
 

 

 

 

 

 

ချက ်ချ င််းထုတပ်ြန ်ပြ်းြါရန ် 

 

၂၀၂၀ပြည ်နှစ် အပထွေပထွေပရ ်းပ ကောက်ြွေွဲတွေင် ပြည ် တွေင််း အရြ် ဘက်အဖွေွဲွဲ့ အစည််းမျော်း၏ ပစ ောင ် က ကည ်ပလ လောမှုမျ ော်းက  ု ကန ်သတ်လ ု က် 

ပခင််းပကကော င ် ပရ ်းပကောက်ြွေွဲြွေင ် လင််းပမ င်သ ောမှုန ှင ် သမော သမတ် ကျမှုအပြေါ် မလ ုလ ော်းအြ် သည ် သက်ပရောက်မှုမျ ော်းရှ မည်က ု PACE 

အဖွေွဲွဲ့ကစ ု်းရ မ် 

 

၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ ဩဂုတ့်လ ၁၃ ရက့်၊ ရန့်ကုန့် 

န ုဝင့်ဘာလ ၈ ရက့်နနေ့တွင့်ကျင့််းြမည ့် အန ွန ွနရ ်းနကာက့်ြွွဲမျာ်းတွင့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲဆ ုင့်ရာပြည့်သ ူ့လှုြ့်ရှာ်းမှုအဖွွဲွဲ့ (People’s 

Alliance for Credible Elections - PACE) က ု နစာင ့်ကကည ့်နလ လာမှုမျာ်းပြြုလုြ့်ရန့် ခွင ့်မပြြုနကကာင့််း ပြည့်န ာင့်စုနရ ်းနကာက့်ြွွဲ 

နကာ့်မရှင့်က ဇ လ ုင့်လ ၃၀ ရက့်နနေ့ရက့်စွွဲပဖင ့် အနကကာင့််းပြန့်ခွဲ ြါသည့်။ ဤဆ ု်းပဖတ့်ချက့်သည့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့်တစ့်ခုလ ု်းက ု 

နစာင ့်ကကည ့်နလ လာရန့် ပြင့်ဆင့် ာ်းသည ့် PACE အဖွွဲွဲ့၏ လုြ့်ငန့််းစဉ့်ကက ်းတစ့်ခုလ ု်းက ု ကက ်းမာ်းသည ့် အဟနေ့့်အတာ်းပဖစ့်နစခွဲ ြါသည့်။ 

  ုေ့ပြင့် နကာ့်မရှင့်၏ ဆ ု်းပဖတ့်ချက့်သည့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့် ြွင ့်လင့််းပမင့်သာမှု၏ အနပခခ စ နှုန့််းတစ့်ခုပဖစ့်သည ့် အရြ့်ဘက့် 

အဖွွဲွဲ့အစည့််းမျာ်း၏ နစာင ့်ကကည ့်နလ လာမှုက ု ကနေ့့်သတ့်လ ုက့်ပခင့််းပဖစ့်သပဖင ့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့်၏ ြွင ့်လင့််းပမင့်သာမှုနှင ့် 

သမာသမတ့်ကျမှုတ ုေ့အပြင့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲအလွန့်ကာလ န ုင့်င နရ်းတည့်ငင မ့်မှုအနြေါ် မလ ုလာ်းအြ့်သည ့် သက့်နရာက့်မှုမျာ်း ရှ လာမည့် 

က ု အ  ်းြင့် စ ု်းရ မ့်ြါသည့်။   ုေ့နကကာင ့် လာမည ့် ၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်အန ွန ွနရ ်းနကာက့်ြွွဲက ု တည့်တည့်ငင မ့်ငင မ့်ပဖင ့် နအာင့်ပမင့်စွာ 

ကျင့််းြန ုင့်နရ်းအတွက့် နကာ့်မရှင့်အနနပဖင ့် ပြည့်တွင့််းရှ အရြ့်ဘက့်အဖွွဲွဲ့အစည့််းမျာ်းအာ်းလ ု်း နရ ်းနကာက့်ြွွဲတွင့် လွတ့်လြ့်စွာ ြါဝင့် 

နစာင ့်ကကည ့်နလ လာခွင ့်ပြြုရန့် နဆာင့်ရ က့်သင ့်နကကာင့််း တ ုက့်တွန့််းအြ့်ြါသည့်။ 

PACE အဖွွဲွဲ့အနနပဖင ့် လာမည ့် ၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့် အန ွန ွနရ ်းနကာက့်ြွွဲတွင့် နစာင ့်ကကည ့်နလ လာသ ဦ်းနရ ၂၉၀၀ ခနေ့့်အသ ု်းပြြုကာ 

နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့်တစ့်ခုလ ု်းက ု တစ့်န ုင့်င လ ု်းအတ ုင့််းအတာပဖင ့် နစာင ့်ကကည ့်န ုင့်ရန့်အတွက့် ပြင့်ဆင့် ာ်းငြ ်း နရ ်းနကာက့်ြွွဲ 

နစာင ့်ကကည ့်နလ လာခွင ့်က ု ဇ လ ုင့်လ ၁၄ ရက့်နနေ့က ပြည့်န ာင့်စုနရ ်းနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်   တွင့်နလ ာက့် ာ်းခွဲ ပခင့််းပဖစ့်သည့်။ 

ယခုနှစ့်အနစာြ ုင့််းမှစ၍ PACE အဖွွဲွဲ့အနနပဖင ့် ပြည့်န ာင့်စုမှတ့်ြ ုတင့်အဖွွဲွဲ့တွင့် ပြည့်တွင့််းအရြ့်ဘက့်အဖွွဲွဲ့အစည့််းအနနပဖင ့် 

အသင့််းအဖွွဲွဲ့မှတ့်ြ ုတင့်ရန့် ပြည့်န ာင့်စုနရ ်းနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်  တွင့် န ာက့်ခ ချက့်နတာင့််းခ ခွဲ ြါသည့်။ PACE အဖွွဲွဲ့၏ 

လုြ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းမှာ ပြည့်န ာင့်စုနရ ်းနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်က ု ြ ်းနြါင့််းက ည ပခင့််းမဟုတ့်ဘွဲ နစာင ့်ကကည ့်နလ လာပခင့််းသာပဖစ့်သည့် 

ဆ ုသည ့်အနကကာင့််းပြချက့်ပဖင ့် နကာ့်မရှင့်က န ာက့်ခ ချက့်နြ်းရန့် ပငင့််းဆန့်ခွဲ ြါသည့်။   ုေ့ပြင့် PACE အဖွွဲွဲ့အနနပဖင ့် န ုင့်င တကာ 

အန ာက့်အြ  မျာ်းရယ  ာ်းနသာနကကာင ့် အသင့််းအဖွွဲွဲ့မှတ့်ြ ုတင့်ဥြနေနှင ့် မက ုက့်ည ဟုဆ ု်းပဖတ့်ကာ နရ ်းနကာက့်ြွွဲနစာင ့်ကကည ့် 

နလ လာခွင ့်နလ ာက့် ာ်းမှုက ုလည့််း ပြည့်န ာင့်စုနရ ်းနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်က ပငင့််းဆန့်ခွဲ ြါသည့်။ ဤဆ ု်းပဖတ့်ချက့်မှာ ဇ လ ုင့်လ ၁၇ 

ရက့်နနေ့က နနပြည့်နတာ့်တွင့်ပြြုလုြ့်ခွဲ သည ့် ပြည့်န ာင့်စုနရ ်းနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်နှင ့် အရြ့်ဘက့်အဖွွဲွဲ့အစည့််းမျာ်းနတွွဲ့ဆ ုြွွဲတွင့် 

နကာ့်မရှင့်ကနပြာကကာ်းခွဲ သည ့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲနစာင ့်ကကည ့်နလ လာခွင ့်နလ ာက့် ာ်းရာတွင့် အသင့််းအဖွွဲွဲ့မှတ့်ြ ုတင့်မလ ုအြ့်ဆ ုသည ့် 

နပြာဆ ုချက့်နှင ့် ဆနေ့့်ကျင့်နနသည့်က ုလည့််း နတွွဲ့ရြါသည့်။ PACEအဖွွဲွဲ့ အနနပဖင ့် အသင့််းအဖွွဲွဲ့မှတ့်ြ ုတင့် နလ ာက့် ာ်းရန့် 

ပြည့်န ာင့်စုနရ ်းနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်၏ န ာက့်ခ ချက့် လ ုအြ့်ြါသည့်။ သ ုေ့နသာ့်လည့််း နကာ့်မရှင့်က PACE အဖွွဲွဲ့က ု အသင့််းအဖွွဲွဲ့ 

မှတ့်ြ ုတင့်ရန့်အတွက့် န ာက့်ခ ချက့်နြ်းရန့်ပငင့််းဆန့်ခွဲ သည့်။   ုေ့နနောက့် အသင့််းအဖွွဲွဲ့မှတ့်ြ ုတင့်မရှ ဘွဲ န ုင့်င တကာရန့်ြ ုနငွမျာ်း 

အမှတ် ၁၄၊ စံရိပ်င မ်ိ ၅ လမ််း၊ 

ကမာရွတ်ငမိ ြို့နယ်၊ ရနက်ုနင်မိ ြို့ 

+၉၅ ၉၂၅၃၃၇၉၄၄၂  

14, San Yeik Nyein Street 5, 

Kamayut Township, Yangon 

+95 9253379442 

www.pacemyanmar.org 



လက့်ခ ခွဲ သည့်ဆ ုသည ့်အနကကာင့််းပြချက့်ပဖင ့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲနစာင ့်ကကည ့်နလ လာခွင ့် နလ ာက့် ာ်းပခင့််းက ုလည့််း ပငင့််းဆန့်ခွဲ ပခင့််း 

ပဖစ့်ြါသည့်။  

ယခင့်ကကျင့််းြခွဲ နသာ ၂၀၁၅ ခုနှစ့်အန ွန ွနရ ်းနကာက့်ြွွဲ၊ ၂၀၁၇ခုနှစ့် ကကာ်းပဖတ့်နရ ်းနကာက့်ြွွဲ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ့် ကကာ်းပဖတ့် 

နရ ်းနကာက့်ြွွဲနှင ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ့် ရန့်ကုန့်ငမ ြုွဲ့နတာ့်စည့်ြင့်သာယာနရ ်းနကာက့်ြွွဲမျာ်းတွင့် ယင့််းကွဲ သ ုေ့နသာ ကနေ့့်သတ့်ချက့်မရှ ဘွဲ PACE 

အဖွွဲွဲ့သာမက အပခာ်းအရြ့်ဘက့်အဖွွဲွဲ့အစည့််းမျာ်းအာ်းလ ု်း နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့်တစ့်ခုလ ု်းက ု လွတ့်လြ့်စွာ နစာင ့်ကကည ့်နလ လာခွင ့် 

ရရှ ခွဲ ြါသည့်။ အ  ်းသပဖင ့် PACE အဖွွဲွဲ့က ၂၀၁၅ ခုနှစ့် အန ွန ွနရ ်းနကာက့်ြွွဲတွင့် မွဲဆနဒရှင့်စာရင့််းနကကညာပြသမှုလုြ့်ငန့််းမှ 

စတင့်၍ မွဲရလေ့်မျာ်းစုစည့််းပခင့််း စသပဖင ့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့်တစ့်ခုလ ု်းက ု နစာင ့်ကကည ့်နလ လာသ ဦ်းနရ ၂၅၀၀ နကျာ့်ပဖင ့် 

နစာင ့်ကကည ့်နလ လာမှု ပြြုလုြ့်ခွဲ ငြ ်း စုစုနြါင့််း ပြည့်တွင့််းအရြ့်ဘက့်အဖွွဲွဲ့အစည့််း ၅၃ ဖွွဲွဲ့က နစာင ့်ကကည ့်နလ လာသ ဦ်းနရ ၁၁၃၇၃ ပဖင ့် 

နရ ်းနကာက့်ြွွဲြွင ့်လင့််းပမင့်သာမှု၊ နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့်နှင ့် ရလေ့်တ ေု့အနြေါ် ယ ကုကည့်မှုပမင ့်မာ်းနရ်းနှင ့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲတည့်ငင မ့်နရ်း 

အတွက့် ြါဝင့်နဆာင့်ရ က့်ခွဲ ကကြါသည့်။  

ယခုကာလမှာ က ုဗစ့်-၁၉ ကြ့်နရာဂါကာလပဖစ့်သည ့်အနလျာက့် ခရ ်းသွာ်းလာခွင ့်အကနေ့့်အသတ့်မျာ်းနှင ့် quarantine ပြြုလြု့်မှုမျာ်း 

ရှ နနနသ်းသပဖင ့် န ုင့်င တကာနစာင ့်ကကည ့်နလ လာနရ်းအဖွွဲွဲ့အစည့််းမျာ်း၏ ြါဝင့်မှု အလွန့်နည့််းြါ်းန ုင့်သည့်။   ုေ့နကကာင ့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲ 

ပဖစ့်စဉ့်ြွင ့်လင့််းပမင့်သာမှုနှင ့် တာဝန့်ခ မှုက ု အာမခ န ုင့်ရန့်အတွက့် အရြ့်ဘက့်အဖွွဲွဲ့အစည့််းမျာ်း၏ အခန့််းကဏ္ဍမှာ အလွန့်အနရ်းကက ်း 

လှြါသည့်။ ယခုလာမည ့် ၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်အန ွန ွနရ ်းနကာက့်ြွွဲတွင့် PACE အဖွွဲွဲ့က နစာင ့်ကကည ့်နလ လာသ ဦ်းနရ ၂၉၀၀ ခနေ့့်ပဖင ့် 

နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့်တစ့်ခုလ ု်းက ု တစ့်န ုင့်င လ ု်းအတ ုင့််းအတာပဖင ့် နစာင ့်ကကည ့်နလ လာရန့် ပြင့်ဆင့် ာ်းရာ နကာ့်မရှင့်၏ ကနေ့့်သတ့်မှု 

နကကာင ့် ပြည့်တွင့််းအရြ့်ဘက့်အဖွွဲွဲ့အစည့််းမျာ်း၏ နစာင ့်ကကည ့်နလ လာမှုြမာဏမှာ ြ ု၍ြင့် နည့််းြါ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်သည့်။ အကျ  ြု်းဆက့် 

အနနပဖင ့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့်ြွင ့်လင့််းပမင့်သာမှုနှင ့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲကာလတည့်ငင မ့်မှုတ ုေ့က ု ကက ်းမာ်းစွာ  ခ ုက့်န ုင့်သည ့်အတွက့် 

အ  ်းစ ု်းရ မ့်ြ ြန့်ြါသည့်။ သ ုေ့ပဖစ့်ြါ၍ နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့် တည့်ငင မ့်ငြ ်း ြွင ့်လင့််းပမင့်သာမှုက ု ပမြှင ့်တင့်န ုင့်ရန့် ပြည့်တွင့််းအရြ့်ဘက့် 

အဖွွဲွဲ့အစည့််းအာ်းလ ု်း လွတ့်လြ့်စွာြါဝင့်နဆာင့်ရ က့်န ုင့်နရ်းအတွက့် ပြည့်န ာင့်စုနရ ်းနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်က ု တ ုက့်တွန့််းအြ့်ြါသည့်။ 

နရ ်းနကာက့်ြွွဲဆ ုင့်ရာပြည့်သ ူ့လှုြ့်ရှာ်းမှုအဖွွဲွဲ့ (PACE) သည့် လွတ့်လြ့်ငြ ်းအမှ အခ ုကင့််းသည ့် န ုင့်င နရ်းအရ ဘက့်လ ုက့်မှုမရှ နသာ 

ပြည့်တွင့််းနရ ်းနကာက့်ြွွဲနစာင ့်ကကည ့်နလ လာနရ်းအဖွွဲွဲ့ပဖစ့်ြါသည့်။ နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့်မျာ်းတွင့် ပြည့်သ လ  ုြါဝင့်မှုက ု ပမြှင ့်တင့်ပခင့််း 

ပဖင ့် ပမန့်မာန ုင့်င အတွင့််း ေ မ ုကနရစ အင့်စတ ကျ ်းရှင့််းမျာ်း ြ ုမ ုအာ်းနကာင့််းလာနစရန့်ရည့်ရ ယ့်ငြ ်း ၂၀၁၄ ခုနှစ့်တွင့် စတင့်တည့်န ာင့် 

ခွဲ ြါသည့်။ နရ ်းနကာက့်ြွွဲပဖစ့်စဉ့် ြွင ့်လင့််းပမင့်သာမှုရှ နရ်း၊ န ုင့်င သာ်းအာ်းလ ု်းြါဝင့်ခွင ့်ရရှ နရ်းနှင ့် တာဝန့်ခ မှုတာဝန့်ယ မှု ပမင ့်မာ်းလာနရ်း 

အတွက့် ပြည့်သ ူ့န တ သင့်တန့််းမျာ်းြ ုေ့ချပခင့််း၊ နရ ်းနကာက့်ြွွဲနစာင ့်ကကည ့်နလ လာပခင့််းလုြ့်ငန့််းမျာ်းက ု အဓ က ာ်းနဆာင့်ရ က့်လျက့် 

ရှ ြါသည့်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ့် မွဲဆနဒရှင့်စာရင့််းပြြုစုပခင့််း ကနဦ်းစ မ ချက့်မှစတင့်၍ တရာ်းဝင့်နစာင ့်ကကည ့်နလ လာမှုမျာ်းပြြုလုြ့်ခွဲ ရာ ၂၀၁၅ 

ခုနှစ့် အန ွန ွနရ ်းနကာက့်ြွွဲတွင့် တစ့်န ုင့်င လ ု်းအတ ုင့််းအတာပဖင ့် နစာင ့်ကကည ့်နလ လာသ ဦ်းနရ ၂၅၀၀ နကျာ့်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ့်ကကာ်းပဖတ့် 

နရ ်းနကာက့်ြွွဲတွင့် နစာင ့်ကကည ့်နလ လာသ ဦ်းနရ ၇၀၀ နကျာ့်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ့်ကကာ်းပဖတ့်နရ ်းနကာက့်ြွွဲတွင့် နစာင ့်ကကည ့်နလ လာသ ဦ်းနရ 

၇၀၀ နကျာ့်တ ေု့ပဖင ့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲကျင့််းြရာနယ့်နပမအာ်းလ ု်းက ု တရာ်းဝင့်နစာင ့်ကကည ့်နလ လာမှုမျာ်းပြြုလြု့်ခွဲ ြါသည့်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ့် 

ရန့်ကုန့်ငမ ြုွဲ့နတာ့် စည့်ြင့်သာယာနရ်းနကာ့်မတ နရ ်းနကာက့်ြွွဲတွင့်လည့််း နစာင ့်ကကည ့်နလ လာသ ဦ်းနရ ၃၅၀ နကျာ့်ပဖင ့် ြါဝင့် 

နစာင ့်ကကည ့်နလ လာမှုမျာ်း ပြြုလုြ့်ခွဲ ြါသည့်။ နရ ်းနကာက့်ြွွဲနစာင ့်ကကည ့်နလ လာမှုမျာ်းအပြင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၉ ခုနှစ့်အတွင့််း လ  ု 

သနဘာ ာ်းအပမင့်စစ့်တမ့််း ၅ ခုနှင ့် အပခာ်းစစ့်တမ့််းငယ့်မျာ်းက ုလည့််း တစ့်န ုင့်င လ ု်းအတ ုင့််းအတာပဖင ့် နကာက့်ယ ခွဲ ြါသည့်။   ုေ့ပြင့် 

၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်အတွက့် နရ ်းနကာက့်ြွွဲအကက ြုကာလ န ုင့်င သာ်းမျာ်း၏ သနဘာ ာ်းအပမင့်စစ့်တမ့််းက ုလည့််း မကကာနသ်းမ က 

နကာက့်ယ  ာ်းငြ ်း နတွွဲ့ရှ ချက့်မျာ်းက ု လာမည ့် ရက့်သတတြတ့်မျာ်းတွင့်  ုတ့်ပြန့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်သည့်။  

 ဆက့်သွယ့်ရန့် ။ နနပခည့်၊ ဖုန့််း - ၀၉ ၂၅၃၃၇၉၄၄၂၊ neichiminn@pacemyanmar.org, 

www.pacemyanmar.org  
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