
                                                              

 

 

 

၂၀၂၀  ပြ ည ့်နှစ ့် န  ိုဝင ့်ဘာ လ ၈ ရက့်        သတ င ့််းထ ိုတ ့်ပြ န ့်ချ က့်အကျ ဉ့််း 

Covid-19 က ြ့်ရ ရာ ဂါက ာက ွ ယ့် ရရ ်းအစ ီအမံမ ျာ်းန ှ င ့် မဲရံိုမ ျာ်း အခ ျ  န ့်မီဖွင ့်လှစ ့်န  ိုင့်ခဲ ပြီ်း ကက ီ်းမ ာ်းရ သ ာ ပြဿ န ာ တစ ့်စ ံိုတစ့်ရ ာမရ တွွေ့ရ 

န ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်တွင ် ကျင််းပနေန ာ ၂၀၂၀ ပပည ်နှစ် အန နွ ွနရ ်းနကာက်ပွွဲမျာ်းက ို နစာင ်ကကည ်နလ လာန ိုင်ရေ်အတွက် နရ ်းနကာက်ပွွဲ 

ဆ ိုင်ရာပပည်  ူ့လှုပ်ရာှ်းမှုအဖွွဲွဲ့ (PACE) က  နစာင ်ကကည ်နလ လာ   ၁၈၈၈ ဦ်းက ို ပပည်ေယ်နငှ ် တ ိုင််းနေ ကက ်း ၁၄ ခိုလ ို်းရှ  မွဲရ ိုမျာ်း  ိုို့ နစလွှတခ်ွဲ  

ပါ ည်။ လက်ခ ရရှ ပပ ်းန ာ အစ ရင်ခ မှုမျာ်းအရ PACE အဖွွဲွဲ့မ ှ နစာင ်ကကည ်နလ လာ  အမျာ်းစို ည် ပဖစ်စဉ်က ို နစာင ်ကကည ်နလ လာမှုမျာ်း 

ပပြုလိုပန် ိုင်ခွဲ ကကပါ ည်။ PACE အဖွွဲွဲ့အနေပဖင  ် အနစာပ ိုင််းတွင ် နစာင ်ကကည ်နလ လာ  အချ  ြုွဲ့  မ ှ မွဲရ ိုအတွင််း  ိုို့ ဝင်နရာက်ခငွ ်မရရှ နကကာင််း 

အစ ရင်ခ မှုမျာ်းက ို လက်ခ ရရှ ခွဲ န ာ်လည််း နေောက်ပ ိုင််းတငွ် နစာင ်ကကည ်နလ လာ   ၂ ဦ်းမှအပ အာ်းလ ို်းေ ်းပါ်း ဝင်နရာကန်စာင ်ကကည ်နလ လာ 

န ိုင်ခွဲ ကကပါ ည်။ PACE အဖွွဲွဲ့ အနေပဖင ် ၎င််းနစာင ်ကကည ်နလ လာ   ၂ ဦ်းအတွက်  က်ဆ ိုင်ရာ ပပည်ေယ်/တ ိုင််းနေ ကက ်း နရ ်းနကာက်ပွွဲ 

နကာ်မရှင်အဖွွဲွဲ့ခွွဲမျာ်းနှင  ် ပပည်န ာင်စိုနရ ်းနကာက်ပွွဲနကာ်မရငှ်တ ိုို့   ဆက် ွယ်၍ ပဖစစ်ဉ်တစ်ခိုလ ို်းအာ်း နစာင က်ကည ်နလ လာခွင ်ရနစရေ် 

ကက ြု်းပမ််းလျက်ရှ ပါ ည်။  

PACE အဖွွဲွဲ့မှ စ ိုင််းရွဲနကျာ်စွာပမင ်က “မွဲရ ိုနတွက ို အချ  ေ်မ  ဖငွ ်လစှ်န ိုင်ခွဲ  လ ို COVID-19 ကာကွယန်ရ်းအစ အမ နတွက ိုပါ ပပင်ဆင ်ာ်းန ိုငတ်ွဲ အတကွ်  

နရ ်းနကာက်ပွွဲနကာ်မရငှ်အဖွွဲွဲ့ခွွဲေွဲို့ မွဲရ ိုတာဝေ်ရှ   နတအွာ်းလ ို်းရွဲွဲ့ ကက ြု်းစာ်းအာ်း ိုတ်မှုက ို အ  အမှတ်ပပြုရမာှပွဲ ပဖစ်ပါတယ်။ တစ်ချ  ေ်တည််းမှာပွဲ 

အနရ်းကက ်းတာကနတာ  ကျေ်ရှ နေတွဲ  လိုပင်ေ််းစဉ်နတွပဖစ်တွဲ  မွဲနပ်းပခင််းေွဲို့ မွဲနရတွကပ်ခင််းလိုပ်ငေ််းနတကွ ို ဆက်လက်နဆာင်ရ က်တွဲ အခါမှာ 

လိုပ်  ို်းလိုပ်ေည််းနတွ၊ လမ််းညွှေ်ချက်နတွအတ ိုင််း တ တ ကျကျနဆာငရ် ကဖ် ိုို့က ိုလည််း တ ိုက်တေွ််းပါတယ်။”  

▪ နစာင က်ကည ်နလ လာ  အမျာ်းစို (၉၅%)  ည် ေ ေက ် ၆ ေောရ တွင ် မွဲရ ိုမျာ်းအတွင််း  ိုို့ ဝငန်ရာက်ခွင ်ရရှ ခွဲ  ည်။ အနစာပ ိုင််းတွင် 

မွဲရ ိုအတငွ််း  ိုို့ဝငန်ရာက်ကာ မွဲရ ိုခင််းကျင််းပပင်ဆငပ်ခင််းပဖစစ်ဉ်က ို နစာင ်ကကည ်နလ လာမှုမျာ်းပပြုလိုပ်ခွင ်မရဟို အစ ရင်ခ    ၅% ခေိ်ု့ 

ရှ ခွဲ ပါ ည်။ ဝင်ခွင ်မရ ည ်အဓ ကအနကကာင််းအရင််းမှာ PACE အဖွွဲွဲ့နစာင ်ကကည ်နလ လာ  မျာ်းက ပမ ြုွဲ့ေယ်နကာ်မရှငအ်ဖွွဲွဲ့ခွွဲမျာ်း  မှ 

န ာက်ခ စာက ို မတငပ်ပန ိုငန် ာနကကာင ်ပဖစ်ပါ ည်။ အမှေ်တကယအ်ာ်းပဖင  ်PACE အဖွွဲွဲ့မှာ ပပည်န ာငစ်ိုနရ ်းနကာက်ပွွဲနကာ်မရငှ်   

မ ှနစာင က်ကည ်နလ လာခွင ်အ  အမတှ်ပပြုလွှာက ို တစန် ိုင်င လ ို်းအဆင ်အတွက် ခငွ ်ပပြုချက်ရ ာ်းပပ ်းပဖစ်၍ မည် ည ်အ  အမှတ်ပပြုလွှာမ ှ

 ပ်မ လ ိုအပပ်ခင််းမရှ နချ။။ နေောကပ် ိုင််းတငွ်မ  နကာ်မရှငအ်ဖွွဲွဲ့ခွွဲမ ှ တာဝေ်ရှ   မျာ်းနငှ ် ည  န ှုင််းနဆာင်ရ က်မှုနကကာင  ် အာ်းလ ို်းေ ်းပါ်း 

နစာင က်ကည ်နလ လာခွင  ်ပပေလ်ည်ရရှ ခွဲ န ာ်လည််း ၂ ဦ်းမှာ နစာင် ကကည န်လ လာခွင  ်ပငင််းဆေ်ခ နေရဆွဲပဖစ ်ည်။  PACE အဖွွဲွဲ့အနေပဖင  ်

  ို ၂ ဦ်းအတွက ် က်ဆ ိုင်ရာ ပပည်ေယ်/တ ိုင််းနေ ကက ်း နရ ်းနကာက်ပွွဲနကာ်မရှင်အဖွွဲွဲ့ခွွဲမျာ်းနှင ် ပပည်န ာင်စိုနရ ်းနကာက်ပွွဲနကာ်မရှင ်

တ ိုို့   ဆက် ွယ်၍ ပဖစစ်ဉ်တစ်ခိုလ ို်းအာ်း နစာင က်ကည ်နလ လာခွင ်ရနစရေ် ည  န ှုင််းနဆာင်ရ က်လျက်ရှ ပါ ည်။ 

▪ မွဲရ ိုမျာ်း၏ ၇၇% တငွ် ပ ိုစ  ၁၃ (မွဲဆနဒေယတ်ွင််း ကက ြုတငမ်ွဲစာရင််း) က ို မွဲရ ိုအပပင်ဘက်တငွ် ကပ ်ာ်း ည်က ို နတွွဲ့ရပါ ည်။ 

မွဲဆနဒေယတ်ွင််း ကက ြုတင်မွဲနပ်းခွဲ   မျာ်းမှာ ပျမ််းမျှအာ်းပဖင ် မွဲဆနဒရှင်အာ်းလ ို်း၏ ၁၅% ခေိ်ု့ ရှ  ည်က ို နတွွဲ့ရပါ ည်။ 

▪ မွဲရ ိုအာ်းလ ို်းေ ်းပါ်း (၉၄%) တငွ် COVID-19 ကာကွယ်နရ်း လမ််းညွှေ်ချက်မျာ်း    ာ င်ရှာ်းစွာ ကပ် ာ်း ည်က ို နတွွဲ့ရှ ရပါ ည်။ 

COVID-19 က ်းစက်မှုက ိုကာကွယရ်ေ်အတွက ်နဘ်းကင််းလ ိုခခ ြုစာွ ဆနဒမွဲနပ်းန ိုင်နစနရ်းအစ အမ မျာ်းအနေပဖင  ်မွဲရ ိုအာ်းလ ို်းေ ်းပါ်း (၉၈%) 

တွင် လက် ေိ်ု့နဆ်းရည်မျာ်း၊  ၉၃% တွင ်နေှာနခါင််းစည််းမျာ်း၊ ၈၇%တွင် က ိုယ်အပ ချ  ေ်တ ိုင််းတာပခင််း၊ ၈၄%တွင် လ ချင််းခပ်ခာွခွာနေရေ် 

အမှတ်အ ာ်းမျာ်း၊ ၂၃% တငွ် လက်အ တ်မျာ်းက ို စ မ နဆာင်ရ က် ာ်း ည်က ို နတွွဲ့ရပါ ည်။   ိုို့ရာတွင ်မွဲရ ိုအေည််းငယ ်(၇%) တငွ် ာ 

အမှတ ်၁၄၊ စ ရ ပပ်င မ် ၅ လမ််း၊ 

ကမာရ တပ်မ ြုွဲ့ေယ၊် ရေက်ိုေ်ပမ ြုွဲ့ 

+၉၅ ၉၂၅၃၃၇၉၄၄၂  

14, San Yeik Nyein Street 5, 

Kamayut Township, Yangon 

+95 9253379442 

www.pacemyanmar.org 



 

COVID-19    ယရှ      ိုို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ချ  ေ်ပမင ်မာ်း  မျာ်းအတွက် ဆနဒမွဲနပ်းရေ်   ်းပခာ်းအခေ််း   ိုို့မဟိုတ်   ်းပခာ်းနေရာ စ စဥ် ာ်း 

 ည်က ို နတွွဲ့ရပါ ည်။ 

▪ မွဲရ ိုမှ ်းမျာ်း၏   ို်းပ ိုနှစ်ပ ို (၆၆%) မှာ အမျ  ြု်း မ ်းမျာ်း ပဖစ်ကက ည်။   ိုို့အတ  မွဲနပ်းမှုစတင်ချ  ေ်တငွ် မွဲရ ိုအတွင််းရှ  ည  ်မွဲရ ိုအဖွွဲွဲ့ဝင်မျာ်း၏ 

၆၆% မာှလည််း အမျ  ြု်း မ ်းမျာ်းပဖစ်ကက ည်က ို နတွွဲ့ရပါ ည်။ 

▪ မွဲရ ိုမျာ်း၏   ို်းပ ိုတစ်ပ ိုနအာက ်  (၂၇%) တွင် ာ ဘ ်းတပ်ကိုလာ်း  ိုင်ပဖင ်လာန ာ မွဲဆနဒရှငမ်ျာ်းအတွက ် အက အည မပါဘွဲ 

လာနရာက်ရေ် လွယ်က  ည်က ို နတွွဲ့ရပါ ည်။   ိုို့အပပင် မွဲရ ိုအေည််းငယ် (၁၃%) တွင် ာ ဘ ်းတပ်ကိုလာ်း  ိုင်ပဖင ်လာန ာ မွဲဆနဒရငှ် 

မျာ်းအတွက ်အဆငန်ပပလွယ်က နစရေ် ဆနဒပပြုခေ််းမျာ်း ပပငဆ်င ်ာ်း ည်က ို နတွွဲ့ရပါ ည်။ 

▪ မွဲရ ိုအာ်းလ ို်းေ ်းပါ်း (၉၃%) တငွ ်နရ ်းနကာက်ပွွဲလိုပ်  ို်းလိုပ်ေည််းမျာ်းအတ ိုင််း မွဲရ ိုမဖငွ ်လစှ်မ ကပင ် ကက ြုတင်မွဲပ ို်းမျာ်း နရာက်ရှ န ာ်လည််း 

ကျေ် ၇% တငွ်မ  မွဲနပ်းမှုမစတင်မ  ကက ြုတင်မွဲပ ို်းမျာ်း နရာက်ရှ လာပခင််းက ို မနတွွဲ့ရဟို နစာင က်ကည ်နလ လာ  မျာ်းက  တင််းပ ိုို့ကက 

ပါ ည်။ 

▪ မွဲရ ိုအာ်းလ ို်းေ ်းပါ်း (၉၉%) တွင ်မွဲရ ိုစတင်ဖွင လ်ှစ် ည ်အချ  ေ်၌ မွဲနပ်းရာတွင် လ ိုအပ် ည ်ပစစည််းမျာ်း အဆင ်င ်ရှ နေပပ ်း မွဲရ ိုမျာ်း၏ ၁% 

နအာက်တငွ် ာ ဆနဒမွဲပ ို်းမျာ်းနငှ ် မွဲလက်မှတ်မျာ်း အပါအဝင် ပစစည််းအချ  ြုွဲ့ လ ိုအပ်နေ ည်က ို နတွွဲ့ရပါ ည်။ 

▪ မွဲရ ိုအမျာ်းစို (၈၄%) တွင ်ေ ေက် ၆ ေောရ  မ ှ၆:၃၀ ေောရ အတွင််း မွဲနပ်းပခင််း စတင်ခွဲ ကကပါ ည်။ 

PACE ၏ နရ ်းနကာက်ပွွဲနေို့ပဖစစ်ဉ်နစာင က်ကည ်နလ လာပခင််း ကေဦ်းနတွွဲ့ရှ ချက် အစ ရငခ် စာက ို န ိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်တငွ်  ိုတပ်ပေ် ွာ်းမည် 

ပဖစ်ပါ ည်။ 

ရရ ်းရကာ က့်ြွဆဲ  ိုင ့်ရာ ပြ ည့်သ ူ့ လ ှုြ့်ရာှ ်းမှုအ ဖွဲွေ့ (People’s Alliance for Credible Elections-PACE)  ည် အစ ို်းရမဟိုတ်န ာ လတွ်လပ်ပပ ်း အမှ အခ ို 

ကင််း ည်  ပပည်တွင််းနရ ်းနကာကပ်ွွဲနစာင် ကကည် နလ လာနရ်း အရပဘ်က်အဖွွဲွဲ့အစည််းတစ်ဖွွဲွဲ့ ပဖစ် ည်။ လ ူ့အခငွ် အနရ်းက ို တေ်ဖ ို်း ာ်းပပ ်း 

လိုပ်ငေ််းမျာ်းနဆာင်ရ က်ရာတငွ် အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာ လ ူ့အခွင် အနရ်း နကကညာစာတမ််းပါ ပပဋ္ဌာေ််းချက်မျာ်းနှင ် အည  လ မျ  ြု်း၊ ဘာ ာ၊ ကျာ်း-မ 

ခွွဲပခာ်းမှုမရှ နစပွဲ နဆာင်ရ က်လျက်ရှ ပါ ည်။   ိုို့ပပင ်န ိုင်င နငှ  ်ေယေ် မ တန်ပါင််း ၈၉ ခိုမ ှဘက်မလ ိုက် ည်  နရ ်းနကာက်ပွွဲနစာင် ကကည် နလ လာနရ်း 

အဖွွဲွဲ့အစည််းနပါင််း ၂၅၁ ခိုက  နဘာတ  လက်မှတန်ရ်း  ို်း ာ်း ည်  "ဘက်မလ ိုက်န ာ နရ ်းနကာက်ပွွဲနစာင် ကကည် နလ လာနရ်းအဖွွဲွဲ့မျာ်း 

လ ိုက်ေောရမည်  ကမဘာလ ို်းဆ ိုင်ရာ နကကညာစာတမ််း (Declaration of Global Principles for Nonpartisan Election Observation and 

Monitoring by Citizen Organizations)” က ို ၂၀၁၄ ခိုနှစ်တငွ ် ပါဝင ် လက်မတှ်နရ်း  ို်းခွဲ ပပ ်း GNDEM (the Global Network of Domestic 

Election Monitors) ၏ အဖွွဲွဲ့ဝင ်လည််းပဖစ်ပါ ည်။ 

အန ်းစ တ်  ရှ လ ိုပါက www.pacemyanmar.org  

 

ဆက် ွယ်ရေ်။ ။ ရနပ ခည့်၊ ၀ ၉ ၇၉၇၉၆၉၆၉၄ ၊ neichiminn@pacemyanmar.org 

  ၁၄။ စ ရ ပ်ပင မ် ၅ လမ််း၊ ကမာရ တ်ပမ ြုွဲ့ေယ်၊ ရေ်ကိုေ ်
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