
ရင််းမြစ်- အဆင သ်တ်ြတှ် ရရ ်းချယ်၍ ြဲရ ်းမခင််း ရင််းမြစ်စငတ်ာ၊ https://www.rcvresources.org/။ 

အဆင ့်သတ့်မှတ့် ရ  ွေးချယ့်၍ မဲရ ွေးခခင့်ွေး အချက့်အလက့်မျ ွေး 

အဆင ့်သတ့်မှတ့် ရ  ွေးချယ့်၍ မဲရ ွေးခခင့်ွေးဆ ိုသည့်မှ  အဘယ့်နည့်ွေး။ 

ြရဲ ်းမခင််း (RCV) သည ်ဆန္ဒြရဲ ်းသြူျာ်းအာ်း က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းြျာ်းက ို န္စှသ်ကြ်ှု အစအီစဉ် ( ထြရရ ်းချယြ်ှု၊ ဒိုတ ယရရ ်းချယ်ြှု၊ 

တတ ယရရ ်းချယြ်ှု စသညမ်ြင )် အတ ိုင််း အဆင သ်တြ်တှခ် င ရ် ်းသည  ်ရရ ်းချယတ်ငရ်မြ ာကြ်ှု နည််းလြ််းတစခ်ို မြစသ်ည။် 

က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းြျာ်းက ို အဆင သ်တြ်တှမ်ခင််းသည ်က ိုယစ်ာ်းလှယရ်လာင််းတစဦ််းက ို ရရ ်းချယရ် ိုြျှသာ ရရ ်းချယမ်ခင််းန္ငှ  ်ြတ ူါ 

သ ို  ြဟိုတ ်ြြဲျာ်းြျာ်းရသကူ အရရ ်းခ ရမခင််းဟို သ ကကသည န်ည််းလြ််းတ ို  န္ငှ  ်ြတ ူါ။ အမခာ်း ရရ ်းရကာက ် ဲကဲ သ ို   င ်

က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းတစဦ််းသည ် ထြဆ ို်း ရရ ်းချယ်ြှုအြျာ်းစို၏ 50% ထက ် ို၍ ရရှ  ါက အဆ ို ါ က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််း 

အန္ ိုငရ် ါသည။် သ ို  ရသာ်  ထြဆ ို်း ရရ ်းချယြ်ှုြျာ်းက ို ရရတ ကပ် ီ်းရနာက ်ြအဲြျာ်းစိုမြင  ်အန္ ိုငရ်သ ူြရှ  ါက ယဉှ်ပ  ြိုငြ်ှုက ို 

လကင်င််းတရကျာ မ နြ်ရဲ ်းစနစမ်ြင  ်ဆ ို်းမြတ ်ါသည။် ြအဲနည််းဆ ို်းရသည  ်က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းသည ်ြယထ်ိုတခ် ရပ ီ်း အဆ ို ါ 

က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းက ို  ထြရရ ်းချယြ်ှုအမြစ ်အဆင သ်တြ်တှခ်ဲ သည  ်ဆန္ဒြရဲ ်းသြူျာ်း၏ ဆန္ဒြြဲျာ်းက ို ၎င််းတ ို  ၏ ရရ ်းချယြ်ှု 

ရနာကတ်စခ်ိုတ င ်ထည သ် င််းရရတ ကသ် ာ်း ါြည။် က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းက ဆန္ဒြ၏ဲ 50% ရကျာ်မြင  ်အန္ ိုငြ်ရြချင််း ဤလို ်ငန််းစဉ်က ို 

ဆကလ်ကလ်ို ်ရဆာင ်ါသည။် 

ြြဲျာ်းက ို အလညှ ြ်ျာ်းမြင  ်ြညသ် ို  ရရတ ကရ်ကကာင််း ကကည ရ်ှုရန ်NYC ြြဲျာ်းသ ို   ဝငက်ကည  ်ါ။ 

အဆင ့်သတ့်မှတ့် ရ  ွေးချယ့်၍ မဲရ ွေးခခင့်ွေးက ို အဘယ့်ရ က င ့် အသ ိုွေးခ ြုရန  ါသလ။ဲ 

2021 ြတလ်တ င ်ဘာလငတ်န ်ရဒသခ ြျာ်းသည ်ပြ ြို ြို့ရတာ်အို ်ချြို ်ရရ်းအြ ဲြို့ဝငြ်ျာ်းအတ က ်အဆင သ်တြ်တှ ်ရရ ်းချယ၍် ြရဲ ်းမခင််းက ို 

အရကာငအ်ထညရ်ြာရ်န ်ဆန္ဒမ ြိုခဲ ကကသည။် ထ ိုဆန္ဒမ ြိုြှုက ရထာကခ် ချက ်64% မြင  ်အတညမ် ြိုချကရ်ရှ ခဲ  ါသည။်  

မည့်သည ့် ရ  ွေးရက က့်  ဲမျ ွေးက အဆင ့်သတ့်မှတ့် ရ  ွေးချယ့်၍ မဲရ ွေးခခင့်ွေးက ို အသ ိုွေးခ ြုမည့်နည့်ွေး။ 

ဘာလငတ်နသ်ည ်ပြ ြို ြို့ရတာ်အို ်ချြို ်ရရ်းအြ ဲြို့ဝငြ်ျာ်းက ို ရရ ်းချယတ်ငရ်မြ ာကရ်သာအခါ အဆင သ်တြ်တှ ်ရရ ်းချယ၍် ြရဲ ်းမခင််းက ိုသာ 

အသ ို်းမ ြို ါြည။်  

ကျွန့်ို ့်၏ မဲရ ွေးလ  က ို မည့်ကဲ သ ို   ရ ွေးမှတ့် မည့်နည့်ွေး။ 

အဆင သ်တြ်တှ ်ရရ ်းချယ၍် ြရဲ ်းမခင််းမြင  ်ြရဲ ်းသြူျာ်းသည ်၎င််းတ ို  ၏ ြရဲ ်းလ ာြျာ်းက ို  ထြရရ ်းချယ်ြှု၊ ဒိုတ ယ ရရ ်းချယြ်ှု၊ 

တတ ယရရ ်းချယြ်ှုစသည  ်ြ ြ န္စှ်သကသ်ာ အစအီစဉ်မြင  ်ရရ်းြတှရ် ါသည။်  

1.   ထြရရ ်းချယြ်ှု ရကာ်လ ရှ  က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််း၏ အြညရ်ဘ်း ဘဥဲ  ိုထတဲ င ်အမ ည မ်ခစ်လ ိုကမ်ခင််းမြင  ် ထြရရ ်းချယြ်ှု 

က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းတစဦ််းက ို ရရ ်းချယ ်ါ။ 

2.  သင တ် င ်ဒိုတ ယရရ ်းချယြ်ှု က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းတစဦ််း ရှ  ါက ဒိုတ ယရရ ်းချယြ်ှု ရကာ်လ ရှ  က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််း၏ 

အြညရ်ဘ်းတ င ်ဘဥဲ  ိုက ို အမ ည မ်ခစလ် ိုက ်ါ။ 

3.  သင တ် င ်တတ ယရရ ်းချယြ်ှု က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းတစဦ််း ရှ  ါက တတ ယရရ ်းချယြ်ှု ရကာ်လ ရှ  က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််း၏ 

အြညရ်ဘ်းတ င ်ဘဥဲ  ိုက ို အမ ည မ်ခစလ် ိုက ်ါ။ 

https://www.rcvresources.org/
https://www.nycvotes.org/how-to-vote/ranked-choice-voting/how-votes-are-counted/#/


ရင််းမြစ်- အဆင သ်တ်ြတှ် ရရ ်းချယ်၍ ြဲရ ်းမခင််း ရင််းမြစ်စငတ်ာ၊ https://www.rcvresources.org/။ 

4.  သငရ်ရ ်းချယြ်ရဲ ်းန္ ိုငရ်သာအဆင ြ်ျာ်း သ ို  ြဟိုတ ်က ိုယစ်ာ်းလယှ်ရလာင််းြျာ်း ြကိုနြ်ချင််း က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းြျာ်းက ို ဆကလ်က၍် 

အဆင သ်တြ်တှန်္ ိုင ်ါသည။် 

အဆင ့်သတ့်မှတ့် ရ  ွေးချယ့်၍ မဲရ ွေးခခင့်ွေး မဲရ ွေးလ  က ို မှန့်ကန့်စ   ရ ွေးမှတ့်ခခင့်ွေးဆ ိုင့်   အရ ွေးကက ွေးအချက့်မျ ွေး- 

 ရကာ်လ တစခ်ိုတ င ်ရရ ်းချယြ်ှုတစ်ခိုသာ ရရ်းြတှရ် ်း ါ။ 

 က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််းတစဦ််းအတ က ်ရရ ်းချယြ်ှုတစခ်ိုသာ ရရ်းြတှရ် ်း ါ။  

 အဆင သ်တြ်တှခ်ျကြ်ျာ်း ရကျာ်ြသ ာ်း ါန္ငှ ။် ဥ ြာ- ဒိုတ ယရရ ်းချယ်ြှုက ို ြမြည စ် ကဘ် ဲ ထြန္ငှ  ်တတ ယ ရရ ်းချယြ်ှုြျာ်းက ို 

ြမြည  ်ါန္ငှ ။် 

 သငဆ်န္ဒရှ သလ ို က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််း အနည််းငယသ်ာ အဆင သ်တြ်တှန်္ ိုငသ်ည။် 

 ခ င မ် ြိုထာ်းသည အ်တ ိုင််း က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််း အြျာ်းအမ ာ်းက ို သငအ်ဆင သ်တြ်တှန်္ ိုငသ်ည။် 

 ဥ မ  1-  

မှန့်ကန့်စ   ရ ွေးမှတ့်ထ ွေးသည ့် မဲရ ွေးလ  ခြစ့်သည့်၊ ဤမဲရ ွေးလ  ရ ေါ်တ င့် မဲရ ွေးသကူ  ထမ၊ ဒိုတ ယနငှ ့် တတ ယ ရ  ွေးချယ့်မှုတ ို  က ို 

ရြ ့်ခ ထ ွေးသည့်။ 

က ိုယ့်စ ွေးလယှ့်ရလ င့်ွေးမျ ွေး  ထမ ရရ ်းချယြ်ှု ဒိုတ ယ ရရ ်းချယြ်ှု တတ ယ ရ  ွေးချယ့်မှု 

စရတာ်ဘယရ်ီ 
   

ရချာကလတ ်    

သစခ်  
   

ဥ မ  2-  

ဒိုတ ယ အဆင ့်သတ့်မှတ့်ချက့်တ င့် မဲ  ိုရနသည့်။  ထမရ  ွေးချယ့်မှုက ို မှန့်ကန့်စ   ရ ွေးမှတ့်ထ ွေးရသ ့်လည့်ွေး ဒိုတ ယရ  ွေးချယ့်မှုအတ က့် 

က ိုယ့်စ ွေးလယှ့်ရလ င့်ွေးနစှ့်ဦွေး ခြစ့်ရနပ  ွေး တတ ယရ  ွေးချယ့်မှုက ို ရ ွေးမှတ့်မထ ွေး ါ။ 

ြရဲ ်းသ၏ူ ြရဲ ်းလ ာက ို ရရတ ကြ်ည န်ည််းလြ််း- 

  ထြရရ ်းချယ်ြှုက ို ရရတ က ်ါြည်။ 

 ဒိုတ ယရရ ်းချယြ်ှုက ို ထည ြ်တ က ်ါ။ ဤရကာ်လ သည ်ြ ဲ ိုရနရသာရကကာင  ်ြရဲ ်းသ၏ူ ရညရ် ယခ်ျကက် ို ြဆ ို်းမြတန်္ ိုင ်ါ။ 

က ိုယ့်စ ွေးလယှ့်ရလ င့်ွေးမျ ွေး  ထမ ရရ ်းချယြ်ှု ဒိုတ ယ ရရ ်းချယြ်ှု တတ ယ ရ  ွေးချယ့်မှု 

စရတာ်ဘယရ်ီ    

ရချာကလတ ်
   

သစခ်  
   

ဥ မ  3- 

https://www.rcvresources.org/
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က ိုယ့်စ ွေးလယှ့်ရလ င့်ွေးတစ့်ဦွေးတည့်ွေးက ို  ထမ၊ ဒိုတ ယနငှ ့် တတ ယ ရ  ွေးချယ့်မှုမျ ွေးအခြစ့် ရ ွေးမှတ့်ထ ွေး၍ အဆင ့်သတ့်မှတ့်ချက့် 

ထ ့်ရန ါသည့်။ 

ြရဲ ်းသ၏ူ ြရဲ ်းလ ာက ို ရရတ ကြ်ည န်ည််းလြ််း- 

  ထြရရ ်းချယ်ြှုက ို ရရတ က ်ါြည်။ 

  ထြရရ ်းချယ်ြှု က ိုယစ်ာ်းလယှရ်လာင််း ြယထ်ိုတခ် ရလျှင ်ဒိုတ ယန္ငှ  ်တတ ယ ရရ ်းချယြ်ှုြျာ်းြာှ ထ ်ရနရသာရကကာင  ်

၎င််းတ ို  က ို ထည သ် င််းစဉ််းစာ်းြရန္ ိုင ်ါ။ 

က ိုယ့်စ ွေးလယှ့်ရလ င့်ွေးမျ ွေး  ထမ ရရ ်းချယြ်ှု ဒိုတ ယ ရရ ်းချယြ်ှု တတ ယ ရ  ွေးချယ့်မှု 

စရတာ်ဘယရ်ီ    

ရချာကလတ ်
   

သစခ်  
   

 

https://www.rcvresources.org/

