နယူးမြန်ြာဖ ာင်ဖ ူးရှငူး်
(NEW MYANMAR FOUNDATION)

ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီအဆင်ဆ
့် င်ဖ
့် ရူးဖကာက်ပွဲ
ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာဖရူး ကနဦူးအစီရင်ခံစာ
(ထုတ်မပန်ချက်အြှတ် - ၁/၂၀၁၉)
(၂၀၁၉) ခုနစ
ှ ်၊ ဧမပီလ (၂) ရက် (အင်္ဂ ါဖန)့်
(၁၃၈၀) မပည့််နစ
ှ ်၊ တဖပါင်ူးလမပည့််ဖကျာ် (၁၃) ရက်ဖန ့်

ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်တင် (၂၀၁၉) ခုနစ
ှ ်၊ ြတ်လ (၃၁) ရက်ဖန(တနင်္ဂ
ဖနဖန)၌
ြို့ တာ်
့်
့် ကျင်ူးပမပ လုပ်ခွဲ့်ဖသာ ရန်ကုနမ် ြ ဖ
စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီအဆင်ဆ
့် င်ဖ
့် ရူးဖကာက်ပွဲသည် ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်ရှ စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီြျာူး၏
တ
ု ယအကကြ်ဖကာ်ြတီသက်တြ်ူးအတက်

ဖကာ်ြတီအ ွဲြို့ဝင်ြျာူးကု

တစ်စတ်တစ်ပုငူး် အာူးမ င့််

ဖရူးဖကာက်

တင်ဖမြာက်ဖသာ ဖ သနတရဖရူးဖကာက်ပွဲတစ်ခုမ စ်သည်။ ပထြအကကြ် ဖကာ်ြတီသက်တြ်ူးအတက်ဖရူးဖကာက်ပွဲ
ကု (၂၀၁၄) ခုနစ
ှ ်၊ ဇ
ီ င်ဘာလ (၂၇) ရက်ဖနတ
ြို့ တာ်စည်ပင်သာယာ
့် င် ကျင်ူးပမပ လုပ်ခွဲ့်မပီူးဖနာက်ပုငူး် တင် ရန်ကုနမ် ြ ဖ
ဖရူးဥပဖ ၊

ဖရူးဖကာက်တင်ဖမြာက်မခင်ူးဆုငရ
် ာနည်ူးဥပဖ ြျာူးမပဋ္ဌာန်ူးမပင်ဆင်ခွဲ့်ကာ

တ
ု ယအကကြ်ဖကာ်ြတီ

သက်တြ်ူးအတက် ယခုဖရူးဖကာက်ပွဲအာူးကျင်ူးပမခင်ူးမ စ်သည်။
ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီအဆင်ဆ
့် င်ဖ
့် ရူးဖကာက်ပွဲသည် ဖကာ်ြတီအဆင့်် (၂) ဆင်မ့် စ်ဖသာ
မြ ဖ
ြို့ တာ်အဆင်ရ
ှ ့်် မြ ြို့နယ်အဆင်ရ
့် ှ ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီတစ်ရပ်နင
့် ှ မြ ြို့နယ်စည်ပင်သာယာ
ဖရူးဖကာ်ြတီ (၃၃) ရပ်အတက် တစ်မပ င်နက်တည်ူးကျင်ူးပမပ လုပ်ခွဲ့်သည်။ ဖရူးဖကာက်ပွဲတင် ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်
စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီအတက် (၆) ဦူး1နှင့်် မြ ြို့နယ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီအတက် ဥကကဋ္ဌ၊ အ ွဲြို့ဝင်(၁)နှင့််
အ ွဲြို့ဝင်(၂) ဖနရာြျာူးအတက် ဖနရာအလုက် (၃) ဦူးမ င်၊့် မြ ြို့နယ်အာူးလံုူးအတက်2စုစုဖပါင်ူး (၉၉) ဖနရာ၊ ဖကာ်ြတီ
အဆင်ဆ
ြို့ တာ်ရှြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူးြှ ြွဲဖပူးဖရူးချယ်ရမခင်ူးမ စ်သည်။
့် င်အ
့် တက် စုစုဖပါင်ူး (၁၀၅) ဖနရာကု ရန်ကုနမ် ြ ဖ

1

ရန်ကန
ု မ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဥပဖ (၂၀၁၈) အရ ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီတင် အ ွဲြို့ဝင်စစ
ု ုဖပါင်ူး (၁၁) ဦူးရှရာ၊

မပည်သြှဖရူးဖကာက်တင်ဖမြာက်ခင်ရ
ု ့် ြတ
ှ စ်ဥူးီ ြှာ တ
ု ယမြ ဖ
ြို့ တာ်ဝန်မ စ်လာြည်မ စ်သည်။
့် သ (၆) ဦူးရှမပီူး၊ ၄င်ူးတထွဲ
2

ရန်ကန
ု တ
် ုငူး် ဖ သကကီူးတင် မြ န
ြို့ ယ်စုစဖ
ု ပါင်ူး (၄၅) မြ ြို့နယ်ရရာ၊
ှ
ရန်ကန
ု မ် ြ ြို့ဖတာ်နယ်နြတ်အတင်ူးရှ မြ န
ြို့ ယ် (၃၃) သာ ယခုဖရူးဖကာက်ပတ
ွဲ င်

အကကံ ူးဝင်မပီူး၊ ကျန်မြ ြို့နယ် (၁၂) မြ ြို့နယ်ြပါဝင်ဖပ။

ကနဦူးအဖနမ င်တ
ှ ်၊ ြတ်လ (၃၁) ရက်ဖနတ
် ာြွဲဆနဒနယ်ြျာူး၊ မြ ြို့နယ်ြျာူးတင်
့် င်မပရလျှင် (၂၀၁၉) ခုနစ
့် င် သက်ဆုငရ
တမပ င်နက်တည်ူးကျင်ူးပမပ လုပ်ခွဲ့်ဖသာ ရန်ကုနမ် ြ ဖ
ြို့ တာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီအဆင်ဆ
့် င်ဖ
့် ရူးဖကာက်ပွဲသည်
မြန်ြာနင
ု င
် ၏
ံ ဖ သနတရဖရူးဖကာက်ပွဲြျာူးနှင့်် ဖ သနတရ ြ
ီ က
ု ဖရစီအတက် ြျာူးစာအဖရူးကကီူးဖသာ ဖမခလှြ်ူးတစ်ရပ်
မ စ်ဖသာ်လည်ူး၊
ဖ ာ်ရာ၌

ထဖရာက်ဖအာင်မြင်သည့််ဖရူးဖကာက်ပွဲတစ်ရပ်မ စ်ဖပေါ်လာဖစရန်

စန်ဖခေါ်ြှုြျာူးလည်ူး

ရှလာခွဲ့်သည်။

မခံ ငံသ
ု ုူးံ သပ်ရလျှင်

လက်ဖတြို့အဖကာင်အထည်

ဤဖရူးဖကာက်ပွဲြျာူး၌

ြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူး၏

စတ်ပါဝင်စာူးြှုနည်ူးပါူးခွဲ့်မပီူး၊ ဖရူးဖကာက်ပွဲလုပ်ငန်ူးစဥ်ြျာူးအာူး ကက တင်မပင်ဆင်ြှုဆုငရ
် ာ အာူးနည်ူးချက်အချ ြို့ နှင့််
ကျင်ူးပမပီူးစီူးခွဲ့်သည်။ New Myanmar Foundation (NMF) အ ွဲြို့သည် ဖရူးဖကာက်ပွဲကျင်ူးပသည့််မြ ြို့နယ်ြျာူးတင်
ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသသံုူးရာဖကျာ်ကဖ
ု နရာချထာူးခွဲ့်ရာ

၄င်ူးတြှ
ု ့်

ဖရူးဖကာက်ပွဲဖနအစီ
့် ရင်ခံစာ

အဖစာင်ဖရစုစုဖပါင်ူး (၁,၀၃၀) ဖစာင်ကု ဖပူးပခွဲ
ု ့် ့်ကကသည်။ အဆုပါအစီရင်ခံစာြျာူးအရ အမငင်ူးပာူးြှုအချ ြို့ နှင့််
ြွဲဖပူးခင်ြ
့် ရဘွဲ မပန်သာူးရသအချ ြို့ ရှခွဲ့်ဖသာ်လည်ူး၊ ဖရူးဖကာက်ပွဲဖနလု
့် ပ်ငန်ူးစဥ်ြျာူးအာူးအကွဲမ တ်ရာတင် (၉၅%)
ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖကာင်ူးြန်သည်ဟုဆုကကသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာသည် ဖရူးဖကာက်ပွဲဖနဖတ
့် ြို့ ရှချက်ြျာူးကု အဓကထာူး
အကျဥ်ူးချ ပ်၍၊ မခံ ငံသ
ု ုူးံ သပ်၊ တင်မပထာူးမခင်ူး မ စ်သည်။

ဖရူးဖကာက်ပွဲလုပ်ငန်ူးစဥ်ြျာူးကု ဖစာငက့်် ကည်ဖ
့် လ့်လာမခင်ူး
ဖရူးဖကာက်ပွဲအကက ကာလအဖမခအဖန
ကာလရှည်ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသ (၁၂) ဦူးြှ ဖရူးဖကာက်ပွဲဖနြတ
် ီ ြတ်လ (၂၅) ရက်ဖနြှ့် (၃၀) ရက်ဖနအထ
့် ုငြ
့်
ဖရူးဖကာက်ပွဲအဖမခအဖနအာူးဖလ့်လာခွဲ့်ရာ ဖအာက်ပါအတုငူး် ဖတြို့ ရှရသည်။

ရရွေးရကောက်ပွဲ ဆင
ို ရ
် ောဥပရေမူရ ောင်
မခံ ငံသ
ု ုူးံ သပ်ရလျှင် ပထြအကကြ်ဖကာ်ြတီသက်တြ်ူးအမပီူး၊ (၂၀၁၈) ခုနစ
ှ ်၊ ဇန်လ (၂၈) ရက်ဖနတ
့် င် အသစ်ထပ်ြံ
မပဋ္ဌာန်ူးခွဲ့်ဖသာ ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဥပဖ ၊ ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီအဆင်ဆ
့် င့််
ဖရူးဖကာက်တင်ဖမြာက်မခင်ူးဆုငရ
် ာနည်ူးဥပဖ ြျာူးအရ ပုြုဖကာင်ူးြန်သည့်် ဖ သနတရဖရူးဖကာက်ပွဲဆုငရ
် ာဥပဖ
ြဖဘာင်တစ်ခုမ စ်လာခွဲ့်သည်။ အဆုပါဥပဖ ၊ နည်ူးဥပဖ ြျာူးအရ ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီ
(YCDC) ၏ ွဲြို့စည်ူးပံုအာူး တုငူး် ဖ သကကီူးအဆင်အ
ု ပါင်ူး
့် ဖနမ င့်် မပန်လည်မပင်ဆင်ခွဲ့်မပီူး ဖကာ်ြတီဝင်ဦူးဖရဖနရာစုစဖ
(၁၁) ရှလာခွဲ့်ကာ၊ မပည်သြှဖရူးဖကာက်တင်ဖမြာက်ခင်ရ
် ဆင့်် စည်ပင်
့် သ (၆) ဦူးအထရှလာခွဲ့်သည်။ (ယခင် ခရု ငအ
သာယာဖရူးဖကာ်ြတီကု ပယ် ျက်ခွဲ့်သည်။) ယင်ူးအတက် ဖကာ်ြတီဝင် (၆) ဦူးကုဖရူးဖကာက်တင်ဖမြာက်ရန်
ြွဲဆနဒနယ် (၆) ခုသတ်ြှတ်ရြည်မ စ်မပီူး၊ ြွဲဆနဒတစ်ခုလျှင် အနင
ု ရ
် သအကုနယ
် ဖရူးဖကာက်ပွဲစနစ်မ င့်် အနင
ု ရ
်
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ကုယ်စာူးလှယ်တစ်ဦူးစီတက်လာြည်မ စ်၍ ၄င်ူးတထွဲ
ု ့် ြှ တစ်ဦူးြှာ

တ
ု ယမြ ဖ
ြို့ တာ်ဝန် (ဖကာ်ြတီ၏ တ
ု ယဥကကဋ္ဌ)

မ စ်လာြည်မ စ်သည်။3 မြ ြို့ဖတာ်ြွဲဆနဒနယ်ြျာူး၏ ြွဲဆနဒနယ် နယ်နြတ်သတ်ြှတ်ရန် လုပ်ငန်ူးစဥ်တစ်ခုသတ်ြှတ်
ထာူးမပီူး၊ ဖရူးဖကာက်ပွဲဖကာ်ြရှငြ
် ှ ဖဆာင်ရက်ရသည်။ မြ ြို့နယ်အဆင်ရ
့် ှ မြ ြို့နယ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီတင်
အ ွဲြို့ဝင်စုစုဖပါင်ူး (၅) ဦူးရှမပီူး၊ မြ ြို့နယ်(ြွဲဆနဒနယ်)တစ်ခုတင် ဥကကဋ္ဌဖနရာ၊ အ ွဲြို့ဝင် (၁) ဖနရာ၊ အ ွဲြို့ဝင် (၂) ဖနရာြျာူး
အတက် ြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူးြှ ြွဲဖပူးဖရူးချယ်ရသည်။
ဥပဖ ြဖဘာင်အသစ်အရ

ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူး(ကယ
ု ်စာူးလှယဖ
် လာင်ူး)အရည်အချင်ူးသတ်ြှတခ
် ျက်ြျာူးတင်

အသက်အရယ်သတ်ြှတ်ချက်မ စ်သည့်် အသက် (၂၅) နှစ်မ င့်် ဝင်ဖရာက်ယှဥ်မပ င်ခင်ရ
့် ှလာမခင်ူးဖကကာင့်် လငယ်ြျာူး
အတက် ဖရူးဖကာက်ပွဲတင်ဝင်ဖရာက်ယှဥ်မပ င်နင
ု ြ
် ည့်် လြ်ူးစတစ်ခုမ စ်ခွဲ့်သည်။ ထအမပင်
ု ့်
အသက် (၁၈) နှစ်မပည့််မပီူး
သြျာူး ြွဲဖပူးခင်ရ
ု င
် ရ
ံ ှဖ သနတရဖရူးဖကာက်ပွဲတစ်ရပ်အတက် ပြ
ု ုဖကာင်ူးြန်ဖသာ အလာူးအလာ
့် ရှလာမပီူး မြန်ြာနင
ြျာူး ရှလာခွဲ့်သည်။ ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူးတစ်ဦူးအတက် ၄င်ူးဖနထုငရ
် ာြွဲဆနဒနယ် သြဟု
ု ့် တ် မြ ြို့နယ်တစ်ခုတင်သာ
ဝင်ဖရာက်ယှဥ်မပ င်ခင်ရ
ု ့် တ် မြ ြို့နယ်ဖမပာင်ူးလွဲ၍ ဝင်ဖရာက်ယဥ
ှ ်မပ င်ခင်ြ
့် ှမပီူး၊ ြွဲဆနဒနယ် သြဟု
့် ရှဖပ။

ရရွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင4် ၏ စီမံရဆောင်ရက်မှု
ဖရူးဖကာက်ပွဲစီြံအုပ်ချ ပ်ြှုအ ွဲြို့အဖနမ င့််

မြ ဖ
ြို့ တာ်အဆင်တ
့် င်

ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီ

အဆင်ဆ
် င
ှ ့်် မြ ြို့နယ်အဆင်ဖ
်
ွဲြို့ ခွဲြျာူး၊ ရပ်ကက်/ဖကျူးရာအုပ်စု
့် င်ဖ
့် ရူးဖကာက်ပွဲဖကာ်ြရှငန
့် ရူးဖကာက်ပွဲဖကာ်ြရှငအ
ဖရူးဖကာက်ပွဲဖကာ်ြရှငအ
်
ွဲြို့ ခွဲြျာူး

ရှ ကကသည်။

မြ န
ြို့ ယ်ဖရူးဖကာက်ပွဲဖကာ်ြရှငအ
်
ွဲြို့ ခွဲသည်

ဖရူးဖကာက်ပွဲ

ဖကာ်ြရှငြ
် ှပချဖသာ
ု ့်
ြွဲရု ံလုပ်ငန်ူးဆုငရ
် ာသင်တန်ူးြျာူးကု ကနဦူးတက်ဖရာက်ကကရမပီူး၊ ရပ်/ဖကျူးအဆင်ဖ
့် ကာ်ြရှင်
အ ွဲြို့ဝင်ြျာူးကု သင်တန်ူးြျာူးမပန်လည်ပချရသည်
ု ့်
။ ြွဲရု ံြူးသင်တန်ူးြျာူးကု မြ ြို့နယ်/ြွဲဆနဒနယ်ြျာူးတင် ဖဆာင်ရက်ခွဲ့်
သည်ကုဖတြို့ ရှရဖသာ်လည်ူး၊ အဆုပါသင်တန်ူးြျာူးအာူး ပြ
ု ုထဖရာက်စာ င်လ
ု ရ
် န် လုအပ်ချက်ြျာူး
့် ှစ်သင်ကကာူးဖပူးနင
ရှဖနနင
ု သ
် ည်ဟု သံုူးသပ်ချက်ြျာူးရရှခွဲ့်သည်။

မွဲဆန္ဒရှငစ
် ောရင်ွေးပပြုစိုပြင်ွေးန္ှင ့်် မွဲစောရင်ွေးရ ကညောပြင်ွေး
ကာလရှည်ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသြျာူးအဖနမ င့်် ြွဲဆနဒရှငစ
် ာရင်ူးမပ စုမခင်ူးနှငပ
့်် တ်သက်၍ စုူးရြ်ပပန်ြှု
ြျာူးစာရှခွဲ့်သည်။

ြွဲဆနဒရှငစ
် ာရင်ူးမပ စုမခင်ူးလုပ်ငန်ူးစဥ်၏ပင်လ
့် င်ူးမြင်သာြှုအဖပေါ်ဖြူးခန်ူးြျာူး

နည်ူးပညာပုငူး် ဆုငရ
် ာလုအပ်ချက်ြျာူး
3

ရှဖနနင
ု သ
် ည်ဟု

သံုူးသပ်ြှုြျာူး

ရှခွဲ့်သည်။

ရှဖနကကမပီူး၊

တစ်အြ်တက်ဆင်ူးစနစ်

မပည်ဖထာင်စအ
ု ဆင်ဥ
ု င
် ဖ
ံ တာ်ဖအူးချြ်ူးသာယာဖရူးနှင ့်် ံြို့ မ ူးဖရူးဖကာင်စီဥပဖ အြှတ် ၁၆/၂၀၁၀၊ တုငူး် ဖ သကကီူး
့် ပဖ တစ်ခုမ စ်သည့်် နင

သြဟု
ု ့် တ် မပည်နယ်အစုူးရအ ွဲြို့ ဥပဖ ၊ ပု ြ
် ၆၀။ အရ မြ ြို့ဖတာ်ဝန် (ဖကာ်ြတီ၏ဥကကဋ္ဌ)ကု နင
ု င
် ဖ
ံ တာ်သြမတြှ တာဝန်ဖပူးအပ်သည်။
4

ရန်ကန
ု မ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီအဆင်ဆ
ွဲ ကာ်ြရှင ်
့် င်ဖ
့် ရူးဖကာက်ပဖ
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(ရှ/ဖကာက်စနစ်)မ င့်် ဖကာက်ယမခင်ူး၊ အြ်ဖထာင်စုစာရင်ူး (သြဟု
ု ့် တ် ယာယီအြ်ဖထာင်စုစာရင်ူး)မ င့်် ဖကာက်ယ
မခင်ူးြျာူးစသည့်် ဖရူးဖကာက်တင်ဖမြာက်မခင်ူးဆုငရ
် ာနည်ူးဥပဖ 5ပါ မပဋ္ဌာန်ူးချက်ြျာူးအတုငူး် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်
ဖဆာင်ရက်ရာတင် ရှု ပ်ဖထူးြှုြျာူးရှနင
ု သ
် ည့််အမပင်၊ ယင်ူးနည်ူးဥပဖ ပါ သက်ဖသအဖထာက်အထာူးြျာူးရရှရန် လုပ်
ဖဆာင်နင
ု သ
် ည့်် ြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူး အလန်နည်ူးပါူးခွဲ့်သည်ဟု သံူးု သပ်ြှုြျာူး ရှခွဲ့်သည်။
ြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူးနှင့်် ဖတဆ
ြို့ ုဖ
ံ ြူးမြန်ူးချက်ြျာူးအရ ြွဲဆနဒရှငစ
် ာရင်ူး ကပ်ထာူးဖကကညာချန်တင် သာူးဖရာက်စစ် ဖဆူးသနှင့််
အထက်ဖ ာ်မပပါ သက်ဖသအဖထာက်အထာူးရရှရန် ကက ူးပြ်ူးဖဆာင်ရက်သ ြျာူးစာနည်ူးပါူးခွဲ့်သည်ဟု အစီရင်ခံစာ
ဖပူးပမခင်
ု ့် ူးြျာူး ရှခွဲ့်သည်။

မွဲဆန္ဒရှငသ
် တင်ွေးအြျက်အလက်
ြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူးအဖနမ င့််

စည်ပင်ဖရူးဖကာက်ပွဲအာူး

ဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာသြျာူး၏သံုူးသပ်ချက်ြျာူးရှခွဲ့်မပီူး၊

စတ်ပါဝင်စာူးြှုနည်ူးပါူးသည်ဟု

ကာလရှည်ဖရူးဖကာက်ပွဲ

စည်ပင်ဖရူးဖကာက်ပွဲကသ
ွဲ့် ု ့် ဖ သနတရဖရူးဖကာက်ပွဲြျာူး၏

အဖရူးပါြှုကု ြွဲဆနဒရှငမ် ပည်သလထုြှ ကျယ်ကျယ်မပန်မပန်
ု ရ
် န်၊ ဖရူးဖကာက်ပွဲနင
ှ ပ
့်် တ်သက်ဖသာ သတင်ူး
့် သ
့် ရှနင
အချက်အလက်ြျာူး၊ ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူးြျာူးနှငပ
့်် တ်သက်ဖသာ သတင်ူးအချက်အလက်ြျာူး၊ ဖရူးဖကာက်ပွဲကတ
ကဝတ်ြျာူးကု လံုလံုဖလာက်ဖလာက်သရှနင
ု ရ
် န် ဖရူးဖကာက်ပွဲအချန်ကာလကု ယခုထက်ပုြု၍ အချန်ယ သင်သ
့် ည်
ဟဖသာ အမြင်ြျာူးလည်ူးရှခွဲ့်ကကသည်။ ြွဲဖပူးပံုနည်ူးလြ်ူးြျာူး၊ ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူး(ကုယ်စာူးလှယ်ဖလာင်ူး)ြျာူး၊
အထူးသမ င့််

ြွဲဆနဒရှငစ
် ာရင်ူးဆုငရ
် ာ

အချက်အလက်ြျာူးနှငပ
့်် တ်သက်ဖသာ

သတင်ူးအချက်အလက်ြျာူးကု

ြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူးြှ ကျယ်ကျယ်မပန်မပန်
ု ရ
် န် လုအပ်ြြ
ှု ျာူးရှဖနဖကကာင်ူး သံုူးသပ်တင်မပခွဲ့်ကကသည်။
့် ့်ရရှနင
ြွဲဆနဒရှငမ် ပည်သြျာူးကု အင်တာဗျ ူးဖြူးမြန်ူးြှုြျာူးအရ အြျာူးစုြှာ ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီကု
သရှကကဖသာ်လည်ူး၊ စည်ပင်သာယာဖရူးဥပဖ အသစ်နင
ှ ့်် ဖရူးဖကာက်ပွဲအဖကကာင်ူးကု ဖသဖသချာချာသရှြှု နည်ူးပါူး
ဖနသည်ကု ဖတြို့ ရှရသည်။

မွဲဆယ်စည်ွေးရံိုွေးပြင်ွေး
ကာလရှည်ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသြျာူးြှဖပူးပဖသာ
ု ့်

အစီရင်ခံစာြျာူးအရ

ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးဖရူးအဖမခ

အဖနြှာ အြျာူးအာူးမ င့်် ဖအူးဖအူးချြ်ူးချြ်ူးရှခွဲ့်မပီူး၊ ထပ်တုက်ဖတြို့ ြှုြျာူး၊ မပဿနာြျာူးြရှခွဲ့်ဟု သတင်ူးဖပူးပခွဲ
ု ့် ့်ကက
သည်။ ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူး(ကုယ်စာူးလှယ်ဖလာင်ူး)ြျာူးနှင့်် ဖတဆ
ြို့ ုဖ
ံ ြူးမြန်ူးချက်ြျာူးအရ ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးခင်က
့် ာလ
သတ်ြှတ်ချက်မ စ်သည့်် ဖ ဖ ာ်ဝါရီလ (၂၈) ရက်ဖနြှ့် ြတ်လ (၂၉) ရက်ဖနအထ
အချန်ရရှဖသာ်လည်ူး၊ ၄င်ူးတအဖန
ု ့်
့်

5

ရန်ကန
ု မ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီအဆင်ဆ
ု ရ
် ာနည်ူးဥပဖ ြျာူး - အခန်ူး (၆)၊ ြွဲစာရင်ူးမပ စုမခင်ူး
့် င့်် ဖရူးဖကာက်တင်ဖမြာက်မခင်ူးဆင
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မ င့်် ဖကျာင်ူးစာဖြူးပွဲကာလအတင်ူး ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးမခင်ူးအစီအစဥ်ြထာူးရှဘွဲ၊ ြတ်လတတယသီတင်ူးပတ်တင်ြှ
ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးဖရူးြျာူးမပ လုပ်ရန် စီစဥ်ြြ
ှု ျာူးရှခွဲ့်သည်။
ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးဖရူးနည်ူးလြ်ူးြျာူးတင် စုဖဝူးဖဟာဖမပာသည့််ပံုစံြျာူးနည်ူးပါူးခွဲမ့် ပီူး၊ အြျာူးအာူးမ င့်် ကာူးမ င်လ
့် ှည့််
လည်မခင်ူး၊

လက်ကြ်ူးစာဖစာင်ဖဝမခင်ူးြျာူးရှခွဲ့်၍၊

ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးဖရူးဖကကာ်ညာဆုငူး် ဘုတ် ြ
် ျာူးအသံုူးမပ မခင်ူးမ င့််

ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးြှုြျာူးရှခွဲ့်ကကသည်။ ထအမပင်
ု ့်
လြှုကန်ယက်စာြျက်နာှ ြှ ဖကကာ်မငာမခင်ူးသည့််ပံုစံအချ ြို့ ရှခွဲ့်သည်ဟု
အစီရင်ခံြှုြျာူး ရှခွဲ့်သည်။ လှည့််လည်၍ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးရာတင် လံုမခံ ဖရူး (သြဟု
ု ့် တ)် ရွဲတပ် ွဲြို့ဝင်ြျာူးြှ လံုမခံ ဖရူး
ဖဆာင်ရက်မခင်ူးြျာူး နည်ူးပါူးခွဲ့်ဖသာ်လည်ူး၊ ြျာူးဖသာအာူးမ င့်် လံုမခံ ဖရူးအရ မခြ်ူးဖမခာက်ြှုြျာူး၊ အဖနှာက်အယှက်
ြျာူးြရှဘွဲ မငြ်ူးချြ်ူးစာဖဟာဖမပာနင
ု သ
် ည်ဟု ကာလရှည်ဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာသြျာူးြှ သတင်ူးဖပူးပခွဲ
ု ့် ့်ကကသည်။
ထအမပင်
ု ့်
ဖကာ်ြဝင်ဖလာင်ူး(ကုယ်စာူးလှယဖ
် လာင်ူး)ြျာူးအဖနမ င့်် ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးဖရူးအာူး လတ်လပ်စာ စည်ူးရံုူး
ဖဟာဖမပာနင
ု က် ကဖသာ်လည်ူး၊

ကုယ်စာူးလှယ်ြျာူး၏

ဖရူးဖကာက်ပွဲကတကဝတ်ြျာူး၊

၄င်ူးတ၏
ု ့်

ြဝါ ြျာူးနှင့််

ပတ်သက်မပီူး၊ ြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူးြှ ဖကာင်ူးြန်စာဖရူးချယ်နင
ု ရ
် န် လံုဖလာက်သည့််သတင်ူးအချက်အလက်ြျာူး ရရှြှု
နည်ူးပါူးနင
ု သ
် ည်ဟု သံုူးသပ်ကကသည်။ အြုနူး် စကာူးြျာူး၊ ဘာသာဖရူး၊ လြျ ူးဖရူးပံုရပ်ြျာူးအာူး ထခုက်ဖမပာဆုြှု
အချ ြို့ကု ကကာူးသရဖသာ်လည်ူး၊ ကာလရှည်ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာသြျာူး သာူးဖရာက်ဖလ့်လာခွဲ့်သည့််
ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးဖရူးစည်ူးရံုူးဖဟာဖမပာြှုြျာူးတင် အြျာူးအာူးမ င့်် ၄င်ူးကွဲသ
့် ထ
ု ့် ခုက်ဖမပာဆုြြ
ှု ျာူး ြဖတြို့ ရှခွဲ့်ရဖကကာင်ူး
အစီရင်ခံခွဲ့်သည်။ ထအမပင်
ု ့်
နင
ု င
် ပ
ံ ုငအ
် ရင်ူးအမြစ်ြျာူးကု ြြျှြတအသံုူးမပ ြှုြျာူး၊ တံစူးု လက်ဖဆာင်ဖပူးမခင်ူးြျာူး၊
ြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူးကု

လွှြ်ူးြုူးချ ပ်ကုငရ
် န်မခြ်ူးဖမခာက်ြှုြျာူးကု

ြဖတြို့ ရှရဘွဲ၊

ကျာူး/ြဖရူးရာအဖမခမပ ခွဲမခာူးြှုြျာူး၊

ထခုကဖ
် မပာဆုြှုြျာူး ဖတြို့ရဖလ့်ြရှဟု ဆုကကသည်။ ြျာူးဖသာအာူးမ င့်် ြွဲဆယ်စည်ူးရံုူးဖရူးဝန်ူးကျင်အဖနအထာူး သည်
အြျ ူးသြီူးြျာူး၊ ကန်သတ်
ခံအုပ်စုြျာူးပါဝင်နင
ု သ
် ည့်် အဖနအထာူးတင်ရှသည်ဟု သံုူးသပ်တင်မပခွဲ့်ကကသည်။
့်
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ဖရူးဖကာက်ပွဲဖနအဖမခအဖန
့်

မွဲရို ံဖင်လ
ှ ်ပြင်ွေး
့် စ
New Myanmar Foundation (NMF) အ ွဲြို့ ြှ ဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာသြျာူးသည် ြွဲရု ံ (၃၁၈) ရံုတင် ြွဲရု ံ င်လ
့် ှစ်မခင်ူး
လုပ်ငန်ူးစဥ်ြျာူးကု

ဖလ့်လာခွဲ့်မပီူး၊

(၉၄%)

ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာသြျာူးြှ

ဖကာင်ူးြန်ြှုရှသည်ဟု

အကွဲမ တ်ကကမပီူး၊ (၆%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ြှာြ အာူးနည်ူးချက်ြျာူးရှခွဲ့်သည်ဟု ဆုကကသည်။ အဖစာပုငူး် တင် အချ ဖ
ြို့ သာ
ြွဲရု ံြျာူး၌ ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသြျာူးြှြွဲရု ံသဝင်
ု ့် ဖရာက်ဖလ့်လာရန် မငင်ူးပယ်၊ တာူးဆီူးခံရမခင်ူးအနည်ူးငယ်ရှခွဲ့်မပီူး၊
ဖနာက်ပုငူး် ြွဲရု ံအြျာူးစု၌ ဖစာငက့်် ကည့််ဖလ့်လာခင်မ့် ပန်လည်ရရှခွဲ့်သည်။
ြွဲရု ံပတ်ဝန်ူးကျင်အဖနအထာူးအာူး ဖလ့်လာရာတင် ြွဲရု ံထာူးရှရန်ကက တင်သတ်ြှတ်၊ ဖကကညာထာူးဖသာဖနရာတင်
ြွဲရု ံရှသည်ဟုဖမ ဆုသ (၉၈.၇%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှမပီူး၊ (၁.၃%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ြှာြ ြရှဟုဆုကကသည်။ ဖနာက်ဆက်တွဲ သတင်ူး
ဖပူးပြှု
ု ့် ြျာူးအရ ြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူးအဖနမ င့်် ြွဲရု ံတည်ဖနရာအာူး ရှာဖ ရသည့်် အခက်အခွဲအချ ြို့ ရှခွဲ့်သည်ဟု ဆုကကသည်။
(၉၂.၄%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာ ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသြျာူးက ြွဲရု ံသာူးသည့််လြ်ူးတင် လြ်ူးပတ်ဆြှု
ု ့် ၊ အတာူးအဆီူးြျာူး
ြရှဟုဆုကကမပီူး၊ (၇.၆%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် က အတာူးအဆီူးြျာူးရှဖနသည်ဟုဆုကကသည်။ ြသန်စြ်ူးြျာူးအဖနမ င့်် ြွဲရု ံသု ့်
သာူးဖရာက်နင
ု ရ
် န်မပင်ဆင်ထာူးမခင်ူးအတန်ငယ်အာူးနည်ူးခွဲ့်မပီူး၊ (၇၈.၁%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင်သာ ၄င်ူးတုသ
့် ာူး
ဖရာက်နင
ု ရ
် န်မပင်ဆင်ထာူးသည်ဟဆ
ု ု၍ ကျန် (၂၁.၉%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ယင်ူးအဖနအထာူးြရှသည်ကု
ဖတြို့ရသည်။ ထအမပင်
ု ့်
(၈၉.၂%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲဖပူးြည့််သြျာူးအဖနမ င့်် လယ်ကစာ တန်ူးစီဖစာင်ဆ
့် ုငူး်
နင
ု သ
် ည့််အဖနအထာူးရှမပီူး၊ (၁၀.၈%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် တင် ယင်ူးအဖနအထာူးြရှသည်ကု ဖတြို့ ရှရသည်။
ြွဲရု ံ င်လ
ွဲ ကျန်
့် ှစ်မခင်ူးလုပ်ငန်ူးစဥ်အာူး ဆက်လက်ဖလ့်လာရာ၌ ြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲစာရင်ူးကပ်ထာူးဖကကညာမခင်ူးြှလ၍
လုပ်ငန်ူးစဥ်ြျာူးတင် အြျာူးအာူးမ င်အ
် န
ှု ူး် အာူးမ င့်် (၆၀%) ရာခုင်
့် ဆင်ဖမပဖချာဖြြို့ ခွဲ့်သည်ကု ဖတြို့ ရှရသည်။ ရာခုငန
နှုနူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲစာရင်ူးကပ်ထာူးသည်ကု ဖတြို့ရမပီူး၊ (၃၉.၉%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲစာရင်ူးြျာူး
ကပ်ထာူးသည်ကု ြဖတြို့ ရှ ခွဲ့်ရဖပ။
ြွဲရု ံြျာူးခင်ကျင်ူးမပင်ဆင်ြှုြှာ သတ်ြှတ်ပံုစံြျာူးအတုငူး် ခင်ကျင်ူးမပင်ဆင်သည့််ြွဲရု ံ (၉၄.၅%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှမပီူး၊ (၅.၅%)
ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှသည်ကု ဖတြို့ရသည်။ ြွဲရု ံအဖနအထာူးနှငပ
့်် တ်သက်မပီူး၊ ြွဲရု ံဖနရာကျဥ်ူးဖမြာင်ူးသည့်် ြွဲရု ံအချ ြို့ ရှသည်ဟု
ဖနာက်ဆက်တွဲသတင်ူးဖပူးပြှု
ု ့် ြျာူးရှခွဲ့်မပီူး၊ ဖနရာအခက်အခွဲရှဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲရု ံအဖဆာက်အအံုနင
ှ ပ
့်် တ်သက်၍
ြွဲရု ံ င်လ
် ျာူး လျှ ြို့ ဝှက်ြွဲဖပူးနင
ု သ
် ည့််
့် ှစ်ရန်အခက်အခက်အချ ြို့ ရှခွဲ့်သည်ဟု အစီရင်ခံတင်မပြှုအချ ြို့ ရှခွဲ့်သည်။ ြွဲဆနဒရှငြ
အဖနအထာူးရှဖစရန် မပင်ဆင်ထာူးသည့််ြွဲရု ံြျာူးြှာ (၉၀.၇%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှမပီူး၊ (၉.၃%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ြှာြ အာူးနည်ူး
ချက်ြျာူးရှဖနသည်ဟဆ
ု ုကကသည်။ ြွဲရု ံ အာူးလံူးု နီူးပါူးမ စ်ဖသာ (၉၇.၄%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် တင် ြွဲရု ံသုူးံ ပစစညူး် ြျာူး စံုလင်စာ
ရှသည်ကုဖတြို့ရမပီူး၊ (၂.၆%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် တင်သာ လံုဖလာက်ြှုြရှ ဟုဆုကကသည်။ ြွဲရု ံအြျာူးစုမ စ်ဖသာ (၉၅.၂%) ရာခုင်
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နှုနူး် တင် ြွဲလက်ြှတ်ြျာူးလံုဖလာက်ြှုရှသည်ဟဆ
ု ုကကမပီူး၊ (၄.၈%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် လံဖ
ု လာက်ြှုြရှဟု
ဆုသည်။ (၉၅.၈%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲပံုူးအလတ်ြျာူးကု လအြျာူးသု ့် သက်ဖသမပမခင်ူးကု ဖဆာင်ရက်ခွဲ့်
ကာ၊ ြွဲပူးံု ြျာူးကုသက်ဖသမပမပီူးဖနာက် ြွဲပံုူးြျာူးကုပတ်ရာတင် လံုမခံ ြှုရှသည်ဟု (၉၆.၅%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ြှ သတင်ူးဖပူး
ပခွဲ
ု ့် ့်ကကသည်။
(၆၁.၄%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူး၌ ြွဲရု ံ င်လ
့် ှစ်ဖနစဥ် အမခာူးဖသာဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာသြျာူး ရှဖန
သည်ကုဖတြို့ ရှရမပီူး၊ ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူး(ကုယစ
် ာူးလှယဖ
် လာင်ူး)ြျာူး၏ ြွဲရု ံကုယ်စာူးလှယ်ြျာူးကုြ (၇၈.၂%) ရာခုင်
နှုနူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင်သာ ဖတြို့ ရှရမပီူး၊ ၄င်ူးြွဲရု ံြျာူးတင် ပျှြ်ူးြျှ (၃) ဦူးခန်ဖတ
့် ြို့ ရှရမပီူး၊ အြျ ူးသြီူးထက်ဝက်ခန်ပါဝင်
့်
ကကသည်။ ြွဲရု ံြူးအမ စ်ဖဆာင်ရက်သြျာူး၏ (၈၂.၇%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ြှာ အြျ ူးသြီူးြျာူးမ စ်ကကသည်။ ြွဲရု ံ င်လ
့် ှစ်ချန်တင်
ြွဲရု ံသဝင်
ု ့် ဖရာက်ခင်ြ
့် ရှသြျာူး ြွဲရု ံတင်ရှဖနမခင်ူးမ စ်ရပ်ြျ ူး ြရှ သဖလာက်မ စ်ခွဲ့်သည်။
ဖလ့်လာခွဲ့်သည့်် (၇၄.၃%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲရု ံ င်ဖ
့် နချန်၌ ကက တင်ြွဲြျာူးဖရာက်ရှလာမပီူး၊ အဆုပါြွဲရု ံြျာူး
၏ သံုူးပံုတစ်ပံုခန်တ
့် င် ကက တင်ြွဲြျာူးအာူး ကပ်ထာူးဖကကညာထာူးမခင်ူးြရှခွဲ့်သည်ကု ဖတြို့ ရှရသည်။ ကက တင်ြွဲ
အြျာူးစုြှာ ြွဲရု ံသလံ
ု ့် ုမခံ စာဖရာက်ရှလာဖသာ်လည်ူး ကက တင်ြွဲဖရာက်ရှရာြွဲရု ံအချ ြို့၌ ြွဲဖပူးမပီူးဖကကာင်ူး ြွဲစာရင်ူးတင်
ြှတ်သာူးထာူးမခင်ူးြျ ူးြရှဖကကာင်ူး ဖတြို့ရသည်။ ရာခုငန
် န
ှု ူး် အာူးမ င့်် ကက တင်ြွဲြျာူးဖရာက်ရှရာြွဲရု ံြျာူး၏ (၁၀.၆%)
ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ၄င်ူးကွဲသ
့် ဖတ
ု ့် ြို့ ရှရသည်။
ြွဲရု ံအြျာူးစုမ စ်ဖသာ (၉၂.၀%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် တင် သတ်ြှတခ
် ျက်အတုငူး် ြွဲရု ံြျာူးကု င်လ
ု ခ
် ွဲ့်မပီူး၊ ြွဲရု ံအချ ြို့တင်သာ
့် ှစ်နင
အနည်ူးငယ်ဖနာက်ကျမပီူး(နံနက် ၆ူး၀၀ နာရီြှ ၆ူး၃၀ အတင်ူး)တင်

င်လ
ု ခ
် ွဲ့်သည်။ ြွဲရု ံအြျာူးစုတင် ြွဲရု ံစတင် င့််
့် ှစ်နင

လှစ်ချန်၌ သက်ဆုငရ
် ာြွဲရု ံဝန်ထြ်ူးြျာူး လံဖ
ု လာက်စာရှဖနမပီူး၊ ြွဲရု ံကု အဆင်ဖမပဖမပ င်လ
ု ခ
် ွဲ့်သည်။
့် ှစ်နင

မွဲရပွေးပြင်ွေး
ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသြျာူးြှ ြွဲရု ံ င်လ
့် ှစ်မခင်ူးလုပ်ငန်ူးစဥ်ကုဖလ့်လာမပီူးဖနာက် ြွဲဖပူးမခင်ူးမ စ်စဥ်အာူး
ြွဲရု ံ (၄၂၅) ရံုတင်ဆက်လက်ဖလ့်လာသည်။ ဖယဘယျအာူးမ င့်် လာဖရာက်ြွဲဖပူးသအလန်နည်ူးပါူးခွဲ့်မခင်ူးြှအပ၊ မခြ်ူး
ဖမခာက်၊ အာူးဖပူးြှုြျာူး၊ မပဿနာ၊ အမငင်ူးပာူးြှုကကီူးကကီူးြာူးြာူးရှခွဲ့်သည်ကု ြဖတြို့ ရှရဖပ။ အနည်ူးငယ်ဖသာ (၅.၂%)
ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင်သာ လတစ်ဦူးထက်ပ၍
ု လျှ ြို့ ဝှက်ြွဲဖပူးခန်ူးသဝင်
ု ့် ဖရာက်ြွဲဖပူးမခင်ူးြျ ူးရှခွဲ့်သည်ကု ဖတြို့ရ
ဖသာ်လည်ူး၊ ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည့််သြျာူးြှ ြွဲဖပူးမခင်ူးမ စ်စဥ်အာူးအကွဲမ တ်ရာတင် (၉၅%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖကာင်ူး
ြန်သည်ဟု အကွဲမ တ်ကကသည်။
ြွဲဖပူးသည့််အချန်တင် အြျာူးအာူးမ င့်် ဖအူးဖအူးချြ်ူးချြ်ူးရှခွဲ့်မပီူး၊ တင်ူးြာြှုြျာူး၊ ခုက်ရန်မ စ်ပာူးြှုြျာူး ြရှသဖလာက်
မ စ်ခွဲ့်သည်။ ြွဲဖပူးဖနသည့််အချန်အတင်ူး ြွဲပူးံု ြျာူးလံုလံုမခံ မခံ ရှဖနသည်ကုဖတြို့ရမပီူး၊ ထုတဖ
် ပူးသည့်် ြွဲလက်ြှတ်ြျာူး

Page 7 of 13

တင်

ြွဲရု ံြူးလက်ြှတ်နင
ှ ့််

တံဆပ်တူးံု ထုထာူးသည်ကု

သာူးဖရာက်ဖလ့်လာရာြွဲရု ံြျာူး၏ထက်ဝက်ခန်၌့်

အြျာူးအာူးမ င်ဖ
့် တြို့ ရှရသည်။

ြွဲဖပူးသည့််အချန်အတင်ူး

အမခာူးဖသာဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသြျာူးကု

ဖတရ
ြို့

တတ်မပီူး၊ ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူး(ကုယ်စာူးလှယဖ
် လာင်ူး)၏ကုယ်စာူးလှယ်ြျာူးကု (၈၄.၈%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ခန် ့် ဖတြို့ ရှရ
သည်။ ြွဲဖပူးချန်တင် ြွဲရု ံသဝင်
ု ့် ဖရာက်ခင်ြ
ု ့် ဖရာက်မခင်ူးြျာူးအနည်ူးငယ် (၅.၀%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှ ခွဲ့်သည်ဟု
့် ရှသြှ ြွဲရု ံသဝင်
ဆုသည်။
ြွဲဖပူးမခင်ူးမ စ်စဥ်အာူး ဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာသည့််ြွဲရု ံြျာူး၏ (၃၀.၂%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲြဖပူးရဘွဲ မပန်
သာူးရသြျာူးရှခွဲ့်သည်ဟု

သတင်ူးဖပူးပခွဲ
ု ့် ့်မပီူး၊

သီူးမခာူးသတင်ူးဖပူးပြှု
ု ့် ြျာူးအရ

ြွဲစာရင်ူးတင်

အြည်ြပါရှမခင်ူး၊

နင
ု င
် သ
ံ ာူးစစစ်ဖရူးကတ်မပာူးပါြလာမခင်ူး၊ ြြြွဲဖပူးရြည့်် ြွဲရု ံကု ရှာြဖတြို့ မခင်ူးစသည့််တဖကကာင်
ု ့်
့် ြွဲြဖပူးဘွဲမပန်သာူး
ရသြျာူးရှခွဲ့်သည်ဟု သတင်ူးဖပူးပြှု
ု ့် ြျာူးရှခွဲ့်သည်။
ြွဲရု ံအဝင်၌ လက်ဝွဲဘက်(လက်သန်ူး)တင် ြင်သုတ်ထာူးမခင်ူးရှ/ြရှ ဖသချာစာစစ်ဖဆူးမခင်ူးကု ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာရာ
ြွဲဆနဒရှငတ
် ုငူး် ကုအမြွဲတြ်ူးစစ်ဖဆူးြှု (၆၇.၉%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှမပီူး၊ အြျာူးစုစစ်ဖဆူးမခင်ူး (၁၀.၉%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ၊ တစ်ခါ
တစ်ရံစစ်ဖဆူးမခင်ူး (၅.၄%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် နှင့်် စစ်ဖဆူးြှုြရှမခင်ူး (၁၅.၈%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှသည်ကု ဖတြို့ရဖသာ်လည်ူး၊
လတစ်ဦူးြှ အကကြ်ကကြ်ြွဲလာဖပူးမခင်ူး၊ အမခာူးသတစ်ဦူးကုယ်စာူး (သြဟု
ု ့် တ်) အဖယာင်ဖဆာင်ြွဲဖပူးမခင်ူးြျာူး
စသည့်် ပံုြှနြ
် ဟုတ်ဖသာမ စ်ရပ်ြျာူး ြဖတြို့ ရှရသဖလာက်မ စ်သည်။ ထအမပင်
ု ့်
ြွဲဖပူးမပီူးသြျာူးကု ြွဲဖပူးမပီူးဖကကာင်ူး
ြင်တဖစသည်
ု ့်
့်လုပ်ငန်ူးစဥ်အာူး ြွဲရု ံအာူးလံုူးနီူးပါူးတင် အမြွဲတြ်ူးဖဆာင်ရက်ဖပူးသည်ကု ဖတြို့ ရှရသည်။ ြွဲစာရင်ူး
စစ်ဖဆူးသြှ ြွဲဆနဒရှငြ
် ှနက
် န်ဖကကာင်ူး ဖသချာစာစစ်ဖဆူးမခင်ူးကု (၉၀.၈%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် အမြွဲတြ်ူး၊ (၇.၆%) ရာခုငန
် န
ှု ူး်
အြျာူးစုဖဆာင်ရက်ခွဲ့်သည်ကု ဖတြို့ရသည်။ ြွဲစာရင်ူးစစ်ဖဆူးမပီူးဖနာက် ြွဲဆနဒရှင၏
် အြည်ဖနရာတင် လက်ြှတ်ထူးု
ခုငူး် မခင်ူးကု

အြျာူးအာူးမ င်ဖ
့် ဆာင်ရက်ခွဲ့်မပီူး၊

ြွဲလက်ြတ
ှ ်ထုတ်ဖပူးမခင်ူးကုလည်ူး

အြျာူးအာူးမ င့််

ဖသချာစာ

ဖဆာင်ရက်သည်ကု ဖတြို့ ရှ ရသည်။
ပံုြှနြ
် ဟုတ်ဖသာမ စ်စဥ်ြျာူးအာူး ဖလ့်လာရာတင် ြွဲဆနဒရှငြ
် ျာူးအဖပေါ်

အာူးဖပူးြှု၊ မခြ်ူးဖမခာက်ြှုြျာူး၊ ြွဲဆနဒရှင်

ြျာူးနှင့်် ြွဲရု ံဝန်ထြ်ူးြျာူးအဖပေါ် အကကြ်ူး က်ြှုြျာူး ြရှသဖလာက်နည်ူးပါူးခွဲ့်မပီူး၊ လျှ ြို့ ဝှကြ
် ွဲဖပူးခန်ူးတင် အချန်ကကာမြင့််
စာြွဲဖပူးြှုြျာူးလည်ူး ြရှသဖလာက်ပင်မ စ်သည်။ သဖသာ်
ု ့်
လတစ်ဦူးထက်ပု၍ အုပ်စုလုက်ြွဲဖပူးမခင်ူး (ဥပြာ ြသာူးစုလုက်ြွဲဖပူးမခင်ူး)ြျ ူး အနည်ူးငယ်ရှခွဲ့်သည်ဟု ယဆရနင
ု မ် ပီူး၊ ရာခုငန
် န
ှု ူး် အာူးမ င့်် (၅.၂%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှခွဲ့်သည်။
ြွဲဖပူးမခင်ူးလုပ်ငန်ူးစဥ်၏ ပင်လ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ (၉၈.၃%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲဖပူးမခင်ူးမ စ်စဥ်
့် င်ူးမြင်သာြှုနင
အာူး မြင်သာစာ ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာနင
ု မ် ပီူး၊ (၉၇.၁%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် တာဝန်ရှသြျာူးြှ ဖစာင်က့် ကည့််
ဖလ့်လာသြျာူးနှင့်် ပူးဖပါင်ူးဖဆာင်ရက်သည်ကုဖတြို့ ရှရကာ၊ (၉၆.၇%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲဖပူးမခင်ူးမ စ်စဥ်
ကု ကန်သတ်
ြှုြရှဘွဲ ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာနင
ု သ
် ည်ကု ဖတြို့ ရှရသည်။
့်
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ြွဲဖပူးမခင်ူးမ စ်စဥ်နင
ှ ပ
့်် တ်သက်မပီူး ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသြျာူးြှ ကဏ္ဍအလုက်အကွဲမ တ်ရာတင် ြွဲရု ံပတ်ဝန်ူးကျင်
အဖနအထာူးအာူး ဖကာင်ူးြန်သည်ဟု အကွဲမ တ်ြှု (၈၀.၅%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ၊ အသင်အ
့် တင်ရ
့် ှသည်ဟု အကွဲမ တ်ြှု
(၁၇.၁%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှခွဲ့်မပီူး၊ ြွဲရု ံဝန်ထြ်ူးြျာူး၏ ကျွြ်ူးကျင်ြှုအာူး (၇၇.၄%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖကာင်ူးြန်သည်၊ (၂၀.၉%)
ရာခုငန
် န
ှု ူး် အသင်အ
် န
ှု ူး်
့် တင်ရ
့် ှသည်ဟုအကွဲမ တ်ကာ၊ ြွဲဖပူးြှုလုပ်ငန်ူးစဥ်၏ ပင်လ
့် င်ူးမြင်သာြှုအဖပေါ် (၈၆.၄%) ရာခုငန
ဖကာင်ူးြန်သည်၊ (၁၂.၆%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ြှ အသင်အ
့် တင်ရ
့် ှသည်ဟု အကွဲမ တ်ကကသည်။

မွဲရို ံပတ်သမ်ွေးပြင်ွေး
ြွဲရု ံပတ်သြ်ူးမခင်ူး၊ ြွဲဖရတက်မခင်ူးမ စ်စဥ်ြျာူးနှငပ
့်် တ်သက်၍ အစီရင်ခံစာ (၂၇၀) ဖစာင်ရရှခွဲ့်မပီူး၊ ဤလုပ်ငန်ူးစဥ်ြျာူး
အာူး မခံ မငံ ငံသ
ု ုူးံ သပ်ရလျှင် အာူးနည်ူးချက်အနည်ူးငယ်ြအ
ှ ပ (၉၈.၉%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖကာင်ူးြန်သည် သံုူးသပ်ကကသည်။
ြွဲရု ံပတ်သည့််အချန်တင် (၁၄.၃%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲဆနဒရှငအ
် ချ ြို့ ရှဖနမပီူး၊ အြျာူးစုြွဲဖပူးခင်ရ
့် ရှခွဲ့်သည်။
ြွဲရု ံပတ်မပီူးဖနာက် (၉၀.၃%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ကျန်ဖနဖသာဆနဒြွဲလက်ြှတ်ြျာူးကု အြျာူးဖရှ ြို့၌ ဖရတက်
မခင်ူးကုဖဆာင်ရက်ခွဲ့်သည်။ ထဖနာက်
ု ့်
ြွဲပံုူးြျာူး င်မ့် ပီူး ဆနဒြွဲလက်ြှတ် ဖပျာက်ဆုူးံ မခင်ူးရှ/ြရှ ဖရတက်စစ်ဖဆူးမခင်ူး
လုပ်ငန်ူးစဥ်အာူး (၈၈.၄%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲ ရု ံြျာူးတင် ဖဆာင်ရက်မပီူး၊ (၁၁.၆%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် တင် ထုသဖဆာင်
ု ့်
ရက်မခင်ူး
ြရှသည်ကုဖတြို့ ရှရသည်။ ြွဲရု ံအာူးလံူးု နီူးပါူးတင် စည်ူးစနစ်နင
ှ အ
့်် ညီ ခုငလ
် ံုြွဲ၊ ပယ်ြွဲြျာူးကု တတကျကျ ခွဲမခာူးခွဲ့်မပီူး၊
အသသက်ဖသြျာူးနှင့်် လအြျာူးကု ဖသချာစာမပသခွဲ့်သည်။ ပယ်ြွဲြျာူးကုလည်ူး

ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူး(ကုယ်စာူး

လှယ်ဖလာင်ူး)၏ကုယ်စာူးလှယ်ြျာူးအာူး ဖသချာစာကကည်ရ
့် ှု ခင်ဖ
ု ့်
ြွဲဖရတက်ချန်တင် (၈၈.၈%)
့် ပူးခွဲ့်သည်။ သဖသာ်
ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင်

ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူး(ကုယစ
် ာူးလှယဖ
် လာင်ူး)၏ကုယ်စာူးလှယ်ြျာူးရှခွဲ့်မပီူး၊

(၁၁.၂%)

ရာခုငန
် န
ှု ူး် တင် ြဖတြို့ ရှရဖပ။ အမခာူးဖသာဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာသြျာူးကု (၅၀.၆%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာ
ြွဲရု ံြျာူးတင်ဖတြို့ ရှရသည်။
ြွဲရု ံအြျာူးစုမ စ်သည့်် (၉၆.၅%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ြွဲဖရတက်ချန်၌ အသသက်ဖသအမ စ်သြျာူး ရှခွဲ့်မပီူး၊
ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူး(ကုယစ
် ာူးလှယ်ဖလာင်ူး)ြျာူးရရှသည့််
လက်ြှတ်ထုူးခွဲ့်သည်ကုဖတြို့ရသည်။
ြွဲအဖရအတက်ကု

ြွဲရု ံတင်ကပ်ထာူး

သရာတ
ု ့်
င်

ြွဲအဖရအတက်စာရင်ူးကု

အသသက်ဖသြျာူးြှ

ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူး(ကုယ်စာူးလှယဖ
် လာင်ူး)အသီူးသီူးရရှသည့််

ဖကကညာမခင်ူးလုပ်ငန်ူးစဥ်အာူး

(၆၉.၉%)

ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင်သာ

ဖဆာင်ရက်ခွဲ့်သည်ကုဖတြို့ရမပီူး၊ (၃၀.၁%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် ဤလုပ်ငန်ူးစဥ်အာူး ဖဆာင်ရက်ခွဲ့်မခင်ူးြရှသည်
ကု ဖတြို့ ရှရသည်။ ြွဲရု ံအာူးလံူးု နီူးပါူးတင် ြွဲဖရတက်မပီူး၍ ြွဲလက်ြှတ်ြျာူးကု အတ်ြျာူးတင် ထည့််သင်ူးကာ ဖသဖသ
ချာချာဖရူးြှတ်မပီူး၊ လံုမခံ စာပတ်သြ်ူးသည့််လုပ်ငန်ူးစဥ်ကု ဖဆာင်ရက်ခွဲ့်မပီူး၊ (၉၅.၁%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖသာ ြွဲရု ံြျာူးြှ
စာရင်ူးဇယာူးြျာူးနှင့်် မြ ြို့နယ်ဖကာ်ြရှငသ
် ဖပူးပ
ု ့်
ု ့်
ရာ၌
လုကပ
် ါခင်ရ
့် ှသြျာူး လုက်ပါခင်ရ
့် ရှခွဲ့်သည်။
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ြွဲရု ံပတ်သြ်ူးမခင်ူး၊

ြွဲဖရတက်မခင်ူးမ စ်စဥ်ြျာူးနှငပ
့်် တ်သက်၍

ပံုြှနြ
် ဟုတ်ဖသာမ စ်စဥ်ြျာူးအာူး

ဖလ့်လာရာ၌

ြွဲဖရတက်မခင်ူးမ စ်စဥ်တင် ဝင်ဖရာက်စက် က်ြှုြျာူး၊ ကသဇာလွှြ်ူးြုူးြှုြျာူး ြရှသဖလာက်မ စ်မပီူး၊ ြွဲရလ စ
် ာရင်ူး
ဇယာူးြျာူးအာူး ရည်ရယ်ချက်ရှရှမပ မပင်ထာူးမခင်ူးကု ြဖတြို့ ရှရဖပ။ ြွဲရု ံဝန်ထြ်ူးြဟုတ်သတစ်ဦူးဦူးြှ ြွဲဖရတက်မခင်ူး
လုပ်ငန်ူးစဥ်တင် ပါဝင်ဖဆာင်ရက်သည်ဟု အစီရင်ခံြှုြျာူး (၄.၅%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှခွဲ့်မပီူး၊ အမခာူးဖသာ တင်ူးြာြှုြျာူး၊
အဖနှာက်အယှက်ြျာူး ြရှသဖလာက်နည်ူးပါူးခွဲ့်သည်။
ြွဲရု ံပတ်သြ်ူးမခင်ူး၊ ြွဲဖရတက်မခင်ူးလုပ်ငန်ူးစဥ်ြျာူး၏ ပင်လ
် န
ှု ူး်
့် င်ူးမြင်သာြှုအာူး ဖလ့်လာရာတင် (၉၈.၉%) ရာခုငန
မြင်သာစာ ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာနင
ု မ် ပီူး၊ အဆုပါမ စ်စဥ်ြျာူးအာူး (၉၆.၆%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ကန်သတ်
ြှုြရှဘွဲ ပင်လ
့်
့် င်ူး
မြင်သာစာ ဖစာငက့်် ကည့််ဖလ့်လာနင
ု က
် ာ၊ (၉၈.၅%) ရာခုငန
် နှု ူး် ဖသာြွဲရု ံြျာူးတင် တာဝန်ရှသြျာူးြှ ပူးဖပါင်ူးဖဆာင်ရက်
သည်ဟု အစီရင်ခံြှုြျာူးရရှခွဲ့်သည်။ ပင်လ
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ ဖကာင်ြန်သည်ဟု အကွဲမ တ်ြှု (၉၂.၉%)
့် င်ူးမြင်သာြှုနင
ရာခုငန
် န
ှု ူး် ရှခွဲ့်မပီူး၊ အသင်အ
် န
ှု ူး် ရှခွဲ့်သည်။ ြွဲဖရတက်မခင်ူးလုပ်ငန်ူးစဥ်ြျာူး
့် တင်ရ
့် ှသည်ဟု အကွဲမ တ်ြှု (၅.၆%) ရာခုငန
အာူး လုက်နာြှုအဖပေါ် အကွဲမ တ်ရာတင် (၈၇.၇%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖကာင်ူးြန်သည်ဟု အကွဲမ တ်၍၊ (၁၀.၈%) ရာခုငန
် န
ှု ူး်
အသင်အ
ံ န်ထြ်ူးြျာူး၏ သြာသြတ်ကျြှုနင
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ (၉၂.၅%)
့် တင်ရ
့် ှသည်ဟု အကွဲမ တ်ြှုြျာူး ရှခွဲ့်သည်။ ြွဲရု ဝ
ရာခုငန
် န
ှု ူး် ဖကာင်ူးြန်သည်ဟအ
ု ကွဲမ တ်ကကမပီူး၊ (၅.၆%) ရာခုငန
် န
ှု ူး် အသင်အ
့် တင်ရ
့် ှသည်ဟု အကွဲမ တ်ြှုြျာူး ရှခွဲ့်
သည်။
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ရစောင့်် ကည့််ရလ့်လောသည့််နည်ွေးစနစ်
New Myanmar Foundation (NMF) အ ွဲြို့၏ ကာလရှည်ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသ (၁၂) ဦူးြှ ဖရူးဖကာက်ပွဲ
ဖနြတ
် ီ ြတ်လ (၂၅) ရက်ဖနြှ့် (၃၀) ရက်ဖနအထ
ဖရူးဖကာက်ပွဲဆုငရ
် ာဝန်ူးကျင်အဖမခအဖနကု ဖလ့်လာခွဲ့်မပီူး၊
့် ုငြ
့်
ဖရူးဖကာက်ပွဲဖနတ
ု ရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသ (၃၇၃) ဦူးကု ကျဘန်ူးစာရင်ူးဖကာက်ယထာူး
့် င် ကာလတဖ
သည့််ြွဲရု ံြျာူးတင် ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာရန် တာဝန်ချထာူးခွဲ့်သည်။
ဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာသြျာူးသည် ြွဲရု ံ င်လ
့် ှစ်မခင်ူး၊ ြွဲဖပူးမခင်ူးနှင့်် ြွဲရု ံ ပတ်သြ်ူးမခင်ူး၊ ြွဲဖရတက်မခင်ူးမ စ်စဥ်ြျာူးကု
ဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာခွဲ့်မပီူး၊ ELMO6 အချက်အလက်ဖပူးပြှု
ု ့် ဖဆာ့် ်ဝွဲလ်မ င့်် အဓကဖပူးပမခင်
ု ့် ူး၊ ဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာ
သြျာူးအာူး အဖမခအဖနသံုူးသပ်ြှုဌာန (Situation Room) ြှ ုနူး် ဖခေါ်ဆုမခင်ူးမ င့်် အချက်အလက်ြျာူးအာူး စုဖဆာင်ူးခွဲ့်
သည်။ ထုအမပင်
ဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာသြျာူးြှ ၄င်ူးတ၏အစီ
ု ့်
ရင်ခံစာြျာူးကု အီူးဖြူးလ်၊ Viber၊ Facebook Messenger
့်
ြျာူးြှတဆင့်် ဖပူးပလာခွဲ
ု ့်
့်သည်။

6

ELection MOnitoring software – https://getelmo.org

Page 11 of 13

နယူွေးပမန်မောရဖောင်ရေွေးရှငွေး် အဖွဲ ွဲ့အစည်ွေးအရ ကောင်ွေး
New Myanmar Foundation (NMF) (နယူးမြန်ြာဖ ာင်ဖ ူးရှငူး် )အ ွဲြို့သည် ဖရူးဖကာက်ပွဲဆုငရ
် ာကစစရပ်ြျာူးကု
(၂၀၁၀) ခုနစ
ှ ်ြှစတင်၍ ဖဆာင်ရက်ခွဲ့်သည်။ ဖရူးဖကာက်ပွဲ ပညာဖပူးဖရူးနှင့်် ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာဖရူးြတ် က်ြျာူး
(EEOP) ကန်ယက်အ ွဲြို့အာူး (၂၀၁၃)ခုနစ
ှ ်တင်

ွဲြို့စည်ူး၍ ဦူးဖဆာင်လှုပ်ရှာူး ဖဆာင်ရက်ခွဲ့်သည်။ (၂၀၁၅) အဖထဖထ

ဖရူးဖကာက်ပွဲနင
ှ ့်် (၂၀၁၇) ခုနစ
ှ ်နင
ှ ့်် (၂၀၁၈) ခုနစ
ှ ် ကကာူးမ တ်ဖရူးဖကာက်ပွဲြျာူးတင် မပည်ဖထာင်စဖ
ု ရူးဖကာက်ပွဲ
ဖကာ်ြရှငြ
် ှ တရာူးဝင်အသအြှတ်မပ ြှုရယကာ ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာဖရူးအာူး ဖဆာင်ရက်ခွဲ့်သည်။
NMF အ ွဲြို့သည် လအခ
့် င်အ
့် ဖရူးလှုပ်ရှာူးြှုြျာူး၊ မပည်သနီ့် တဖ ာ်ဖဆာင်ဖရူးလှုပ်ရှာူးြှုြျာူးနှင့်် ဖရဖကာက်ပွဲပညာဖပူး
ဖရူးလုပ်ငန်ူးြျာူး၊ ဖရူးဖကာက်ပွဲ ဖစာင်က့် ကည့်် ဖလ့်လာဖရူးလုပ်ငန်ူးြျာူး၊ မပည်သအကျ
ူးမပ နှင့််
့်

ြ
ီ ုကဖရစီမပ မပင်

ဖမပာင်ူးလွဲဖရူးအတက် ဥပဖ မပင်ဆင်ဖရူး တုက်တန်ူးနှုူးဖဆာင်ြှုြျာူး စသည်တအာူး
ု ့်
အ ွဲြို့၏လုပ်ငန်ူးစဥ်ြျာူးချြှတ၍
်
လှုပ်ရှာူးဖဆာင်ရက်ခွဲ့်သည်။ ရပ်ကက် သြဟု
ု ့် တ် ဖကျူးရာအုပ်ချ ပ်ဖရူးဥပဖ မပင်ဆင်ဖရူး၊ မပည်နယ်/တုငူး် ဖ သကကီူး
ြျာူးတင် စည်ပင်သာယာဖရူးဥပဖ ြျာူး မပင်ဆင်ဖရူးဆွဲရန်၊ ြဝါ ြျာူးချြှတ်နင
ု ရ
် န် နှုင်ူးယှဥ်ဖလ့်လာြှုြျာူးမပ လုပ်မခင်ူး၊
သုဖတသနလုပ်ငန်ူးြျာူး၊ တုက်တန်ူး နှုူးဖဆာ်ြြ
ှု ျာူးတင်လည်ူး ပါဝင်ဖဆာင်ရက်ခွဲ့်သည်။
ဖ သနတရဖရူးဖကာက်ပွဲြျာူးအာူး ဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာရာတင် (၂၀၁၄) ခုနစ
ှ ် ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူး
ဖကာ်ြတီအဆင်ဆ
ှ ် ချင်ူးမပည်နယ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာက်ပွဲြျာူးကု ဖစာင်က့် ကည့််
့် င်ဖ
့် ရူးဖကာက်ပွဲ၊ (၂၀၁၆) ခုနစ
ဖလ့်လာခွဲ့်မပီူး၊ ြနတဖလူးမြ ဖ
ြို့ တာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီဖရူးဖကာက်ပွဲတင် ြတ် က်အ ွဲြို့ြျာူးနှင့်် ပူးဖပါင်ူးဖဆာင်
ရက်ခွဲ့်သည်။
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ရကျွေးဇူွေးတင်ရှပြင်ွေး
(၂၀၁၉) ခုနစ
ှ ်၊ ရန်ကုနမ် ြ ြို့ဖတာ်စည်ပင်သာယာဖရူးဖကာ်ြတီအဆင်ဆ
့် င်ဖ
့် ရူးဖကာက်ပွဲအာူး ဖစာင်က့် ကည့််ဖလ့်လာဖရူး
အတက် လြ်ူး င်က့် က ဆုခွဲ့်သည့်် ရန်ကုနတ
် ုငူး် ဖ သကကီူးအစုူးရအ ွဲြို့ ဝန်ကကီူးချ ပ်ဦူးမ ူးြင်ူးသန်ူးနှင့်် အသအြှတ်မပ ြှု
လုပ်ငန်ူးစဥ်အာူး ခင်မ့် ပ ဖပူးခွဲ့်သည့်် ရန်ကုနစ
် ည်ပင်ဖရူးဖကာက်ပွဲဖကာ်ြရှငြ
် ှ ဥကကဋ္ဌကကီူးဦူးဖအာင်ခုငန
် င
ှ ့်် ဖကာ်ြရှင်
အ ွဲြို့ဝင်ြျာူး၊ ြအာူးလပ်သည့််ကကာူးြှ ပူးဖပါင်ူးဖဆာင်ရက်ဖပူးခွဲ့်သည့်် ဖကာ်ြရှငအ
်
ွဲြို့ ခွဲအဆင်ဆ
့် င်ြ
့် ှ တာဝန်ရှသြျာူး
အာူး ဦူးစာ ြှတ်တြ်ူးတင်၊ ဖကျူးဇူးတင်ရှလုပါသည်။ New Myanmar Foundation (NMF) အ ွဲြို့ ြှ ဖစာငက့်် ကည့််
ဖလ့်လာသြျာူးအာူး ဖလ့်ကျင်သ
့် င်ကကာူးဖပူးြှုြျာူးတင် ပံပ
့် ုူးကညီဖပူးခွဲ့်သည့်် The Carter Center အ ွဲြို့အာူးလည်ူး
အထူးပင် ဖကျူးဇူးတင်၊ ြှတ်တြ်ူးတင်ရှဖကကာင်ူး ဖ ာ်မပလုပါသည်။ ထုနည်ူးတစာ ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည့််
ဖလ့်လာဖရူး လုပ်ငန်ူးြျာူးတင် နင
ု င
် သ
ံ ာူးအသစတ်ဓာတ်မပည့််ဝစာ၊ တက်ကကစာပူးဖပါင်ူးပါဝင်ဖဆာင်ရက်ဖပူးခွဲ့်သည့််
ဖစတနာ့်လုပ်အာူးဖပူး

ဖရူးဖကာက်ပွဲဖစာင်က့် ကည်ဖ
့် လ့်လာသြျာူးနှင့််

အချက်အလက်ဖကာက်ယဖရူးတင်

ပါဝင်

ဖဆာင်ရက်ဖပူးခွဲ့်သည့်် ဖစတနာ့်လုပ်အာူးဖပူးြျာူးအာူးလံုူးကု ြျာူးစာဖကျူးဇူးတင်ရှလုပါသည်။ ဖလ့်လာဖရူးဆုငရ
် ာ
ဖြူးခန်ူးြျာူးကု စတ်ပါဝင်စာူးစာ ဖမ ကကာူးဖပူးခွဲ့်သည့်် ဖကာ်ြတီဝင်ဖလာင်ူးြျာူး၊ ြွဲဆနဒရှငမ် ပည်သလထုအာူးလည်ူး
ဖကျူးဇူးတင်အပ်ပါသည်။ ထအမပင်
ု ့်
အ က် က်ြှ ပံပ
် ျာူး၊
့် ူးု ကညီဖဆာင်ရက်ဖပူးခွဲဖ
့် သာ နယ်ပယ်အသီူးသီူးြှပညာရှငြ
ဖကျူးဇူးတင်ထုက်သြျာူးအာူးလံုူးကု ဖကျူးဇူးတင်ရှပါဖကကာင်ူး ြှတ်တြ်ူးတင်အပ်ပါသည်။

NEW MYANMAR FOUNDATION (နယူးမြန်ြာဖ

ာင်ဖ ူးရှငူး် )

အြှတ် (၃၅)၊ ၅-လွှာ၊ ပျာူးရည်ကုနူး် လြ်ူး၊ ပျာူးရည်ကုနူး် ရပ်ကက်၊
တာဖြမြ ြို့နယ်၊ ရန်ကုနမ် ြ ။ြို့
Website: www.NewMyanmarFoundation.org
Email: contact@NewMyanmarFoundation.org
Phone: (+95) 09-787 381 639, (+95) 09-265 468 511

No.35, 5th Floor, Pyar Yay Gone Street, Pyar Yay Gone Ward,
Tamwe Township, Postal Code: 11211, Yangon, Myanmar.
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