(၂၀၁၈) ခုနစ
ှ ်၊ ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲ
ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောရ ြားဆင
ု ် ော ကနဥြားအစ င်ခံစော
(ထုတ်ဖပန်ချက် အမှတ် - ၁/၂၀၁၈)
ရ ြားရကောက်ပွဲပညောရပြားရ ြားနှင့်် ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောရ ြားမတ်ြက်မျောြား
(Election Education and Observation Partners – EEOP)

(၂၀၁၈) ခုနစ
ှ ်၊ နဝ
ု င်ဘောလ (၅) က် (တနလလောရန)့်
(၁၃၈၀) ဖပည့််နစ
ှ ်၊ သတင်ြားကျွတ်လဖပည့််ရကျော် (၁၂) က်

(၂၀၁၈) ခုနစ
ှ ်၊ နဝ
ု င်ဘောလ (၃)

က်ရနတ
ှ ်၊ အရထရထ
့် င် ကျင်ြားပခွဲ့်ရသော ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲသည် (၂၀၁၅) ခုနစ

ရ ြားရကောက်ပွဲအပပြား၊ ဒုတယအကကမ်အဖြစ်ကျင်ြားပရသော ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲဖြစ်ကော၊ လွှတ်ရတော်အသြားသြား၌
လစ်လပ်ရနရသောလွှတ်ရတော်ကုယ်စောြားလှယ်ရန ော (၁၃) ရန ောမျောြားအတက် ရ ြားရကောက်တင်ရဖမောက်ဖခင်ြားဖြစ်သည်။
လစ်လပ်ရနရသောလွှတ်ရတော်ကုယ်စောြားလှယ်ရန ောမျောြားမှော အုပ်ချျုပ်ရ ြားဆုင် ော

ောထြားမျောြားအတ က် ခန်အပ်
့် ဖခင်ြားခံထောြား

၍ လွှတ်ရတော်ကုယ်စောြားလှယ်ဖြစ်ဖခင်ြားမှ ပျက်ဖပယ်သောြားကော လစ်လပ်ဖခင်ြားနှင့်် ကုယ်စောြားလှယ်ဆုြားံ ပ ြားသောြားရသော
ရကကောင့်် လစ်လပ်ဖခင်ြားမျောြားဖြစ်သည်။
(၂၀၁၈) ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲသည် ဖပည်ရထောင်စုလွှတရ
် တော်နင
ှ ့်် ဖပည်နယ်/တုငြား် ရဒသကကြားလွှတရ
် တော်မျောြားအတက်
ရ ြားရကောက်တင်ရဖမောက်ဖခင်ြားဖြစ်ပပြား၊ ဖပည်သလွှ
် တော်မွဲဆနဒနယ် (၄) ရန ော၊ အမျျုြားသောြားလွှတ်ရတော်မွဲဆနဒနယ် (၁)
့် တရ
ရန ောနှင့်် တုငြား် ရဒသကကြား/ဖပည်နယ်လွှတရ
် တော်မွဲဆနဒနယ် (၈) ရန ော၊ စုစရ
ု ပ င်ြား (၁၃) ရန ောတင် တပပျုင်နက်တည်ြား
ကျင်ြားပဖပျုလုပ်ခွဲ့်ဖခင်ြားဖြစ်သည်။ ယခုကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲအောြား ဖပည်နယ်နင
ှ တ
့်် ုငြား် ရဒသကကြား (၉) ခုရှ၊ မွဲဆနဒနယ်မျောြား
အလုက် အကျံျုြားဝင်သည့်် ပမျုြို့နယ်စုစရ
ု ပ င်ြား (၃၅) ပမျုြို့နယ်တင် ကျင်ြားပဖပျုလုပ်ခွဲ့်သည်။
ဖခံျုငံသ
ု ုြားံ သပ် လျှင် (၂၀၁၈) ခုနစ
ှ ်၊ နဝ
ု င်ဘောလ (၃) က်ရနတ
့် င် သက်ဆုင် ော မွဲဆနဒနယ်မျောြား၌ တပပျုင်နက်တည်ြား ကျင်ြားပ
ဖပျုလုပ်ခွဲ့်ရသော ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲသည် အောြားနည်ြားချက်အချျုြို့ ရှခွဲ့်ရသော်လည်ြား ရအောင်ဖမင်စောကျင်ြားပနင
ု ခ
် ွဲ့် သည်။
ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲကျင်ြားပ ောမွဲဆနဒနယ်မျောြားရှ ပမျုြို့နယ် (၁၅) ပမျုြို့နယ်တင် ဖြန်ကျက်
ရန ောချထောြားခွဲ့်သည့်် EEOP
့်
ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြားမှ
အဆုပ အစ င်ခံစောမျောြားအ

ရ ြားရကောက်ပွဲရနတ
့် င်
အဖငင်ြားပောြားမှုအချျုြို့ကု

အစ င်ခံစောစုစရ
ု ပ င်ြား

(၃၈၀)

ရလ့်လောရတြို့ ရှ ရသော်လည်ြား

ရစောင်ကု

ရပြားပခွဲ
ု ့် ့်သည်။

ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောသမျောြား၏

သံုြားသပ်ချက်မျောြားအ
ချက်မျောြားမှော

(၉၄%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် မှော ရကောင်ြားမန်သည်ဟု အကွဲဖြတ်နင
ု မ
် ည်ဖြစ်သည်။ သု ့် ောတင် ဤသံုြားသပ်

ကနဥြားအစ င်ခံစောမျောြားကု

စုရပ င်ြားသံုြားသပ်မှုမျောြားဖပျုလုပ်ပ က

အရဖခခံထောြားဖခင်ြားဖြစ်ပပြား၊

ထပ်မံရ ောက်ရှလောရသော

အစ င်ခံစောမျောြားနှင့််

ောခုငန
် န
ှု ြား် မျောြားနှင့်် ရလ့်လောရတြို့ ရှချက်မျောြားမှော အနည်ြားငယ်အရဖပောင်ြားအလွဲမျောြား

ရှနင
ု ပ
် သည်။
ယခုထုတ်ဖပန်ချက်သည် ရလ့်လောရစောင်က့် ကည့််မျောြားမှ ရပြားပလောရသော
ု ့်
အစ င်ခံစောမျောြား၊ ရတြို့ ရှချက်မျောြားကု အရဖခခံ၍
စုစည်ြားသံုြားသပ်ထောြားဖခင်ြားဖြစ်ပ သည်။

ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲရနောက်ဆုြားံ အစ င်ခံစောထုတ်ဖပန်သည်အ
့် ခ တင်လည်ြား

ယခုရတြို့ ရှချက်မျောြားကု ဖပန်လည်ထည့််သင်ြားသံုြားသပ်သောြားမည် ဖြစ်သည်။ ယခုအစ င်ခံစောသည် ရ ြားရကောက်ပွဲရန ့်
ရတြို့ ရှချက်မျောြားကု အကျဥ်ြားချျုပ်၍၊ ဖခံျုငံသ
ု ုြားံ သပ် တင်ဖပထောြားဖခင်ြားဖြစ်သည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲ လပ
ု ် ငန်ွေးစဥ်မ ောွေးကု ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောခြင်ွေး
ရ ွေးရကောက်ပွဲ အကကြိုကောလအရခြအရန
ကောလရှည်ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောသမျောြား၏ အစ င်ခံစောမျောြားအ

ရ ြားရကောက်ပွဲအကကျုကောလတစ်ခုလြားံု

အောြား ဖခံျုငံသ
ု ုြားံ သပ် လျှင် အမျောြားအောြားဖြင့်် ရကောင်ြားမန်သည်ဟု အကွဲဖြတ်ကကပပြား၊ အချျုြို့ရန ောမျောြားတင် အောြားနည်ြားချက်
မျောြား ရှရနသည်ဟဆ
ု ုကကသည်။ သု ့် ောတင် ရ ြားရကောက်ပွဲတစ်ခုလံုြားအတက်သက်ရ ောက်ရသော ကကြားမောြားသည်ထ
့် ြားဖခောြားမှု
မျောြား မရတြို့ ရှ ရပ။

မွဲဆယ်စည်ွေးရု ွေးခြင်ွေး
မွဲဆယ်စည်ြားရံုြားရ ြားကောလအတင်ြား အမျောြားအောြားဖြင့်် အတန်အသင့်် ရကောင်ြားမန်သည်အ
့် ရဖခအရနရှသည်ဟု အကွဲဖြတ်
ကကသည်။ မွဲဆယ်စည်ြားရံုြားမှုမျောြားမှော လတ်လပ်မှုရှသည်ဟဆ
ု ုကကပပြား၊ ရအြားရအြားချမ်ြားချမ်ြားရှခွဲ့်သည်ဟု ဆုရသော်လည်ြား၊
တစ်သြားပုဂ္ဂလကုယ်စောြားလှယ်မျောြားအရနဖြင့်် အခက်အခွဲ အချျုြို့ ရှသည်ဟရသော ရဖြကကောြားမျောြား ရှခွဲ့်သည်။ ကုယ်စောြားလယ
ှ ်
ရလောင်ြားအမျောြားစုအရနဖြင့််

မွဲဆယ်စည်ြားရံုြားရ ြားကျင်ဝ
့် တ်မျောြားကု

ြျက်ဆြားခံခွဲ့် သည်ဟရသော သတင်ြားရပြားပချက်
ု ့်
မျောြားအောြား

လုက်နောခွဲ့်ပပြား၊

မွဲဆယ်စည်ြားရံုြားရ ြားပုစတောအချျုြို့

ရှခွဲ့်သည်။ မွဲဝယ်ဖခင်ြားနှင့်် နင
ု င
် ပ
ံ ုငအ
်
င်ြားအဖမစ်မျောြားကု

မမျှမတအသံုြားဖပျုဖခင်ြား အစရှသည့််အဖပျုအမမျျုြားဖပျုလုပ်ခွဲ့်သည်ဟု သတင်ြားရပြားမှုနည်ြားပ ြားခွဲ့်သည်။

မွဲဆန္ဒရှငပ
် ညောရပွေးရ ွေး
မွဲဆနဒနယ်အလုက် မွဲဆနဒရှငပ
် ညောရပြားရ ြားရဆောင် က်ချက်မျောြားအောြား ရတြို့ ရှ တတ်ရသော်လည်ြား၊ လံုရလောက်မှုမရှဟု
သတင်ြားရပြားပချက်
ု ့်
မျောြားအောြား လက်ခံ ရှခွဲ့်သည်။ မျောြားရသောအောြားဖြင့်် နင
ု င
် ရ
ံ ြားပ တမွဲဆယ်ပွဲမျောြားမှ မွဲဆနဒရှငပ
် ညောရပြား
လုပ်ငန်ြားမျောြားအောြား ရဆောင် က်သောြားသည်ကု ရတြို့ ရှ ရကကောင်ြားနှင့်် အြွဲြို့အစည်ြားမျောြား၏ရဆောင် က်မှုမှော နည်ြားပ ြားခွဲ့်သည် ဟု
ဆုသည်။ မွဲဆနဒရှငပ
် ညောရပြားရ ြားရဆောင် က်ချက်မျောြားအောြား အကွဲဖြတ် ောတင်လည်ြား အမျောြားအောြားဖြင့်် လအ
ု ပ်ချက်

မျောြားရှရနသည်ဟု အကွဲဖြတ်ကကသည်။ မွဲဆနဒရှငသ
် တင်ြားအချက်အလက် ရှမှုတင် ကောလရှည်ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောသ
ထက်ဝက်ခန်မှ့် ော

မွဲဆနဒရှငမ
် ျောြားအရနဖြင့််

လံုရလောက်ရသောသတင်ြားအချက်အလက်မျောြား၊

အထြားသဖြင့််

နင
ု င
် ရ
ံ ြားပ တမျောြား၊ ကုယ်စောြားလှယ်ရလောင်ြားမျောြား၏ မဝ ဒမျောြားကုသရှမှု မရှ ဟု ဆုကကသည်။ မွဲဆနဒရှငမ
် ျောြားအရနဖြင့််
မွဲရပြားဖခင်ြားလုပ်ငန်ြားစဥ်မျောြားနှငပ
့်် တ်သက်၍ အမျောြားအောြားဖြင့်် သရှကကသည်ဟု ဆုသည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲ ရကော်မရှင၏
် စီမရဆောင် က်မှု
ရ ြားရကောက်ပွဲအကကျုကောလ ရ ြားရကောက်ပွဲစမံခန်ခ့် ွဲမှုအရဖခအရနအောြား အကွဲဖြတ် ောတင် ရကောင်ြားမန်သည့််အရဖခအရန
တင်ရှသည်ဟု ကောလရှည်ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောသသံုြားပံုနစ
ှ ်ပံုခန်မှ့် ော အကွဲဖြတ်ကကသည်။ ရ ြားရကောက်ပွဲဆုင် ော သတင်ြား
အချက်အလက်မျောြား ယဖခင်ြား၊ အချျုြို့ရသောရဒသအတင်ြား သတင်ြားအချက်အလက်ဖြန်ရဝဖခင်
ြားတုတ
့်
့် င် အောြားနည်ြားမှုမျောြား
ရှရနသည်ဟု သတင်ြားရပြားပချက်
ု ့်
မျောြားရှခွဲ့်သည်။ ဖခံျုငံသ
ု ုြားံ သပ် ောတင် ကောလရှညရ
် စောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသအမျောြားစုမောှ
ရ ြားရကောက်ပွဲရကော်မရှငအ
် ရနဖြင့်် ဘက်လုက်မှုမရှဘွဲ ရဆောင် က်ရနသည်ဟု ဆုကကသည်။ ပ်ကက်/ရကျြား ောအဆင့််
ရကော်မရှငအ
် ြွဲြို့ ခွဲမျောြားနှင့်် မွဲရု ံဝန်ထမ်ြားမျောြားအောြား သင်တန်ြားမျောြား သင်ကကောြားပချရပြား
ု ့်
ခွဲ့်ဖခင်ြားမျောြားကု ရတြို့ ရှ ရသော်လည်ြား၊
လက်ရတြို့ရဆောင် က်ချက်မျောြားတင် ကျွမ်ြားကျင်မှုဆုင် ော လအ
ု ပ်ချက်အချျုြို့ ရှရနသည်ဟု သတင်ြားရပြားပမှု
ု ့် မျောြား ရှ ခွဲ့်သည်။

မွဲဆန္ဒရှငစ
် ော င်ွေးခပြိုစုခြင်ွေးန္ှင ့်် မွဲစော င်ွေးရကကညောခြင်ွေး
မွဲစော င်ြားကပ်ထောြားရကကညောချန်တင် မွဲဆနဒရှငမ
် ျောြား သောြားရ ောက်စစ်ရဆြားဖခင်ြားနည်ြားပ ြားမှုရှခွဲ့်သည်ဟု ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လော
သအချျုြို့ မှ

အစ င်ခံစောရပြားပဖခင်
ု ့် ြားမျောြား

ရှခွဲ့်သည်။

သတင်ြားရပြားပချက်
ု ့်
မျောြားအောြား

ဆန်ြားစစ် ောတင် မတညရသောလုပ်ငန်ြားစဥ်မျောြားရှရနနင
ု ပ် ပြား၊ အချျုြို့ရသောရန ောမျောြားတင်

မွဲစော င်ြားဖပျုစုဖခင်ြားနှငပ
့်် တ်သက်၍
ပ်/ရကျြားအုပ်ချျုပ်ရ ြားမြားမျောြား၏

ပြားရပ င်ြားရဆောင် က်မှု အောြားနည်ြားချက်အချျုြို့ ရှခွဲ့်ရကကောင်ြား ရတြို့ ရှ သည်။

လခု ြြိုရ ွေးအရခြအရန
ရ ြားရကောက်ပွဲတင် ပ ဝင်ပတ်သက်သမျောြားနှင့်် ဆက်သယ်ရမြားဖမန်ြားချက်မျောြားအ

ရ ြားရကောက်ပွဲလံုဖခံျုရ ြားအရဖခအရန

အရပေါ် စြားု မ်ပပန်မှုမျောြား ရှခွဲ့်ရသော်လည်ြား၊ ကောလရှညရ
် စောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြား၏ အစ င်ခံစောမျောြားအ

လတ်လပ်

ပပြား၊ တ ောြားမျှတရသောရ ြားရကောက်ပွဲတစ်ခုကျင်ြားပနင
ု ် န် လံဖု ခံျုရ ြားအရဖခအရနရှသည်ဟု သတင်ြားရပြားပခွဲ
ု ့် က့် ကသည်။

အမ ြိုွေးသမီွေးမ ောွေး၏ပါဝင်မှု
(၂၀၁၇) ခုနစ
ှ ်၊ ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲနင
ှ န
့်် င်
ှု ြားယှဥ်ပ က ရ ြားရကောက်ပွဲဖြစ်စဥ်မျောြားတင် အမျျုြားသမြားမျောြား၏ ပ ဝင်မှု
ကျဆင်ြားသောြားသည်ကု ရတြို့ သည်။ (၂၀၁၈) ခုနစ
ှ ် ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲတင် ဝင်ရ ောက်ယှဥ်ပပျုင် န် စော င်ြားသင်ြား
ခွဲ့်ရသော ကုယ်စောြားလှယ်ရလောင်ြားမျောြားအနက် (၁၀%)

ောခုငန
် နှု ြား် မှော အမျျုြားသမြားမျောြားဖြစ်ကကပပြား၊ ဤအချက်သည် (၂၀၁၇)

ခုနစ
ှ ် ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲကောလတင် ဝင်ရ ောက်ယှဥ်ပပျုင်သ အမျျုြားသမြားကုယစ
် ောြားလှယ်ရလောင်ြား (၁၇%) ောခုငန
် န
ှု ြား်
နှငန
့်် င်
ှု ြားယှဥ်လျှင် ကျဆင်သောြားသည်ဟု ဆုနင
ု မ
် ည်ဖြစ်သည်။

ကကြိုတင်မွဲရပွေးခြင်ွေး
မွဲဆနဒနယ်အတင်ြားကကျုတင်မွဲရပြားဖခင်ြားနှငစ
့်် ပ်လျဥ်ြား၍ ရလ့်လောနင
ု ရ
် ကကောင်ြား အသရပြားရကကညောချက်ကု ဖပည်ရထောင်စု
ရ ြားရကောက်ပွဲရကော်မရှငမ
် ှ ရအောက်တုဘောလ (၂၀) က်ရနတ
့် င် ထုတ်ဖပန်ရကကညောခွဲ့်သည်။ မွဲဆနဒနယ်အတင်ြားရှ
ရနရသော်လည်ြား အရကကောင်ြားအမျျုြားမျျုြားရကကောင့်် မွဲရု ံသက
ု ့် ုယတ
် ုငလ
် ောရ ောက်၍ ဆနဒမွဲမရပြားနင
ု သ
် မျောြားအရနဖြင့်် သက်ဆုင်
ော ပ်ကက်/ရကျြား ောအုပ်စု ရ ြားရကောက်ပွဲရကော်မရှငအ
် ြွဲြို့ ခွဲမျောြားတင် နဝ
ု င်ဘောလ (၁) က်ရနနှ့် င့်် (၂) က်ရနမျောြား၌
့်
ကကျုတင်မွဲရပြားမည်ဖြစ်ရကကောင်ြား ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောသမျောြားသု ့်လောရ ောက်ရလ့်လောနင
ု ပ
် န်
အရကကောင်ြားကကောြား၊ ရဆောင် က်ခွဲ့်သည်ကု ရတြို့ ရှ သည်။ မွဲဆနဒနယ်ဖပင်ပရ ောက်မွဲဆနဒရှငမ
် ျောြားအတက် ကကျုတင်မွဲ
ရပြားနင
ု ် န် ရအောက်တုဘောလ (၂၄) က်ရနမှ့် နဝ
ု င်ဘောလ (၂) က်ရနအထ
ကကျုတင်ဆနဒမွဲရပြားနင
ု ရ
် ကကောင်ြားလည်ြား
့်
တပ ြားတည်ြား ရကကညောခွဲ့်သည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲ ရနရတ
့် ွေ့ ရှြ က်မ ောွေး
မွဲရု ဖင်လ
ှ ်ခြင်ွေး
့် စ
EEOP အြွဲြို့ မှ ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြား သောြားရ ောက်ရလ့်လောခွဲ့်သည့်် မွဲရု ံ (၉၃) ရံုတင် မွဲရု ံြင်လ
့် ှစ်ဖခင်ြားလုပ်ငန်ြားစဥ်ကု
ရလ့်လောခွဲ့်ပပြား၊ (၉၅%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြားမှ ရကောင်ြားမန်မှုရှသည်ဟု အကွဲဖြတ်ကကသည်။

မွဲရု ံအောြားလံုြားနြားပ ြားတင် မွဲရု ံသုြားံ ပစစည်ြားမျောြားနှင့်် မွဲရု ံဝန်ထမ်ြားမျောြား စံုစံုလင်လင်ရှခွဲ့်ပပြား၊ မွဲရု ံြင်လ
့် ှစ် န် အသင်အ
့် ရနအထောြား
ဖြစ်ခွဲ့်သည်။ မွဲရု ံအမျောြားစုတင် မွဲစော င်ြားကပ်ထောြားဖခင်ြား၊ မွဲရပြားပံုလမ်ြားညွှနအ
် ောြား ဖမင်သောစော ကပ်ထောြားသည်ကု ရတြို့ ပပြား၊
မွဲရု ံအတင်ြား၌ သတ်မှတ်ပံုစံအတုငြား် ခင်ကျင်ြားဖပင်ဆင်ထောြားသည်ကု ရတြို့ ရှ သည်။ အမျောြားအောြားဖြင့်် မွဲရု ံမျောြားသု ့်
မွဲဆနဒရှငမ
် ျောြား သောြားရ ောက် ောလမ်ြားတင် လမ်ြားပတ်ဆုမှု့် ၊ အတောြားအဆြား၊ အဟန်အတောြားမျောြား
အောြား မရတြို့ ရှ တတ်ရပ။
့်
ထအဖပင်
ု ့်
(၉၃%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော မွဲရု ံမျောြားတင် မွဲဆနဒရှငမ
် ျောြား လျှျုြို့ ဝှက်မွဲရပြားနင
ု သ
် ည့််အရနအထောြားရှသည်ဟဆ
ု ု၍၊

(၆.၈%) ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြားတင် ၄င်ြားအရနအထောြားမရှဟုဆု ကကသည်။
မွဲရု ံြင်လ
့် ှစ် န်ဖပင်ဆင်ချန်တင်

မွဲပံုြားအလတ်မျောြားကု လအမျောြားသသက်
ု ့်
ရသဖပသည်ကု ရတြို့ ရှ ပပြား၊

ယင်ြားရနောက်

မွဲပံုြားမျောြားအောြား လံုဖခံျုစောပတ်ထောြားသည်ကု ရတြို့ ရှ သည်။ မွဲရု ံြင်လ
် န
ှု ြား် ရသော မွဲရု ံမျောြား၌
့် ှစ်ဖခင်ြားဖြစ်စဥ်တင် (၇၄%) ောခုငန
အဖခောြားရသောရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြားအောြား
ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသည့်် မွဲရု ံမျောြား၏ (၈၉%)

ရတြို့ ရှ သည်။

မွဲရု ံြင်လ
့် ှစ်ဖခင်ြားလုပ်ငန်ြားစဥ်အောြား

ောခုငန
် န
ှု ြား် တင် နင
ု င
် ရ
ံ ြားပ တ အမတ်ရလောင်ြား၏ကုယ်စောြားလှယ်မျောြား

ရှရနသည်ကု ရတြို့ ပပြား၊ ရ ြားရကောက်ပွဲကျင်ြားပ ော ရဒသမျောြားအောြားလံုြားတင်နင်
ှု ြားယှဥ်ပ က အမျျုြားသောြားဒမုကရ စအြွဲြို့ချျုပ်
(NLD) ပ တနှင၊့်် ဖပည်ရထောင်စုကကံ့်ခုငရ
် ြားနှင့်် ြံြို့ ပြျုြားရ ြားပ တ (USDP) တမှ
ု ့် ကုယစ
် ောြားလှယ်မျောြားအောြား အမျောြားစုရတြို့ ရှ
သည်။ အမျောြားအောြားဖြင့်် မွဲရု ံြင်လ
့် ှစ် န်ဖပင်ဆင်ချန်တင် ကကျုတင်မွဲမျောြား လံုလံုဖခံျုဖခံျုရ ောက်ရှလောပပြား၊ ၄င်ြားကကျုတင်မွဲမျောြား
စော င်ြားကု ဆနဒမွဲရပြားပပြားသမျောြားအဖြစ် မွဲစော င်ြားတင် မှတ်သောြားသည်ကု ရတြို့ ရှ သည်။ သု ့် ောတင် ကကျုတင်မွဲစော င်ြားအောြား

သက်ဆုင် ောမွဲရု ံတင် ကပ်ထောြားရကကညောဖခင်ြားကုမ ရလ့်လော ောမွဲရု ံမျောြား၏ (၈၅%) ောခုငန
် န
ှု ြား် တင်သော ရဆောင် က်ခွဲ့်သည်
ကု ရတြို့ ရှ ပပြား၊ ကျန် (၁၅%) ခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြားတင် ထသ
ု ကပ်
ု ့် ထောြားရကကညောထောြားမှုမရှဟု ဆုကကသည်။ ရစောင်က့် ကည့််
ရလ့်လောခွဲ့်သည့်် မွဲရု ံအမျောြားစု (၉၃%) ောခုငန
် န
ှု ြား် သည် သတ်မှတ်ထောြားရသောအချန်၊ နံနက် (၆) နော ခန်တ
့် င် စတင်ြင်လ
့် ှစ်
နင
ု ခ
် ွဲ့်သည်ကု ရတြို့ ရှ သည်။
ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောသအချျုြို့ မှ မွဲရု ံြင်လ
့် လ့်လော န်အတက် မွဲရု ံသု ့်
့် ှစ်ဖခင်ြားလုပ်ငန်ြားစဥ်အောြား ရစောင်က့် ကည်ရ
ဝင်ရ ောက်ခင်က
ု ့် ရ ောက်ခင်က
့် ု ကနဥြားတင် ဖငင်ြားပယ်ခံ ရသော်လည်ြား ရနောက်ပုငြား် တင် မွဲရု ံသဝင်
့် ု လျင်လျင်ဖမန်ဖမန်
ဖပန်လည် ရှခွဲ့်သည်။ ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသအမျောြားစုမှ မွဲရု ံအရနအထောြားနှငပ
့်် တ်သက်၍ ရကောင်ြားမန်သည်ဟု အကွဲ
ဖြတ်ကကပပြား၊ ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောသ သံုြားပံုနစ
ှ ်ပရ
ံု ကျော်မှ မွဲရု ံတောဝန်ရှသမျောြား၏ ရဆောင် က်မှုမျောြားအောြား လုပ်ထြားံု
လုပ်နည်ြားနှငအ
့်် ည ရကောင်ြားမန်၊ ကျွမ်ြားကျင်စော ရဆောင် က်နင
ု သ
် ည်ဟု အကွဲဖြတ်ကကသည်။

မွဲရပွေးခြင်ွေး
မွဲရု ံမျောြားြင်လ
့် ှစ်ဖခင်ြားလုပ်ငန်ြားစဥ်ပပြားရနောက်
ရလ့်လော ောတင် (၇၂%)

မွဲရပြားမည့််လပ
ု ်ငန်ြားစဥ်အောြား

ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြားမှဆက်လက်

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော မွဲရု ံမျောြားမှော ရကောင်ြားမန်သည့််အရဖခအရနတင်ရှရကကောင်ြား အကွဲဖြတ်ကကသည်။

မွဲရု ံအနြားတဝုက်တင် မွဲဆယ်စည်ြားရံုြားလှုပ်ရှောြားမှုမျောြား၊ တင်ြား မောမှုမျောြား၊ ခုက် န်ဖြစ်ပောြားမှုမျောြား မရှသရလောက်နည်ြားပ ြားခွဲ့်ပပြား
အမျောြားအောြားဖြင့်် တည်ပငမ်ရအြားချမ်ြားခွဲ့်သည်။ သု ့် ောတင် (၆၄%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြား၌သော မသန်စမ်ြားမျောြားအတက်

မွဲရု ံသသ
ု ့် ောြားရ ောက်မွဲရပြားနင
ု သ
် ည်အရနအထောြားအောြား ဖပင်ဆင်ထောြားရှသည်ကရ
ု တြို့ ပပြား၊ ကျန် (၃၆%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော

မွဲရု ံမျောြားတင် ယင်ြားအရနအထောြားမရှကကဟု ဆုကကသည်။
မွဲရု ံအတင်ြား၌ မွဲရပြားမှုလုပ်ငန်ြားစဥ်ကု ရကောင်ြားမန်စောရဆောင် က်နင
ု ် န် လုအပ်ရသောအရဖခအရနမျောြားရှရနပပြား၊ မွဲဆနဒရှင်
မျောြားအရနဖြင့်် လျှျုြို့ ဝှက်မွဲရပြားနင
ု သ
် ည့်် အရနအထောြားရှသည်ကု ရတြို့ ရှ သည်။ မွဲပြားံု မျောြားမှောလည်ြား လံုလံုဖခံျုဖခံျုရှရနသည်
ကု ရတြို့ ပပြား၊ အမျောြားအောြားဖြင့်် မွဲလက်မှတ်မျောြားတင် သတ်မှတ်ချက်မျောြားအတုငြား် မွဲရု ံ မြားလက်မှတ်နင
ှ ့်် ရ ြားရကောက်ပွဲ
ရကော်မရှငတ
် ံဆပ်တံုြား ရု က်နပ်
ှ ထောြားသည်ကု ရတြို့ ရှ သည်။ (၁၄%) ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော အချျုြို့မွဲရု ံမျောြားအတင်ြား၌ လမျောြားဖြင့််
ဖပည့််ကကပ်ရနသည်ကုရတြို့ ရှ ပပြား၊ သြားဖခောြားအစ င်ခံစောမျောြားအ

အချျုြို့မွဲရု ံမျောြားမှော ရန ောကျဥ်ြားကကပ်မှုမျောြား ရှသည်ဟုဆု

ကကသည်။ မွဲရု ံအတင်ြား၌ မွဲဆယ်စည်ြားရံုြားသည်အ
့် ဖပျုအမမျောြား (သမဟု
ု ့် တ်) ပစစညြား် မျောြားကု အမျောြားအောြားဖြင့်် မရတြို့ ရှ
တတ်ရပ။ မွဲရပြားမှုလုပ်ငန်ြားစဥ်၊ ဖြစ်စဥ်တစ်ခုလြားံု တင် အဖခောြားရသော ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြားကု (၆၂%)
ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြား၌ ရတြို့ ရှ ပပြား၊ မွဲရု ံအောြားလံုြားနြားပ ြားတင် နင
ု င
် ရ
ံ ြားပ တအမတ်ရလောင်ြား၏ ကုယ်စောြားလှယမ
် ျောြားကု
ရတြို့ ရှ သည်။ မျောြားရသောအောြားဖြင့်် မွဲရု ံသဝင်
ု ့် ရ ောက်ခင်မ
ု ့် ရ ောက်ဖခင်ြားကု မရတြို့ ရှ တတ် ရပ။
့် ရှသမျောြား မွဲရု ံအတင်ြားသဝင်
မွဲရပြားဖခင်ြားလုပ်ငန်ြားစဥ်အောြား ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လော ောတင် မွဲရု ံအဝင်ဝ၌ မွဲလောရပြားသမျောြား၏လက်ဝွဲဘက်တင် မင်သုတ်
ထောြားဖခင်ြား ရှ/မရှ ရသချောစောစစ်ရဆြား န် ရဆောင် က်မှုအောြားနည်ြားချက်အချျုြို့ကု ရတြို့ ရှ ပပြား၊ (၇၁%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော

မွဲရု ံမျောြားတင်သော ရသချောစောစစ်ရဆြားရကကောင်ြားရတြို့ ရှ ကော၊ စစ်ရဆြားမှုမရှသည့်် မွဲရု ံမျောြားမှော (၁၁%) ောခုငန
် န
ှု ြား် ရှရနသည်။
ထုသမင်
ု ့် သုတ်ထောြားဖခင်ြားရှ/မရှကု ကျန် (၁၁%)
ရတြို့ ရှ ပပြား၊ (၇%)

ောခုငန
် နှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြားတင် အမျောြားအောြားဖြင့်် ရဆောင် က်သည်ကု

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြားတင် တစ်ခ တစ် ံသောရဆောင် က်သည်ကု ရတြို့ ရှ သည်။ မွဲရပြားပပြားသမျောြား

အောြား လက်ဝွဲဘက်လက်သန်ြားအောြား မင်တရစမှု
ု ့်
ကုမ မွဲရု အ
ံ ောြားလံုြားနြားပ ြားတင် ရဆောင် က်ကကသည်ကု ရတြို့ ရှ သည်။
မွဲစော င်ြားစစ်ရဆြားဖခင်ြားနှင့်် မွဲလက်မှတ်ထုတရ
် ပြား ောတင် အမျောြားအောြားဖြင့်် လက်မှတထ
် ုြားရစဖခင်ြား (သမဟု
ု ့် တ်) လက်ရ
နှပ်ခုငြား် ဖခင်ြားမျောြားအောြား ရဆောင် က်သည်ကု ရတြို့ ရှ ပပြား၊ မွဲဆနဒရှငမ
် ျောြားအရနဖြင့်် လျှျုြို့ ဝှက်စောမွဲရပြားနင
ု ခ
် ွဲ့်သည်ဟု ဆု
သည်။
ပံုမှနမ
် ဟုတ်ရသောဖြစ်စဥ်မျောြားအောြား ရလ့်လော ောတင် (၁၀%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြား၌ လတစ်ဥြားထက်ပုပပြားမွဲရပြားခန်ြားသု ့်

ဝင်ရ ောက်မွဲရပြားမှုဖြစ်စဥ်အချျုြို့ မှအပ ပံမ
ု ှနမ
် ဟုတ်ရသောဖြစ် ပ်မျောြား နည်ြားပ ြားခွဲ့်သည်။ ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြား၏
အကွဲဖြတ်မှုမျောြားအ

(၇၆%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော

ရကောင်ြားမန်သည်ဟု အကွဲဖြတ်ကကပပြား၊ (၈၈%)

မွဲရု ံဝန်ထမ်ြားမျောြား၏

မွဲရပြားဖခင်ြားလုပ်ငန်ြားစဥ် ရဆောင် က်မှုအရပေါ်

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြားတင် မွဲရပြားမှုလုပ်ငန်ြားစဥ်၏ ပင်လ
့် င်ြားဖမင်သောမှု

အရပေါ်ရကောင်ြားမန်သည်ဟု အကွဲဖြတ်ကကသည်။

မွဲရု ပတ်သမ်ွေးခြင်ွေး
ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လော ောမွဲရု ံအမျောြားစုဖြစ်ရသော (၉၆%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြားသည် ညရန (၄) နော တင် ပတ်ခွဲ့်ပပြား၊

မွဲရု ံပတ်ချန်တင် မွဲရပြား န်ရစောင်ဆ
် မျောြားစုမှ မွဲရပြားခင့်် ရှခွဲ့်သည်။ (၉၇%) ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော
့် ုငြား် ကျန်ရှရနရသော မွဲဆနဒရှငအ
မွဲရု ံမျောြား၌ မွဲရု ံပတ်ချန်တင် နင
ု င
် ရ
ံ ြားပ တအမတ်ရလောင်ြား၏ ကုယ်စောြားလှယ်မျောြား မွဲရု ံတင်ရှရနသည်ဟုရဖြကကောြားကက
သည်။ မွဲရု ံပတ်သမ်ြားချန်တင် မွဲပံုြားမျောြားလံုလံုဖခံျုဖခံျုရှရနသည်ကု ရတြို့ ရှ ပပြား၊ ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြားမှ မွဲရု ံပတ်
သမ်ြားဖခင်ြားလုပ်ငန်ြားစဥ်အောြား ရကောင်ြားမန်သည်ဟု ဖခံျုငံအ
ု ကွဲဖြတ်ကကသည်။ သု ့် ောတင် (၈၂%)
ကျန်ရှရနရသောမွဲလက်မှတ်မျောြားကု အမျောြားရရှ ြို့တင် ရ တက်ဖပခွဲ့်ပပြား၊ (၁၈%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော မွဲရု ံမျောြား၌

ောခုငန
် န
ှု ြား် တင် ထုသရဆောင်
ု ့်
က်မှုမျောြား

မရှဟုဆုကကသည်။ ထုနည်ြားတပင် မွဲရု ံမြားလက်မှတ်ထြားု ထောြားရသော မွဲလက်မှတ်အပုမျောြားကု ကကက်ရဖခခတ်၍ ပယ်ြျက်
ဖခင်ြားကု (၈၀%) ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော မွဲရု ံမျောြားတင် ရဆောင် က်ပပြား၊ (၂၀%) ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြားတင် ယင်ြားသရဆောင်
ု ့်
က်မှု
မျောြား အောြားနည်ြားခွဲ့်သည်။ သြားဖခောြားသတင်ြားပချက်
ု ့်
မျောြားအ

အဆုပ လုပ်ငန်ြားစဥ်နင
ှ ပ
့်် တ်သက်ပပြား နင
ု င
် ရ
ံ ြားပ တအမတ်

ရလောင်ြား၏ ကုယစ
် ောြားလှယမ
် ျောြားမှ ကန်က
ှု နည်ြားငယ်ရှခွဲ့်ပပြား ရဆောင် က်ရပြားခွဲ့်သည်။
့် က်ရတောင်ြားဆုမအ
မွဲရု ံအောြားလံုြားနြားပ ြားတင် မွဲပံုြားလံဖု ခံျုရ ြားအရဖခအရနအောြား လအမျောြားရရှ ြို့ရမှောက်တင် ဖပသပပြားမှ မွဲပြားံု ြင်သ
့် ည်ကု ရတြို့ ရှ ပပြား၊
(၈၄%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြားတင် မွဲပံုြားြင်ပ့် ပြားရနောက် ဆနဒမွဲလက်မှတ် ရပျောက်ဆုြားံ ဖခင်ြား ရှ/မရှကု ရ တက်စစ်ရဆြားခွဲ့်

ပပြား၊ (၁၅%) ောခုငန
် န
ှု ြား် တင်မ ထုသရဆောင်
ု ့်
က်ဖခင်ြားမရှခွဲ့်ဟဆ
ု ုကကသည်။ မွဲရု ံအမျောြားစု (၉၉%) တင် ခုငလ
် ံုမွဲ၊ ပယ်မွဲမျောြား
ကု သက်ရသမျောြားနှင့်် လအမျောြားသု ့် ရသချောစောဖပသခွဲဖခောြားသည်ကု ရတြို့ ရှ ပပြား၊ နင
ု င
် ရ
ံ ြားပ တအမတ်ရလောင်ြား၏
ကုယ်စောြားလှယ်မျောြားကု ကကည့််ရှုခင်ရ
့် ပြားသည်ဟုဆုကကသည်။ (၉၉%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော မွဲရု ံမျောြားတင် ကုယ်စောြားလှယ်

ရလောင်ြားအသြားသြား ရှသည့်် မွဲအရ အတက်စော င်ြားကု အသသက်ရသမျောြားမှ လက်မှတထ
် ုြားခွဲ့်ပပြား၊ (၉၇%)

ောခုငန
် န
ှု ြား်

ရသော မွဲရု ံမျောြားတင် ကုယ်စောြားလှယ်ရလောင်ြားအသြားသြား ရှသည့်် မွဲအရ အတက်စော င်ြားကု မွဲရု ံတင် ကပ်ထောြားရကကညော
ထောြားသည်ကု ရတြို့ ရှ သည်။
မွဲရ တက်ပပြားရနောက် မွဲလက်မှတ်မျောြားကု လံုဖခံျုစောသမ်ြားဆည်ြားသည်ကရ
ု တြို့ ရှ ပပြား၊ (၉၆%) ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော မွဲရု ံမျောြားတင်
စော င်ြားဇယောြားမျောြားနှင့်် အဆုပ မွဲလက်မှတ်မျောြားကု ပမျုြို့နယ်ရကော်မရှငသ
် ရပြားပ
ု ့်
ု ့် ော၌ လုက်ပ ခင့်် ရှခွဲ့်သည်ကု ရတြို့ ရှ
သည်။ မွဲရု ံပတ်သမ်ြားမှုနင
ှ ့်် မွဲရ တက်မှုလုပ်ငန်ြားစဥ်အတင်ြား အဖခောြားရသော ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြားကု
(၇၆%) ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော မွဲရု ံမျောြား၌ ရတြို့ ရှ သည်ပပြား၊ (၉၆%) ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသော မွဲရု ံမျောြားတင် နင
ု င
် ရ
ံ ြားပ တအမတ်ရလောင်ြား
၏ကုယ်စောြားလှယ်မျောြား မွဲရု ံတင်ရှကကသည်ကု ရတြို့ သည်။
ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောသမျောြား၏ အကွဲဖြတ်မှုမျောြားအ (၈၇%) ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံ မျောြားတင် မွဲရ တက်ဖခင်ြား
လုပ်ငန်ြားစဥ်မျောြားအောြား လုက်နောမှုအရပေါ် ရကောင်ြားမန်သည်ဟု အကွဲဖြတ်ကကပပြား၊ (၉၀%)

ောခုငန
် န
ှု ြား် ရသောမွဲရု ံမျောြားတင်

သမောသမတ်ကျမှုအရပေါ် ရကောင်ြားမန်သည်ဟု အကွဲဖြတ်ကကသည်။ မွဲရု ံပတ်သမ်ြားဖခင်ြားနှင့်် မွဲရ တက်ဖခင်ြားလုပ်ငန်ြားစဥ်မှော
(၉၂%) ောခုငန
် န
ှု ြား် မှ ပင်လ
့် င်ြားဖမင်သောမှုရှခွဲ့်သည်ဟု ရဖြဆုကကသည်။

ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသည့််နည်ွေးစနစ်
ဖမန်မောနင
ု င
် ရ
ံ ှ ရဒသအနှအဖပောြားမှ
ံ ့်
အြွဲြို့ဝင်မျောြားပ ဝင်ြွဲြို့စည်ြားထောြားရသော “ရ ြားရကောက်ပွဲပညောရပြားရ ြားနှင့်် ရစောင်က့် ကည့််
ရလ့်လောရ ြားမတ်ြက်မျောြား” (Election Education and Observation Partners – EEOP) အြွဲြို့သည် ဖပည်ရထောင်စု
ရ ြားရကောက်ပွဲရကော်မရှငထ
် ံ၌

ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောခင်မ
့် ှတ်ပံုတင်ခွဲ့်ပပြား၊

(၂၀၁၈)

ခုနစ
ှ ်

ကကောြားဖြတ်

ရ ြားရကောက်ပွဲကျင်ြားပ ော မွဲဆနဒနယ်အောြားလံြားု တင် ကောလရှည်ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသ (၁၃) ဥြားအပ အဝင် ရစောင်က့် ကည့််
ရလ့်လောသဥြားရ စုစရ
ု ပ င်ြား (၁၄၉) ဥြားဖြင့်် ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲအောြား ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောခွဲ့်သည်။
မွဲဆနဒနယ်အသြားသြားမှ ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောသမျောြားသည် မွဲရု ံြင်လ
့် ှစ်ဖခင်ြား၊ မွဲရပြားဖခင်ြား၊ မွဲရု ံပတ်သမ်ြားဖခင်ြားနှင့်် မွဲရ တက်
ဖခင်ြားဖြစ်စဥ်မျောြားကု ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောခွဲ့်ပပြား၊ ရတြို့ ရှချက်မျောြားကု ELMO1 အချက်အလက်ရပြားပမှု
ု ့် ရဆော့်ြ်ဝွဲလဖ် ြင့််
အဓကရပြားပ၊ု ့် စုစည်ြား ယခွဲ့်သည်။ အချျုြို့ရသော သတင်ြားရပြားပချက်
ု ့်
မျောြားကု Email, Viber, Messenger မျောြားဖြင့်် ရပြားပု ့်
ယခွဲ့်သည်။ ထအဖပင်
ု ့်
EEOP အြွဲြို့၏ ဟုသတင်ြားအချက်အလက်စုရဆောင်ြားမှုနင
ှ ့်် အရဖခအရနသံုြားသပ်မှု ဌောန (Control
Center & Situation Room) မှ ြုနြား် ရခေါ်ဆု၍ လုအပ်ရသောအချက်အလက်မျောြားအောြား အချန်နင
ှ တ
့်် ရဖပြားည၊ စုစည်ြား ယခွဲ့်
သည်။

ရ ွေးရကောက်ပွဲ ပညောရပွေးရ ွေးန္ှင ့်် ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောရ ွေးမတ်ဖက်မ ောွေး အဖွဲ ွေ့ရနောက်ြသမုငွေး် (EEOP)
ရ ြားရကောက်ပွဲပညောရပြားရ ြားနှင့်် ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောရ ြားမတ်ြက်မျောြား (Election Education and Observation
Partners – EEOP) အြွဲြို့သည် ဖပည်နယ်နင
ှ တ
့်် ုငြား် ရဒသကကြားမျောြားမှ သြားဖခောြားလတ်လပ်ရသောအ ပ်ြက်အြွဲြို့အစည်ြားမျောြား၊
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ELection MOnitoring Software – https://getelmo.org

ပြားရပ င်ြားရဆောင် က်သည့််အြွဲြို့မျောြားနှငြ
့်် ွဲြို့စည်ြားထောြားသည့်် အစုြား မဟုတ်ရသောကန်ယက်အြွဲြို့အစည်ြားဖြစ်သည်။ ဖမန်မော
နင
ု င
် ၏
ံ
ဖပျုဖပင်ရဖပောင်ြားလွဲရ ြားမျောြားအတက် အရ ြားပ ရသော ရ ြားရကောက်ပွဲဆုင် ောလုပ်ငန်ြားမျောြားကု သက်ဆုင် ောရဒသ
အလုက်၊ ဥြားတည်ရဆောင် က်လျှက်ရှသည့်် ကန်ယက်အြတ
ွဲြို့ စ်ခုဖြစ်သည်။ EEOP အြွဲြို့အရနဖြင့်် (၂၀၁၅) ခုနစ
ှ ် အရထ
ရထရ ြားရကောက်ပွဲ၊

(၂၀၁၇)

ခုနစ
ှ ်

ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲမျောြားတင်

ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောရ ြားကု

တက်ကကစောရဆောင် က်ခွဲ့်ပပြား၊ အနောဂ္ တ်တင် လတ်လပ်ပပြား၊ တ ောြားမျှတရသော ရ ြားရကောက်ပွဲမျောြားအဖြစ် ခုငမ
် ောရစ န်၊
စစ်မှနရ
် သောဒမုကရ စနည်ြားလမ်ြားကျသည့်် ရ ြားရကောက်ပွဲမျောြား ရပေါ်ထန်ြားလောရစ န် ဆက်လက်ရဆောင် က်သောြားမည်
ဖြစ်သည်။

ရက ွေးဇွေးတင်ရှခြင်ွေး
(၂၀၁၈) ခုနစ
ှ ်၊ ကကောြားဖြတ်ရ ြားရကောက်ပွဲအောြား ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောရ ြားအတက် ခင်ဖ့် ပျုရပြားခွဲ့်သည့်် ဖပည်ရထောင်စုသမမတ
ဖမန်မောနင
ု င
် ရ
ံ တော်၊ ဖပည်ရထောင်စုရ ြားရကောက်ပွဲရကော်မရှင် (Union Election Commission – UEC) မှ ဥကကဋ္ဌကကြား
ဥြားလှသန်ြားနှင့်် ရကော်မရှငအ
် ြွဲြို့ဝင်မျောြားအောြား EEOP အြွဲြို့ မှ ဥြားစောရကျြားဇြားတင်ရှပ သည်။ ထအဖပင်
ု ့်
EEOP အြွဲြို့ မှ
ရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောသမျောြားအောြား ရလ့်ကျင်သ
့် င်ကကောြားရပြားမှုမျောြားတင် ပံပ
့် ုြားကညရပြားခွဲ့်သည့်် The Carter Center အြွဲြို့အောြား
မျောြားစောရကျြားဇြားတင်၊

မှတ်တမ်ြားတင်ရှရကကောင်ြား

ရြော်ဖပလုပ သည်။

ထုနည်ြားတစော

ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည့််

ရလ့်လောရ ြားစမ်ြား ည် ဖမင်တ
ု ် န်အတက် လမ်ြားညွှနဖ် ပသမှုမျောြား ရဆောင် က်ရပြားခွဲ့်သည့်် Asian Network for Free
့် င်နင
Elections – ANFREL အြွဲြို့အောြားလည်ြား ရကျြားဇြားတင်ရှပ သည်။ ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောရ ြားလုပ်ငန်ြားမျောြား
ရကောင်ြားမန်စော ရဆောင် က်နင
ု ရ
် ြားအတက် ပြားရပ င်ြားကညရပြားခွဲ့်သည့်် သက်ဆု င် ော ရဒသအသြားသြားမှ ရကော်မရှင်
အြွဲြို့ ခွဲအသြားသြားမှ တောဝန်ရှသမျောြား၊ ရမြားဖမန်ြားချက်မျောြား စတ်ပ ဝင်စောြားစော ရဖြကကောြားရပြားခွဲ့်သည့်် နင
ု င
် ရ
ံ ြားပ တမျောြားမှ
တောဝန်ရှသမျောြား၊

လွှတ်ရတော်ကုယ်စောြားလှယရ
် လောင်ြားမျောြား၊

အ ပ်ြက်လမှုအြွဲြို့အစည်ြားမျောြား၊

မွဲဆနဒရှငမ
် ျောြားအောြား

ရကျြားဇြားတင်၊ မှတ်တမ်ြားတင်အပ်ပ သည်။ အထြားသဖြင့်် ရဒသအသြားသြားတင် ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည့််ရလ့်လောရ ြား
အတက် စတ်ပ ဝင်စောြားတက်ကကစော ရဆောင် က်ခွဲ့်သည့်် ရစတနော့်ဝန်ထမ်ြား ရ ြားရကောက်ပွဲရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောသမျောြားနှင့််
အချက်အလက်ရကောက်ယရ ြားတင် ပ ဝင်ရဆောင် က်ရပြားခွဲ့်သည့်် ရစတနော့်ဝန်ထမ်ြားမျောြားအောြားလံုြားကု ရကျြားဇြားအထြား
တင်ရှလုပ သည်။ ထအဖပင်
ု ့်
အြက်ြက်မှ ပံ့်ပြားု ကည ရဆောင် က်ရပြားခွဲ့်ရသော ရကျြားဇြားတင်ထုက်သမျောြားအောြားလံြားု ကု
ရကျြားဇြားတင်ရှပ ရကကောင်ြား မှတ်တမ်ြားတင်အပ်ပ သည်။
ရ ြားရကောက်ပွဲပညောရပြားရ ြားနင
ှ ့်် ရစောင်က့် ကည်ရ
့် လ့်လောရ ြားမတ်ြက်မျောြား
အမှတ် (၃၅)၊ ၅-လွှော (ညော)၊ ပျောြား ည်ကုနြား် လမ်ြား၊ ပျောြား ည်ကန
ု ြား် ပ်ကက်၊
တောရမပမျုြို့နယ်၊ န်ကုနပ် မျုြို့။

ELECTION EDUCATION AND OBSERVATION PARTNERS
EEOP
No.35, 5th Floor (right), Pyar Yay Kone Street, Pyar Yay Kone Ward,
Tarmwe Township, Postal Code: 11211, Yangon, Myanmar.
Website: www.eeop.org
Email: contact@eeop.org
Phone: (+95) 09-7873 81639, (+95) 09-2654 68511

