည်လည်ျား ၄င်ျားတုို့၏
လုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျားကု တင်ပပနုင်ရန် အြွင့််အရရျားရှရမည်ပြစ်ြည်။ ြမ
ုို့ ှြာလျှင် မွဲဆနဒရှင်မ ာျားအရနပြင့်် အမှန်တကယ်
ြရှနာျားလည်မှုမတ
ှ ဆင့်် မမအတွက်မှန်ကန်ရြာ ဆုံျားပြတ်ြ က်မ ာျားကြ
ု မှတ်နုင်ရစမည်ပြစ်ြည်။ ထ္ုြုို့ ရဆာင်ရွက်ရာတွင်
အစုျားရတာဝန်ရှြူမ ာျားအရနပြင့်် ဆင်ဆာပြင့််တာျားပမစ်ပတ်ပင်ပြင်ျားမ ာျားနှင့်် မူဝါဒမ ာျားပြင့်် တာျားပမစ် ကန်ြ
ို့ တ်ထ္ာျားပြင်ျားမ ြုျား
မရှရစရန်ရှာင်သကဉ်ရမည်ပြစ်ြည်။

မတူကွွဲပပာျားရြာ

အပမင်အယူအဆမ ာျား

ရြာ်ပပနုင်ရန်အတွက်

ြတင်ျားမီဒီယာ

လွတ်လပ်ြွင့်် ရြြ ာမှုရှရစရန် လုအပ်ြည်။ ြမ
ုို့ ှြာ ြုင်မာအာျားရကာင်ျားရြာ နုင်ငံရရျားအရြ အတင် ရဆွျားရနွျားပွွဲမ ာျားပြစ်
ထ္ွန်ျားလာရစနုင်မည် ပြစ်ြည်။
ရရွျားရကာက်ပွွဲရစာင့််သကည့််ရလ့်လာပြင်ျားြည် တာဝန်ယူမှုနှင့်် ဒီမက
ု ရရစီတန်ြုျားမ ာျားတုျားပွာျားရှင်ြန်ရစရန် အရရျားပါရြာ
အြန်ျားကဏ္ဍတစ်ရပ်အပြင် ကျွန်ုပ်တြ
ုို့ ံယူပါြည်။ ထ္ရ
ုို့ သကာင့်် မှနက
် န်ရြာ ရရွျားရကာက်ပွွဲ စဉ်ဆက်မပပတ်ရစာင့််သကည့်် ရလ့်လာ
ပြင်ျားမ ာျားကုပမြှင့််တင်လုပ်ရဆာင်ရန်နှင့်် ရရွျားရကာက်ပွွဲရလ့်လာရစာင့််သကည့််ပြင်ျားနုင်ငံတကာစံနှုန်ျားမ ာျား၊ ရဒြဆုင်ရာြတ်မှတ်
ြ က်မ ာျားကု ရလျားစာျားလုက်နာမှုမရှြည့်် မမှန်မကန်ရစာင့််သကည့််ရလ့်လာပြင်ျားမ ာျားပ ံနှံမှုကု အရရျားယူရဆာင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တုို့
အရနပြင့်် ဝုင်ျားဝန်ျားတုက်တွန်ျားလုပါြည်။

Efficient Electoral Justice and Legal Framework
ထ္ရရာက်ရြာရရွျားရကာက်ပဆ
ွွဲ င
ု ရ
် ာတရာျားမျှတမှုနင
ှ ့်် ဥပရဒမူရဘာင်
As election stakeholders, we consider transparency as the hallmark of an electoral process with
integrity, and thus call for a framework of checks and balances among institutions concerned with election
management to promote, instill, and distribute accountability. All legal systems should encourage fair
competition, and reconsider laws which have the effect of unreasonably limiting or restricting electoral
participation. We also wish to draw attention to the lack of effective campaign finance regulations, which
is a common weakness of most Asian elections.
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ရရွျားရကာက်ပွွဲကဏ္ဍစုံမှပါဝင်ြူမ ာျားပြစ်ြည့်် ကျွန်ုပ်တုို့ြည် ပွင့််လင်ျားပမင်ြာမှုရှပြင်ျားကု ရရွျားရကာက်ပွွဲလုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျား
၏ြမာြမတ်က မှု အရည်အရြွျားစံတစ်ရပ်အပြစ် ြတ်မှတ်ထ္ာျားရှြည့််အတွက် ြက်ဆုင်ြည့်် အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားအသကာျား
အပပန်အလှန်ထ္န်ျားရက ာင်ျားပြင်ျားဆုင်ရာမူရဘာင်ထ္ာျားရှပပီျား ၄င်ျားကုပမြှင့််တင်ရဆာင်ရွက်ရန်နှင့်် တာဝန်ြံမှုြတ်မှတ်ထ္ာျားရှရန်
ရတာင်ျားဆုပါြည်။ ဥပရဒနည်ျားစနစ်မ ာျားအာျားလုံျားြည် မျှတရြာယှဉ်ပပြုင်မှုကအ
ု ာျားရပျားပပီျား၊ ရရွျားရကာက်ပွွဲလုပ်ငန်ျားစဉ်တွင်
ပါဝင်ရဆာင်ရွက်ရရျားကု အကန်ို့အြတ်ပြစ်ရစရြာ၊ အရသကာင်ျားမွဲ့်ကန်ြ
ို့ တ်ထ္ာျားရှြည့််အက ြုျားဆက်မ ာျားရှရနရြာ ဥပရဒ
မ ာျားကပု ပန်လည်ြုံျားြပ်မှုမ ာျားပပြုလုပ်ရမည်ပြစ်ြည်။ ကျွန်ုပ်တုို့အရနပြင့်် ထ္ရရာက်ရြာ မွဲဆွယ်စည်ျားရုံျားရရျား အြုံျားစရတ်
ဆုင်ရာ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ကမ်ျားမ ာျား အာျားနည်ျားရနမှုနှင့်် လုက်နာက င့််ြုံျားမှုမရှပြင်ျားမ ာျား အရပေါ်အရရျားယူလုပ်ရဆာင်ရစရန်ဆနဒရှ
ပါြည်။

၄င်ျားြည်

အာရှနုင်ငံအမ ာျားစု၏

ရရွျားရကာက်ပွွဲမ ာျားတွင်

အမ ာျားဆုံျားရတွျို့ရှရြည်တူညီရြာ

အာျားနည်ျားြ က်

လည်ျားပြစ်ပါြည်။
We advocate for effective electoral justice and conflict resolution. We urge governments to ensure the
proportionality of punishments for candidate and party infractions, where banning from participation and
dissolution of entities should only be administered as a final resort. We encourage all states to utilize codes
of conduct and accountability standards to foster trust in the electoral process.
ကျွန်ုပ်တုို့ြည် ထ္ရရာက်ရြာ ရရွျားရကာက်ပွွဲဆုင်ရာ တရာျားမျှတမှုရှပြင်ျားနှင့်် ပဋပကခရပြရှင်ျားပြင်ျားတုို့ကု အရလျားထ္ာျား
ြတမှုရန် စည်ျားရုံျားလှုံရဆာ်ြွာျားမည်။ အစုျားရတာဝန်ရှြူမ ာျားကုလည်ျား ကုယ်စာလှယ်ရလာင်ျားမ ာျားနှင့်် ဥပရဒြ ြုျားရြာက်ရြာ
ပါတီမ ာျားကု အပပစ်ရပျားအရရျားယူရာတွင် မျှတစွာ လုပ်ရဆာင်ရန်နှင့်် နုင်ငံရရတွင်ပါဝင်မမ
ှု ှတာျားပမစ်ပြင်ျား၊ ပါတီအြွွဲျို့အစည်ျား
အာျားြ က်ြမ်ျားပြင်ျားတုို့ကု မပြစ်ြာြည့်် ရနာက်ဆုံျားအရပြအရနမှြာ လုပ်ရဆာင်ရန် တုက်တွန်ျားြွာျားမည်ပြစ်ြည်။ ကျွန်ုပ်တုို့
ြည် လုက်နာရန်က င့််ဝတ်မ ာျားနှင့်် တာဝန်ြံယူမှု စံနှုန်ျားမ ာျားကု ရရွျားရကာက်ပွွဲလုပ်ငန်ျားစဉ်တွင် လုက်နာက င့််ြုံျားပြင်ျားပြင့််
ယုံသကည်မှု ပမြှင့််တင်ရန် နုင်ငံတုင်ျားကု တုက်တွန်ျားြွာျားမည်။

Democratic Inclusion of Vulnerable Populations
ထ္ြက
ု လ
် ယ
ွ ရ
် ြာလူအပ
ု စ
် မ
ု ာျားအာျား ဒီမက
ု ရရစီနည်ျားလမ်ျားတက ပါဝင်ရစရန်ရဆာင်ရက
ွ ပ် ြင်ျား
We, as election stakeholders, resolve to develop mechanisms to encourage inclusive and active
participation of all vulnerable groups in planning, policy making, legal reform, implementation,
monitoring and evaluation, and data disaggregation of all aspects of the electoral process. Emphasizing
that suffrage rights are the distilled essence of our fundamental human rights, we call on all states to
eradicate disenfranchisement of any sector and remove legal and physical barriers on the right to vote and
political participation.
ရရွျားရကာက်ပွွဲကဏ္ဍစုံမှတာဝန်ရှြူမ ာျားပြစ်ြည့်် ကျွန်ုပ်တုို့ြည် ထ္ြုက်လွယ်ရြာလူအုပ်စုမ ာျားကု အစီအစဉ်မ ာျားြ မှတ်
ရရျားဆွွဲပြင်ျား၊ မူဝါဒြ မှတ်ပြင်ျားနှင့်် တက်ကကစွာပါဝင်နုင်ရစပြင်ျား၊ ဥပရဒရရျားရာပပင်ဆင်ပြင်ျား၊ အရကာင်အထ္ည်ရြာ်ရဆာင်
ရွက်ပြင်ျား၊ ရစာင့််သကည့််အကွဲပြတ်ရလ့်လာပြင်ျား၊ ရရွျားရကာက်ပွွဲလုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားနှင့််စပ်လ ဉ်ျားြည့်် အြ က်အလက်မ ာျားစီမံြန်ို့ြွွဲမှု
မ ာျားတွင်ပါဝင်ရဆာင်ရွက်နုင်ရစမည့််

ယနတယာျားတစ်ရပ်အာျား

ရြာ်ရဆာင်ြွာျားရန်ကတပပြုပါြည်။

လူတုင်ျားမွဲရပျားနုင့််ြည့််

အြွင့််အရရျားြည် အရပြြံလူို့အြွင့််အရရျား၏ အနှစ်ြာရပြစ်ရသကာင်ျားအရလျားအနက်ထ္ာျားပပီျား ဆနဒမွဲရပျားပုင်ြွင့််ကုဆုံျားရှံျားရစမည့််
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မည်ြည့်် ရုပ်ဝထ္ထြုဆုင်ရာအတာျားအဆီျားမ ာျား၊ ဥပရဒကန်ြ
ို့ တ်ြ က်မ ာျားနှင့်် မည်ြည့််အဟန်ို့အတာျားမ ြုျားကုမဆု ပရပ ာက်ရန်
ရတာင်ျားဆုြွာျားမည်။
We also acknowledge that the present sociopolitical structures and norms have the tendency to
negatively impact empowerment of women and keep them from reaching their full potential as candidates,
voters, election officials, or members of civil society and the media. Persons with disabilities, indigenous
peoples, religious minorities, and other vulnerable groups are likewise subject to discrimination. We
resolve to take these injustices head on, and pledge to involve them, and the organizations that represent
them, in all our activities and advocacy to ensure they can participate and contribute to electoral processes.
ကျွန်ုပ်တုို့ြည် မ က်ရမှာက်ကာလ လူမှုနုင်ငံရရျားြွွဲျို့စည်ျားပုံနှင့်် စံနန
ှု ်ျားမ ာျားြည် အမ ြုျားြမီျားမ ာျား၏ အြန်ျားကဏ္ဍကု ပမြှင့််တင်
ရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အတာျားအဆီျားမ ာျားအပြစ်တည်ရှရနပပီျား ၄င်ျားတအ
ုို့ ာျား ကုယ်စာျားလှယ်ရလာင်ျားပြစ်ြွင့််၊ ဆနဒမွဲရပျားပုငြ
် ွင့််၊
ရရွျားရကာက်ပွွဲအရာထ္မ်ျားမ ာျားပြစ်ြွင့််၊ အရက်ဘက်လူမူအြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားတွင် အြွွဲျို့ဝင်အပြစ်ပါဝင်ြွင့််နှင့်် မီဒယ
ီ ာကဏ္ဍတုို့တွင်
လက်လမ်ျားမီရန်မ ာျားစွာအလှမ်ျားရဝျားရနရြျားရသကာင်ျားနာျားလည်ြရှထ္ာျားပါြည်။ အလာျားတူပင် မြန်စွမ်ျားြူမ ာျား၊ ဌာရနရဒြြံ
တုင်ျားရင်ျားြာျားမ ာျား၊

ဘာြာရရျားလူနည်ျားစုမ ာျားနှင့််

အပြာျားရြာထ္ြုက်လွယ်ြည့််အုပ်စုမ ာျားြည်လည်ျား

ြွွဲပြာျားဆက်ဆံမှု

ကုသကြုံရတွျို့ရနရဆွဲပြစ်ပါြည်။ ကျွန်ုပ်တုို့ြည် အဆုပါမမျှတမှုမ ာျားကု အရလျားအနက်ထ္ာျားကာ ၄င်ျားတပ
ုို့ ါဝင်လာနုင်ရန်
ရဆာင်ရွက်ပြင်ျား၊

၄င်ျားတအ
ုို့ ာျားကုယ်စာျားပပြုြည့််အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားအရနပြင့််

ကျွန်ုပ်တ၏
ုို့

လုပ်ငန်ျားရဆာင်ရွက်မှုမ ာျားတွင်

ပါဝင်နုင်ရန် တွန်ျားအာျားရပျားနျားရဆာ်ပြင်ျားနှင့်် ရရွျားရကာက်ပွွဲလုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားတွင် ၄င်ျားတမ
ုို့ ပ
ှ ါဝင်အက ြုျားပပြုနုင်ရစရန် အတွက်
ြနနဋ္ဌန်ြ ကာ ရဆာင်ရွက်ြွာျားပါမည်။
Facing what can only be described as a rollback of democracy in Asia, we choose not to be pessimistic
and resigned, but instead be future-oriented and hopeful. In the spirit of the Bangkok Declaration and
subsequent documents adopted previously by the AESF, we renew today our call to all electoral
stakeholders to join us, as we sign the present pledge and commit ourselves to addressing any and all
challenges to democracy. We agree to take action, promote good electoral practices, and report our
progress at the succeeding Asian Electoral Stakeholder Fora, which will pursue collaboration between
stakeholders until all citizens of Asia enjoy unencumbered access to democratic elections.
အာရှအတွင်ျား ဒီမုကရရစီဆုတ်ယုတ်မှုမ ာျားြည် ရြာ်ပပထ္ာျားြည့််အတုင်ျားသကြုံရတွျို့ရနရလင့််ကစာျား ကျွန်ုပ်တုို့ တာဝန်ရှြူ
မ ာျားအရနပြင့််ြည်

အဆုျားပမင်၍

ရနာက်ပပန်လှည့််ြွာျားမည်မဟုတ်ဘွဲ

အနာဂတ်ကုဦျားတည်လျှက်၊

ရမျှာ်လင့််ြ က်ထ္ာျားရှ

ကာလုပ်ရဆာင်ြွာျားမည်ပြစ်ြည်။ ဘန်ရကာက်ရသကညာစာတမ်ျားနှင့်် ယြင်အပြာျားရြာ AESF မှ အတည်ပပြုပပဋ္ဌန်ျားြည့််
ကတကဝတ်မ ာျားကု

နှလုံျားြွင်ျားြံယူလျှက်

ဤကတကဝတ်ကု

လက်မှတ်ရရျားထ္ုျားပြင်ျားနှင့််အတူ

ဒီမုကရရစီလုပ်ငန်ျားစဉ်

မ ာျားတွင်သကြုံရတွျို့ရမည့်် စန်ရြေါ်မှုမ ာျားကု အရရျားယူရဆာင်ရွက်ြွာျားပါမည်ဟုြံဝန်ကတပပြုလျှက် ယရနို့ရရွျားရကာက်ပွွဲကဏ္ဍစုံမှ
တာဝန်ရှြူမ ာျားအာျားလုံျားကု

အတူတကွပူျားရပါင်ျားပါဝင်လုပ်ရဆာင်ြွာျားသကရန်

တာဝန်ရှြူမ ာျားအရနပြင့််

အရရျားယူရဆာင်ရွက်မှုမ ာျား၊

အြစ်တြန်ရတာင်ျားဆုပါြည်။

ရကာင်ျားမွန်ရြာရရွျားရကာက်ပွွဲ

ကျွန်ုပ်တုို့

အရလ့်အက င့််ရကာင်ျားမ ာျားကု

ပမြှင့််တင်ရဆာင်ရွက်ပြင်ျား၊ တုျားတက်ရအာင်ပမင်မှုမ ာျားကု ရနာင်လာမည့်် အာရှရရွျားရကာက်ပွွဲဆုင်ရာ ကဏ္ဍစုံမှတာဝန်ရှြူမ ာျား
ရတွျို့ဆုံအစည်ျားအရဝျားမ ာျားတွင်တင်ပပအစီရင်ြံတင်ပပြွာျားရန် ြရဘာတူညီပါြည်။ ၄င်ျားြည် ကဏ္ဍစုံမှတာဝန်ရှြူမ ာျား
အသကာျား ပူျားပါင်ျားရဆာင်ရွက်မှုကု ဆက်လက်ပြစ်ထ္ွန်ျားရစမည်ပြစ်ကာ အာရှတွင်ျားရှ တုင်ျားြူပပည်ြာျားအာျားလုံျား ဒီမုကရရစီ
ရရွျားရကာက်ပွွဲမ ာျားကု ဝန်ထ္ုပ်ဝန်ပုျားမရှဘွဲ လက်လှမ်ျားမီကာ ပါဝင်ဆင်နွွဲနုင်ရစမည်ပြစ်ပါြည်။
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