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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့် အထ

ွေထ

ွေထရွေးထကောက့်ြွေွဲထစောင့်ကကည့်ထလလောမှုကနဦွေးအစီရင့်ခံစော

ရရွေးရကောက်ပဆ
ွဲ ိုင်ရောပပည်သူ့လှုပ်ရောွေးမှုအဖွဲွဲ့
နိုဝင်ဘောလ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၀ ပပည်နစ်

ထက ွေးဇွေးတင့်လော
ရရွေးရကောက်ပဆ
ွဲ ိုင်ရော ပပည်သူ့လှုပ်ရောွေးမှုအဖွဲ့ွဲ (People’s Alliance for Credible Elections-PACE) အရေပဖင် ရစောင်ကကညရ
် လလောမှုတင်
ပါဝင်ရဆောင်ရက်ခွဲကကရသော

ကောလောရည်/ကောလတို

အောွေးလွေးို ကို ရက ွေးဇွေးဥပကောရ အ

ွေးတင်လိုပါသည်။

ရစောငက် ကည်ရလလောသမ ောွေး၊

သင်တေ်ွေးဆရောမ ောွေးနင်သင်တေ်ွေးလက်ရ

ောက်မ ောွေး

အ
ိုို့ ပပင် တင
ို ်ွေးရေသကကွေး/ပပည်ေယ် ညနင
ှု ်ွေးရရွေးမ ွေး ၁၆ ဦွေး၏ ရဆောင်ရက်မှု၊

ကက ွေးပမ်ွေးအောွေး

ိုတ်မတ
ှု ိုို့ မပါဝင်ပါက PACE အဖွဲ့ွဲ အရေပဖင် ဤစစ်တမ်ွေးရကောက်ယမှု လိုပင
် ေ်ွေးမ ောွေးကို ရအောင်ပမင်စောရဆောင်ရက်နင
ို ်မည်

မဟိုတ်ပါ။

ရ
ိုို့ ေောက်

PACE အဖွဲွဲ့၏ အခ က်အလက် စင်တောတင်

လိုပ်အောွေးရပွေးမ ောွေးကလ
ို ည်ွေး အဖွဲွဲ့မ အ
ယိုကကည်မှုအပပည်ပဖင်

လောရရောက် လိုပ်အောွေးရပွေးကကသည်

အခ က်အလက်စင်တော

ွေးရက ွေးဇွေးတင် ပါသည်။ ၎င်ွေးတ၏
ိုို့ တက မှုနင် ရသခ ောမှုတရ
ိုို့ ကကောင် PACE အဖွဲ့ွဲ က ဤစစ်တမ်ွေးကို

ိုတပ် ပေ်နင
ို ခ
် ွဲပါသည်။

အ
ိုို့ ပပင် ရငရကကွေးဆိုင်ရောနင် ေည်ွေးပညောဆိုင်ရော အရ

ောက်အပမ ောွေးရပွေးအပ်ခွဲရသော United Kingdom ၏ ဌောေတစ်ခပို ဖစ်သည် Foreign

Commonwealth and Development Office/FCDO (ယခင် DFID/Ukaid-Department for International Development)၊ Norwegian
People’s Aid (NPA)၊ US Agency for International Development (USAID)၊ National Endowment for Democracy (NED) နင် NDI
(National Democratic Institute for International Affairs) ကလ
ို ည်ွေး အ

ွေးရက ွေးဇွေးတင်ပါသည်။ ယင်ွေးအရ

ောက်အပမ ောွေးရကကောင် PACE

အဖွဲွဲ့အရေပဖင် ဤစစ်တမ်ွေးကို အခ ေ်ကောလကက
ို ် ရကောက်ယနိုင်ခပခင်
ွဲ ွေးပဖစ်ပါသည်။

၁။ ထတွေွေ့ရှှိခ က့်အက ဉ့်ွေး
၂၀၂၀ ပပည်နစ် အရ

ရ

ရရွေးရကောက်ပ၏
ွဲ ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ေို့ပဖစ်စဉ်တစ်ခိုလိုွေးကို ခခ ငိုကကည်ပါက ရယဘိုယ အောွေးပဖင် တည်ငငမ်ရအွေးခ မ်ွေးကော

ကကွေးမောွေးသည်ပပဿေောတစ်စတ
ို စ်ရောမရသည်ကိုရတွဲ့ရပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရရောဂါရကကောင် စေ်ရခေါ်မှုနင် အကေို့်အသတ်မ ောွေးရရသော်လည်ွေး
ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ေို့ပဖစ်စဉ်ကို တတ်နင
ို ်သမျှအရကောင်ွေးဆွေးို စမခေို့်ခွဲခွဲကကသည် မွဲရိုဝေ်
ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ေို့ပဖစ်စဉ်၏ ေမေောရရွေး

မ်ွေးမ ောွေးအောွေးလွေးို ကို အ

ွေးရက ွေးဇွေးတင်လပ
ို ါသည်။

ိုတရ
် စောင်ကကည်ရလလောသည်ေည်ွေးစေစ်ပဖင် အကွဲပဖတ်ရောတင် PACE က ပဖစ်စဉ်၏ ပငလ
် င်ွေးပမင်သော

မှု၊ အောွေးလိုွေးပါဝင်နိုင်မန
ှု င် တောဝေ်ခမှုတိုို့ကို တိုင်ွေးတောပါသည်။ ရရွေးရကောက်ပွဲရေို့ပဖစ်စဉ်အောွေး ရစောင်ကကည်ရလလောရေ် PACE က ကောလတို
ရစောငက် ကည်ရလလောသ ၁၈၈၅ ဦွေးနင် မွဲရလေ်စိုစည်ွေးရရတက်ပခင်ွေးကရ
ို စောငက် ကည်ရေ် ငမ ေ
ိုို့ ယ်ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခရ
ွဲ ိုွေးမ ောွေးသိုို့
ကောလရည်ရစောင်ကကည်ရလလောသ ၃၀၇ တအ
ိုို့ ောွေး ရစလွှတ်ခပါသည်
ွဲ
။
ရယဘိုယ အောွေးပဖင် ရရွေးရကောက်ပွဲရေို့စမခေို့်ခွဲမှုမ ောွေးနငပ
် တ်သက်၍ ကကွေးမောွေးရသောအမောွေးအယင်ွေးမ ောွေးကို မရတွဲ့ရရခ ။ ရစောင်ကကည်ရလလောသ
မ ောွေး၏ အခေ်ွေးကဏ္ဍနင် လိုပ်

ွေးို လိုပ်ေည်ွေးမ ောွေးအရပေါ် ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခွဲအဆင်ဆင်က သရေောွေးလည်မလ
ှု ွှွဲမောွေးသပဖင် PACE အဖွဲွဲ့၏
1

ကောလတိုနင် ကောလရည် ရစောင်ကကည်ရလလောသမ ောွေးကို ရစောင်ကကည်ခင်ပပ ရေ်ပငင်ွေးဆေ်ခွဲမှုအခ ွဲ့ ကက ရတွဲ့ခွဲရပါသည်။ ရရွေးရကောက်ပွဲ
ပဖစ်စဉ်၏ ပင်လင်ွေးပမင်သောမှုကို တိုင်ွေးတောနိုင်သည် အညွှေွေး် ကေ်ွေးမ ောွေးအေက် တစ်ခိုမော ရစောင်ကကည်ရလလောခင်ပင်ပဖစ်ပါသည်။ အမ ောွေးအောွေးပဖင်
ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ေို့ပဖစ်စဉ်တစ်ခိုလွေးို ကို အပပညအ
် ဝရစောင်ကကည်ရလလောခင်ရခွဲရသော်လည်ွေး မွဲရိုမ ောွေး၏ ၈% ခေို့တ
် င် အခ ွဲ့အခ ေ်မ ောွေး၌
မွဲရိုပပင်ပမရစောင်ကကည်ရေ်ညွှေ်ကကောွေးပခင်ွေး သမ
ိုို့ ဟိုတ် မွဲရိုပပင်ပမသော ရစောငက် ကည်ရစပခင်ွေးတရ
ိုို့ ခွဲပါသည်။
မွဲရိုခင်ွေးက င်ွေးပပင်ဆင်ပိုမော ရရွေးရကောက်ပပွဲ ဖစ်စဉ်၏ အရည်အရသွေးနင် မွဲဆနဒရင်မ ောွေးအောွေးလိုွေး၏ ပါဝင်ခငက
် ို တင
ို ်ွေးတောနိုင်သည် အရပခခ
အက ဆိုွေး စနှုေ်ွေးတစ်ခိုပဖစ်ပါသည်။ မွဲရိုပပင်ဆင်

ောွေးပမ
ို ော သောမေ်အောွေးပဖင် မွဲဆနဒရင်မ ောွေး အလယ်တကဝင်

မွဲရိုမ ောွေး၏ ရလွေးပတ
ို စ်ပိုခေို့်တင်သော ဘွေးတပ်ကိုလောွေး

က်သောွေးလောေင်ရသော်လည်ွေး

ိုငပ် ဖငလ
် ောရရောက်မွဲရပွေးမည်သမ ောွေးအတက် လယ်ကရခ ောရမွဲ့ငပွေး မွဲရိုအေည်ွေးငယ်

တင်သော ၎င်ွေးတမ
ိုို့ ွဲရပွေးမှုလယ်ကရစရေ် သွေးသေို့်မွဲရပွေးခေ်ွေးရသည်ကိုရတွဲ့ရပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရရောဂါကောကယ်ရေ်ပပင်ဆင်
ရယဘိုယ အောွေးပဖငရ
် ကောင်ွေးမေ်ပါသည်။

မွဲဆနဒရင်အောွေးလွေးို ေွေးပါွေးကို

ရပခောက်ရပကောတေ်ွေးစပခင်ွေးကရ
ို ေရောအခ ွဲ့တင်
ကအမ ွေးသမွေးမွဲရမ
ို ွေးမ ောွေးပဖစ်ကကငပွေး

မွဲရဝ
ို ေ်

နောရခါင်ွေးစည်ွေးပါွေးစပ်ကောတပ်ဆင်ရေ်

ရဆောင်ရက်နင
ို ်ခွဲပခင်ွေးမရသည်ကိုရတွဲ့ရပါသည်။
မ်ွေးမ ောွေး၏

၆၅%

က

ကကွေးကကပ်နိုင်ခရသော်
ွဲ
လည်ွေး

က ောွေး-မပါဝင်မှုအခ ွေးအစောွေးအရ

အမ ွေးသမွေးမ ောွေးပင်ပဖစ်ကကပါသည်။

ောွေးမှုမော

မွဲရအ
ို ောွေးလိုွေးတင်

၆၆%

မွဲရပွေးပခင်ွေး

လိုပ်ငေ်ွေးစဉ်အတက် လအ
ို ပ်သည် ပစစည်ွေးမ ောွေးအပပည်အစိုရကကရသော်လည်ွေး မွဲရိုမ ောွေး၏ ရလွေးပတ
ို စ်ပတ
ို င် မွဲစောရင်ွေးပင်လင်ွေးပမင်သောမှုအတက်
အရရွေးကကွေးသည် ပိုစ ၁၃ (မွဲဆနဒတင်ွေးကက တင်မွဲစောရင်ွေးမ ောွေး) ကပ်

ောွေးပခင်ွေးမရသည်ကို ရတွဲ့ရပါသည်။

မွဲဆနဒရင်စောရင်ွေး၏ အရည်အရသွေးနင်ပတ်သက်၍ မွဲရိုမ ောွေး၏ သိုွေးပတ
ို စ်ပိုခေို့တ
် င် လ ၁ဦွေး မ ၁၀ဦွေး (၁-၁၀) ခေို့်က မွဲစောရင်ွေးတင်
အမည်မပါသပဖင် မွဲရပွေးခင်မရရဘွဲပပေ်သောွေးရပခင်ွေးနင် မွဲရအ
ို ေည်ွေးငယ်တင်လည်ွေး လ ၁ဦွေး မ ၁၀ဦွေး ၁-၁၀ ခေို့်က မွဲစောရင်ွေးတင်
အမည်မပါရသော်လည်ွေး မွဲရပွေးခင်ရခွဲသည်ပဖစ်ရပ်မ ောွေးကို ရတွဲ့ရရပါသည်။
မွဲရိုအောွေးလိုွေးေွေးပါွေးတင် မွဲရရတက်ပခင်ွေးပဖစ်စဉ်ကို အခ ေ်ပပည်ရစောင်ကကည်ရလလောခင်ရရရသော်လည်ွေး ရေရောအေည်ွေးငယ်တင် အခ ေ်ပိုငွေး် ပဖင်သော
ရစောငက် ကည်ရလလောခင်ရရခွဲပါသည်။

မွဲရရတက်ပခင်ွေးလိုပင
် ေ်ွေးစဉ်နင်

ပတ်သက်၍

မွဲလက်မတ်မ ောွေးကို

အရသအခ ောပပသပခင်ွေး၊

ပယ်မွဲခိုင်လိုမမ
ွဲ ောွေးဆွေးို ပဖတ်ရောတင် ရရွဲ့ရေောက်ညညတ်ပခင်ွေး၊ မွဲလက်မတ်မ ောွေးနင် ပိုစမ ောွေးကို ရသခ ောစောသမ်ွေးဆည်ွေးပခင်ွေး စသည်တန
ိုို့ င်
ပတ်သက်၍

ရေရောအေည်ွေးအပါွေးမလွဲ၍

လမ်ွေးညွှေ်ခ က်မ ောွေးနင်အည

ရဆောင်ရက်ကကသည်ကိုရတွဲ့ရပါသည်။

ရစောေကတက်မှုမ ောွေးနင်

ပတ်သက်၍ NLD ပါတနင် USDP က အမ ောွေးဆိုွေးရစောေကတက်သညပ
် ါတမ ောွေးပဖစ်ကကသည်ကို ရတွဲ့ရပါသည်။ လမ်ွေးညွှေမ
် ှုမ ောွေးအတိုင်ွေး
မွဲရိုအောွေးလိုွေးေွေးပါွေးတင် ပိုစ ၁၆ မ ောွေးကို ရကကညောပပသ

ောွေးကကရသော်လည်ွေး အေည်ွေးငယ် (၇%) ခေို့်တင် ရကကညောပပသ

ောွေးပခင်ွေး မရသည်ကို

ရတွဲ့ရပါသည်။

၂။ ၂၀၂၀ အထ

ွေထ

၂၀၁၀ ပြည့်နစ
ှ ့်အထ

ွေထရွေးထကောက့်ြွေွဲ၏ ထနောက့်ခံအက ဉ့်ွေး
ွေထ

ွေထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမှ စတင့်ထ တွေက့်ြါက ယခု ၂၀၂၀ ပြည့်နစ
ှ ့်အထ

တတယအကကမ့်ကျင့်ွေးြမည့် အထ

ွေထ

ွေထ

ွေထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမှော ပမန့်မောနင
ု င
့် တ
ံ ွေင့်

ွေထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးပြစ့်ပြွေး ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ့်ကွဲသုြင့် ပမန့်မောနင
ု င
့် ၏
ံ ဒမုကထ စအသွေငက
့် ွေးထပြောင့်ွေးထ ွေး

လုြ့်ငန့်ွေးစဉ်အတွေက့် အထ ွေးကကွေးသည့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးပြစ့်ြါသည့်။ နင
ု င
့် ထ
ံ ွေးြါတထြါင့်ွေး ၉၁ ြါတမှ ကုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၅,၆၄၃1
ဦွေးက လွှတ့်ထတော့်ထန ော ၁,၁၃၃ ထန ောအတွေက့် ြါဝင့်ယှဉ်ပြြိုငက့် ကမည့်ပြစ့်ြါသည့်။ ယခုလောမည့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးသည့်လည့်ွေး ယခင့်

1

ပြည့်ထ

ောင့်စုထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှငက
့် ြ

မအတည့်ပြြိုထကကညောစဉ် ကုယစ
့် ောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၆,၉၆၉ ဦွေး၊ UDP ြါတ ြျက့်သမ့်ွေးခံ သပြင ့် ြယ့်ြျက့်

ခံ ထသော ကုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၁,၁၃၀ ဦွေး၊ ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမကျင့်ွေးြနင
ု ထ
့် သော မွဲဆနဒနယ့်မျောွေး ြယ့်ြျက့်သပြင ့် ဝင့်ထ ောက့်ယှဉ်ပြြိုငခ
့် ွေင ့် ဆံုွေးရံွေးထသော
ကုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၁၈၉ ဦွေး၊ ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲဥြထဒအ

အ ည့်အချင့်ွေးမပြည့်မသပြင ့် ြယ့်ြျက့်ခံ ထသော ကုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၄ ဦွေး၊ ကွေယ့်လန
ွေ ့်

သွေောွေးထသော ကုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၃ ဦွေး၊ လက့်ရှကုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၅,၆၄၃ ဦွေး
2

ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးနည့်ွေးတ ထကော့်မရှငန
့် င
ှ ့် နင
ု င
့် ထ
ံ ွေးြါတမျောွေးအကကောွေး ယံုကကည့်မ၊ မွဲဆနဒရှငစ
့် ော င့်ွေးစသည့် ပြဿနောမျောွေးနင
ှ ့်

င့်ဆုင့် သည့်

အပြင့် ကုဗစ့်-၁၉ ကြ့်ထ ောဂါထကကောင ့် မွဲဆနဒရင
ှ မ
့် ျောွေး၊ နင
ု င
့် ထ
ံ ွေးြါတမျောွေး၊ ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှငန
့် င
ှ ့် အ ြ့်ဘက့်အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေး
အောွေးလံုွေးအတွေက့် ယခင့်ကမကကံြိုြွေးသည့် ကကွေးမောွေးသည့် အခက့်အခွဲမျောွေးနင
ှ ့်

င့်ဆုငထ
့် န ြါသည့်။ ကုယစ
့် ောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေးမျောွေးအထနပြင ့်

ယခင့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးကွဲသု မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ံွေးထ ွေးလြ့်ရှောွေးမမျောွေးကု ကျယ့်ကျယ့်ပြနပ့် ြန့် ထဆောင့် ွေ က့်ခွေငမ
့် ထချ။ အ
လံုွေးအတုငွေး့် အတောပြင ့် Stay-at-home အမန့်

ုတ့်ပြန့်သည့်

န့်ကုနတ
့် ုငွေး့် ထဒသကကွေးနင
ှ ့်

ခုငပ့် ြည့်နယ့်မျောွေးတွေင့် မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ံွေးထ ွေး

လြ့်ရှောွေးမမျောွေးကု ထဆောင့် ွေ က့်နင
ု ပ့် ခင့်ွေး မရှကကသည့်ကုထတွေွဲ့ ြါသည့်။ အကျြိုွေးဆက့်အထနပြင ့် ၂၀၁၅ အထ
ြါက မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ံွေးထ ွေးလြ့်ရှောွေးမမျောွေးမှော သသသောသော နည့်ွေးြါွေးသွေောွေးြါသည့်။

ွေးသပြင ့် ထဒသတစ့်ခု

ွေထ

ွေထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲနင
ှ ့် နင့်ွေးယှဉ်

ုပြင့် ကုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေးမျောွေးအထနပြင ့် ၎င့်ွေးတ၏
ု

မဝါဒမျောွေး၊ မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ံွေးထ ွေး ကတကဝတ့်မျောွေးကု မွဲဆနဒရှငမ
့် ျောွေးနင
ှ ့် အပြန့်အလှနထ
့် ဆွေွေးထနွေွေးပခင့်ွေး၊ ရှငွေး့် လင့်ွေးတင့်ပြပခင့်ွေးမျောွေး ပြြိုလုြ့်နင
ု ့် န့်
အတွေက့် ကကွေးမောွေးသည့် အဟနအ
့် တောွေးပြစ့်သည့်အောွေးထလျော့်စွေော ထငွေထကကွေးအ င့်ွေးအပမစ့်၊ သတင့်ွေးမဒယောနှင ့် လမမဒယောကု ကျယ့်ကျယ့်
ပြနပ့် ြန့် သံုွေးစွေွဲနင
ု သ
့် ည့်ြါတမျောွေးနင
ှ ့် အ

က့်ြါအ င့်ွေးအပမစ့်မျောွေးကု လံုလံုထလောက့်ထလောက့် သံုွေးစွေွဲနင
ု ပ့် ခင့်ွေးမရှသည့် ြါတမျောွေးအကကောွေး

မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ံွေးထ ွေးအခွေငအ
့် လမ့်ွေး မညမမျှပြစ့်ထစသကွဲသုြင့် အောဏော ြါတနှင ့် အပခောွေးြါတမျောွေးအကကောွေး မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ံွေးထ ွေး အခွေင ့်
အလမ့်ွေး မညမျှမကု ကကွေးကကွေးမောွေးမောွေး ပြစ့်ထစခွဲြါသည့်။ ြါတအချြိုွဲ့က ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးကု သငထ
့် တော့်သည့် အချန့်အ
ပြည့်ထ

ောင့်စုထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှင ့်

ထရွှွဲ့ဆုငွေး့် န့်

ံ အတ့်ြွေငထ
့် ြွေးစောမျောွေး ထြွေးြုခွဲကကသည့်ကုလည့်ွေးထတွေွဲ့ ြါသည့်။

ယခင့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးနင
ှ ့် ကွေောပခောွေးသည့် အချက့်တချြိုွဲ့ မှော နင
ု င
့် ထ
ံ ွေးြါတမျောွေး မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ွေးံ ထ ွေးကျငဝ
့် တ့်ကု နင
ု င
့် ထ
ံ ွေးြါတ ၂၆ ခု2က
လက့်မှတ့်

ုွေး န့် ပငင့်ွေးဆန့်ခွဲသည့်အပြင့် နင
ု င
့် ထ
ံ ွေးြါတ အနည့်ွေးဆံုွေး ၆ ခုက ၎င့်ွေးတု၏ မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ံွေးထ ွေးထဟောထပြောမမျောွေးကု ထကော့်မရှငက
့်

ဆင့်ဆောပြတ့်ထတောက့်ခွဲသပြင ့်

နင
ု င
့် ြ
ံ ုငရ
့် ုြ့်ပမင့်သကံ ကောွေးနင
ှ ့်

ထ ဒယုလုငွေး့် ပြစ့်သည့်

ပမန့်မောရုြ့်ပမင့်သကံ ကောွေး/ပမန့်မောအသံ

ုတ့်လွှငပ့် ခင့်ွေးမပြြို န့် ဆံုွေးပြတ့်ခွဲသည့်ကုထတွေွဲ့ ြါသည့်။ ယခင့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးတွေင့် ထတွေွဲ့ ထလရှသည့် ြါတထ
ခုက့် န့်ပြစ့်ြွေောွေးမမျောွေး
သုထသော့်လည့်ွေး ြ

မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ံွေးထ ွေးြစစည့်ွေးမျောွေး

ြျက့်ဆွေးခံ ပခင့်ွေးပြစ့် ြ့်မျောွေးကု

ယခုကောလတွေငလ
့် ည့်ွေး

ထ ဒယုတွေင့်

ောက့်ခံ သမျောွေးအကကောွေး
ထတွေွဲ့ ရှ ြါ

သည့်။

မဆံုွေးအကကမ့်အပြစ့် ယခုနစ
ှ ့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲတွေင့် မွဲဆယ
ွေ ့်စည့်ွေးရု ံွေးထနစဉ်အတွေငွေး့် NLD ြါတမှ ကုယ့်စောွေးလှယ့် ထလောင့်ွေး ၃

ဦွေး ြမ့်ွေးဆွေးထခေါ်ထဆောင့်သွေောွေးပခင့်ွေးခံ ထသော ပြစ့် ြ့်နင
ှ ့် နဝ
ု င့်ဘောလ ၆

က့်ထနတွေင ့် ြွဲခွေးတုငွေး့် ထဒသကကွေး ထကော့်မရှငအ
့် ြွေွဲွဲ့ ခွေွဲရု ွေးံ ဝင့်ွေးအတွေငွေး့်

ပြစ့်ြွေောွေးခွဲသည့် ထြါက့်ကွေွဲမတုသည့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲပြစ့်စဉ်၏ လံုပခံြိုထ ွေးြုငွေး့် ဆုင့် ော စန့်ထခေါ်မမျောွေးအပြစ့် ထတွေွဲ့ ရှခွဲ ြါသည့် ထတွေွဲ့ ြါသည့်။
ခုငပ့် ြည့်နယ့်နင
ှ ့်

ရှမ့်ွေးပြည့်နယ့်ရှ

တစ့်စတ့်တစ့်ြုငွေး့် ြယ့်ြျက့်ပခင့်ွေးမှော

ပမြိုွဲ့နယ့်

၁၅

ခုလံုွေးမှ

ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲပြစ့်စဉ်တွေင့်

ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးကု
နင
ု င
့် သ
ံ ောွေး

မျောွေး၏

ြယ့်ြျက့်ပခင့်ွေးအပြင့်
ြါဝင့်ခွေင ့်

ပမြိုွဲ့နယ့်

ဆံုွေးရွေးံ ပခင့်ွေးသောမက

၄၂

ခုတွေင့်

ပမန့်မောနင
ု င
့် ၏
ံ

ဒမုကထ စအသွေငက
့် ွေးထပြောင့်ွေးမပြစ့်စဉ်အထြေါ် ကကွေးမောွေးသည့်သက့်ထ ောက့်မ ပြစ့်ထစခွဲ ြါသည့်။
နင
ု င
့် သ
ံ ောွေးမျောွေး ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲတွေင့် ြါဝင့်မွဲထြွေးထ ွေးမှောလည့်ွေး ယခုနစ
ှ ့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးအတွေက့် ကကွေးမောွေးသည့် ထနောက့်
ြင့်ပြစ့်ြါသည့်။ PACE အြွေွဲွဲ့က ဩဂုတ့်လတွေငထ
့် ကောက့်ယခွဲသည့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲအကကြိုစစ့်တမ့်ွေးအ
ြတ့်သက့်၍ စတ့်ဝင့်စောွေးမရှထသော့်လည့်ွေး ကျန့်ွေးထသမွဲထြွေးမည့်ဟု ဆံုွေးပြတ့်

ြ့်စန့်ထခေါ်မ တစ့်ခု

လအမျောွေးစုက ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲနင
ှ ့်

ောွေးသမှော တစ့်နင
ု င
့် လ
ံ ံုွေးအတုငွေး့် အတောအ

၄၅% သောရှပြွေး

ပြည့်နယ့်မျောွေးတွေင့် ကျန့်ွေးထသမွဲထြွေးမည့်ဟု ထပြဆုသ ၃၅% သောရှသည့်ကုထတွေွဲ့ ြါသည့်။3
ယခင့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးနင
ှ ့် နင့်ွေးယှဉ်ြါက ထနောက့်

ြ့်ကွေောပခောွေးသည့်အချက့်မှော ကုဗစ့်-၁၉ ကြ့်ထ ောဂါ ပြစ့်ြွေောွေးသည့်ကောလတွေင့် ကျင့်ွေးြ

မည့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေး ပြစ့်သပြင ့် ထကော့်မရှငအ
့် ထနပြင ့် မွဲဆနဒရင
ှ မ
့် ျောွေး လံုထလောက့်သည့် သတင့်ွေးအချက့်အလက့်မျောွေး ရှထ ွေး၊ ြါတမျောွေးနင
ှ ့်

2

၂၀၁၅ တွေင ့် ြါတ ၉၁ ြါတအနက့် ၈၅ ြါတက လက့်မတ
ှ ့်ထ ွေး

3

https://www.pacemyanmar.org/pre-election-2020/

ုွေးခွဲြါသည့်။
3

အ ြ့်ဘက့်အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေး

စနစ့်တကျ

ပြင့်ဆင့်မပြြိုလုြ့်နင
ု ထ
့် ွေးအတွေက့်

ယခင့်ကောလမျောွေး

က့်

ြုမုထကောင့်ွေးမွေန့်

ထ ောက့်သည့်

အစအမံမျောွေးနင
ှ ့် ပြင့်ြဆက့်သွေယ့်ထ ွေး ဗျျူဟောမျောွေး၊ နည့်ွေးနောမျောွေးလုအြ့်ြါသည့်။ သုထသော့်လည့်ွေး ထကော့်မရှငအ
့် ထနပြင ့် မွဲဆနဒရင
ှ စ
့် ော င့်ွေး
ထကကညောပြသမည့် က့်၊ မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ွေးံ ထ ွေးကောလနှင ့် ကကြိုတင့်မွဲထြွေး မည့် အချန့်စော င့်ွေးမျောွေးကု အချန့်အလွေနန
့် ွေးကြ့်မှ

ုတ့်ပြန့်သည့်

အတွေက့် အ ြ့်ဘက့်အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေးအထနပြင ့် အသြညောထြွေးလုြ့်ငန့်ွေးမျောွေးနင
ှ ့် ထစောငက့် ကည့်ထလလောမမျောွေး ပြြိုလုြ့် န့် အဆင့်သင ့်
မပြစ့်ခွဲထချ။

ုအပြင့် နင
ု င
့် တ
ံ ကောနှင ့် ပြည့်တွေငွေး့် ထစောငက့် ကည့်ထလလောထ ွေး အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေး၏ ကျငဝ
့် တ့်မျောွေး၊ မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရု ံွေးထ ွေး လုြ့်

ံုွေး

လုြ့်နည့်ွေးမျောွေးနင
ှ ့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးမကျင့်ွေးြသည့်နယ့်ထပမမျောွေး စသည့်ကစစမျောွေးတွေင့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲနင
ှ ဆ
့် က့်စြ့်ထနသည့် သက့်ဆုင့် ော
အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေးနင
ှ ့် ထဆွေွေးထနွေွေးတုငြ
့် င့်ပခင့်ွေးမရှဘွဲ ဆံုွေးပြတ့်ခွဲသည့်အတွေက့် နင
ု င
့် ထ
ံ ွေးြါတမျောွေးနင
ှ ့် ထကော့်မရှငအ
့် ကကောွေး တင့်ွေးမောမ ြုမုကကွေးမောွေး
ထစခွဲြါသည့်။

ြွေငလ
့် င့်ွေးပမင့်သောမနှင ့်

နင
ု င
့် သ
ံ ောွေးအောွေးလံုွေးြါဝင့်ထဆောင့် ွေ က့်ခွေငမ
့် ှော

တုငွေး့် တောသည့် ဒမုကထ စစံနန့်ွေးမျောွေး ပြစ့်ကကြါသည့်။ သုပြစ့်ြါ၍ ပြည့်ထ

ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲပြစ့်စဉ်၏

သမောသမတ့်ကျမကု

ောင့်စုထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှငအ
့် ထနပြင ့် နင
ု င
့် ထ
ံ ွေးြါတမျောွေး

အြါအဝင့် ကျန့်ွေးမောထ ွေးနင
ှ ့် အောွေးကစောွေးဝန့်ကကွေးဌောနကွဲသု အပခောွေးအစုွေး ဌောနမျောွေးနင
ှ ့် ြုမု
ောွေးရှ န့်လုအြ့်သကွဲသုြင့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲပြစ့်စဉ်အတွေငွေး့် အ ြ့်ဘက့်အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေး ြုမု

ထ ောက့်သည့် ပြင့်ြဆက့်သွေယ့်ထ ွေးဗျျူဟော
ထ ောက့်စွေော ြါဝင့်ခွေင ့် ထ ွေးကု အောမခံချက့်

ထြွေး န့် လုအြ့်ြါသည့်။

၃။ မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ွေးကကှိြိုတင့်မွဲထြွေးပခင့်ွေး
နိုဝင်ဘော ၃ ရက်မ ၇ ရက်ရေို့အတင်ွေး မွဲဆနဒေယ်တင်ွေးကက တင်မွဲရပွေးမှုပဖစ်စဉ်ကို ရစောငက် ကည်ရလလောနိုင်ရေ်အတက် ရပ်ကက်နင် ရက ွေးရော
၆၃၃ ခိုတင် ကောလရည်ရစောင်ကကည်ရလလောသ ၃၀၈
ကက တင်မရ
ွဲ ပွေးပခင်ွေးပဖစ်စဉ်နင်
ပပည်ရ

ကက တင်မွဲလိုကလ
် ရကောက်ယသည်

ောင်စိုရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရင်မ

ရက်အေည်ွေးငယ်တင်

ဦွေးကို PACE အဖွဲ့ွဲ ကတောဝေ်ရပွေးခွဲသည်။ ရကော်မရင် အဖွဲွဲ့ခရ
ွဲ ိုွေးမ ောွေးတင်

ကက တင်မရ
ွဲ ပွေးပခင်ွေးနင်

ပဖစ်စဉ်နစ်ခလ
ို ိုွေး၏
ပတ်သက်သည်

အရည်အရသွေးကို
အခ ေ်စောရင်ွေးကို

ဆေ်ွေးစစ်

ရလလောခွဲသည်။

ကက တင်မွဲရပွေးပခင်ွေး

မစတင်မ

ိုတ်ပပေ်ခသပဖင
ွဲ
် နိုဝင်ဘော ၃ ရက်မတိုင်မ ကက တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးကို ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်အတက် ပပင်ဆင်မှု

ပပ လိုပ်ရေ် အခ ေ်မလိုရလောက်သပဖင် ရစောငက် ကည်ရလလောမှု ပပ လိုပ်နင
ို ်ခွဲပခင်ွေးမရပါ။

အ
ိုို့ ပပင် အစိုွေးရအဖွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေးနင် COVID-19

ကောရေ်တင်ွေးစင်တောမ ောွေးက ဦွေးစွေးက င်ွေးပသည် မွဲဆနဒေယ်ပပင်ပကက တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးလပ
ို ်ငေ်ွေးမောလည်ွေး အခ ေ်စောရင်ွေးနင် လိုပ်

ွေးို လိုပ်ေည်ွေး

ဆိုင်ရော ပငလ
် င်ွေးပမင်သောမှု မရသပဖင် ရစောငက် ကည်ရလလောနိုငခ
် ွဲပခင်ွေးမရပါ။ ငါွေးရက်တောရစောင်ကကည်ရလလောမှုမ ောွေးမ အဓကရတွဲ့ရခ က်မ ောွေးမော
ရအောက်ပါအတင
ို ်ွေး ပဖစ်သည်။

▪

ရစောငက် ကည်ရလလောခွဲသည် ရေရောအမ ောွေးစတ
ို င် ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခရ
ွဲ ိုွေးတင် ကက တင်မရ
ွဲ ပွေးမှုနင် ကက တင်မွဲလိုက်လ
ရကောက်ယသည်ပဖစ်စဉ်နစ်ခိုလိုွေးတင်
ရခွဲသည်။

တစ်ရေရောတင်မ

ရစောငက် ကည်ရလလောသမ ောွေးအရေပဖင်

ရကော်မရင်အဖွဲ့ွဲ ခွဲရွေးို အတင်ွေး

ကေို့်သတ်မှုမ ောွေးမရဘွဲ

ရစောင်ကကည်ရလလောခင်

ဝင်ရရောက်ရစောင်ကကည်ရလလောခငမ
် ရခွဲသည်

အပဖစ်အပ က်

တစ်ခိုရခွဲပါသည်။

▪

ရစောငက် ကည်ရလလောခင်ရခွဲသည် ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခရ
ွဲ ိုွေးမ ောွေး၏ ၉၆% တင် ကက တင်မွဲရပွေးမှုနင် ကက တင်မလ
ွဲ ိုက်လ
ရကောက်ယသည် ပဖစ်စဉ်နစ်ခိုစလိုွေး၌ မွဲဆနဒရင်မ ောွေးသည် လျှ ွဲ့ဝက်ဆနဒမွဲရပွေးခင်ရရသည်။

▪

ရစောငက် ကည်ရလလောခင်ရခွဲသည် ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရင် အဖွဲ့ွဲ ခွဲရိုွေးမ ောွေး၏ ၉၄%တင် ကက တင်မရ
ွဲ ပွေးမန
ှု င် ၉၃% ကက တင်မလ
ွဲ ိုက်လ
ရကောက်ယသည် ပဖစ်စဉ်နစ်ခိုစလိုွေး၌ ဆနဒမရ
ွဲ ပွေးခွဲသ အောွေးလိုွေး၏ အမည်မ ောွေးကို ကက တင်မွဲဆနဒရင်စောရင်ွေး ပစ
ို ၁၃ တင်
ရရွေးသင်ွေးခွဲသည်။
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▪

ရစောငက် ကည်ရလလောမှု ပစ
ို နစ်မ ွေးစလိုွေးတင် ကကွေးမောွေးရသော ပပဿေောမ ောွေးကို မရတွဲ့ရပါ။

▪

ရစောငက် ကည်ရလလောခွဲသည် ငမ ွဲ့ေယ်မ ောွေးရ ကက တင်မွဲရပွေးသည် လိုပင
် ေ်ွေးစဉ်မ ောွေး၏ ၉၄% တင် Covid 19 ကွေးစက်မှု အနတရောယ်
ေည်ွေးပါွေးရစရေ် နောရခါင်ွေးစည်ွေးအသိုွေးပပ ပခင်ွေး (၈၇%)၊ လက်သေို့်ရဆွေးရည် အသိုွေးပပ ပခင်ွေး (၈၆%)၊ လခ င်ွေးခပ်ခောခောရေပခင်ွေး (၃၄%)
တက
ိုို့ ို မွဲဆနဒရင်မ ောွေးလိုက်ေောရစရေ် ကကပ်မတ်သည်ကို ရတွဲ့ရပါသည်။
ရစောငက် ကည်ရလလောခွဲသည် ရပ်ကက်/ရက ွေးရော ရကော်မရင်အဖွဲ့ွဲ ခွဲမ ောွေးတင် ကက တင်မမ
ွဲ ောွေးရကောက်ယရောတင် က ေ်ွေးမောရရွေးနင်

▪

ပတ်သက်၍ နောရခါင်ွေးစည်ွေး (၉၄%)၊ လက်သေို့်ရဆွေးရည် (၈၄%)၊ နင် မ က်နောကော (၃၉%)တက
ိုို့ ို ရကော်မရင်အဖွဲ့ွဲ ဝင်မ ောွေးက
အသိုွေးပပ ခွဲသည်ကို ရတွဲ့ရပါသည်။ ရေရောမ ောွေး၏ ၃% တင်သော မည်သည် က ေ်ွေးမောရရွေးဆင
ို ်ရော အကောအကယ် ပစစည်ွေးမ ောွေးကမ
ို
အသိုွေးမပပ ခွဲသည်ကို ရတွဲ့ရပါသည်။
ရစောငက် ကည်ရလလောခွဲသည်

▪

ရေရောမ ောွေးအောွေးလွေးို ေွေးပါွေး (၉၉%) တင် ကယ
ို ်ပခ ေ်ပမင်မောွေးသပဖင် မွဲရပွေးခငမ
် ရပွဲ ပပေ်သောွေးရရသော

မွဲဆနဒရင် တစ်ဦွေးကမ
ို မရတွဲ့ရပါ။
ရစောငက် ကည်ရလလောခွဲသည် ရေရောမ ောွေး၏ ၁၃% တင် ကက တင်မရ
ွဲ ပွေးရေ် လိုအပ်သည် အရ

▪

ောက်အ

ောွေးမ ောွေး မပပသနင
ို ်သပဖင်

မွဲဆနဒရင်အေည်ွေးငယ်သည် မွဲရပွေးခငမ
် ရခွဲကကပါ။
ရစောငက် ကည်ရလလောခွဲရသော ရပ်ကက်နင်ရက ွေးရောအိုပ်စိုမ ောွေးတင် အရရွေးကကွေးရသောပစစည်ွေးမ ောွေးကို ညဖက်တင် လိုခခ စော သမ်ွေးဆည်ွေး

▪

ပခင်ွေးရသည်ကိုရတွဲ့ရသည်။
ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခွဲမ ောွေးတင်

▪

ကက တင်မွဲရပွေးခွဲသအမ ောွေးစိုမော

သက်ကကွေးရယ်အိုမ ောွေး၊

နိုငင
် ဝေ်

မ်ွေးမ ောွေးနင်

မွဲရိုအဖွဲွဲ့ဝင်မ ောွေး

ပဖစ်ကကသည်။ ကက တင်မွဲ လိုကလ
် ရကောက်ယမှုတင် ကက တင်မွဲရပွေးခသ
ွဲ အမ ောွေးစိုမော ေောမက ေ်ွေးသမ ောွေး၊ ရဆွေးရတ
ို က်ရေရသမ ောွေး
ပဖစ်ကကသည်ကို ရတွဲ့ရပါသည်။
ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခွဲမ ောွေးတင် ကက တင်မရ
ွဲ ပွေးပခင်ွေးနင် ကက တင်မလ
ွဲ ိုက်လရကောက်ယမှု နစ်ခလ
ို ိုွေးတင် မည်သည် ကကွေးမောွေးရသောပပဿေောမျှ

▪

မရတွဲ့ရပါ။
ရစောငက် ကညရ
် လလောခွဲသည် ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခရ
ွဲ ိုွေးမ ောွေး၏ ၁၁% နင် ကက တင်မွဲလိုကလ
် ရကောက်ယမှုမ ောွေး၏ ၉% တင် မည်သည်

▪

ပါတကိုယ်စောွေးလယ်မ ောွေးကမ
ို ကက တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးကို လောရရောက်ကကညရ
် ှုပခင်ွေးမရသည်ကို ရတွဲ့ရပါသည်။ လောရရောက် ကကည်ရှုရလ
ရရသော ပါတမ ောွေးမော NLD, USDP နင် တစ်သွေးပိုဂဂလ ကယ
ို စ
် ောွေးလယ်ရလောင်ွေးမ ောွေးပဖစ်ကကသည်ကို ရတွဲ့ရပါသည်။

၄။ ထရွေးထကောက့်ြွေွဲထနေ့ထစောင့်ကကည့်ထလလောမှု
ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ေို့ပဖစ်စဉ်တစ်ခိုလွေးို ၏ ပငလ
် င်ွေးပမင်သောမှု၊ အောွေးလိုွေးပါဝင်နိုင်မှု၊ တောဝေ်ယမှု စသည် အရည်အရသွေးမ ောွေးကို စေစ်တက
အကွဲပဖတ်နင
ို ်ရေ်အတက် ရရွေးရကောက်ပဆ
ွဲ ိုင်ရောပပည်သူ့လှုပ်ရောွေးမအ
ှု ဖွဲွဲ့ (PACE) က ကောလတရ
ို စောင်ကကည် ရလလောသ ၁၈၈၈ ဦွေးကို ၂၀၂၀
အရ

ရ

သတ်မတ်

ရရွေးရကောက်ပက
ွဲ င်ွေးပသည် ပပည်ေယ်နင် တင
ို ်ွေးရေသကကွေး ၁၄ ခိုသိုို့ ရစလွှတ်ခပါသည်
ွဲ
။ ရစောငက် ကည်ရလလောသမ ောွေးသည်
ောွေးသည် မွဲရိုမ ောွေးသိုို့ ေေက် ၅ ေောရတင် အရရောက်သောွေးကော မွဲရအ
ို ပပင်အဆင် အပါအဝင် မွဲရပွေးပခင်ွေး၊ မွဲရိုပတ်ပခင်ွေးနင်

မွဲရရတက်ပခင်ွေး

စသည်

ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ေို့

ပဖစ်စဉ်တစ်ခိုလွေးို ကို

ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ေို့ရစောင်ကကည်ရလလောမှု

ပိုစမ ောွေးအသိုွေးပပ ငပွေး

ရစောငက် ကည်ရလလောမှုမ ောွေး ပပ လိုပ်ခွဲကကပါသည်။ ရတွဲ့ရခ က်မ ောွေးမော ရအောက်ပါအတိုင်ွေးပဖစ်သည်။
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၄.၁။ မွဲရံုံသှိုံေ့ထရောက့်ရှှိပခင့်ွေး၊ မွဲရံုံအပြင့်အဆင့်
▪

ထစောငက့် ကည့်ထလလောသအမျောွေးစု (၉၅%) သည့် နံနက့် ၆ နော တွေင ့် မွဲရု မ
ံ ျောွေးအတွေငွေး့် သု ဝင့်ထ ောက့်ခွေင ့် ရှခွဲသည့်။ အထစောြုငွေး့် တွေင့်
မွဲရု အ
ံ တွေငွေး့် သုဝင့်ထ ောက့်ကော မွဲရု ံခင့်ွေးကျင့်ွေးပြင့်ဆင့်ပခင့်ွေးပြစ့်စဉ်ကု ထစောငက့် ကည့်ထလလောမမျောွေးပြြိုလုြ့်ခွေငမ
့် ဟု အစ င့်ခံသ ၅%
ခန့်

ရှခွဲြါသည့်။

ဝင့်ခွေငမ
့် သည့်အဓကအထကကောင့်ွေးအ င့်ွေးမှော

ပမြိုွဲ့နယ့်ထကော့်မရှငအ
့် ြွေွဲွဲ့ ခွေွဲမျောွေး
အြွေွဲွဲ့ မှော ပြည့်ထ
ခွေငပ့် ြြိုချက့်

ံမှ ထ

အြွေွဲွဲ့

PACE

ထစောငက့် ကည့်ထလလောသမျောွေးက

ောက့်ခံစောကု မတင့်ပြနင
ု ့် ထသောထကကောငပ့် ြစ့်ြါသည့်။ အမှနတ
့် ကယ့်အောွေးပြင ့် PACE

ောင့်စုထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှင ့်

ံမှ ထစောငက့် ကည့်ထလလောခွေငအ
့် သအမှတ့်ပြြိုလွှောကု တစ့်နင
ု င
့် လ
ံ ံုွေးအဆငအ
့် တွေက့်

ောွေးပြွေးပြစ့်၍ မည့်သည့်အသအမှတ့်ပြြိုလွှောမှ

ြ့်မံလုအြ့်ပခင့်ွေးမရှထချ။။ ထနောက့်ြုငွေး့် တွေငမ
့် ထကော့်မရှငအ
့် ြွေွဲွဲ့ ခွေွဲမှ

တောဝန့်ရှသမျောွေးနင
ှ ့် ညနင့်ွေးထဆောင့် ွေ က့်မထကကောင ့် အောွေးလံုွေး ထစောငက့် ကည့်ထလလောခွေင ့် ပြန့်လည့် ရှခွဲြါသည့်။

▪

မွဲရု ံမျောွေး၏ ၇၆% တွေင့် ြံုစံ ၁၃ (မွဲဆနဒနယ့်တွေငွေး့် ကကြိုတင့်မွဲစော င့်ွေး) ကု မွဲရု ံအပြင့်ဘက့်တွေင့် ကြ့်

ောွေးသည့်ကု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။

မွဲဆနဒနယ့်တွေငွေး့် ကကြိုတင့်မွဲထြွေးခွဲသမျောွေးမှော ြျမ့်ွေးမျှအောွေးပြင ့် မွဲဆနဒရှငအ
့် ောွေးလံုွေး၏ ၁၅% ခန့် ရှသည့်ကု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။

▪

မွဲရု ံအောွေးလံုွေးနွေးြါွေး

(၉၃%)

တွေင့်

COVID-19

ကောကွေယ့်ထ ွေး

လမ့်ွေးညွှနခ
့် ျက့်မျောွေး

သသော

င့်ရှောွေးစွေော

ကြ့်

ောွေးသည့်ကု

ထတွေွဲ့ ရှ ြါသည့်။ COVID-19 ကွေးစက့်မကုကောကွေယ့် န့်အတွေက့် ထဘွေးကင့်ွေးလံုပခံြိုစွေော ဆနဒမွဲထြွေးနင
ု ထ
့် စထ ွေးအစအမံမျောွေးအထနပြင ့်
မွဲရု ံအောွေးလံုွေးနွေးြါွေး (၉၈%)တွေင့် လက့်သနထ
့် ဆွေး ည့်မျောွေး၊ ၉၃% တွေင့် နှောထခါင့်ွေးစည့်ွေးမျောွေး၊ ၈၇%တွေင့် ကုယ့်အြချန့်တုငွေး့် တောပခင့်ွေး၊
၈၄%တွေင့် လချင့်ွေးခြ့်ခွေောခွေောထန န့် အမှတ့်အသောွေးမျောွေး၊ ၂၃% တွေင့် လက့်အတ့်မျောွေးကု စမံထဆောင့် ွေ က့်

ောွေးသည့်ကု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။

သု ောတွေင ့် မွဲရု ံအနည့်ွေးငယ့် (၇%) တွေငသ
့် ော COVID-19 သံသယရှသ သုမဟုတ့် ကုယ့်ြချန့်ပမငမ
့် ောွေးသမျောွေးအတွေက့် ဆနဒမွဲထြွေး န့်
သွေးပခောွေးအခန့်ွေး သုမဟုတ့် သွေးပခောွေးထန ော စစဥ့်

▪

ောွေးသည့်ကု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။

မွဲရု ံမွေးမျောွေး၏ သံုွေးြံုနစ
ှ ့်ြံု (၆၆%) မှော အမျြိုွေးသမွေးမျောွေး ပြစ့်ကကသည့်။

ုအတ မွဲထြွေးမစတင့်ချန့်တွေင့် မွဲရု ံအတွေငွေး့် ရှသည့်

မွဲရု ံအြွေွဲွဲ့ဝင့်မျောွေး၏ ၆၅% မှောလည့်ွေး အမျြိုွေးသမွေးမျောွေးပြစ့်ကကသည့်ကု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။

▪

မွဲရု ံမျောွေး၏ သံုွေးြံုတစ့်ြံုထအောက့်

(၂၈%) တွေငသ
့် ော ဘွေးတြ့်ကုလောွေး

လောထ ောက့် န့် လွေယ့်ကသည့်ကု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။

ုငပ့် ြငလ
့် ောထသော မွဲဆနဒရှငမ
့် ျောွေးအတွေက့် အကအညမြါဘွဲ

ုအပြင့် မွဲရု ံအနည့်ွေးငယ့် (၁၃%) တွေငသ
့် ော ဘွေးတြ့်ကုလောွေး

မွဲဆနဒရှငမ
့် ျောွေးအတွေက့် အဆင့်ထပြလွေယ့်ကထစ န့် ဆနဒပြြိုခန့်ွေးမျောွေး ပြင့်ဆင့်

▪

မွဲရု ံအောွေးလံုွေးနွေးြါွေး

(၉၃%)

ထ ောက့်ရှထသော့်လည့်ွေး

ကျန့်

တွေင့်
၇%

ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲလုြ့်
တွေငမ
့်

ောွေးသည့်ကု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။

ံုွေးလုြ့်နည့်ွေးမျောွေးအတုငွေး့်

မွဲထြွေးမမစတင့်မ

ုငပ့် ြငလ
့် ောထသော

မွဲရု မ
ံ ြွေငလ
့် ှစ့်မကြင့်

ကကြိုတင့်မွဲြံုွေးမျောွေး

ကကြိုတင့်မွဲြံုွေးမျောွေး

အချန့်မထ ောက့်ရှလောပခင့်ွေးမရှဟု

ထစောငက့် ကည့်ထလလောသမျောွေးက သတင့်ွေးြုကကြါသည့်။

▪

မွဲရု ံအောွေးလံုွေးနွေးြါွေး (၉၉%) တွေင့် မွဲရု စ
ံ တင့်ြွေငလ
့် ှစ့်သည့်အချန့်၌ မွဲထြွေး ောတွေင့် လုအြ့်သည့်ြစစည့်ွေးမျောွေး အဆင့်သငရ
့် ှထနပြွေး
မွဲရု ံမျောွေး၏ ၁% ထအောက့်တင
ွေ သ
့် ော ဆနဒမွဲြံုွေးမျောွေးနင
ှ ့် မွဲလက့်မှတ့်မျောွေး အြါအဝင့် ြစစည့်ွေးအချြိုွဲ့ လုအြ့်ထနသည့်ကု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။

▪

မွဲရု ံအမျောွေးစု (၈၄%) တွေင့် နံနက့် ၆ နော မှ ၆:၃၀ နော အတွေငွေး့် မွဲထြွေးပခင့်ွေး စတင့်ခွဲကကြါသည့်။

6

၄.၂။ မွဲထြွေးပခင့်ွေးပြစ့်စဉ့်

▪

မွဲရု ံအမျောွေးစု

တွေင့်

(၉၂%)

၏

PACE

ထစောငက့် ကည့်ထလလောသမျောွေး

မွဲရု အ
ံ တွေငွေး့် သုဝင့်ထ ောက့်ခွေင ့် ရှခွဲပြွေး

မွဲထြွေးပခင့်ွေးပြစ့်စဉ်တစ့်ခုလံုွေးကု မွဲရု ံတွေငွေး့် ၌ထန၍ ထစောငက့် ကည့်ခွေင ့် ရှခွဲထသော့်လည့်ွေး မွဲရု ံမျောွေး၏ ၆ % နန့်ွေးတွေင့် ပြစ့်စဉ်ကု
မွဲရု ံပြင့်ြမှသော

ထစောငက့် ကည့်ခွဲ ပြွေး

ကျန့်

၂

နန့်ွေးတွေငမ
့်

%

အချြိုွဲ့အချန့်မျောွေးတွေင့်

မွဲရု ံမှ

ွေက့်ထြွေးခွဲ သည့်။

ထစောငက့် ကည့်ထလလောသမျောွေး၏ ၈၆ % က ပြစ့်စဉ်တစ့်ခုလံုွေးကု ထစောငက့် ကည့်ခွေင ့် ခွဲပြွေး ၈ % က မွဲရု ံတင
ွေ ွေး့် ထန ောအချြိုွဲ့ကုသော
ထစောငက့် ကည့်ခွေင ့် ခွဲကကသည့်ဟု သတင့်ွေးြုြါသည့်။ မွဲရိုစည်ွေးမ ဉ်ွေးစည်ွေးကမ်ွေးမ ောွေးအရ မွဲဆနဒရင်မ ောွေး လိုခခ စော မွဲရပွေးနင
ို ်ရစရရွေးနင်
ပပင်ပငခမ်ွေးရပခောက်မှု၊

ဖအောွေးရပွေးမှုမ ောွေး

ဝင်ရရောက်ခင်မရဟို ရဖော်ပပ

ကင်ွေးစင်ရစရေ်အတက်

မွဲရိုတောဝေ်နင်

မသက်ဆိုင်သမ ောွေးသည်

မွဲရိုအတင်ွေးသိုို့

ောွေးပါသည်။ PACE ၏ ရစောင်ကကည်ရလလောသမ ောွေးက ၈၇% ရသော မွဲရိုမ ောွေးတင်

မွဲရိုတောဝေ်နင်

မသက်ဆိုင်သမ ောွေးကို မရတွဲ့ရပါဟို သတင်ွေးပခ
ိုို့ ွဲကကငပွေး ရေသအောဏောပင
ို ် သမ
ိုို့ ဟိုတ် ရောလကကွေးမ ောွေး မွဲရို ၇ % တင်ရရေခွဲသည်အပပင်
ရွဲတပ်ဖွဲွဲ့ဝင်မ ောွေး မွဲရိုမ ောွေး၏ ၃% တင် ရရေခွဲကကသည်ဟို သတင်ွေးရပွေးပခ
ိုို့ ွဲကကပါသည်။

▪

နင
ု င
့် သ
ံ ောွေးမျောွေး ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲတွေငြ
့် ုမုြါဝင့်လောနင
ု ထ
့် စ န့်အတွေက့် သနရ
့် ှငွေး့် မှနက
့် န့်တကျထသော မွဲစော င့်ွေးသည့် အလွေနအ
့် ထ ွေး
ြါထသော စမံခနခ
့် ွေွဲမဆုင ့် ော လုအြ့်ချက့်တစ့်ခုပြစ့်ြါသည့်။ မွဲရု ံမျောွေး၏ သံုွေးြံုနစ
ှ ့်ြံု (၆၅ %) ၌ မွဲစော င့်ွေးတွေငမ
့် ြါဝင့်သပြင ့်
မွဲထြွေးခွေငမ
့် သတစ့်ဦွေးမှမရှဟု ထစောငက့် ကည့်ထလလောသမျောွေးက သတင့်ွေးထြွေးြုခွဲြါသည့်။ သုထသော့် မွဲရု ံမျောွေး၏ သံုွေးြံုတစ့်ြံု (၃၀%)
တွေင့် မွဲဆနဒရှင ့် အေည်ွေးငယ် (၁- ၁၀ ဦွေးကကောွေး) မွဲစော င့်ွေးတွေင့် ၎င့်ွေးတုအမည့် မြါဝင့်ထသောထကကောင ့် မွဲထြွေးခွေငမ
့် ရှခွဲြါ။
PACE ၏

ထစောငက့် ကည့်ထလလောသမျောွေးက

မွဲစော င့်ွေးတွေင့် အမည့်မြါရှထသော့်လည့်ွေး

ုအတ

မွဲထြွေးခွေင ့် ရှခွဲသအထ အတွေက့်အောွေး

ထစောငက့် ကည့် ောတွေင ့် မွဲရု ံမျောွေး၏ ၉၅% တွေင့် အမည့်မြါရှထသော မွဲဆနဒရင
ှ မ
့် ည့်သကုမျှ မွဲထြွေးခွေငမ
့် ပြြိုခွဲထကကောင့်ွေး ထတွေွဲ့ ရှခွဲ ြါသည့်။
မွဲရု ံမျောွေး၏ ၄% တွေင ့် မွဲစော င့်ွေးတွေင့် အမည့်မြါသမွဲဆနဒရှင ့် အေည်ွေးငယ် (၁- ၁၀ ဦွေးကကောွေး) မွဲထြွေးခွေင ့် ရှခွဲထကကောင့်ွေး
သတင့်ွေးထြွေးြုခွဲကကြါသည့်။

▪

`ဤထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲသည့် COVID-19 ကြ့်ထဘွေးကောလအတွေငွေး့် ကျင့်ွေးြထသော ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲပြစ့်ထသောထကကောင ့် ပြည့်သမျောွေး
ထဘွေးကင့်ွေးလံုပခံြိုစွေော ဆနဒမွဲထြွေးနင
ု ထ
့် စထ ွေးအတွေက့် ထဆောင့် ွေ က့်ကကြိုွေးြမ့်ွေး သည့်မှော ပြည့်ထ

ောင့်စုထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှငန
့် င
ှ ့်

မွဲရု ံတောဝန့်ရှသမျောွေးကကံြိုထတွေွဲ့ ထသော

ထစောငက့် ကည့်ထလလောစဉ်အတွေငွေး့်

စန့်ထခေါ်မကကွေးတစ့်ခုြင့်

ပြစ့်ြါသည့်။

ကုယ့်အြချန့်ပမငမ
့် ောွေးထနထသောထကကောင ့် မွဲထြွေးခင
ွေ ဆ
့် ံုွေးရံွေးခွဲထသော မွဲဆနဒရှင ့် အနည့်ွေးငယ့်သောရှထကကောင့်ွေး ထတွေွဲ့ ရှခွဲ ြါသည့်။ COVID19 ထ ောဂါကွေးစက့်မကောကွေယ့်ထ ွေး အစအမံမျောွေးအထနပြင ့် မွဲဆနဒရှငမ
့် ျောွေးအောွေး မွဲရပွေးစဉ်ကောလအတင်ွေး

နောရခါင်ွေးစည်ွေးမ ောွေး

တပ်

ရဘွေးကင်ွေးလိုခခ မှု

ောွေးရစရေ်

စည်ွေးကကပ်ရဆောင်ရက်မှုမ ောွေးကို

အစအမတစ်ခိုအရေပဖင်

မွဲရိုမ ောွေး၏

၉၅%

တင်

ရတွဲ့ရခွဲရပါသည်။

တစ်ဦွေးနင်တစ်ဦွေး ၆ ရပခော၍တေ်ွေးစရေ် ညွှေ်ကကောွေးခ က်အတိုငွေး် မွဲရို ၇၂ % တင် အခ ေ်ပပည်

လိုက်ေောရဆောင်ရက်ခွဲပါသည်။ PACE ၏ ရစောင်ကကည်ရလလောသမ ောွေးက ၈၂ % ရသောမွဲရိုမ ောွေးတင် မွဲရိုဝေ်

▪

နောရခါင်ွေးစည်ွေးနင် လက်အတ်မ ောွေး အခ ေ်ပပည်ဝတ်ဆင်

ောွေးရကကောင်ွေး ရလလောရတွဲ့ရခွဲကကပါသည်။

အချန့်မထ ောက့်ရှလောထသော

ဆနဒမွဲထြွေးြုငခ
့် ွေင ့်

မွဲရု ံြတ့်သမ့်ွေးချန့်၌

မွဲဆနဒရှငမ
့် ျောွေးအောွေးလံုွေး

တန့်ွေးစထနသမျောွေးအောွေးလံုွေးကု

ထစောငက့် ကည့်ထလလောမမှထတွေွဲ့ ရှချက့်မျောွေးအ
မွဲဆနဒရှငတ
့် စ့်ဦွေးမှမရှဘွဲ

မွဲရု ံမျောွေး၏

မွဲရု ံမျောွေး၏
၁၅

%

မဆံုွေးရံွေးထစ န့်အတွေက့်

ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲနည့်ွေးဥြထဒအ
၈၅%
တွေင့်

တွေင့်
ညထန

ညထန

မ်ွေးမ ောွေးအောွေးလွေးို သည်

မွဲရု ံတောဝန့်ရှသမျောွေးသည့်
မွဲထြွေးခွေငပ့် ြြို မည့်ပြစ့်သည့်။

၄နော မွဲရု ံြတ့်သမ့်ွေးချန့်၌

၄နော မွဲရု ံြတ့်သမ့်ွေးချန့်၌

တန့်ွေးစထနထသော
တန့်ွေးစထနထသော

မွဲဆနဒရှငအ
့် ောွေးလံုွေးမွဲထြွေးခွေင ့် ရှခွဲကကြါသည့်။
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၄.၃။ မွဲရံုံြတ
ှိ ့်ပခင့်ွေးနှင့် မွဲထရတွေကပ့် ခင့်ွေးပြစ့်စဉ့်

▪

မွဲရိုအောွေးလိုွေးေွေးပါွေး (၉၉%)တင် ရစောင်ကကည်ရလလောသမ ောွေး၊ မွဲရိုကိုယစ
် ောွေးလယ်မ ောွေး၊ မ က်ပမင်သက်ရသမ ောွေးကို မွဲရပ
ို တ်ငပွေးခ ေ်
ရေောက်ပင
ို ွေး် မွဲရရတက်မှုကို ရစောင်ကကည်ရလလောနင
ို ်ရေ် မွဲရိုအတင်ွေး ဆက်လက်ရေခငပ် ပ ပါသည်။

▪

မွဲရိုအောွေးလိုွေးေွေးပါွေး (၉၅%)တင် မွဲရရတက်ရော၌ မွဲလက်မတ်ရပေါ်မ မွဲရပွေး

▪

မွဲရိုအောွေးလိုွေးေွေးပါွေး (၉၉%) ၌ ပယ်မွဲမ ောွေးဆိုွေးပဖတ်ရောတင် ရရွဲ့ရေောက်ညညတ်မျှတမှု ရကကသည်။

▪

မွဲရရတက်ခ ေ်တင်

မွဲရိုမ ောွေးအောွေးလိုွေးေွေးပါွေးတင်

ပါတ

(သ)ိုို့

ောွေးသည် အမတ်အသောွေးမ ောွေးကို

ကယ
ို ်စောွေးလယ်ရလောင်ွေးမ ောွေး၏

င်ရောွေးစော ပမင်ရပါသည်။

မွဲရိုကယ
ို ်စောွေးလယ်မ ောွေး

ရ

သည်ကိုရတွဲ့ရပါသည်။ မွဲရိုမ ောွေး၏ ၉၁% တင် အမ ွေးသောွေးေမိုကရရစအဖွဲွဲ့ခ ပ်ပါတ၏ မွဲရိုကိုယစ
် ောွေးလယ်မ ောွေးရရေကကငပွေး၊ မွဲရိုမ ောွေး
၉၂% တင် အပခောွေးပါတမ ောွေး၏ မွဲရက
ို ယ
ို ်စောွေးလယ်မ ောွေး မွဲရရတက်မှုကို ရစောငက် ကည်ရေခွဲကကသည်။

▪

မွဲရိုအောွေးလိုွေး

ေွေးပါွေး

(၉၈%)

တင်

မွဲရရတက်ငပွေးရေောက်

မွဲလက်မတ်မ ောွေးနင်

ပိုစမ ောွေးကို

ဆောလောအတ်မ ောွေးအတင်ွေးသိုို့

ည်ငပွေးခ တ်ပတ်ခပါသည်
ွဲ
။

▪

မွဲရိုအောွေးလိုွေးေွေးပါွေး (၉၄%) တင် မွဲရရတက်ငပွေးရေောက် ပပည်သူ့လွှတ်ရတော်နင် အမ ွေးသောွေးလွှတ်ရတော်မ ောွေးအတက် မွဲရလေ်ပိုစ (ပိုစ
၁၆)

ကို

အမ ောွေးပပည်သကကည်ရှုနိုင်ရေ်

ကပ်

ောွေးသည်ကို

တိုင်ွေးရေသကကွေးလတ
ွှ ်ရတော်အတက် မွဲရလေ်ပိုစ (ပိုစ ၁၆) မ ောွေးကပ်

▪

ရတွဲ့ရငပွေး

မွဲရို

၉၃%

တင်

ပပည်ေယ်

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

ောွေးသည်ကိုရတွဲ့ရပါသည်။

မွဲရိုအောွေးလိုွေးေွေးပါွေး (၉၈%) တင် မွဲရရတက်ရေစဉ် မည်သည် ငခမ်ွေးရပခောက်မှုမ ောွေး၊ ရနောငယ
် က်မှုမ ောွေး နင် ဝင်ရရောက်စက်ဖက်မှု မ ောွေးကို
မရတွဲ့ရရခ ။

▪

မွဲရိုအမ ောွေးစို (၉၁%)တင် မည်သည် နိုငင
် ရရွေးပါတ (သိုို့) ကယ
ို ်စောွေးလယ်ရလောင်ွေး၏ မွဲရိုကိုယစ
် ောွေးလယ်မ ောွေးကမ မွဲရရတက်မှုနင်
ပတ်သက်ငပွေး မွဲရိုတောဝေ်ရသမ ောွေးကို ရစောေကတက်မှုမ ောွေး ပပ လိုပသ
် ည်ကို မရတွဲ့ရရခ ။
ပပည်ရ

သရ
ိုို့ သော် မွဲရိုမ ောွေး၏ ၅% တင်

ောင်စိုကကခင
ို ရ
် ရွေးနင် ဖွဲ့ငဖ ွေးရရွေးပါတ၊ ၆% တင် အမ ွေးသောွေးေမိုကရရစအဖွဲ့ွဲ ခ ပ်၊ ၁% ရအောက်တင် တင
ို ်ွေးရင်ွေးသောွေးပါတ နင်

၁% တင် အပခောွေးပါတနင် တစ်သွေးပိုဂလ
ဂ ကယ
ို ်စောွေးလယ်ရလောင်ွေးတ၏
ိုို့ မွဲရက
ို ယ
ို ်စောွေးလယ်မ ောွေးက ရစောေကတက်မှုမ ောွေး ရကကသည်။

၅။ မွဲရလဒ့်စောရင့်ွေးပြြိုစုံပခင့်ွေးကှိုံ ထစောင့်ကကည့်ထလလောပခင့်ွေး
နိုဝင်ဘောလ ၈ ရက် မွဲရပွေးပခင်ွေးပဖစ်စဉ်ငပွေးဆိုွေးငပွေး မွဲရိုမ ောွေးပတ်ငပွေးရေောက် မွဲရလေ်စောရင်ွေးပပ စိုပခင်ွေးကို ရစောင်ကကည်ရလလောနင
ို ်ရေ် ရစောင်ကကည်
ရလလောသ

၃၀၅

ဦွေးကို

ငမ ွဲ့ေယ်ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခရ
ွဲ ိုွေး

ကောလရည်ရစောင်ကကည်ရလလောသ ၃၀၁ ရယောက်

၃၀၅

ရွေးို သိုို့

ရစလွှတ်ခွဲပါသည်။

ယခိုအခ ေ်တင်

PACE

အရေပဖင်

မ သတင်ွေးရပွေးပခ
ိုို့ က်မ ောွေး လက်ခရရငပွေးပဖစ်ပါတယ်။ရစောင်ကကည်ရလလောခွဲသည် ရေရော

၆၂ ရေရောတင် မွဲရလေ်စောရင်ွေးပပ စိုပခင်ွေး ပဖစ်စဉ်မ ောွေး ယမေ်ရေို့ညတင် အငပွေးသတ်နိုင်ခွဲပါသည်။ ရစောင်ကကည်ရလလောသမ ောွေးက က ေ်ရရေသည်
ငမ ွဲ့ေယ်မ ောွေးတင် မွဲရလေ်စောရင်ွေးပပ စိုပခင်ွေးပဖစ်စဉ်ကို ဆက်လက်ရစောင်ကကည်လ က်ရပါသည်။
▪

ရရ

ောွေးသည်အခ က်အလက်မ ောွေးအရ

ရစောင်ကကည်ရလလောသမ ောွေးအရေပဖင်

ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခအ
ွဲ ောွေးလိုွေးရ

မွဲရလေ်ပပ စိုပခင်ွေး

ပဖစ်စဉ်ကို ရစောင်ကကည်ရလလောခငရ
် ကကပါသည်။ သရ
ိုို့ သော် ၁၈ ငမ ွဲ့ေယ်တင် မွဲဆနဒေယ်ပပင်ပ ကက တင်မွဲမ ောွေးရရတက်ရောတင်
မွဲရပွေး

ောွေးသည် အမတ်အသောွေးမ ောွေးကို

င်

င်ရောွေးရောွေးမပမင်ရတွဲ့ရပါဟို သတင်ွေးပပ
ိုို့ ါသည်။
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▪

ပိုစ ၁၆ မ မွဲရလေ်မ ောွေးကို ပစ
ို ၁၉သိုို့ ကွေးယရောတင် အရသွေးအဖအ
ွဲ ရပပောင်ွေးအလွဲ ပပ လိုပ်မှု အခ ွဲ့မလွဲ၍ ကကွေးမောွေးသည်
အရပပောင်ွေးအလွဲပပ လိုပ်ပခင်ွေးမရကကပါ။

▪

ကယ
ို ်စောွေးလယ်ရလောင်ွေး၏ ကယ
ို ်စောွေးလယ်မ ောွေးက ယမေ်ရေို့မွဲရလေ်မ ောွေးစစ
ို ည်ွေးသည် ငမ ွဲ့ေယ်ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခရ
ွဲ ိုွေးမ ောွေး အောွေးလိုွေး တင်
ရရေကကပါသည်။ ၁၃ ရေရောတင်မ ရလေ်မ ောွေးစစ
ို ည်ွေးသည် ပဖစ်စဉ်အတင်ွေး ရစောေကတက် အပငင်ွေးပောွေးမှုမ ောွေးရခွဲကကပါသည်။ NLD
ပါတနင် USDP ပါတမ ကယ
ို စ
် ောွေးလယ်မ ောွေးက အမ ောွေးဆွေးို ရစောေက တက်ခကကငပ
ွဲ
ွေး တစ်သွေးပိုဂဂလကယ
ို စ
် ောွေးလယ်ရလောင်ွေးမ ောွေး
ရစောေကတက်မှုမော ေိုတယအမ ောွေးဆွေးို ပဖစ်သည်ကို ရတွဲ့ရပါသည်။

▪

ရစောငက် ကည်ရလလောမှုပပ လိုပ်ခွဲသည်ငမ ွဲ့ေယ်ရကော်မရင်အဖွဲ့ွဲ ခွဲ

အောွေးလိုွေးတင်

ရရွေးရကောက်ပန
ွဲ င်

အရရွေးကကွေးပစစည်ွေးမ ောွေးပဖစ်သည် ပိုစမ ောွေး၊ ဆနဒမွဲ လက်မတ်မ ောွေး၊ မွဲရလေ်ပစ
ို မ ောွေးကို လိုခခ စောသမ်ွေး

သက်ဆိုင်သည်

ောွေးကကသည်ကရ
ို တွဲ့ရပါသည်။

လက်ရတင် ငမ ေ
ိုို့ ယ်ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့မ ောွေးတင် မွဲရလေ်စိုစည်ွေးပခင်ွေးလိုပ်ငေ်ွေးမ ောွေးကို ဆက်လက်ရဆောင်ရက်လျှက်ရရော နင
ို ်ငရရွေးပါတမ ောွေး၊
ကယ
ို ်စောွေးလယ်ရလောင်ွေးမ ောွေးနင်

နိုင်ငသောွေးအောွေးလိုွေး

ရစောငစ
် ောွေးကကရေ်လအ
ို ပ်ပါသည်။

ပပည်ရ

မွဲရလေ်စိုစည်ွေးပခင်ွေးလိုပ်ငေ်ွေးစဉ်မ ောွေးနင်

အရေပဖင်

မွဲရလေ်မ ောွေး

ောင်စိုရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ကော်မရင်အရေပဖင်
အပငင်ွေးပောွေးမှုမ ောွေးကို

ရပဖရင်ွေးရောတင်

စိုစည်ွေးငပွေးသည်အ

ငငမ်ွေးခ မ်ွေးစော

ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခွဲမ ောွေးက
ပင်လင်ွေးပမင်သောမှု

က ေ်ရရေသည်
အပပည်အဝရရရွေးကို

အောမခရပွေးရေ်လအ
ို ပ်ပါသည်။

၆။ ထစောင့်ကကည့်ထလလောမှုနည့်ွေးစနစ့်
၆.၁။ ထရွေးထကောက့်ြထ
ွေွဲ နေ့ထစောင့်ကကည့်ထလလောပခင့်ွေး (နမနောထရွေး
ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ေို့တင် အရ

ရ

ရရွေးရကောက်ပက
ွဲ င်ွေးပရော ေယ်ရပမမ ောွေးရ မွဲရို ၄၉၈ ခို ကို ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်အတက် PACE အဖွဲွဲ့မ

ကောလတိုရစောင်ကကည်ရလလောသစိုစရ
ို ပါင်ွေး
ရစောငက် ကည်ရလလောနိုင်ရေ် ေမေောရရွေး
ခွဲပါသည်။ ေမေောရရွေး

နင်ပတ်သက်၍
ေမေောရရွေး

၉၉၆

ဦွေးကို

ရေရောပဖေို့်ခ

ောွေးခွဲပါသည်။

ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ေို့ကို

စေစ်တက

တ
ို ်ရစောင်ကကည်ရလလောပခင်ွေး Sample-Based-Observation (SBO) ေည်ွေးစေစ်ကို အသိုွေးပပ

တ
ို ်ရစောင်ကကည်ရလလောမှုဆိုသည်မော

သတင်ွေးအခ က်အလက်ေည်ွေးပညောကို
ေမေောမွဲရိုမ ောွေးကို ရရွေး

တ
ုံ ့်ထစောငက့် ကည့်ထလလောပခင့်ွေးနည့်ွေးစနစ့်)

အသိုွေးပပ ငပွေး

တက ခိုင်မောသည် စောရင်ွေးအင်ွေးပညောဆိုငရ
် ော စည်ွေးမ ဉ်ွေးဥပရေသ မ ောွေးနင်

ကကောွေးပဖတ်ရရွေးရကောက်ပက
ွဲ င်ွေးပသည်

မွဲဆနဒေယ်ရပမမ ောွေးကို

ကယ
ို ်စောွေးပပ ရသော

တ
ို ်ရစောင်ကကည်ရလလောသည် ေည်ွေးစေစ်ပဖစ်သည်။ ဤေည်ွေးစေစ်တင် မွဲရပွေးပခင်ွေး နင်မရ
ွဲ ရတက်သည် ပဖစ်စဉ်မ ောွေး

အခ ေ်နငတ
် ရပပွေးည

တ
ို ်ရစောင်ကကည်ရလလောပခင်ွေး

တက ရသခ ောရသော
(SBO)

အခ က်အလက်မ ောွေးကို

ေည်ွေးစေစ်အရ

ကယ
ို ်စောွေးပပ နင
ို ်သည် ေမေောမွဲရို ၄၉၈ ခိုကို က ပေ်ွေးေည်ွေးပဖင်ရရွေး

ယခိုရရွေးရကောက်ပတ
ွဲ င်

ရယရေ်ေည်ွေးလမ်ွေးလည်ွေး
မွဲဆနဒေယ်ရပမအောွေးလွေးို ရ

ပါဝင်ပါသည်။
မွဲရအ
ို ောွေးလိုွေးကို

ိုတ်ခငပ
ွဲ ွေး ကောလတိုရစောင်ကကည်ရလလောသမ ောွေး ရစလွှတ်ခွဲပါသည်။

အ
ိုို့ ပပင်

PACE အဖွဲွဲ့သည် နင
ို ်ငရရွေးအရပဖည်စက်ရလလောမှု ပပ လိုပ်ရေ်အတက် ကောလတိုရစောင်ကကည်ရလလောသ ၈၈၆ ဦွေးကို မွဲရို ၄၆၃ ခိုသိုို့
လည်ွေးအပို

ပ်ရဆောင်ွေးရစလွှတ်ခွဲပါသည်။

ရစောငက် ကည်ရလလောသမ ောွေးသည် ရရွေးရကောက်ပမ
ွဲ ောွေးက င်ွေးပသည် နိုဝင်ဘောလ ၈ ရက်တင် သတ်မတ်
ေောရအရရောက်သောွေးငပွေး မွဲရမ
ို ောွေးမဖငလ
် စ်မ မွဲရိုမ ောွေးအောွေးပပင်ဆင်ပခင်ွေး၊
ရကကညောပခင်ွေးနင်

ရလေ်မ ောွေးကမ
ို ွဲရတ
ို င်ကပ်

ောွေးပခင်ွေး

ောွေးသည် မွဲရိုမ ောွေးသိုို့ ေေက် ၅

ရ
ိုို့ ေောက် မွဲရပွေးပခင်ွေး၊ မွဲရရတက်ပခင်ွေး၊ မွဲရလေ်မ ောွေး

စသည်ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ ေို့

ပဖစ်စဉ်တစ်ခလ
ို ိုွေးကို

တ
ို ်ပပေ်

ရစောင်ကကည်ရလလောရစပါသည်။

ရစောငက် ကည်ရလလောရေစဉ် ရတွဲ့ရခ က်မ ောွေးကို ရေ်ကေ
ို ်ငမ ွဲ့ရ အခ က်အလက်စင်တော (Data Center) သိုို့ သတ်မတ်

ောွေးရသော အခ ေ်မ ောွေး
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အတိုင်ွေး ၅ ကကမ် SMS ရပွေးပငိုို့ ပွေး ရစောင်ကကည်ရလလောမှုမ ရတွဲ့ရခ က်မ ောွေးကို အစရင်ခကကပါသည်။ ရစောင်ကကည်ရလလောမှုမ အေည်ွေးဆိုွေး
အခ က်အလက် ၃၀,၈၀၀ ခေို့် ကို အခ က်အလက်စင်တောသရ
ိုို့ ပွေးပက
ိုို့ ော ဆေ်ွေးစစ်ရလလောမှုမ ောွေးပပ လိုပ်နင
ို ်ခွဲပါသည်။
၆.၂။ မွဲရလဒ့်စုံစည့်ွေးပခင့်ွေးနှင့် မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ွေးကကှိြိုတင့်မွဲထစောင့်ကကည့်ထလလောပခင့်ွေး
PACE အဖွဲွဲ့က မွဲရလေ်မ ောွေးစရ
ို ပါင်ွေးသည် ပဖစ်စဉ်ကို ရလလောနင
ို ်ရေ် ကောလရည်ရစောင်ကကည်ရလလောသ ၃၀၅ ဦွေးကို ငမ ွဲ့ေယ် ၃၀၅ ခိုသိုို့
ရစလွှတ်ခွဲပါသည်။

မွဲရလေ်မ ောွေးစိုရပါင်ွေးပခင်ွေးလိုပ်ငေ်ွေးစဉ်တစ်ခိုလိုွေးကရ
ို လလောနိုင်ရေ်

ကောလရည်ရစောင်ကကည်ရလလောသမ ောွေးကို

ငမ ွဲ့ေယ်ရကော်မရင်အဖွဲ့ွဲ ခွဲရွေးို မ ောွေးသိုို့ နိုဝင်ဘောလ ၈ ရက်ရေို့တင် ရေို့လည် ၃ွေး၃၀ ေောရ အရရောက်သောွေးကော မွဲရလေ်စရ
ို ပါင်ွေးပခင်ွေးပဖစ်စဉ်ကို
ရစောငက် ကည် ရလလောရစပါသည်။ အကယ်၍ မွဲရလေ်စိုရပါင်ွေးပခင်ွေးလပ
ို ်ငေ်ွေးမ ောွေး နိုဝင်ဘောလ ၈ ရက်တင် မငပွေးစွေးပါက နိုဝင်ဘောလ ၉ ရက်တင်
ဆက်လက်ရစောင်ကကည်ရလလောရေ် ညွှေ်ကကောွေး

ောွေးပါသည်။

ရပ်ကက်နင် ရက ွေးရောအိုပစ
် ို ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခရ
ွဲ ိုွေးမ ောွေးတင်ပပ လိုပ်သည် မွဲဆနဒေယ်တင်ွေးကက တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးပဖစ်စဉ်ကို ရစောငက် ကည်ရလလော
နိုင်ရေ် အတက် PACE အဖွဲွဲ့က ကောလရည်ရစောင်ကကည်ရလလောသ ၃၀၅ ဦွေးကို မွဲဆနဒေယ် ၃၀၅ ခို သိုို့ ရစလွှတ်ကော ရပ်ကက်/ရက ွေးရောအိုပ်စို
ရကော်မရင်အဖွဲွဲ့ခွဲမ ောွေးတင် ပပ လိုပ်သည် ကက တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးနင် မွဲဆနဒေယ်အတင်ွေးလိုက်လရကောက်ယသည် ကက တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးလိုပင
် ေ်ွေးစဉ် ၂
ခိုလိုွေးကို ရစောင်ကကည်ရလလောမှု ပပ လိုပ်ခွဲပါသည်။ အဓကအောွေးပဖင် နိုဝင်ဘောလ ၈ ရက်နင် ၉ ရက်ရေို့မ ောွေးတင်ပပ လိုပ်သည် ကက တင်မွဲ
ရပွေးပခင်ွေးကသ
ို ော ရစောင်ကကည်ရလလောမှုပပ လိုပ်ခပါသည်
ွဲ
။
ထရွေးထကောက့်ြဆ
ွေွဲ င
ှိုံ ့်ရောပြည့်သူ့လြ
ှု ရ
့် ှောွေးမအ
ှု ြွေွဲွေ့ (People’s Alliance for Credible Elections - PACE) သည် အစိုွေးရမဟိုတရ
် သော လတ်လပ်ငပွေး အမအခို
ကင်ွေးသည် ပပည်တင်ွေးရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ စောင်ကကည်ရလလောရရွေး အရပ်ဘက်အဖွဲ့ွဲ အစည်ွေးတစ်ဖွဲွဲ့ ပဖစ်သည်။ ရရွေးရကောက်ပပွဲ ဖစ်စဉ်တင် ပပည်သပပည်သောွေးမ ောွေး၏
အခင်အရရွေးကို ကောကယ်ပခင်ွေးနင် ၎င်ွေးတို့ို ကိုယ်တိုင် ပါဝင်လပ
ှု ်ရောွေးလောရရွေးတက
ို့ို ို ပမင်တင်ပခင်ွေးပဖင် ပမေ်မောနိုင်ငတင် ေမိုကရရစ အင်စတက ွေးရင်ွေးမ ောွေး
ပိုမအ
ို ောွေးရကောင်ွေးခင
ို မ
် ောလောရရွေးကို ရည်မေ်ွေးကော ၂၀၁၄ ခိုနစ်တင် စတင်တည်ရ

ောင်ခပါသည်
ွဲ
။ ရရွေးရကောက်ပွဲပဖစ်စဉ် တစ်ခလ
ို ိုွေးကို တစက
ို ်မတ်မတ် ရလလောငပွေး၊

ပပည်သပပည်သောွေးအောွေးလိုွေး ပါဝင်နိုင်မှု၊ ရရွေးရကောက်ပပွဲ ဖစ်စဉ် ပင်လင်ွေးပမင်သောမှုနင် တောဝေ်ခမှုတို့က
ို ို ပမငတ
် င်ရေ်အတက် ရရွေးရကောက်ပန
ွဲ င် ပပည်သူ့ေတဆိုင်ရော
အသပညောရပွေး လိုပ်ငေ်ွေး၊ ရရွေးရကောက်ပွဲရစောင်ကကည် ရလလောရရွေးလိုပ်ငေ်ွေးနင် ရရွေးရကောက်ပပွဲ ပ ပပင်ရပပောင်ွေးလွဲရရွေးဆင
ို ်ရော လိုပ်ငေ်ွေးတို့က
ို ို အဓက

ောွေး

ရဆောင်ရက်ပါသည်။
လူ့အခင်အရရွေးကို တေ်ဖိုွေး
ဘောသော၊

က ောွေး-မ

ောွေးငပွေး လိုပ်ငေ်ွေးမ ောွေးရဆောင်ရက်ရောတင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရော လူ့အခင်အရရွေး ရကကညောစောတမ်ွေးပါ ပပဋ္ဌောေ်ွေးခ က်မ ောွေးနင် အည လမ ွေး၊

ခပွဲ ခောွေးမှုမရရစပွဲ

ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ စောင်ကကည်ရလလောရရွေး

ရဆောင်ရက်လ က်ရပါသည်။

ပိုို့ ပင်

နိုငင
် န င်

အဖွဲွဲ့အစည်ွေးရပါင်ွေး

က

သရဘောတ

(၂၅၁)

ေယ်ေမတ်ရပါင်ွေး
လက်မတ်ရရွေး

(၈၉)
ိုွေး

ခိုမ

ောွေးသည်

ဘက်မလက
ို ်သည်
"ဘက်မလက
ို ်ရသော

ရရွေးရကောက်ပရ
ွဲ စောင်ကကည်ရလလောရရွေးအဖွဲွဲ့မ ောွေး လိုက်ေောရမည် ကမဘောလွေးို ဆိုင်ရော ရကကညောစောတမ်ွေး (Declaration of Global Principles for Nonpartisan
Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations)”4 ကို ၂၀၁၄ ခိုနစ်တင် ပါဝင် လက်မတ်ရရွေး

ိုွေးခငပ
ွဲ ွေး GNDEM (the Global Network

of Domestic Election Monitors) ၏ အဖွဲွဲ့ဝင် လည်ွေးပဖစ်ပါသည်။
အရသွေးစတ်သရလိုပါက www.pacemyanmar.org
ဆက်သယ်ရေ်။

။ ထနပခည့်၊ ၀၉ ၇၉၇၉၆၉၆၉၄၊ neichiminn@pacemyanmar.org
အမတ် ၁၄၊ စရပ်ငငမ် ၅ လမ်ွေး၊ ကမောရတ်ငမ ွဲ့ေယ်၊ ရေ်ကိုေ်

4

http://www.gndem.org/declaration-of-global-principles
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