NEW MYANMAR FOUNDATION
ရပ်/ကကျျေးအုပ်ချျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးချယ်ပွဲနင
ှ ပ
် တ်သက်၍ အန်လင
ု ျေး် စစ်တမ်ျေးကကောက်ယမ
ူ ှု
နယူျေးမမန်မောက ောင်က ျေးရှငျေး်
ရပ်ကက် သုမဟုတ် ကကျျေးရောအုပ်စု အုပ်ချျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးချယ်ပွဲနင
ှ ပ
် တ်သက်ပပျေး ကနဦျေး ကလလောကစောငက် ကည်၊ ဆန်ျေးစစ်၍
ကနဦျေးအစရင်ခံစောထုတ်မပန်ပပျေးကနောက်၊ ပုမုသရှနောျေးလည်နင
ု က
် စရန်၊ တုက်ဆုငစ
် စ်ကဆျေးနင
ု က
် စရန် ဧပပလတင် အန်လင
ု ျေး် မှ
စစ်တမ်ျေးကကောက်ယူခွဲရော တုငျေး် နှငမ် ပည်နယ် (၁၄) ခုမှကမ ဆုမှု (၉၆) ခုရရှခွဲသည်။ အဆုပါစစ်တမ်ျေးငယ်အောျေး အကမခခံ၍
ဤကကောျေးမ တ် အစရင်ခံစောအောျေး တင်မပအပ်ပါသည်။

ရပ်ကက
ွ ် သမဟု
ု ို့ တ် ကက ျေးရွွာအုပ်စု
အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရွ ျေးခ ယ်ပွဲပွ ပျုလုပ်ခသ
ွဲို့ ည်ကု သရပါသလွာျေး?

13%

87%

သရပါသည်

မသရပါ

ရပ်ကက် သုမဟုတ် ကကျျေးရောအုပ်စု အုပ်ချျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးချယ်ပွဲအောျေး ၈၇% မှ သရှကကကသော်လည်ျေး ၁၃% မှောမူ ကကောင်ျေးမန်စော
မသရှခွဲပါ။
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ရပ်/ကက ျေး ဥပကေမ ွာျေးအွာျေး သရပါသလွာျေး?

14%
6%

36%

44%

တတက က သရပါသည်

အနည်ျေးငယ်သရပါသည်

ကကွာျေးဖျေးပါသည်

လုျေးဝမသရပါ

ရပ်ကက် သုမဟုတ် ကကျျေးရောအုပ်စုအုပ်ချျုပ်ကရျေးဥပက မျောျေးအောျေး ၃၆% ကသောကမ ကကောျေးသူမျောျေးမှ သရှသည်ဟုဆု၍ ၁၄%
မှောလံုျေးဝမသရှကကကကကောင်ျေး သရှရသည်။ သုကသော် ၄၄% မှောမူ အနည်ျေးငယ်သရှသည်ကု ကတွေ့ ရှရ၍၊ ၆% မှောမူ ဤဥပက နှင်
ပတ်သက်ပပျေး ကမပောဆုမခင်ျေးအောျေး ကကောျေး ူျေးကကကောင်ျေး သရှရသည်။ မခံျုငံသ
ု ုျေးံ သပ်ရလျှင် အန်လုငျေး် စစ်တမ်ျေးကမ ကကောျေးသူမျောျေးသည်
အတန်ငယ်သရှကကသည်ကုကတွေ့ရသည်။ အမှနတ
် ကယ်အကမခအကနနှင် ကောဟမှုမျောျေး ရှနင
ု သ
် ည်။

Figure 1ကကျေးကကပ်ကရျေးမျေး ွဲွေ့စည်ျေးသညက
် နရက်အချျုွေ့

ကရျေးချယ်ပွဲနင
ှ ပ
် တ်သက်ပပျေး ၂၀၁၅ ဇင်ဘောနှင် ၂၀၁၆ ခုနစ
ှ ် ဇန်နဝါရလမျောျေးတင် ကကျေးကကပ်ကရျေးမျေး ွဲွေ့စည်ျေးခွဲသည်ဟု
သရှရသည်။
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Figure 2ဆယ်အမ်စက
ု ယ
ု ်စောျေးလယ
ှ က
် ရျေးချယ်သည် ကနရက်အချျုွေ့

ဆယ်အမ်စက
ု ရျေးချယ်ပွဲမျောျေးအောျေး (၂၀၁၆) ခုနစ
ှ ် ဇန်နဝါရလနှင် က က ော်ဝါရလမျောျေးတင် ကျင်ျေးပခွဲသည်ဟု
ကမ ကကောျေးကကသည်။

Figure 3ရပ်/ကကျျေးအုပခ
် ျျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးချယ်သညက
် နရက်အချျုွေ့

ရပ်ကက် သုမဟုတ် အုပ်ချျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးချယ်ပွဲမျောျေးအောျေး (၂၀၁၆) ခုနစ
ှ ် ဇန်နဝါရလနှင် က က ော်ဝါရလမျောျေးတင် ကျင်ျေးပခွဲ
သည်ဟု ကမ ကကောျေးကကသည်။
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အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရွ ျေးခ ယ်ပွဲက
ွ င်ျေးပခွဲို့သညို့က
် နရွာ

11%

16%

18%

55%

က

ရပ်ကက်

သုမဟုတ်

အ
ွ ုပ်ရု ျေး

ဓမမွာရု /ဘုနျေး် ကကျေးကက ွာင်ျေး

ကကျျေးရောအုပ်စုအုပ်ချျုပ်ကရျေးမျေး

ဘောသောကရျေးအကဆောက်အဦျေးမျောျေးတင်

စွာသင်ကက ွာင်ျေး

ကရျေးချယ်ပွဲမျောျေးအောျေး

အမျောျေးဆံုျေးအကနမ င်

၅၅%

အပခွာျေး

ဓမမောရံုမျောျေး၊

အထကျင်ျေးပ၊

ဘုနျေး် ကကျေးကကျောင်ျေးမျောျေးကွဲသု
မပျုလုပ်ခွဲသည်ကုကတရ
ွေ့ ပပျေး၊

စောသင်ကကျောင်ျေးမျောျေးအတင် ၁၆% အထမပျုလုပ်ခွဲသည်။ ၁၈% မှော အကထကထအုပ်ချျုပ်ကရျေးမျေးရံုျေးမျောျေးတင် ကျင်ျေးပခွဲပပျေး၊
အမခောျေးကသော ခန်ျေးမမျောျေး၊ မပင်ပကနရောမျောျေးတင် ၁၁% ခနက
် ျင်ျေးပခွဲသည်ကု ကတွေ့ ရှရသည်။
ကရွ ျေးခ ယ်ပွဲက
ွ င်ျေးပခွဲမှု ပပျေးစျေးပခင်ျေးရ/မရ
2%

6%

92%

ပပျေးစျေးခွဲို့ပါသည်

မပပျေးစျေးခွဲို့ပါ

မသပါ

၉၂% ကသောကရျေးချယ်ပွဲမျောျေးသည် ကျင်ျေးပပပျေးစျေးခွဲသည်ဟု ကမ ကကောျေးကက၍၊ ၂% မှောမူ ပပျေးစျေးသည်အထ မကျင်ျေးပနင
ု ခ
် ွဲပါ။ ၆%
မှောမူ ကမ ကကောျေးနင
ု မ် ခင်ျေးမရှကပ။
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ကရွ ျေးခ ယ်ပွဲက
ွ င်ျေးပခွဲမှု ပပျေးစျေးပခင်ျေးရ/မရ
မသပါ

5

ပပဿနွာမ ွာျေး ရ/မရ မသရကသွာ်လည်ျေး မပပျေးစျေးခွဲို့ပါ

1

ပပဿနွာမ ွာျေးကကကွာငို့မ
် ပပျေးစျေးခပ
ွဲို့ ါ

1

ပပဿနွာမ ွာျေးမရကသွာ်လည်ျေး မပပျေးစျေးခွဲို့ပါ

0

ပပဿနွာမ ွာျေး ရ/မရ မသရကသွာ်လည်ျေး ပပျေးစျေးခွဲို့ပါသည်

10

ပပဿနွာမ ွာျေးရခွဲို့ကသွာ်လည်ျေး ပပျေးစျေးခွဲို့ပါသည်

32

ပပဿနွာမရပွဲကအွာင်ပမင်စွွာပပျေးစျေးခွဲို့ပါသည်
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ကရွ ျေးခ ယ်ပွဲက
ွ င်ျေးပခွဲမှု ပပျေးစျေးပခင်ျေးရ/မရ
1%
0%

1%
6%

11%
45%

36%

ပပဿနွာမရပွဲကအွာင်ပမင်စွွာပပျေးစျေးခွဲို့ပါသည်
ပပဿနွာမ ွာျေးရခွဲက
ွဲို့ ါသည်
ို့ သွာ်လည်ျေး ပပျေးစျေးခပ
ပပဿနွာမ ွာျေး ရ/မရ မသရကသွာ်လည်ျေး ပပျေးစျေးခွဲို့ပါသည်
ပပဿနွာမ ွာျေးမရကသွာ်လည်ျေး မပပျေးစျေးခွဲို့ပါ
ပပဿနွာမ ွာျေးကကကွာငို့မ
် ပပျေးစျေးခပ
ွဲို့ ါ
ပပဿနွာမ ွာျေး ရ/မရ မသရကသွာ်လည်ျေး မပပျေးစျေးခွဲို့ပါ
မသပါ
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NEW MYANMAR FOUNDATION
ကရျေးချယ်ပွဲမျောျေးတင် မပဿနောထူျေးထူျေးမခောျေးမခောျေးမရှပွဲ ပပျေးစျေးခွဲသည်မှော ၄၅% နှငအ
် မျောျေးဆုျေးံ မ စ်ကသော်လည်ျေး၊
ကရျေးချယ်မှုအောျေးလံုျေး၏ ၃၆% ကသောပပျေးစျေးခွဲသည် ကရျေးချယ်ပွဲမျောျေးတင်မူ မပဿနောတစ်စံုတစ်ရောရှကနသည်ဟု
ကမ ကကောျေးခွဲသည်။

ကရွ ျေးခ ယ်ပွဲတ
ွ ွင် မသက်ဆုငသ
် မ ွာျေးမ ဝင်ကရွာက်စွက်ဖက်မှုမ ွာျေး

ရခွဲို့ပါသလွာျေး?

21%

24%

55%

ရခွဲို့ပါသည်

မရခွဲို့ပါ

မသပါ

ကျင်ျေးပခွဲကသော ကရျေးချယ်ပွဲမျောျေးတင် တောဝန်ရှသူ ကကျေးကကပ်ကရျေးအ ွဲွေ့ မှလွဲ၍ မသက်ဆုငသ
် ူမျောျေးမှ ဝင်ကရောက်စက် က်မှုမျောျေး
ရှခွဲဟု ၂၄% ကသောသူမျောျေးမှ ကမ ကကောျေးခွဲပပျေး၊ ၅၅% မှောမူ မရှခွဲဟုဆုသည်။ ၂၁% မှောမူ ကမ ကကောျေးနင
ု မ် ခင်ျေးမရှပါ။
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ကရွ ျေးခ ယ်ပွဲမ
ွ ွာျေးတွင် ပခမ်ျေးကပခွာက်မှုမ ွာျေး၊ မသမွာမှုမ ွာျေး
ရခွဲို့ပါသလွာျေး?

24%

24%

52%

ရခွဲို့ပါသည်

မရခွဲို့ပါ

မသပါ

ကရျေးချယ်ပွဲမျောျေးတင် ၂၄% ၌ ပခမ်ျေးကမခောက်မှုမျောျေး၊ မသမောမှုမျောျေးရှကနသည်ဟု ယံုကကည်ကက၍၊ ၅၂% မှော မရှခွဲကကကောင်ျေး
ကမ ကကောျေးခွဲသည်။ ၂၄% မှောမူ မကမ ကကောျေးခွဲပါ။
အပငင်ျေးပွွာျေးမှုမ ွာျေး ရခွဲို့ပါသလွာျေး?

17%
26%

57%

ရခွဲပ
ို့ ါသည်

မရခွဲပ
ို့ ါ

မသပါ

ကျင်ျေးပခွဲပပျေးကသော ကရျေးချယ်ပွဲမျောျေးတင် ၂၆% ၌ အမငင်ျေးပောျေးမှုမျောျေးရှခွဲသည်ဟု ဆုကက၍ ၅၇% တင် အမငင်ျေးပောျေးမှုမရှခွဲဟု
ကမ ကကောျေးသည်။ ၁၇% မှော မကမ ကကောျေးခွဲပါ။
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Figure 4အမငင်ျေးပောျေးမှုမျောျေးအောျေး မည်သက
ူ ကမ ရှငျေး် ကပျေးလ?ွဲ

ကရျေးချယ်ပွဲမျောျေး၏ အမငင်ျေးပောျေးမှုမျောျေးတင် သတ်မှတ်ထောျေးကသော ကကျေးကကပ်ကရျေးမျေးမျောျေးမှ အမျောျေးဆုျေးံ (၃၄.၈%)
ကမ ရှငျေး် ကပျေးခွဲသကု ကတွေ့ ရှရပပျေး၊ အကထကထအုပ်ချျုပ်ကရျေးရံုျေးမျောျေးမှ ကမ ရှငျေး် မှုမျောျေးလည်ျေး ရှခွဲသည်ကု ကတွေ့ ရှရသည်ဟု
ကမ ကကောျေးခွဲသည်။
အမ ွာျေးဆန္ဒပဖငက
်ို့ ရွ ျေးခ ယ်ခွဲို့ကသွာ အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးအွာျေး

တွာဝန်လွဲကပပွာင်ျေးခနအ
် ို့ ပ်ပါသလွာျေး?

14%
7%

79%

ခနအ
် ို့ ပ်ပါသည်

မခနအ
် ို့ ပ်ပါ

မသပါ

အမျောျေးစုမ စ်သည် ၇၉% ကသောကရျေးချယ်ခံအုပ်ချျုပ်ကရျေးမျေးမျောျေးအောျေး တောဝန်ခနအ
် ပ်ကကသည်ဟု ဆုကက၍၊ ၇%
မှောမူမခနအ
် ပ်ဟု ကမ ကကောျေးသည်။ ၁၄% မှော ကမ ကကောျေးမခင်ျေးမရှပါ။
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Figure 5ကျင်ျေးပခွဲကသောကရျေးချယ်ပအ
ွဲ ောျေး စတ်ကကျနပ်မမ
ှု ည်မျှရသလွဲ
ှ
?

ရပ်ကက် သုမဟုတ် ကကျျေးရောအုပ်စု အုပ်ချျုပ်ကရျေးမျေးကရျေးချယ်ပွဲမျောျေးအောျေး စတ်ကကျနပ်မအ
ှု မပညအ
် ဝမရရှခွဲသည်ကု
ကတွေ့ ရှရသည်။
ဥပကေမ ွာျေးကုပပင်ဆင်သငသ
်ို့ ည်ဟု

င်ပါသလွာျေး?

0%
9%
8%

22%
61%

လုျေးဝပပင်ဆင်သငို့သ
် ည်

ပပင်ဆင်သငို့သ
် ညို့အ
် ခ က်တစ်ခုခရ
ု သည်

ေအတုငျေး် လည်ျေးကကွာင်ျေးပါတယ်

လုျေးဝမပပင်ဆင်သငို့ပ
် ါ

မကပပွာတတ်ပါ

ရပ်ကက် သုမဟုတ် ကကျျေးရောအုပ်စု အုပ်ချျုပ်ကရျေးဥပက အောျေး မပင်ဆင်သငသ
် ည်ဟု အမျောျေးစုမှယဆ
ူ သည်ကု ကတွေ့ ရှရသည်။
ကမ ကကောျေးသူအောျေးလံျေးု ၏ ၆၁% မှော လံုျေးဝမပင်ဆင်သငသ
် ည်ဟုဆု၍၊ ၂၂% မှောမပင်ဆင်သင် သည်အချက်တစ်ခုခုရှသည်ဟု
ကမ ကကောျေးသည်။

၈%

မှော

လက်ရှအတုငျေး် ကလည်ျေး

အဆင်ကမပသည်ဟု

ယူဆပပျေး၊

ကမ ကကောျေးသူမရှပါ။ ကျန်ကသော ၉% မှောမူ ဥပက မပင်ဆင်ကရျေးနင
ှ ပ
် တ်သက်ပပျေး မကမ ကကောျေး နင
ု ်ပါ။
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လံုျေးဝမမပင်ဆင်သငပ
် ါဟု
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ရပ်/ကက ျေးအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကရွ ျေးခ ယ်ပခင်ျေးဆုငရ
် ွာ အဓကတင်ပပမှုမ ွာျေး
လတုငျေး် တုကရ
် ု ကမ
် က
ွဲ ပျေးကစခ င်

21

(အပခွာျေးအကကကွာင်ျေးအရွာမ ွာျေးစုစက
ု ပါင်ျေး)
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်
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ို့် င်ျေးပမင်သွာမှုရရက င်ျေးပသငို့၊် သတင်ျေး
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တ
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5
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4
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3

ကကျေးကကပ်ကရျေးမျေးမ ွာျေးဘက်လက
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ကကျေးကကပ်သမ ွာျေး လုပ်ပုငခ
် ွငပ
ု ကစသငို့/် ၄င်ျေး၏လပု ချုကရျေးရသငို့်
ို့် ရ

2

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမျေးကတွဟွာ ကငွကကကျေးကတွာငို့တ
် င်ျေးဖလ
ု ို့ ု / ခက်ခွဲ

1

မမန်ကန်မှုမ ွာျေးကု ဘယ်ဆသတင်ျေးကပျေးပရမည်
ု ို့
မသ

1

ကက ျေးရွွာအုပ်စုအတွငျေး် … 1
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စစ်တမ်ျေးအောျေးကမ ကကောျေးသူမျောျေး အမျောျေးဆုျေးံ တုက်တန်ျေးသညအ
် ချက်မောှ လူတုငျေး် တုက်ရု က်မွဲကပျေးခငရ
် ရှလုသည်ကု
ကတွေ့ရသည်။ အမခောျေးကသော အကကံမပျုချက်မျောျေး၊ အကတွေ့အကကံျုမျောျေးမှောလည်ျေး စတ်ဝင်စောျေးစရောကကောင်ျေးသည်
မှတ်ချက်မျောျေးအောျေး ကတွေ့ ရှရပါသည်။

အမခောျေးကသောအကကကောင်ျေးအရောမျောျေး (အမခောျေးကသောအကကကောင်ျေးအရောမျောျေးစုစက
ု ပါင်ျေး)မှော ကအောက်ပါအတုငျေး် မ စ်သည်။


ကရျေးကကောက်ပွဲအနင
ု ရ
် ပါတ NLD မှမ စ်သင်



ကရျေးချယ်ခံရသူအောျေး မခနအ
် ပ်
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ကရျေးချယ်ခွဲသည် အုပ်ချျုပ်ကရျေးမျေးကဟောင်ျေးက ကုယ်ကျငတ
် ရောျေးမကကောင်ျေး



ကရျေးချယ်ပွဲအောျေး မပန်လုပ်သင်



သန်ျေးကခါင်စောရင်ျေးဝင် အမ်ကထောင်ဦျေးစျေးမျောျေး ပါဝင်အကရျေးချယ်ခငမ
် ရရှခွဲ



အစုျေးရသစ်မတက်မ ကျင်ျေးပမခင်ျေးကု မနှစ်သက်ပါ



အနင
ု ရ
် အုပ်ချျုပ်ကရျေးမျေးကဟောင်ျေးမှ မုက်ကကကျေးခွဲစကောျေးကမပောခွဲ



အမ်ကမခစောရင်ျေးကကောက်ယူမခင်ျေးမရှ



ကကျေးကကပ်ကရျေးမျေးမျောျေးဘက်လုက်



ကုယ်လူမျျုျေးပွဲအုပ်ချျုပ်ကစချင်



ကကောင်ျေးပါသည်



ခရျေးရှည်သောျေးကနသူမျောျေးမသနင
ု ်



စောတတ်သူ/စောမတတ်သူမျောျေးအောျေးလံုျေး မွဲကပျေးလုရသည်ပံုစအ
ံ ောျေး သတ်မှတ်သင်



တစ်သျေးပုဂ္ဂလထက် ပါတကနောက်ခံရှသူမျောျေး အသောစျေးရ



တစ်အမ်တစ်မွဲမဟုတ်သမ င် မသောျေးကတောပါ



တကျကသောဆယ်အမ်စု ွဲွေ့ မှုပံုစံမ စ်သင်



ပညောအရည်အချင်ျေးတစ်ခုခုသတ်မှတ်သင်



မပဿနောကတမ စ်ခွဲ



ပံုစံ (၆၆) ကအဆင်မကမပ

ဤအန်လုငျေး် စစ်တမ်ျေးအောျေး New Myanmar Foundation (NMF) မှ စစ်တမ်ျေးကကောက်ယခ
ူ ွဲမခင်ျေးမ စ်သည်။ အကကံမပျု
ချက်မျောျေးအောျေး contact@newmyanmarfoundation.org သုဆက်သယ်ကမပောကကောျေးနင
ု ပ
် ါသည်။
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