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၂၀၂၀ ပြည  ့်န ှစ ့် အထ ွေထ  ွေထရ  ွေးထ က ောက ့်ြွေွဲထစ ောင ့် ကက ည  ့်ထလ လ ောမှု က န ဦွေးအစ ီရင့်ခံစ ော 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲဆ ိုင်ရောပပည်သ ူ့လှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ 

န ိုဝင်ဘောလ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၀ ပပည ်န စ ်

ထက  ွေး ဇ ွေးတင့်လ ော 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲဆ ိုင်ရော ပပည်သ ူ့လှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ (People’s Alliance for Credible Elections-PACE) အရေပဖင ် ရစောင ်ကကည ရ်လ လောမှုတ င် 

ပါဝင်ရဆောင်ရ က်ခွဲ ကကရသော ကောလောရ ည်/ကောလတ ို ရစောင က်ကည ်ရလ လောသ မ ောွေး၊ သင်တေွ်ေးဆရောမ ောွေးန င ်သငတ်ေ်ွေးလက်ရ ောက်မ ောွေး 

အောွေးလ ိုွေးက ို ရက ွေးဇ ွေးဥပကောရ အ  ွေးတင်လ ိုပါသည်။   ိုို့အပပင ် တ ိုင်ွေးရေသကက ွေး/ပပည်ေယ် ည  န ှုင်ွေးရရွေးမ  ွေး ၁၆ ဦွေး၏ ရဆောင်ရ က်မှု၊ 

ကက  ွေးပမ်ွေးအောွေး ိုတ်မှုတ ိုို့ မပါဝငပ်ါက PACE အဖ ွဲွဲ့ အရေပဖင ် ဤစစတ်မ်ွေးရကောက်ယ မှု လိုပင်ေ်ွေးမ ောွေးက ို ရအောငပ်မင်စ ောရဆောင်ရ က်န ိုင်မည် 

မဟိုတ်ပါ။   ိုို့ရေောက် PACE အဖ ွဲွဲ့၏ အခ ကအ်လက် စင်တောတ င် လောရရောက် လိုပ်အောွေးရပွေးကကသည ် အခ က်အလက်စင်တော 

လိုပ်အောွေးရပွေးမ ောွေးက ိုလည်ွေး အဖ ွဲွဲ့မ  အ  ွေးရက ွေးဇ ွေးတင် ပါသည်။ ၎င်ွေးတ ိုို့၏ တ က မှုန င ် ရသခ ောမှုတ ိုို့ရကကောင  ် PACE အဖ ွဲွဲ့က ဤစစ်တမ်ွေးက ို 

ယ ိုကကည်မှုအပပည ်ပဖင  ် ိုတပ်ပေ်န ိုငခ်ွဲ ပါသည်။  

  ိုို့အပပင ် ရင ရကကွေးဆ ိုင်ရောန င  ် ေည်ွေးပညောဆ ိုင်ရော အရ ောက်အပ  မ ောွေးရပွေးအပ်ခွဲ ရသော United Kingdom ၏ ဌောေတစ်ခိုပဖစ်သည ် 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) န င ် NDI 

(National Democratic Institute for International Affairs) က ိုလည်ွေး အ  ွေးရက ွေးဇ ွေးတင်ပါသည်။ ယင်ွေးအရ ောက်အပ  မ ောွေးရကကောင  ်PACE 

အဖ ွဲွဲ့အရေပဖင ် ဤစစ်တမ်ွေးက ို အခ  ေက်ောလက ိုက် ရကောက်ယ န ိုင်ခွဲ ပခငွ်ေးပဖစ်ပါသည်။ 

၁။ ထတွေွေ့ရှှိခ  က ့် အက  ဉ ့်ွေး 

၂၀၂၀ ပပည ်န စ် အရ  ရ  ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ၏ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့ပဖစ်စဉ်တစခ်ိုလ ိုွေးက ို ခခ  င ိုကကည ်ပါက ရယဘိုယ အောွေးပဖင ် တည်ငင မ်ရအွေးခ မ်ွေးကော 

ကက ွေးမောွေးသည ်ပပဿေောတစ်စ ိုတစ်ရောမရ  သည်က ိုရတ ွဲ့ရပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရရောဂါရကကောင  ်စ ေရ်ခေါ်မှုန င ်အကေို့်အသတ်မ ောွေးရ  ရသော်လည်ွေး 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့ပဖစ်စဉ်က ို တတ်န ိုင်သမျှအရကောင်ွေးဆ ိုွေး စ မ ခေိ်ု့ခ ွဲခွဲ ကကသည  ် မွဲရ ိုဝေ် မ်ွေးမ ောွေးအောွေးလ ိုွေးက ို အ  ွေးရက ွေးဇ ွေးတင်လ ိုပါသည်။ 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့ပဖစ်စဉ်၏ ေမ ေောရရ ွေး ိုတရ်စောင ်ကကည ်ရလ လောသည ်ေည်ွေးစေစ်ပဖင ် အကွဲပဖတ်ရောတ င် PACE က ပဖစ်စဉ်၏ ပ င လ်ငွ်ေးပမင်သော 

မှု၊ အောွေးလ ိုွေးပါဝင်န ိုင်မှုန င  ် တောဝေ်ခ မှုတ ိုို့က ို တ ိုင်ွေးတောပါသည်။ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ ရေို့ပဖစ်စဉ်အောွေး ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ ် PACE က ကောလတ ို 

ရစောင က်ကည ်ရလ လောသ  ၁၈၈၅ ဦွေးန င ် မွဲရလေစ်ိုစည်ွေးရရတ ကပ်ခငွ်ေးက ိုရစောင က်ကည ်ရေ် ငမ  ိုို့ေယ်ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေးမ ောွေးသ ိုို့ 

ကောလရ ည်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ  ၃၀၇ တ ိုို့အောွေး ရစလွှတ်ခွဲ ပါသည်။ 

ရယဘိုယ အောွေးပဖင  ်ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့စ မ ခေိ်ု့ခ ွဲမှုမ ောွေးန င ပ်တ်သက်၍ ကက ွေးမောွေးရသောအမ ောွေးအယ ငွ်ေးမ ောွေးက ို မရတ ွဲ့ရရခ ။ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ  

မ ောွေး၏ အခေ်ွေးကဏ္ဍန င ် လိုပ်  ိုွေးလိုပ်ေည်ွေးမ ောွေးအရပေါ် ရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲအဆင ်ဆင ်က သ ရ  ေောွေးလည်မှုလွှွဲမ ောွေးသပဖင  ် PACE အဖ ွဲွဲ့၏  

အမ တ ်၁၄၊ စ ရ ပင်င မ် ၅ လမ်ွေး၊ 

ကမောရ တင်မ  ွဲ့ေယ၊် ရေက်ိုေ်ငမ  ွဲ့ 

+၉၅ ၉၂၅၃၃၇၉၄၄၂  

14, San Yeik Nyein Street 5, 

Kamayut Township, Yangon 

+95 9253379442 

www.pacemyanmar.org 
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ကောလတ ိုန င ် ကောလရ ည် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ မ ောွေးက ို ရစောင ်ကကည ်ခ င ်ပပ ရေ်ပငငွ်ေးဆေ်ခွဲ မှုအခ   ွဲ့ ကက  ရတ ွဲ့ခွဲ ရပါသည်။ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ 

ပဖစ်စဉ်၏ ပ င ်လင်ွေးပမင်သောမှုက ို တ ိုင်ွေးတောန ိုင်သည ် အညွှေွ်ေးက ေ်ွေးမ ောွေးအေက် တစ်ခိုမ ော ရစောင ်ကကည ်ရလ လောခ င ်ပင်ပဖစ်ပါသည်။ အမ ောွေးအောွေးပဖင  ်

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့ပဖစ်စဉ်တစ်ခိုလ ိုွေးက ို အပပည အ်ဝရစောင ်ကကည ်ရလ လောခ င ်ရခွဲ ရသောလ်ည်ွေး မွဲရ ိုမ ောွေး၏ ၈% ခေိ်ု့တ င ် အခ   ွဲ့အခ  ေ်မ ောွေး၌ 

မွဲရ ိုပပင်ပမ ရစောင ်ကကည ်ရေည်ွှေ်ကကောွေးပခင်ွေး သ ိုို့မဟိုတ ်မွဲရ ိုပပင်ပမ သော ရစောင က်ကည ်ရစပခငွ်ေးတ ိုို့ရ  ခွဲ ပါသည်။ 

မွဲရ ိုခင်ွေးက ငွ်ေးပပငဆ်င်ပ ိုမ ော ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲပဖစ်စဉ်၏ အရည်အရသ ွေးန င  ် မွဲဆနဒရ င်မ ောွေးအောွေးလ ိုွေး၏ ပါဝငခ် င က် ို တ ိုင်ွေးတောန ိုင်သည ် အရပခခ  

အက ဆ ိုွေး စ နှုေ်ွေးတစ်ခိုပဖစပ်ါသည်။ မွဲရ ိုပပင်ဆင ်ောွေးပ ိုမ ော သောမေ်အောွေးပဖင ် မွဲဆနဒရ င်မ ောွေး အလ ယ်တက ဝင်  ကသ် ောွေးလောေ င်ရသော်လည်ွေး 

မွဲရ ိုမ ောွေး၏ ရလွေးပ ိုတစ်ပ ိုခေိ်ု့တ င်သော ဘ ွေးတပ်ကိုလောွေး  ိုငပ်ဖင လ်ောရရောက်မွဲရပွေးမည ်သ မ ောွေးအတ က် လ ယက် ရခ ောရမ ွဲ့ငပ ွေး မွဲရ ိုအေည်ွေးငယ် 

တ င်သော ၎င်ွေးတ ိုို့မွဲရပွေးမှုလ ယ်က ရစရေ် သ ွေးသေိ်ု့မွဲရပွေးခေွ်ေးရ  သည်က ိုရတ ွဲ့ရပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရရောဂါကောက ယ်ရေ်ပပင်ဆင် ောွေးမှုမ ော 

ရယဘိုယ အောွေးပဖင ရ်ကောငွ်ေးမ ေ်ပါသည်။ မွဲဆနဒရ င်အောွေးလ ိုွေးေ ွေးပါွေးက ို န ောရခါငွ်ေးစည်ွေးပါွေးစပ်ကောတပဆ်င်ရေ် ကက ွေးကကပန် ိုင်ခွဲ ရသော်လည်ွေး 

ရပခောက်ရပက ောတေွ်ေးစ ပခင်ွေးက ိုရေရောအခ   ွဲ့တ င် ရဆောင်ရ က်န ိုင်ခွဲ ပခငွ်ေးမရ  သည်က ိုရတ ွဲ့ရပါသည်။ က ောွေး-မပါဝင်မှုအခ   ွေးအစောွေးအရ ၆၆% 

ကအမ   ွေးသမ ွေးမွဲရ ိုမ  ွေးမ ောွေးပဖစ်ကကငပ ွေး မွဲရ ိုဝေ် မွ်ေးမ ောွေး၏ ၆၅% က အမ   ွေးသမ ွေးမ ောွေးပင်ပဖစက်ကပါသည်။ မွဲရ ိုအောွေးလ ိုွေးတ င ် မွဲရပွေးပခင်ွေး 

လိုပ်ငေွ်ေးစဉ်အတ က ်လ ိုအပ်သည ် ပစစည်ွေးမ ောွေးအပပည ်အစ ိုရ  ကကရသောလ်ည်ွေး မွဲရ ိုမ ောွေး၏ ရလွေးပ ိုတစ်ပ ိုတ င ်မွဲစောရင်ွေးပ င ်လင်ွေးပမင်သောမှုအတ က် 

အရရွေးကက ွေးသည ် ပ ိုစ  ၁၃ (မွဲဆနဒတ ငွ်ေးကက  တင်မွဲစောရင်ွေးမ ောွေး) ကပ ်ောွေးပခငွ်ေးမရ  သည်က ို ရတ ွဲ့ရပါသည်။ 

မွဲဆနဒရ င်စောရငွ်ေး၏ အရည်အရသ ွေးန င ်ပတ်သက်၍ မွဲရ ိုမ ောွေး၏ သ ိုွေးပ ိုတစ်ပ ိုခေိ်ု့တ င် လ  ၁ဦွေး မ  ၁၀ဦွေး (၁-၁၀) ခေိ်ု့က မွဲစောရင်ွေးတ င် 

အမည်မပါသပဖင ် မွဲရပွေးခ င ်မရရ  ဘွဲပပေ်သ ောွေးရပခင်ွေးန င ် မွဲရ ိုအေည်ွေးငယတ် င်လည်ွေး လ  ၁ဦွေး မ  ၁၀ဦွေး ၁-၁၀ ခေိ်ု့က မွဲစောရင်ွေးတ င ်

အမည်မပါရသော်လည်ွေး မွဲရပွေးခ င ်ရခွဲ သည ်ပဖစ်ရပ်မ ောွေးက ို ရတ ွဲ့ရ  ရပါသည်။ 

မွဲရ ိုအောွေးလ ိုွေးေ ွေးပါွေးတ င် မွဲရရတ ကပ်ခင်ွေးပဖစ်စဉ်က ို အခ  ေ်ပပည ်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောခ င ်ရရ  ရသောလ်ည်ွေး ရေရောအေည်ွေးငယ်တ င ်အခ  ေ်ပ ိုငွ်ေးပဖင ်သော 

ရစောင က်ကည ်ရလ လောခ င ်ရရ  ခွဲ ပါသည်။ မွဲရရတ ကပ်ခင်ွေးလိုပင်ေွ်ေးစဉ်န င  ် ပတ်သက်၍ မွဲလက်မ တ်မ ောွေးက ို အရသအခ ောပပသပခင်ွေး၊ 

ပယ်မွဲခ ိုင်လ ိုမွဲမ ောွေးဆ ိုွေးပဖတ်ရောတ င် ရရ ွဲ့ရေောက်ည ည တပ်ခင်ွေး၊ မွဲလက်မ တ်မ ောွေးန င ် ပ ိုစ မ ောွေးက ို ရသခ ောစ ောသ မ်ွေးဆည်ွေးပခငွ်ေး စသည်တ ိုို့န င ် 

ပတ်သက်၍ ရေရောအေည်ွေးအပါွေးမ လ ွဲ၍ လမ်ွေးညွှေ်ခ က်မ ောွေးန င ်အည  ရဆောင်ရ က်ကကသည်က ိုရတ ွဲ့ရပါသည်။ ရစောေကတက်မှုမ ောွေးန င ် 

ပတ်သက်၍ NLD ပါတ န င ် USDP က အမ ောွေးဆ ိုွေးရစောေကတက်သည ပ်ါတ မ ောွေးပဖစက်ကသည်က ို ရတ ွဲ့ရပါသည်။ လမ်ွေးညွှေမ်ှုမ ောွေးအတ ိုင်ွေး 

မွဲရ ိုအောွေးလ ိုွေးေ ွေးပါွေးတ င ် ပ ိုစ  ၁၆ မ ောွေးက ို ရကကညောပပသ ောွေးကကရသော်လည်ွေး အေည်ွေးငယ ် (၇%) ခေိ်ု့တ င ် ရကကညောပပသ ောွေးပခင်ွေး မရ  သည်က ို 

ရတ ွဲ့ရပါသည်။ 

၂။ ၂၀၂၀ အထ  ွေထ ွေထ ရ ွေး ထက ော က ့်ြွေွဲ၏ ထန ောက ့်ခံအက ဉ့်ွေး 

၂၀၁၀ ပြည ့်နစှ့်အထ ွေထ ွေထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမှ စတင့်ထ တွေက့်ြါက ယခု ၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့်အထ ွေထ ွေထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမှော ပမန့်မောန ငု့်ငတံွေင့် 

တတ ယအကက မ့်ကျင့်ွေးြမည ့် အထ ွေထ ွေထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးပြစ့်ပြ ွေး ၂၀၁၅ ခုနစှ့်ကွဲ သ ု  ြင့် ပမန့်မောန ငု့်င၏ံ ဒ မ ုကထ စ အသွေင့်က ွေးထပြောင့်ွေးထ ွေး 

လုြ့်ငန့်ွေးစဉ်အတွေက့် အထ ွေးကက ွေးသည ့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးပြစ့်ြါသည့်။ န ငု့်ငထံ ွေးြါတ ထြါင့်ွေး ၉၁ ြါတ မှ က ုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၅,၆၄၃1 

ဦွေးက လွှတ့်ထတော့်ထန ော ၁,၁၃၃ ထန ောအတွေက့် ြါဝင့်ယှဉ်ပြ ြိုင့်ကကမည့်ပြစ့်ြါသည့်။ ယခုလောမည ့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးသည့်လည့်ွေး ယခင့် 

 
1 ပြည့်ထ ောင့်စုထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှင့်က ြ မအတည့်ပြြိုထကကညောစဉ် က ုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၆,၉၆၉ ဦွေး၊ UDP ြါတ  ြျက့်သ မ့်ွေးခံ သပြင ့် ြယ့်ြျက့် 

ခံ ထသော က ုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၁,၁၃၀ ဦွေး၊ ထ ွေွေးထကောက့်ြွေွဲမကျင့်ွေးြန ငု့်ထသော မွဲဆနဒနယ့်မျောွေး ြယ့်ြျက့်သပြင ့် ဝင့်ထ ောက့်ယှဉ်ပြ ြိုင့်ခွေင ့် ဆုံွေးရ ံွေးထသော 

က ုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၁၈၉ ဦွေး၊ ထ ွေွေးထကောက့်ြွေွဲဥြထဒအ  အ ည့်အချင့်ွေးမပြည ့်မ သပြင ့် ြယ့်ြျက့်ခ ံထသော က ုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၄ ဦွေး၊ ကွေယ့်လွေန့် 

သွေောွေးထသော က ုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၃ ဦွေး၊ လက့်ရှ က ုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေး ၅,၆၄၃ ဦွေး 

 



3 

 

ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးနည့်ွေးတ  ထကော့်မရှင့်နငှ ့် န ငု့်ငထံ ွေးြါတ မျောွေးအကကောွေး ယံုကကည့်မ ၊ မွဲဆနဒရှင့်စော င့်ွေးစသည ့် ပြဿနောမျောွေးနငှ ့်  င့်ဆ ုင့် သည ့် 

အပြင့် က ုဗစ့်-၁၉ ကြ့်ထ ောဂါထကကောင ့် မွဲဆနဒရငှ့်မျောွေး၊ န ငု့်ငထံ ွေးြါတ မျောွေး၊ ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှင့်နငှ ့် အ ြ့်ဘက့်အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေး 

အောွေးလံုွေးအတွေက့် ယခင့်ကမကကံြိုြ ွေးသည ့် ကက ွေးမောွေးသည ့် အခက့်အခွဲမျောွေးနငှ ့်  င့်ဆ ုင့်ထန ြါသည့်။ က ုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေးမျောွေးအထနပြင ့် 

ယခင့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးကွဲ သ ု   မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေးလ ြ့်ရှောွေးမ မျောွေးက ု ကျယ့်ကျယ့်ပြန  ့်ပြန  ့် ထဆောင့် ွေက့်ခွေင ့်မ ထချ။ အ  ွေးသပြင ့် ထဒသတစ့်ခု 

လုံွေးအတ ုင့်ွေးအတောပြင ့် Stay-at-home အမ န  ့် ုတ့်ပြန့်သည ့်  န့်ကုန့်တ ုင့်ွေးထဒသကက ွေးနငှ ့်  ခ ုင့်ပြည့်နယ့်မျောွေးတွေင့် မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေး 

လ ြ့်ရှောွေးမ မျောွေးက ု ထဆောင့် ွေက့်န ငု့်ပခင့်ွေး မရှ ကကသည့်က ုထတွေွဲ့ ြါသည့်။ အကျ ြိုွေးဆက့်အထနပြင ့် ၂၀၁၅ အထ ွေထ ွေထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲနငှ ့် န  င့်ွေးယှဉ် 

ြါက မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေးလ ြ့်ရှောွေးမ မျောွေးမှော သ သ သောသော နည့်ွေးြါွေးသွေောွေးြါသည့်။   ု  ပြင့် က ုယ့်စောွေးလှယ့်ထလောင့်ွေးမျောွေးအထနပြင ့် ၎င့်ွေးတ ု  ၏ 

မ ဝါဒမျောွေး၊ မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေး ကတ ကဝတ့်မျောွေးက ု မွဲဆနဒရှင့်မျောွေးနငှ ့် အပြန့်အလှန့်ထဆွေွေးထနွေွေးပခင့်ွေး၊ ရှင့်ွေးလင့်ွေးတင့်ပြပခင့်ွေးမျောွေး ပြြိုလြု့်န ငု့် န့် 

အတွေက့် ကက ွေးမောွေးသည ့် အဟန  ့်အတောွေးပြစ့်သည့် အောွေးထလျော့်စွေော ထငွေထကကွေးအ င့်ွေးအပမစ့်၊ သတင့်ွေးမ ဒ ယောနငှ့်  လ မ မ ဒ ယောက ု ကျယ့်ကျယ့် 

ပြန  ့်ပြန  ့် သံုွေးစွေွဲန ငု့်သည ့်ြါတ မျောွေးနငှ ့် အ က့်ြါအ င့်ွေးအပမစ့်မျောွေးက ု လံုလံုထလောက့်ထလောက့် သံုွေးစွေွဲန ငု့်ပခင့်ွေးမရှ သည ့် ြါတ မျောွေးအကကောွေး 

မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေးအခွေင ့်အလမ့်ွေး မည မမျှပြစ့်ထစသကွဲ သ ု  ြင့် အောဏော ြါတ နငှ ့် အပခောွေးြါတ မျောွေးအကကောွေး မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေး အခွေင ့် 

အလမ့်ွေး မည မျှမ က  ု ကက ွေးကက ွေးမောွေးမောွေး ပြစ့်ထစခွဲ ြါသည့်။ ြါတ အချ ြိုွဲ့က ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးက ု သင ့်ထတော့်သည ့် အချ န့်အ   ထရွှွဲ့ဆ ုင့်ွေး န့် 

ပြည့်ထ ောင့်စုထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှင့် ံ အ တ့်ြွေင ့်ထြွေးစောမျောွေး ထြွေးြ ု  ခွဲ ကကသည့်က ုလည့်ွေးထတွေွဲ့ ြါသည့်။ 

ယခင့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးနငှ ့် ကွေောပခောွေးသည ့် အချက့်တချ ြိုွဲ့ မှော န ငု့်ငထံ ွေးြါတ မျောွေး မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေးကျင ့်ဝတ့်က ု န ငု့်ငထံ ွေးြါတ  ၂၆ ခု2က 

လက့်မှတ့်  ုွေး န့် ပငင့်ွေးဆန့်ခွဲ သည ့်အပြင့် န ငု့်ငထံ ွေးြါတ  အနည့်ွေးဆံုွေး ၆ ခကု ၎င့်ွေးတ ု  ၏ မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေးထဟောထပြောမ မျောွေးက ု ထကော့်မရှင့်က 

ဆင့်ဆောပြတ့်ထတောက့်ခွဲ သပြင ့် န ငု့်ငြံ ုင့်ရုြ့်ပမင့်သကံကောွေးနငှ ့် ထ ဒ ယ ုလ ုင့်ွေးပြစ့်သည့်  ပမန့်မော ရုြ့်ပမင့်သကံကောွေး/ပမန့်မော အသ ံ ထ ဒ ယ ုတွေင့် 

 ုတ့်လွှင ့်ပခင့်ွေးမပြြို န့် ဆံုွေးပြတ့်ခွဲ သည့်က ုထတွေွဲ့ ြါသည့်။ ယခင့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးတွေင့် ထတွေွဲ့ ထလ ရှ သည ့် ြါတ ထ ောက့်ခံ သ မျောွေးအကကောွေး 

ခ ုက့် န့်ပြစ့်ြွေောွေးမ မျောွေး မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေးြစစည့်ွေးမျောွေး ြျက့်ဆ ွေးခံ ပခင့်ွေးပြစ့် ြ့်မျောွေးက ု ယခုကောလတွေင့်လည့်ွေး ထတွေွဲ့ ရှ  ြါ သည့်။ 

သ ု  ထသော့်လည့်ွေး ြ မဆံုွေးအကက မ့်အပြစ့် ယခုနစှ့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲတွေင့် မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထနစဉ်အတွေင့်ွေး NLD ြါတ မှ က ုယ့်စောွေးလှယ့် ထလောင့်ွေး ၃ 

ဦွေး ြမ့်ွေးဆ ွေးထခေါ်ထဆောင့်သွေောွေးပခင့်ွေးခံ ထသော ပြစ့် ြ့်နငှ ့် န ဝုင့်ဘောလ ၆  က့်ထန  တွေင့် ြွဲခ ွေးတ ုင့်ွေးထဒသကက ွေး ထကော့်မရှင့်အြွေွဲွဲ့ ခွေွဲရံု ွေးဝင့်ွေးအတွေင့်ွေး 

ပြစ့်ြွေောွေးခွဲ သည ့် ထြါက့်ကွေွဲမ တ ု  သည့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲပြစ့်စဉ်၏ လံုပခံြိုထ ွေးြ ုင့်ွေးဆ ုင့် ော စ န့်ထခေါ်မ မျောွေးအပြစ့် ထတွေွဲ့ ရှ ခွဲ  ြါသည့်  ထတွေွဲ့ ြါသည့်။ 

 ခ ုင့်ပြည့်နယ့်နငှ ့် ရှမ့်ွေးပြည့်နယ့်ရှ  ပမ ြိုွဲ့နယ့် ၁၅ ခုလံုွေးမှ ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးက ု ြယ့်ြျက့်ပခင့်ွေးအပြင့် ပမ ြိုွဲ့နယ့် ၄၂ ခုတွေင့် 

တစ့်စ တ့်တစ့်ြ ုင့်ွေးြယ့်ြျက့်ပခင့်ွေးမှော ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲပြစ့်စဉ်တွေင့် န ငု့်ငသံောွေး မျောွေး၏ ြါဝင့်ခွေင ့် ဆံုွေးရ ွံေး ပခင့်ွေးသောမက ပမန့်မောန ငု့်င၏ံ 

ဒ မ ုကထ စ အသွေင့်က ွေးထပြောင့်ွေးမ ပြစ့်စဉ်အထြေါ် ကက ွေးမောွေးသည ့်သက့်ထ ောက့်မ  ပြစ့်ထစခွဲ  ြါသည့်။ 

န ငု့်ငသံောွေးမျောွေး ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲတွေင့် ြါဝင့်မွဲထြွေးထ ွေးမှောလည့်ွေး ယခုနစှ့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးအတွေက့် ကက ွေးမောွေးသည ့် ထနောက့် ြ့်စ န့်ထခေါ်မ  တစ့်ခု 

ြင့်ပြစ့်ြါသည့်။ PACE အြွေွဲွဲ့က ဩဂုတ့်လတွေင့်ထကောက့်ယ ခွဲ သည ့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲအကက ြိုစစ့်တမ့်ွေးအ  လ အမျောွေးစုက ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲနငှ ့် 

ြတ့်သက့်၍ စ တ့်ဝင့်စောွေးမ ရှ ထသော့်လည့်ွေး ကျ န့်ွေးထသမွဲထြွေးမည့်ဟု ဆံုွေးပြတ့် ောွေးသ မှော တစ့်န ငု့်ငလံံုွေးအတ ုင့်ွေးအတောအ  ၄၅% သောရှ ပြ ွေး 

ပြည့်နယ့်မျောွေးတွေင့် ကျ န့်ွေးထသမွဲထြွေးမည့်ဟု ထပြဆ ုသ  ၃၅% သောရှ သည့်က ုထတွေွဲ့ ြါသည့်။3 

ယခင့်ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးနငှ ့် န  င့်ွေးယှဉ်ြါက ထနောက့် ြ့်ကွေောပခောွေးသည ့်အချက့်မှော က ုဗစ့်-၁၉ ကြ့်ထ ောဂါ ပြစ့်ြွေောွေးသည ့်ကောလတွေင့် ကျင့်ွေးြ 

မည ့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေး ပြစ့်သပြင ့် ထကော့်မရှင့်အထနပြင ့် မွဲဆနဒရငှ့်မျောွေး လံုထလောက့်သည ့် သတင့်ွေးအချက့်အလက့်မျောွေး ရှ ထ ွေး၊ ြါတ မျောွေးနငှ ့် 

 
2 ၂၀၁၅ တွေင့် ြါတ  ၉၁ ြါတ အနက့် ၈၅ ြါတ က လက့်မှတ့်ထ ွေး  ုွေးခွဲ ြါသည့်။ 

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

https://www.pacemyanmar.org/pre-election-2020/
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အ ြ့်ဘက့်အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေး စနစ့်တကျ ပြင့်ဆင့်မ ပြြိုလုြ့်န ငု့်ထ ွေးအတွေက့် ယခင့်ကောလမျောွေး က့် ြ ုမ ုထကောင့်ွေးမွေန့်  ထ ောက့်သည ့် 

အစ အမံမျောွေးနငှ ့် ပြင့်ြဆက့်သွေယ့်ထ ွေး ဗျျူဟောမျောွေး၊ နည့်ွေးနောမျောွေးလ ုအြ့်ြါသည့်။ သ ု  ထသော့်လည့်ွေး ထကော့်မရှင့်အထနပြင ့် မွဲဆနဒရငှ့်စော င့်ွေး 

ထကကညောပြသမည ့် က့်၊ မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေးကောလနငှ ့် ကက ြိုတင့်မွဲထြွေး မည ့် အချ န့်စော င့်ွေးမျောွေးက ု အချ န့်အလွေန့်န ွေးကြ့်မှ  ုတ့်ပြန့်သည ့် 

အတွေက့် အ ြ့်ဘက့်အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေးအထနပြင ့် အသ ြညောထြွေးလုြ့်ငန့်ွေးမျောွေးနငှ ့် ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောမ မျောွေး ပြြိုလုြ့် န့် အဆင့်သင ့် 

မပြစ့်ခွဲ ထချ။   ု  အပြင့် န ငု့်ငတံကောနငှ ့် ပြည့်တွေင့်ွေးထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောထ ွေး အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေး၏ ကျင ့်ဝတ့်မျောွေး၊ မွဲဆွေယ့်စည့်ွေးရံု ွေးထ ွေး လုြ့် ုံွေး 

လုြ့်နည့်ွေးမျောွေးနငှ ့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲမျောွေးမကျင့်ွေးြသည ့်နယ့်ထပမမျောွေး စသည ့်က စစမျောွေးတွေင့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲနငှ ့်ဆက့်စြ့်ထနသည ့် သက့်ဆ ုင့် ော 

အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေးနငှ ့် ထဆွေွေးထနွေွေးတ ုင့်ြင့်ပခင့်ွေးမရှ ဘွဲ ဆံုွေးပြတ့်ခွဲ သည ့်အတွေက့် န ငု့်ငထံ ွေးြါတ မျောွေးနငှ ့် ထကော့်မရငှ့်အကကောွေး တင့်ွေးမောမ  ြ ုမ ုကက ွေးမောွေး 

ထစခွဲ ြါသည့်။ ြွေင ့်လင့်ွေးပမင့်သောမ နငှ ့် န ငု့်ငသံောွေးအောွေးလုံွေးြါဝင့်ထဆောင့် ွေက့်ခွေင ့်မှော ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲပြစ့်စဉ်၏ သမောသမတ့်ကျမ က ု 

တ ုင့်ွေးတောသည ့် ဒ မ ုကထ စ စံန န့်ွေးမျောွေး ပြစ့်ကကြါသည့်။ သ ု  ပြစ့်ြါ၍ ပြည့်ထ ောင့်စုထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှင့်အထနပြင ့် န ငု့်ငထံ ွေးြါတ မျောွေး 

အြါအဝင့် ကျန့်ွေးမောထ ွေးနငှ ့် အောွေးကစောွေးဝန့်ကက ွေးဌောနကွဲ သ ု   အပခောွေးအစ ုွေး ဌောနမျောွေးနငှ ့် ြ ုမ ု  ထ ောက့်သည ့် ပြင့်ြဆက့်သွေယ့်ထ ွေးဗျျူဟော 

 ောွေးရှ  န့်လ ုအြ့်သကွဲ သ ု  ြင့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲပြစ့်စဉ်အတွေင့်ွေး အ ြ့်ဘက့်အြွေွဲွဲ့အစည့်ွေးမျောွေး ြ ုမ ု  ထ ောက့်စွေော ြါဝင့်ခွေင ့် ထ ွေးက  ုအောမခံချက့် 

ထြွေး န့် လ ုအြ့်ြါသည့်။ 

၃။ မွဲဆန ဒန ယ့်တွေ င့်ွေးကက ှိြို တင့်မွဲထြ ွေးပခင့်ွေး 

န ိုဝင်ဘော ၃ ရက်မ  ၇ ရက်ရေို့အတ ငွ်ေး  မွဲဆနဒေယ်တ ငွ်ေးကက  တင်မွဲရပွေးမှုပဖစ်စဉ်က ို ရစောင က်ကည ်ရလ လောန ိုင်ရေအ်တ က် ရပ်က က်န င ် ရက ွေးရ ော 

၆၃၃ ခိုတ င် ကောလရ ည်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ  ၃၀၈  ဦွေးက ို PACE အဖ ွဲွဲ့ကတောဝေ်ရပွေးခွဲ သည်။ ရကော်မရ င် အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေးမ ောွေးတ င ်

ကက  တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးပဖစ်စဉ်န င ် ကက  တင်မွဲလ ိုက်လ ရကောက်ယ သည ် ပဖစ်စဉ်န စ်ခိုလ ိုွေး၏ အရည်အရသ ွေးက ို ဆေ်ွေးစစ် ရလ လောခွဲ သည်။ 

ပပည်ရ ောငစ်ိုရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မရ င်မ  ကက  တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးန င  ် ပတ်သက်သည  ် အခ  ေ်စောရငွ်ေးက ို ကက  တင်မွဲရပွေးပခငွ်ေး မစတင်မ  

ရက်အေည်ွေးငယတ် င်  ိုတ်ပပေ်ခွဲ သပဖင ် န ိုဝင်ဘော ၃ ရက်မတ ိုင်မ  ကက  တင်မွဲရပွေးပခငွ်ေးက ို ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေအ်တ က ် ပပငဆ်င်မှု 

ပပ လိုပ်ရေ် အခ  ေ်မလ ိုရလောက်သပဖင ် ရစောင က်ကည ်ရလ လောမှု ပပ လိုပ်န ိုင်ခွဲ ပခငွ်ေးမရ  ပါ။   ိုို့အပပင ် အစ ိုွေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေးန င  ် COVID-19 

က ောရေ်တငွ်ေးစငတ်ောမ ောွေးက ဦွေးစ ွေးက င်ွေးပသည  ် မွဲဆနဒေယ်ပပင်ပကက  တငမ်ွဲရပွေးပခင်ွေးလိုပ်ငေွ်ေးမ ောလည်ွေး အခ  ေစ်ောရင်ွေးန င ် လိုပ်  ိုွေးလိုပ်ေည်ွေး 

ဆ ိုင်ရော ပ င လ်င်ွေးပမင်သောမှု မရ  သပဖင  ်ရစောင က်ကည ်ရလ လောန ိုငခ်ွဲ ပခငွ်ေးမရ  ပါ။ ငါွေးရက်တောရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှုမ ောွေးမ  အဓ ကရတ ွဲ့ရ  ခ က်မ ောွေးမ ော 

ရအောက်ပါအတ ိုင်ွေး ပဖစ်သည်။ 

▪ ရစောင က်ကည ်ရလ လောခွဲ သည်  ရေရောအမ ောွေးစိုတ င ် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေးတ င် ကက  တင်မွဲရပွေးမှုန င ် ကက  တင်မွဲလ ိုက်လ  

ရကောက်ယ သည ်ပဖစ်စဉ်န စ်ခိုလ ိုွေးတ င် ရစောင က်ကည ်ရလ လောသ မ ောွေးအရေပဖင  ် ကေို့်သတ်မှုမ ောွေးမရ  ဘွဲ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောခ င ် 

ရခွဲ သည်။ တစ်ရေရောတ င်မ  ရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေးအတ င်ွေး ဝငရ်ရောက်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောခ င မ်ရခွဲ သည ် အပဖစအ်ပ က် 

တစ်ခိုရ  ခွဲ ပါသည်။  

▪ ရစောင က်ကည ်ရလ လောခ င ်ရခွဲ သည ် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေးမ ောွေး၏ ၉၆% တ င ် ကက  တင်မွဲရပွေးမှုန င  ် ကက  တင်မွဲလ ိုက်လ  

ရကောက်ယ သည ် ပဖစစ်ဉ်န စ်ခိုစလ ိုွေး၌ မွဲဆနဒရ င်မ ောွေးသည် လျှ  ွဲ့ဝ ကဆ်နဒမွဲရပွေးခ င ်ရရ  သည်။  

▪ ရစောင က်ကည ်ရလ လောခ င ်ရခွဲ သည ် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မရ င ်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေးမ ောွေး၏ ၉၄%တ င ်ကက  တင်မွဲရပွေးမှုန င ် ၉၃% ကက  တင်မွဲလ ိုက်လ  

ရကောက်ယ သည ် ပဖစစ်ဉ်န စ်ခိုစလ ိုွေး၌ ဆနဒမွဲရပွေးခွဲ သ  အောွေးလ ိုွေး၏ အမည်မ ောွေးက ို ကက  တင်မွဲဆနဒရ င်စောရင်ွေး ပ ိုစ  ၁၃ တ င် 

ရရွေးသ င်ွေးခွဲ သည်။  
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▪ ရစောင က်ကည ်ရလ လောမှု ပ ိုစ န စ်မ   ွေးစလ ိုွေးတ င် ကက ွေးမောွေးရသော ပပဿေောမ ောွေးက ို မရတ ွဲ့ရပါ။  

▪ ရစောင က်ကည ်ရလ လောခွဲ သည ် ငမ  ွဲ့ေယမ် ောွေးရ   ကက  တင်မွဲရပွေးသည ် လိုပင်ေ်ွေးစဉ်မ ောွေး၏ ၉၄% တ င ် Covid 19 က ွေးစက်မှု အနတရောယ် 

ေည်ွေးပါွေးရစရေ် န ောရခါင်ွေးစည်ွေးအသ ိုွေးပပ ပခငွ်ေး (၈၇%)၊ လက်သေိ်ု့ရဆွေးရည် အသ ိုွေးပပ ပခင်ွေး (၈၆%)၊ လ ခ ငွ်ေးခပ်ခ ောခ ောရေပခငွ်ေး (၃၄%) 

တ ိုို့က ို မွဲဆနဒရ င်မ ောွေးလ ိုက်ေောရစရေ ်ကကပ်မတ်သည်က ို ရတ ွဲ့ရပါသည်။  

▪ ရစောင က်ကည ်ရလ လောခွဲ သည ် ရပ်က က်/ရက ွေးရ ော ရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမ ောွေးတ င် ကက  တင်မွဲမ ောွေးရကောက်ယ ရောတ င် က ေ်ွေးမောရရွေးန င  ်

ပတ်သက၍် န ောရခါင်ွေးစည်ွေး (၉၄%)၊ လက်သေိ်ု့ရဆွေးရည် (၈၄%)၊ န င ် မ က်န ောကော (၃၉%)တ ိုို့က ို ရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ောွေးက 

အသ ိုွေးပပ ခွဲ သည်က ို ရတ ွဲ့ရပါသည်။ ရေရောမ ောွေး၏ ၃% တ င်သော မည်သည  ် က ေ်ွေးမောရရွေးဆ ိုင်ရော အကောအက ယ် ပစစည်ွေးမ ောွေးက ိုမ  

အသ ိုွေးမပပ ခွဲ သည်က ို ရတ ွဲ့ရပါသည်။ 

▪ ရစောင က်ကည ်ရလ လောခွဲ သည  ်  ရေရောမ ောွေးအောွေးလ ိုွေးေ ွေးပါွေး (၉၉%) တ င် က ိုယ်ပ ခ  ေ်ပမင ်မောွေးသပဖင  ် မွဲရပွေးခ င မ်ရပွဲ ပပေ်သ ောွေးရရသော 

မွဲဆနဒရ င ်တစဦ်ွေးက ိုမ  မရတ ွဲ့ရပါ။ 

▪ ရစောင က်ကည ်ရလ လောခွဲ သည  ် ရေရောမ ောွေး၏ ၁၃% တ င် ကက  တင်မွဲရပွေးရေ် လ ိုအပ်သည  ် အရ ောက်အ ောွေးမ ောွေး မပပသန ိုင်သပဖင  ်

မွဲဆနဒရ င်အေည်ွေးငယ်သည် မွဲရပွေးခ င မ်ရခွဲ ကကပါ။ 

▪ ရစောင က်ကည ်ရလ လောခွဲ ရသော ရပ်က က်န င ်ရက ွေးရ ောအိုပ်စိုမ ောွေးတ င ်အရရွေးကက ွေးရသောပစစည်ွေးမ ောွေးက ို ညဖက်တ င ်လ ိုခခ  စ ော သ မ်ွေးဆည်ွေး 

ပခင်ွေးရ  သည်က ိုရတ ွဲ့ရသည်။ 

▪ ရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမ ောွေးတ င် ကက  တင်မွဲရပွေးခွဲ သ အမ ောွေးစိုမ ော သကက်က ွေးရ ယ်အ ိုမ ောွေး၊ န ိုငင်  ဝေ ်မ်ွေးမ ောွေးန င  ် မွဲရ ိုအဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ောွေး 

ပဖစ်ကကသည်။ ကက  တင်မွဲ လ ိုက်လ ရကောက်ယ မှုတ င် ကက  တင်မွဲရပွေးခွဲ သ အမ ောွေးစိုမ ော ေောမက ေ်ွေးသ မ ောွေး၊ ရဆွေးရ ိုတကရ်ေရသ မ ောွေး 

ပဖစ်ကကသည်က ို ရတ ွဲ့ရပါသည်။ 

▪ ရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမ ောွေးတ င ်ကက  တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးန င ် ကက  တင်မွဲလ ိုက်လ ရကောက်ယ မှု န စ်ခိုလ ိုွေးတ င် မည်သည  ်ကက ွေးမောွေးရသောပပဿေောမျှ 

မရတ ွဲ့ရပါ။ 

▪ ရစောင က်ကည ရ်လ လောခွဲ သည  ် ရကောမ်ရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေးမ ောွေး၏ ၁၁% န င  ် ကက  တင်မွဲလ ိုက်လ ရကောက်ယ မှုမ ောွေး၏ ၉% တ င် မည်သည ် 

ပါတ က ိုယစ်ောွေးလ ယ်မ ောွေးက ိုမ  ကက  တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးက ို လောရရောကက်ကည ရ်ှုပခင်ွေးမရ  သည်က ို ရတ ွဲ့ရပါသည်။ လောရရောက ် ကကည ်ရှုရလ  

ရ  ရသော ပါတ မ ောွေးမ ော NLD, USDP န င ် တစ်သ ွေးပိုဂဂလ က ိုယစ်ောွေးလ ယရ်လောင်ွေးမ ောွေးပဖစက်ကသည်က ို ရတ ွဲ့ရပါသည်။ 

၄ ။ ထရ  ွေးထ က ောက ့်ြွေွဲထန ေ့ ထစ ောင ့်ကက ည  ့်ထလ လောမှု 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့ပဖစ်စဉ်တစ်ခိုလ ိုွေး၏ ပ င လ်င်ွေးပမင်သောမှု၊ အောွေးလ ိုွေးပါဝငန် ိုင်မှု၊ တောဝေယ် မှု စသည ် အရည်အရသ ွေးမ ောွေးက ို စေစတ်က  

အကွဲပဖတ်န ိုင်ရေ်အတ က် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲဆ ိုင်ရောပပည်သ ူ့လှုပ်ရ ောွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ (PACE) က ကောလတ ိုရစောင ်ကကည ် ရလ လောသ  ၁၈၈၈ ဦွေးက ို ၂၀၂၀ 

အရ  ရ  ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲက ငွ်ေးပသည ် ပပည်ေယ်န င ် တ ိုင်ွေးရေသကက ွေး ၁၄ ခိုသ ိုို့ ရစလွှတ်ခွဲ ပါသည်။ ရစောင က်ကည ်ရလ လောသ မ ောွေးသည် 

သတ်မ တ် ောွေးသည ် မွဲရ ိုမ ောွေးသ ိုို့ ေ ေက် ၅ ေောရ တ င် အရရောက်သ ောွေးကော မွဲရ ိုအပပငအ်ဆင ် အပါအဝင ် မွဲရပွေးပခငွ်ေး၊ မွဲရ ိုပ တ်ပခငွ်ေးန င ် 

မွဲရရတ ကပ်ခင်ွေး စသည  ် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့ ပဖစ်စဉ်တစ်ခိုလ ိုွေးက ို ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှု ပ ိုစ မ ောွေးအသ ိုွေးပပ ငပ ွေး 

ရစောင က်ကည ်ရလ လောမှုမ ောွေး ပပ လိုပ်ခွဲ ကကပါသည်။ ရတ ွဲ့ရ  ခ က်မ ောွေးမ ော ရအောက်ပါအတ ိုင်ွေးပဖစ်သည်။  
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၄.၁။ မွဲရံုံသှိုံေ့ထရော က့်ရှှိပခင ့်ွေး၊ မွဲရံုံအ ပြင ့်အ ဆ င ့် 

▪ ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောသ အမျောွေးစု (၉၅%) သည့် နနံက့် ၆ နော  တွေင့် မွဲရံုမျောွေးအတွေင့်ွေးသ ု   ဝင့်ထ ောက့်ခွေင ့် ရှ ခွဲ သည့်။ အထစောြ ုင့်ွေးတွေင့် 

မွဲရံုအတွေင့်ွေးသ ု  ဝင့်ထ ောက့်ကော မွဲရံုခင့်ွေးကျင့်ွေးပြင့်ဆင့်ပခင့်ွေးပြစ့်စဉ်က ု ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောမ မျောွေးပြြိုလုြ့်ခွေင ့်မ ဟု အစ  င့်ခံသ  ၅% 

ခန  ့် ရှ ခွဲ ြါသည့်။ ဝင့်ခွေင ့်မ သည ့်အဓ ကအထကကောင့်ွေးအ င့်ွေးမှော PACE အြွေွဲွဲ့ ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောသ မျောွေးက 

ပမ ြိုွဲ့နယ့်ထကော့်မရှင့်အြွေွဲွဲ့ ခွေွဲမျောွေး ံမှ ထ ောက့်ခံစောက ု မတင့်ပြန ငု့် ထသောထကကောင ့်ပြစ့်ြါသည့်။ အမှန့်တကယ့်အောွေးပြင ့် PACE 

အြွေွဲွဲ့ မှော ပြည့်ထ ောင့်စုထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှင့် ံမှ ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောခွေင ့်အသ အမှတ့်ပြြိုလွှောက ု တစ့်န ငု့်ငလုံံွေးအဆင ့်အတွေက့် 

ခွေင ့်ပြြိုချက့်  ောွေးပြ ွေးပြစ့်၍ မည့်သည ့်အသ အမှတ့်ပြြိုလွှောမှ  ြ့်မံလ ုအြ့်ပခင့်ွေးမရှ ထချ။။ ထနောက့်ြ ုင့်ွေးတွေင့်မ  ထကော့်မရှင့်အြွေွဲွဲ့ ခွေွဲမှ 

တောဝန့်ရှ သ မျောွေးနငှ ့် ည  န  င့်ွေးထဆောင့် ွေက့်မ ထကကောင ့် အောွေးလံုွေး ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောခွေင ့် ပြန့်လည့် ရှ ခွဲ ြါသည့်။  

▪ မွဲရံုမျောွေး၏ ၇၆% တွေင့် ြုံစံ ၁၃ (မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ွေး ကက ြိုတင့်မွဲစော င့်ွေး) က ု မွဲရံုအပြင့်ဘက့်တွေင့် ကြ့် ောွေးသည့်က ု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။ 

မွဲဆနဒနယ့်တွေင့်ွေး ကက ြိုတင့်မွဲထြွေးခွဲ သ မျောွေးမှော ြျမ့်ွေးမျှအောွေးပြင ့် မွဲဆနဒရှင့်အောွေးလံုွေး၏ ၁၅% ခန  ့် ရှ သည့်က ု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။ 

▪ မွဲရံုအောွေးလံုွေးန ွေးြါွေး (၉၃%) တွေင့် COVID-19 ကောကွေယ့်ထ ွေး လမ့်ွေးညွှန့်ချက့်မျောွေး သ သော င့်ရှောွေးစွေော ကြ့် ောွေးသည့်က  ု

ထတွေွဲ့ ရှ  ြါသည့်။ COVID-19 က ွေးစက့်မ က ုကောကွေယ့် န့်အတွေက့် ထဘွေးကင့်ွေးလံုပခံြိုစွေော ဆနဒမွဲထြွေးန ငု့်ထစထ ွေးအစ အမံမျောွေးအထနပြင ့် 

မွဲရံုအောွေးလံုွေးန ွေးြါွေး (၉၈%)တွေင့် လက့်သန  ့်ထဆွေး ည့်မျောွေး၊  ၉၃% တွေင့် နေှာထခါင့်ွေးစည့်ွေးမျောွေး၊ ၈၇%တွေင့် က ုယ့်အြ ချ န့်တ ုင့်ွေးတောပခင့်ွေး၊ 

၈၄%တွေင့် လ ချင့်ွေးခြ့်ခွေောခွေောထန န့် အမှတ့်အသောွေးမျောွေး၊ ၂၃% တွေင့် လက့်အ တ့်မျောွေးက ု စ မံထဆောင့် ွေက့် ောွေးသည့်က ု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။ 

သ ု   ောတွေင့် မွဲရံုအနည့်ွေးငယ့် (၇%) တွေင့်သော COVID-19 သသံယရှ သ  သ ု  မဟုတ့် က ုယ့်ြ ချ န့်ပမင ့်မောွေးသ မျောွေးအတွေက့် ဆနဒမွဲထြွေး န့် 

သ ွေးပခောွေးအခန့်ွေး သ ု  မဟုတ့် သ ွေးပခောွေးထန ော စ စဥ့် ောွေးသည့်က ု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။ 

▪ မွဲရံုမ ွေးမျောွေး၏ သံုွေးြုံနစှ့်ြုံ (၆၆%) မှော အမျ ြိုွေးသမ ွေးမျောွေး ပြစ့်ကကသည့်။   ု  အတ  မွဲထြွေးမ စတင့်ချ န့်တွေင့် မွဲရံုအတွေင့်ွေးရှ သည ့် 

မွဲရံုအြွေွဲွဲ့ဝင့်မျောွေး၏ ၆၅% မှောလည့်ွေး အမျ ြိုွေးသမ ွေးမျောွေးပြစ့်ကကသည့်က ု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။ 

▪ မွဲရံုမျောွေး၏ သံုွေးြုံတစ့်ြုံထအောက့်  (၂၈%) တွေင့်သော ဘ ွေးတြ့်ကုလောွေး  ုင့်ပြင ့်လောထသော မွဲဆနဒရှင့်မျောွေးအတွေက့် အက အည မြါဘွဲ 

လောထ ောက့် န့် လွေယ့်က သည့်က ု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။   ု  အပြင့် မွဲရံုအနည့်ွေးငယ့် (၁၃%) တွေင့်သော ဘ ွေးတြ့်ကုလောွေး  ုင့်ပြင ့်လောထသော 

မွဲဆနဒရှင့်မျောွေးအတွေက့် အဆင့်ထပြလွေယ့်က ထစ န့် ဆနဒပြြိုခန့်ွေးမျောွေး ပြင့်ဆင့် ောွေးသည့်က ု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။ 

▪ မွဲရံုအောွေးလံုွေးန ွေးြါွေး (၉၃%) တွေင့် ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲလုြ့် ုံွေးလုြ့်နည့်ွေးမျောွေးအတ ုင့်ွေး မွဲရံုမြွေင ့်လှစ့်မ ကြင့် ကက ြိုတင့်မွဲြုံွေးမျောွေး 

ထ ောက့်ရှ ထသော့်လည့်ွေး ကျန့် ၇% တွေင့်မ  မွဲထြွေးမ မစတင့်မ  ကက ြိုတင့်မွဲြုံွေးမျောွေး အချ န့်မ ထ ောက့်ရှ လောပခင့်ွေးမရှ ဟ ု

ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောသ မျောွေးက သတင့်ွေးြ ု  ကကြါသည့်။ 

▪ မွဲရံုအောွေးလံုွေးန ွေးြါွေး (၉၉%) တွေင့် မွဲရံုစတင့်ြွေင ့်လှစ့်သည ့်အချ န့်၌ မွဲထြွေး ောတွေင့် လ ုအြ့်သည ့်ြစစည့်ွေးမျောွေး အဆင့်သင ့်ရှ ထနပြ ွေး 

မွဲရံုမျောွေး၏ ၁% ထအောက့်တွေင့်သော ဆနဒမွဲြုံွေးမျောွေးနငှ ့် မွဲလက့်မှတ့်မျောွေး အြါအဝင့် ြစစည့်ွေးအချ ြိုွဲ့ လ ုအြ့်ထနသည့်က ု ထတွေွဲ့ ြါသည့်။ 

▪ မွဲရံုအမျောွေးစု (၈၄%) တွေင့် နနံက့် ၆ နော   မှ ၆:၃၀ နော  အတွေင့်ွေး မွဲထြွေးပခင့်ွေး စတင့်ခွဲ ကကြါသည့်။ 
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၄.၂။ မွဲထြွေးပခ င ့်ွေးပြစ ့်စ ဉ့် 

▪ မွဲရံုအမျောွေးစု (၉၂%) တွေင့် PACE ၏ ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောသ မျောွေး မွဲရံုအတွေင့်ွေးသ ု  ဝင့်ထ ောက့်ခွေင ့် ရှ ခွဲ ပြ ွေး 

မွဲထြွေးပခင့်ွေးပြစ့်စဉ်တစ့်ခုလံုွေးက ု မွဲရံုတွေင့်ွေး၌ထန၍ ထစောင ့်ကကည ့်ခွေင ့် ရှ ခွဲ ထသော့်လည့်ွေး မွဲရံုမျောွေး၏ ၆ % န န့်ွေးတွေင့် ပြစ့်စဉ်က  ု

မွဲရံု ပြင့်ြမှသော ထစောင ့်ကကည ့်ခွဲ  ပြ ွေး ကျန့် ၂ % န န့်ွေးတွေင့်မ  အချ ြိုွဲ့အချ န့်မျောွေးတွေင့် မွဲရံု မှ ွေက့်ထြွေးခွဲ  သည့်။ 

ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောသ မျောွေး၏ ၈၆ % က ပြစ့်စဉ်တစ့်ခုလံုွေးက ု ထစောင ့်ကကည ့်ခွေင ့် ခွဲ ပြ ွေး ၈ % က မွဲရံုတွေင့်ွေးထန ောအချ ြိုွဲ့က ုသော 

ထစောင ့်ကကည ့်ခွေင ့် ခွဲ ကကသည့်ဟ ုသတင့်ွေးြ ု  ြါသည့်။ မွဲရ ိုစညွ်ေးမ ဉ်ွေးစည်ွေးကမ်ွေးမ ောွေးအရ မွဲဆနဒရ င်မ ောွေး လ ိုခခ  စ ော မွဲရပွေးန ိုင်ရစရရွေးန င  ်

ပပင်ပငခ မွ်ေးရပခောက်မှု၊ ဖ အောွေးရပွေးမှုမ ောွေး ကငွ်ေးစငရ်စရေအ်တ က်  မွဲရ ိုတောဝေ်န င  ် မသက်ဆ ိုင်သ မ ောွေးသည် မွဲရ ိုအတ င်ွေးသ ိုို့ 

ဝင်ရရောက်ခ င ်မရ  ဟို ရဖော်ပပ ောွေးပါသည်။ PACE ၏ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ မ ောွေးက ၈၇% ရသော မွဲရ ိုမ ောွေးတ င်  မွဲရ ိုတောဝေ်န င ် 

မသက်ဆ ိုင်သ မ ောွေးက ို မရတ ွဲ့ရပါဟို သတင်ွေးပ ိုို့ခွဲ ကကငပ ွေး ရေသအောဏောပ ိုင် သ ိုို့မဟိုတ် ရ ောလ ကက ွေးမ ောွေး မွဲရ ို  ၇ % တ င်ရ  ရေခွဲ သည ်အပပင် 

ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ောွေး မွဲရ ိုမ ောွေး၏ ၃% တ င ်ရ  ရေခွဲ ကကသည်ဟို သတငွ်ေးရပွေးပ ိုို့ခွဲ ကကပါသည်။ 

▪ န ငု့်ငသံောွေးမျောွေး ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲတွေင့်ြ ုမ ုြါဝင့်လောန ငု့်ထစ န့်အတွေက့် သန  ့်ရှင့်ွေးမှန့်ကန့်တ ကျထသော မွဲစော င့်ွေးသည့် အလွေန့်အထ ွေး 

ြါထသော စ မံခန  ့်ခွေွဲမ ဆ ုင့် ော လ ုအြ့်ချက့်တစ့်ခုပြစ့်ြါသည့်။ မွဲရံုမျောွေး၏ သံုွေးြုံနစှ့်ြုံ (၆၅ %) ၌ မွဲစော င့်ွေးတွေင့်မြါဝင့်သပြင ့် 

မွဲထြွေးခွေင ့်မ သ တစ့်ဦွေးမှမရှ ဟု ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောသ မျောွေးက သတင့်ွေးထြွေးြ ု  ခွဲ ြါသည့်။ သ ု  ထသော့် မွဲရံုမျောွေး၏ သံုွေးြုံတစ့်ြုံ (၃၀%) 

တွေင့် မွဲဆနဒရှင့် အေည်ွေးငယ် (၁- ၁၀ ဦွေးကကောွေး) မွဲစော င့်ွေးတွေင့် ၎င့်ွေးတ ု  အမည့် မြါဝင့်ထသောထကကောင ့် မွဲထြွေးခွေင ့်မ ရှ ခွဲ ြါ။   ု  အတ  

PACE ၏ ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောသ မျောွေးက မွဲစော င့်ွေးတွေင့် အမည့်မြါရှ ထသော့်လည့်ွေး မွဲထြွေးခွေင ့် ရှ ခွဲ သ အထ အတွေက့်အောွေး 

ထစောင ့်ကကည ့် ောတွေင့် မွဲရံုမျောွေး၏ ၉၅% တွေင့် အမည့်မြါရှ ထသော မွဲဆနဒရငှ့်မည့်သ  က ုမျှ မွဲထြွေးခွေင ့်မပြြိုခွဲ ထကကောင့်ွေး ထတွေွဲ့ ရှ ခွဲ  ြါသည့်။ 

မွဲရံုမျောွေး၏ ၄% တွေင့် မွဲစော င့်ွေးတွေင့် အမည့်မြါသ မွဲဆနဒရှင့် အေည်ွေးငယ် (၁- ၁၀ ဦွေးကကောွေး) မွဲထြွေးခွေင ့် ရှ ခွဲ ထကကောင့်ွေး 

သတင့်ွေးထြွေးြ ု  ခွဲ ကကြါသည့်။  

▪ `ဤထ ွေွေးထကောက့်ြွေွဲသည့် COVID-19 ကြ့်ထဘွေးကောလအတွေင့်ွေး ကျင့်ွေးြထသော ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲပြစ့်ထသောထကကောင ့် ပြည့်သ မျောွေး 

ထဘွေးကင့်ွေးလံုပခံြိုစွေော ဆနဒမွဲထြွေးန ငု့်ထစထ ွေးအတွေက့် ထဆောင့် ွေက့်ကက ြိုွေးြမ့်ွေး သည့်မှော ပြည့်ထ ောင့်စုထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲထကော့်မရှင့်နငှ ့် 

မွဲရံုတောဝန့်ရှ သ မျောွေးကကံြိုထတွေွဲ့ ထသော စ န့်ထခေါ်မ ကက ွေးတစ့်ခုြင့် ပြစ့်ြါသည့်။ ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောစဉ်အတွေင့်ွေး 

က ုယ့်အြ ချ န့်ပမင ့်မောွေးထနထသောထကကောင ့် မွဲထြွေးခွေင ့်ဆံုွေးရ ံွေးခွဲ ထသော မွဲဆနဒရှင့် အနည့်ွေးငယ့်သောရှ ထကကောင့်ွေး ထတွေွဲ့ ရှ ခွဲ  ြါသည့်။ COVID-

19 ထ ောဂါက ွေးစက့်မ ကောကွေယ့်ထ ွေး အစ အမံမျောွေးအထနပြင ့် မွဲဆနဒရှင့်မျောွေးအောွေး မွဲရပွေးစဉ်ကောလအတ င်ွေး  န ောရခါင်ွေးစည်ွေးမ ောွေး 

တပ် ောွေးရစရေ် စည်ွေးကကပရ်ဆောင်ရ က်မှုမ ောွေးက ို မွဲရ ိုမ ောွေး၏ ၉၅% တ င် ရတ ွဲ့ရ  ခွဲ ရပါသည်။ ရဘွေးကငွ်ေးလ ိုခခ  မှု 

အစ အမ တစ်ခိုအရေပဖင ်  တစ်ဦွေးန င ်တစ်ဦွေး ၆ ရပခ ော၍တေ်ွေးစ ရေ် ညွှေ်ကကောွေးခ က်အတ ိုငွ်ေး မွဲရ ို ၇၂ % တ င် အခ  ေ်ပပည ် 

လ ိုက်ေောရဆောင်ရ က်ခွဲ ပါသည်။ PACE ၏ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ မ ောွေးက ၈၂ % ရသောမွဲရ ိုမ ောွေးတ င ်မွဲရ ိုဝေ် မ်ွေးမ ောွေးအောွေးလ ိုွေးသည်  

န ောရခါငွ်ေးစည်ွေးန င ် လကအ် တ်မ ောွေး အခ  ေ်ပပည ်ဝတ်ဆင ်ောွေးရကကောင်ွေး ရလ လောရတ ွဲ့ရ  ခွဲ ကကပါသည်။ 

▪ အချ န့်မ ထ ောက့်ရှ လောထသော မွဲဆနဒရှင့်မျောွေးအောွေးလံုွေး ဆနဒမွဲထြွေးြ ုင့်ခွေင ့် မဆံုွေးရ ံွေးထစ န့်အတွေက့် မွဲရံုတောဝန့်ရှ သ မျောွေးသည့် 

မွဲရံုြ တ့်သ မ့်ွေးချ န့်၌ တန့်ွေးစ ထနသ မျောွေးအောွေးလံုွေးက ု ထ ွေ ွေးထကောက့်ြွေွဲနည့်ွေးဥြထဒအ  မွဲထြွေးခွေင ့်ပြြို မည့်ပြစ့်သည့်။ 

ထစောင ့်ကကည ့်ထလ လောမ မှထတွေွဲ့ ရှ ချက့်မျောွေးအ  မွဲရံုမျောွေး၏ ၈၅% တွေင့် ညထန ၄နော  မွဲရံုြ တ့်သ မ့်ွေးချ န့်၌ တန့်ွေးစ ထနထသော 

မွဲဆနဒရှင့်တစ့်ဦွေးမှမရှ ဘွဲ မွဲရံုမျောွေး၏ ၁၅ % တွေင့် ညထန ၄နော  မွဲရံုြ တ့်သ မ့်ွေးချ န့်၌  တန့်ွေးစ ထနထသော 

မွဲဆနဒရှင့်အောွေးလုံွေးမွဲထြွေးခွေင ့် ရှ ခွဲ ကကြါသည့်။ 
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၄.၃ ။ မွဲရံုံြှိတ ့်ပခင ့်ွေးန ှင  ့် မွဲထရတ ွေက့်ပခ င ့်ွေးပြ စ ့်စ ဉ့် 

▪ မွဲရ ိုအောွေးလ ိုွေးေ ွေးပါွေး (၉၉%)တ င် ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ မ ောွေး၊ မွဲရ ိုက ိုယစ်ောွေးလ ယ်မ ောွေး၊ မ က်ပမင်သက်ရသမ ောွေးက ို မွဲရ ိုပ တ်ငပ ွေးခ  ေ် 

ရေောက်ပ ိုငွ်ေး မွဲရရတ ကမ်ှုက ို ရစောင ်ကကည ်ရလ လောန ိုင်ရေ ်မွဲရ ိုအတ ငွ်ေး ဆက်လက်ရေခ င ပ်ပ ပါသည်။  

▪ မွဲရ ိုအောွေးလ ိုွေးေ ွေးပါွေး (၉၅%)တ င် မွဲရရတ ကရ်ော၌ မွဲလက်မ တရ်ပေါ်မ  မွဲရပွေး ောွေးသည ် အမ တ်အသောွေးမ ောွေးက ို  င်ရ ောွေးစ ော ပမင်ရပါသည်။ 

▪ မွဲရ ိုအောွေးလ ိုွေးေ ွေးပါွေး (၉၉%) ၌ ပယမ်ွဲမ ောွေးဆ ိုွေးပဖတ်ရောတ င ်ရရ ွဲ့ရေောက်ည ည တ်မျှတမှု ရ  ကကသည်။  

▪ မွဲရရတ ကခ်  ေ်တ င် မွဲရ ိုမ ောွေးအောွေးလ ိုွေးေ ွေးပါွေးတ င ် ပါတ  (သ ိုို့) က ိုယ်စောွေးလ ယ်ရလောင်ွေးမ ောွေး၏ မွဲရ ိုက ိုယ်စောွေးလ ယ်မ ောွေး ရ   

သည်က ိုရတ ွဲ့ရပါသည်။  မွဲရ ိုမ ောွေး၏ ၉၁% တ င ်အမ   ွေးသောွေးေ မ ိုကရရစ အဖ ွဲွဲ့ခ  ပ်ပါတ ၏ မွဲရ ိုက ိုယစ်ောွေးလ ယ်မ ောွေးရ  ရေကကငပ ွေး၊ မွဲရ ိုမ ောွေး 

၉၂% တ င ်အပခောွေးပါတ မ ောွေး၏  မွဲရ ိုက ိုယ်စောွေးလ ယ်မ ောွေး မွဲရရတ ကမ်ှုက ို ရစောင က်ကည ်ရေခွဲ ကကသည်။ 

▪ မွဲရ ိုအောွေးလ ိုွေး ေ ွေးပါွေး (၉၈%) တ င် မွဲရရတ ကင်ပ ွေးရေောက် မွဲလက်မ တ်မ ောွေးန င ် ပ ိုစ မ ောွေးက ို ဆောလောအ တ်မ ောွေးအတ ငွ်ေးသ ိုို့ 

 ည ်ငပ ွေးခ  တ်ပ တ်ခွဲ ပါသည်။ 

▪ မွဲရ ိုအောွေးလ ိုွေးေ ွေးပါွေး (၉၄%) တ င် မွဲရရတ ကင်ပ ွေးရေောက် ပပည်သ ူ့လွှတ်ရတောန် င ် အမ   ွေးသောွေးလွှတ်ရတော်မ ောွေးအတ က် မွဲရလေ်ပ ိုစ  (ပ ိုစ  

၁၆) က ို အမ ောွေးပပည်သ ကကည ်ရှုန ိုင်ရေ် ကပ် ောွေးသည်က ို ရတ ွဲ့ရငပ ွေး မွဲရ ို ၉၃% တ င် ပပည်ေယ် သ ိုို့မဟိုတ် 

တ ိုင်ွေးရေသကက ွေးလွှတ်ရတော်အတ က် မွဲရလေ်ပ ိုစ  (ပ ိုစ  ၁၆) မ ောွေးကပ် ောွေးသည်က ိုရတ ွဲ့ရပါသည်။  

▪ မွဲရ ိုအောွေးလ ိုွေးေ ွေးပါွေး (၉၈%) တ င ်မွဲရရတ ကရ်ေစဉ ်မည်သည ် ငခ မ်ွေးရပခောကမ်ှုမ ောွေး၊ ရန ောင ယ် ကမ်ှုမ ောွေး န င  ်ဝင်ရရောက်စ က်ဖကမ်ှု မ ောွေးက ို 

မရတ ွဲ့ရရခ ။ 

▪ မွဲရ ိုအမ ောွေးစို (၉၁%)တ င ် မည်သည  ် န ိုငင် ရရွေးပါတ  (သ ိုို့) က ိုယ်စောွေးလ ယ်ရလောင်ွေး၏ မွဲရ ိုက ိုယစ်ောွေးလ ယ်မ ောွေးကမ  မွဲရရတ ကမ်ှုန င ် 

ပတ်သက်ငပ ွေး မွဲရ ိုတောဝေ်ရ  သ မ ောွေးက ို ရစောေကတက်မှုမ ောွေး ပပ လိုပသ်ည်က ို မရတ ွဲ့ရရခ ။  သ ိုို့ရသော ် မွဲရ ိုမ ောွေး၏ ၅% တ င ်

ပပည်ရ ောငစ်ိုကက  ခ ိုငရ်ရွေးန င ် ဖ  ွဲ့ငဖ  ွေးရရွေးပါတ ၊ ၆% တ င် အမ   ွေးသောွေးေ မ ိုကရရစ အဖ ွဲွဲ့ခ  ပ်၊ ၁% ရအောက်တ င် တ ိုင်ွေးရငွ်ေးသောွေးပါတ  န င  ်

၁% တ င် အပခောွေးပါတ န င ် တစ်သ ွေးပိုဂဂလက ိုယ်စောွေးလ ယရ်လောင်ွေးတ ိုို့၏ မွဲရ ိုက ိုယ်စောွေးလ ယ်မ ောွေးက ရစောေကတက်မှုမ ောွေး ရ  ကကသည်။ 

၅။ မွဲရ လဒ့်စ ောရင့်ွေးပြ ြိုစ ုံပခ င့်ွေးက ှိုံ ထ စ ောင ့်ကက ည  ့်ထလ လော ပခ င့်ွေး 

န ိုဝင်ဘောလ ၈ ရက ်မွဲရပွေးပခင်ွေးပဖစ်စဉ်ငပ ွေးဆ ိုွေးငပ ွေး မွဲရ ိုမ ောွေးပ တ်ငပ ွေးရေောက် မွဲရလေ်စောရင်ွေးပပ စိုပခင်ွေးက ို ရစောင ်ကကည ်ရလ လောန ိုင်ရေ ်ရစောင ်ကကည ် 

ရလ လောသ  ၃၀၅ ဦွေးက ို ငမ  ွဲ့ေယ်ရကော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေး ၃၀၅ ရ ိုွေးသ ိုို့ ရစလွှတ်ခွဲ ပါသည်။ ယခိုအခ  ေ်တ င် PACE အရေပဖင ် 

ကောလရ ည်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ  ၃၀၁ ရယောက်  မ  သတင်ွေးရပွေးပ ိုို့ခ က်မ ောွေး လက်ခ ရရ  ငပ ွေးပဖစ်ပါတယ်။ရစောင ်ကကည ်ရလ လောခွဲ သည ် ရေရော 

၆၂ ရေရောတ င် မွဲရလေ်စောရင်ွေးပပ စိုပခင်ွေး ပဖစစ်ဉ်မ ောွေး ယမေ်ရေို့ညတ င် အငပ ွေးသတ်န ိုင်ခွဲ ပါသည်။ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ မ ောွေးက က ေ်ရ  ရေသည ် 

ငမ  ွဲ့ေယ်မ ောွေးတ င် မွဲရလေ်စောရငွ်ေးပပ စိုပခင်ွေးပဖစ်စဉ်က ို ဆကလ်က်ရစောင ်ကကည ်လ က်ရ  ပါသည်။  

▪ ရရ   ောွေးသည ်အခ က်အလက်မ ောွေးအရ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ မ ောွေးအရေပဖင  ် ရကော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲအောွေးလ ိုွေးရ   မွဲရလေ်ပပ စိုပခငွ်ေး 

ပဖစ်စဉ်က ို ရစောင ်ကကည ်ရလ လောခ င ရ်ကကပါသည်။ သ ိုို့ရသော် ၁၈ ငမ  ွဲ့ေယ်တ င် မွဲဆနဒေယ်ပပင်ပ ကက  တငမ်ွဲမ ောွေးရရတ ကရ်ောတ င ်

မွဲရပွေး ောွေးသည ် အမ တ်အသောွေးမ ောွေးက ို  င ်င်ရ ောွေးရ ောွေးမပမငရ်တ ွဲ့ရပါဟို သတင်ွေးပ ိုို့ပါသည်။  
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▪ ပ ိုစ  ၁၆ မ  မွဲရလေ်မ ောွေးက ို ပ ိုစ  ၁၉သ ိုို့ က ွေးယ ရောတ င် အရသွေးအဖ ွဲအရပပောင်ွေးအလွဲ ပပ လိုပ်မှု အခ   ွဲ့မ လ ွဲ၍ ကက ွေးမောွေးသည ် 

အရပပောင်ွေးအလွဲပပ လိုပ်ပခင်ွေးမရ  ကကပါ။ 

▪ က ိုယ်စောွေးလ ယ်ရလောငွ်ေး၏ က ိုယ်စောွေးလ ယ်မ ောွေးက ယမေ်ရေို့မွဲရလေ်မ ောွေးစိုစည်ွေးသည ် ငမ  ွဲ့ေယရ်ကော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေးမ ောွေး အောွေးလ ိုွေး တ င် 

ရ  ရေကကပါသည်။ ၁၃ ရေရောတ င်မ  ရလေ်မ ောွေးစိုစည်ွေးသည ် ပဖစ်စဉ်အတ င်ွေး ရစောေကတက ် အပငငွ်ေးပ ောွေးမှုမ ောွေးရ  ခွဲ ကကပါသည်။ NLD 

ပါတ န င ် USDP ပါတ မ  က ိုယစ်ောွေးလ ယ်မ ောွေးက အမ ောွေးဆ ိုွေးရစောေက တက်ခွဲ ကကငပ ွေး တစ်သ ွေးပိုဂဂလက ိုယစ်ောွေးလ ယရ်လောငွ်ေးမ ောွေး 

ရစောေကတကမ်ှုမ ော ေိုတ ယအမ ောွေးဆ ိုွေးပဖစ်သည်က ို ရတ ွဲ့ရပါသည်။ 

▪ ရစောင က်ကည ်ရလ လောမှုပပ လိုပ်ခွဲ သည ်ငမ  ွဲ့ေယ်ရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲ အောွေးလ ိုွေးတ င် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲန င  ် သက်ဆ ိုင်သည  ်

အရရွေးကက ွေးပစစည်ွေးမ ောွေးပဖစ်သည ် ပ ိုစ မ ောွေး၊ ဆနဒမွဲ လက်မ တ်မ ောွေး၊ မွဲရလေ်ပ ိုစ မ ောွေးက ို လ ိုခခ  စ ောသ မ်ွေး ောွေးကကသည်က ိုရတ ွဲ့ရပါသည်။ 

လက်ရ  တ င ် ငမ  ိုို့ေယရ်ကော်မရ ငအ်ဖ ွဲွဲ့မ ောွေးတ င် မွဲရလေ်စိုစည်ွေးပခငွ်ေးလိုပ်ငေွ်ေးမ ောွေးက ို ဆက်လက်ရဆောင်ရ က်လျှက်ရ  ရော န ိုင်င ရရွေးပါတ မ ောွေး၊ 

က ိုယ်စောွေးလ ယ်ရလောငွ်ေးမ ောွေးန င ် န ိုင်င သောွေးအောွေးလ ိုွေး အရေပဖင  ် မွဲရလေ်မ ောွေး စိုစည်ွေးငပ ွေးသည်အ   ငင မ်ွေးခ မ်ွေးစ ော 

ရစောင စ်ောွေးကကရေ်လ ိုအပ်ပါသည်။ ပပည်ရ ောင်စိုရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မရ င်အရေပဖင ် ရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမ ောွေးက က ေ်ရ  ရေသည ် 

မွဲရလေ်စိုစည်ွေးပခင်ွေးလိုပ်ငေ်ွေးစဉ်မ ောွေးန င ် အပငင်ွေးပ ောွေးမှုမ ောွေးက ို ရပဖရ င်ွေးရောတ င် ပ င ်လင်ွေးပမင်သောမှု အပပည ်အဝရ  ရရွေးက ို  

အောမခ ရပွေးရေ်လ ိုအပ်ပါသည်။ 

၆။ ထစ ောင ့်ကက ည  ့်ထ လ လ ောမှုန ည ့်ွေးစ န စ ့် 

၆.၁။ ထရ ွေးထကော က့်ြွေွဲထနေ့ ထစောင  ့်ကကည ့်ထလ  လ ော ပခင ့်ွေး (န မ န ော ထရ ွေး ုံတ ့်ထစ ောင  ့်ကကည ့်ထလ  လ ော ပခ င ့်ွေးန ည့်ွေးစ န စ ့်) 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့တ င် အရ  ရ  ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲက င်ွေးပရော ေယ်ရပမမ ောွေးရ   မွဲရ ို ၄၉၈ ခို က ို ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေအ်တ က် PACE အဖ ွဲွဲ့မ  

ကောလတ ိုရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ စိုစိုရပါင်ွေး ၉၉၆ ဦွေးက ို ရေရောပဖေိ်ု့ခ  ောွေးခွဲ ပါသည်။ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့က ို စေစတ်က  

ရစောင က်ကည ်ရလ လောန ိုင်ရေ် ေမ ေောရရ ွေး ိုတ်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောပခင်ွေး Sample-Based-Observation (SBO) ေည်ွေးစေစ်က ို အသ ိုွေးပပ  

ခွဲ ပါသည်။ ေမ ေောရရ ွေး ိုတ်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှုဆ ိုသည်မ ော  တ က ခ ိုင်မောသည ် စောရင်ွေးအင်ွေးပညောဆ ိုငရ်ော စည်ွေးမ ဉ်ွေးဥပရေသ မ ောွေးန င  ်

သတင်ွေးအခ က်အလကေ်ည်ွေးပညောက ို အသ ိုွေးပပ ငပ ွေး ကကောွေးပဖတ်ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲက င်ွေးပသည ် မွဲဆနဒေယ်ရပမမ ောွေးက ို က ိုယ်စောွေးပပ ရသော 

ေမ ေောမွဲရ ိုမ ောွေးက ို ရရ ွေး ိုတ်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသည ် ေည်ွေးစေစ်ပဖစသ်ည်။ ဤေည်ွေးစေစ်တ င် မွဲရပွေးပခငွ်ေး န င ်မွဲရရတ ကသ်ည ် ပဖစ်စဉ်မ ောွေး 

န င ်ပတ်သက်၍ အခ  ေ်န င တ်ရပပွေးည  တ က ရသခ ောရသော အခ က်အလက်မ ောွေးက ို ရယ ရေ်ေည်ွေးလမ်ွေးလည်ွေး ပါဝင်ပါသည်။ 

ေမ ေောရရ ွေး ိုတ်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောပခင်ွေး (SBO) ေည်ွေးစေစ်အရ ယခိုရရ ွေးရကောက်ပ ွဲတ င် မွဲဆနဒေယရ်ပမအောွေးလ ိုွေးရ   မွဲရ ိုအောွေးလ ိုွေးက ို 

က ိုယ်စောွေးပပ န ိုင်သည ် ေမ ေောမွဲရ ို ၄၉၈ ခိုက ို က ပေ်ွေးေည်ွေးပဖင ်ရရ ွေး ိုတ်ခွဲ ငပ ွေး ကောလတ ိုရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ မ ောွေး ရစလွှတ်ခွဲ ပါသည်။   ိုို့အပပင် 

PACE အဖ ွဲွဲ့သည် န ိုင်င ရရွေးအရပဖည ်စ က်ရလ လောမှု ပပ လိုပ်ရေ်အတ က် ကောလတ ိုရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ  ၈၈၆ ဦွေးက ို မွဲရ ို ၄၆၃ ခိုသ ိုို့ 

လည်ွေးအပ ို ပရ်ဆောင်ွေးရစလွှတ်ခွဲ ပါသည်။  

ရစောင က်ကည ်ရလ လောသ မ ောွေးသည် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲမ ောွေးက င်ွေးပသည ် န ိုဝငဘ်ောလ ၈ ရကတ် င် သတမ် တ် ောွေးသည ် မွဲရ ိုမ ောွေးသ ိုို့ ေ ေက် ၅ 

ေောရ အရရောက်သ ောွေးငပ ွေး မွဲရ ိုမ ောွေးမဖ င လ် စ်မ  မွဲရ ိုမ ောွေးအောွေးပပင်ဆငပ်ခငွ်ေး၊   ိုို့ရေောက် မွဲရပွေးပခင်ွေး၊ မွဲရရတ ကပ်ခင်ွေး၊ မွဲရလေ်မ ောွေး  ိုတ်ပပေ် 

ရကကညောပခငွ်ေးန င  ် ရလေမ် ောွေးက ိုမွဲရ ိုတ င်ကပ် ောွေးပခင်ွေး စသည ်ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရေို့ ပဖစစ်ဉ်တစ်ခိုလ ိုွေးက ို ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရစပါသည်။ 

ရစောင က်ကည ်ရလ လောရေစဉ် ရတ ွဲ့ရ  ခ က်မ ောွေးက ို  ရေ်ကိုေ်ငမ  ွဲ့ရ   အခ က်အလက်စင်တော (Data Center) သ ိုို့ သတ်မ တ် ောွေးရသော အခ  ေ်မ ောွေး 
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အတ ိုင်ွေး ၅ ကက မ ် SMS ရပွေးပ ိုို့ငပ ွေး ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှုမ  ရတ ွဲ့ရ  ခ က်မ ောွေးက ို  အစ ရင်ခ ကကပါသည်။ ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှုမ  အေည်ွေးဆ ိုွေး 

အခ က်အလက ်၃၀,၈၀၀ ခေိ်ု့ က ို အခ က်အလက်စင်တောသ ိုို့ရပွေးပ ိုို့ကော  ဆေ်ွေးစစ်ရလ လောမှုမ ောွေးပပ လိုပ်န ိုင်ခွဲ ပါသည်။  

၆.၂။ မွဲရ လဒ့်စ ုံစ ည့်ွေးပခ င ့်ွေးန ှင  ့် မွဲဆ န ဒနယ ့်တ ွေင ့်ွေးကကှိြို တင ့်မွဲထစ ောင  ့်ကကည ့်ထလ  လ ော ပခ င ့်ွေး 

PACE အဖ ွဲွဲ့က မွဲရလေ်မ ောွေးစိုရပါင်ွေးသည ် ပဖစ်စဉ်က ို ရလ လောန ိုင်ရေ ် ကောလရ ည်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ  ၃၀၅ ဦွေးက ို ငမ  ွဲ့ေယ ် ၃၀၅ ခိုသ ိုို့ 

ရစလွှတ်ခွဲ ပါသည်။ မွဲရလေ်မ ောွေးစိုရပါင်ွေးပခင်ွေးလိုပ်ငေွ်ေးစဉ်တစ်ခိုလ ိုွေးက ိုရလ လောန ိုင်ရေ် ကောလရ ည်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ မ ောွေးက ို 

ငမ  ွဲ့ေယ်ရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေးမ ောွေးသ ိုို့ န ိုဝင်ဘောလ ၈ ရက်ရေို့တ င် ရေို့လည် ၃ွေး၃၀ ေောရ  အရရောက်သ ောွေးကော မွဲရလေ်စိုရပါင်ွေးပခင်ွေးပဖစ်စဉ်က ို 

ရစောင က်ကည ် ရလ လောရစပါသည်။ အကယ်၍ မွဲရလေ်စိုရပါင်ွေးပခင်ွေးလိုပ်ငေွ်ေးမ ောွေး န ိုဝင်ဘောလ ၈ ရက်တ င ်မငပ ွေးစ ွေးပါက န ိုဝင်ဘောလ ၉ ရကတ် င် 

ဆက်လက်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောရေ် ညွှေ်ကကောွေး ောွေးပါသည်။  

ရပ်က က်န င ် ရက ွေးရ ောအိုပစ်ို ရကောမ်ရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ိုွေးမ ောွေးတ င်ပပ လိုပ်သည ် မွဲဆနဒေယတ် င်ွေးကက  တင်မွဲရပွေးပခငွ်ေးပဖစ်စဉ်က ို ရစောင က်ကည ်ရလ လော 

န ိုင်ရေ် အတ က ်PACE အဖ ွဲွဲ့က ကောလရ ည်ရစောင ်ကကည ်ရလ လောသ  ၃၀၅ ဦွေးက ို မွဲဆနဒေယ် ၃၀၅ ခို သ ိုို့ ရစလွှတ်ကော ရပ်က က်/ရက ွေးရ ောအိုပ်စို 

ရကော်မရ င်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမ ောွေးတ င ် ပပ လိုပ်သည ် ကက  တငမ်ွဲရပွေးပခငွ်ေးန င  ်မွဲဆနဒေယ်အတ ငွ်ေးလ ိုက်လ ရကောက်ယ သည ် ကက  တင်မွဲရပွေးပခင်ွေးလိုပင်ေ်ွေးစဉ် ၂ 

ခိုလ ိုွေးက ို ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှု ပပ လိုပ်ခွဲ ပါသည်။ အဓ ကအောွေးပဖင  ် န ိုဝင်ဘောလ ၈ ရက်န င  ် ၉ ရက်ရေို့မ ောွေးတ င်ပပ လိုပ်သည ် ကက  တင်မွဲ 

ရပွေးပခင်ွေးက ိုသော ရစောင ်ကကည ်ရလ လောမှုပပ လိုပ်ခွဲ ပါသည်။ 

ထ ရ ွေးထ ကောက ့်ြွေွဲဆှိုံင့်ရ ောပြည့်သ ူ့လှုြ့်ရှော ွေးမှုအြွေွဲွေ့ (P eople’ s Alliance for Credible Elections - PACE) သည် အစ ိုွေးရမဟိုတရ်သော လ တလ်ပ်ငပ ွေး အမ  အခ ို 

ကင်ွေးသည်  ပပညတ် င်ွေးရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောင် ကကည် ရလ လောရရွေး အရပဘ်က်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးတစ်ဖ ွဲွဲ့ ပဖစ်သည။် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲပဖစ်စဉ်တ င် ပပညသ် ပပညသ်ောွေးမ ောွေး၏ 

အခ င် အရရွေးက ို ကောက ယ်ပခင်ွေးန င်  ၎င်ွေးတ ိုို့ က ိုယ်တ ိုင ် ပါဝင်လှုပ်ရ ောွေးလောရရွေးတ ိုို့က ို ပမ င် တင်ပခင်ွေးပဖင်  ပမေ်မောန ိုင်င တ င် ေ မ ိုကရရစ  အင်စတ က  ွေးရ င်ွေးမ ောွေး 

ပ ိုမ ိုအောွေးရကောင်ွေးခ ိုငမ်ောလောရရွေးက ို ရည်မ ေွ်ေးကော ၂၀၁၄ ခိုန စ်တ င် စတင်တညရ် ောငခ်ွဲ ပါသည်။ ရရ ွေးရကောကပ် ွဲပဖစ်စဉ် တစ်ခိုလ ိုွေးက ို တစ ိုက်မတမ်တ ်ရလ လောငပ ွေး၊ 

ပပညသ် ပပညသ်ောွေးအောွေးလ ိုွေး ပါဝငန် ိုင်မှု၊ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲပဖစစ်ဉ ်ပ င် လင်ွေးပမင်သောမှုန င ် တောဝေ်ခ မှုတ ိုို့က ို ပမ င တ်င်ရေအ်တ က် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲန င်  ပပညသ် ူ့ေ တ ဆ ိုင်ရော 

အသ ပညောရပွေး လိုပ်ငေ်ွေး၊ ရရ ွေးရကောကပ် ွဲရစောင် ကကည်  ရလ လောရရွေးလိုပ်ငေ်ွေးန င်  ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲပပ ပပင်ရပပောင်ွေးလွဲရရွေးဆ ိုင်ရော လိုပ်ငေ်ွေးတ ိုို့က ို အဓ က ောွေး 

ရဆောင်ရ က်ပါသည်။ 

လ ူ့အခ င် အရရွေးက ို တေ်ဖ ိုွေး ောွေးငပ ွေး လိုပ်ငေ်ွေးမ ောွေးရဆောင်ရ က်ရောတ င် အပပညပ်ပညဆ် ိုင်ရော လ ူ့အခ င် အရရွေး ရကကညောစောတမ်ွေးပါ ပပဋ္ဌောေ်ွေးခ က်မ ောွေးန င ် အည  လ မ   ွေး၊ 

ဘောသော၊ က ောွေး-မ ခ ွဲပခောွေးမှုမရ  ရစပွဲ ရဆောင်ရ ကလ် က်ရ  ပါသည်။   ိုို့ပပင် န ိုငင် န င ် ေယေ် မ တရ်ပါင်ွေး (၈၉) ခိုမ  ဘက်မလ ိုက်သည်  

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောင် ကကည် ရလ လောရရွေး အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးရပါင်ွေး (၂၅၁) က သရဘောတ  လက်မ တ်ရရွေး  ိုွေး ောွေးသည်  "ဘက်မလ ိုက်ရသော 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောင် ကကည် ရလ လောရရွေးအဖ ွဲွဲ့မ ောွေး လ ိုက်ေောရမည်  ကမဘောလ ိုွေးဆ ိုင်ရော ရကကညောစောတမ်ွေး (Declaration of Global Principles for Nonpartisan 

Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations)”4 က ို ၂၀၁၄ ခိုန စ်တ င် ပါဝင် လက်မ တ်ရရွေး  ိုွေးခွဲ ငပ ွေး GNDEM (the Global Network 

of Domestic Election Monitors) ၏ အဖ ွဲွဲ့ဝင် လညွ်ေးပဖစ်ပါသည်။ 

အရသွေးစ တ်သ ရ  လ ိုပါက www.pacemyanmar.org 

ဆက်သ ယ်ရေ်။ ။ ထ နပခည့်၊ ၀ ၉ ၇၉၇၉၆၉၆၉၄၊ neichiminn@pacemyanmar.org 

  အမ တ ်၁၄၊ စ ရ ပင်င မ် ၅ လမ်ွေး၊ ကမောရ တ်ငမ  ွဲ့ေယ၊် ရေက်ိုေ ်

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