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ေက ားဇာူးတငလ္ႊမ 

မိမတိိုု႔အဖပြဲ႕အေနျဖင္႔ သာႏၷိဌမန္ခိုငု္မမ္ပမျဖင္႔ ္ါဝင္ၾကေသမ ာႏိုုင္ငတံကမမွ ေရပားေကမက္္ ပြဲေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသူ 

မ မားကို ု ေက ားဇူားတငေ္ၾကမင္ားေျ္မၾကမားလိုု္ါသည္။ ၎တိုု႔၏ ႀကိၢိဳား္မား္မ္ား္မားလုု္ေ္ဆမင္မႈမ မားသည ္ဤအ္ီရင္ခ ံ

္မအတပက ္သတင္ားအခ က္အလက္မ မားေ္ားသည။္ မိမိတိုု႔၏ ျ္ညတ္ပင္ားမ ွအဖပြဲ႕၏ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမမႈအတပက္ 

ႀကိၢိဳား္မားလုု္က္ိုုငမ္ႈ၊ ္ိတ္ျမွ္ ္ာွံႏလုု္ေ္ဆမင္မႈတိုု႔သည ္ ၎တိုု႔၏ တိုုင္ားျ္ညတ္ပင္ ဒီမိုကုေရ္ဆီကလ္က္ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားလမ 

ေရားအတပက ္အမားတက္ဖပယလ္ကၡဏမျဖ္္သည။္  

ANFREL ကလည္ား အဖပြဲ႕လုု္္ငန္ားတမဝန္ ေအမင္ျမင္ေရားအတပက ္အခ ိန္မ မား၊ အင္အမားမ မားကို ုရကရ္ကေ္ရမေရမ 

ေ္ားခြဲ႔ၾကသည္႔ ျ္ည္တပင္ားဝနထ္မ္ားမ မားကိုလုည္ား ေက ားဇူားတင္္ါသည။္ တခါတခါေတပ႕ႀကံၢိဳရေသမ အေရား္ါသည္႔ 

္ိန္ေခၚမႈမ မားကိုု ေက မ္လႊမားာုုိႏင္ခြဲ႔သည္။  

ANFREL သည္ ျ္ညေ္ထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွင္၊ အ္ိုုားရတမဝန္ရိွသမူ မား၊ ကိုုယ္္ မားလွယေ္လမင္ားမ မားာွႏင္႔ 

ာႏိုုင္ငေံရား္ါတကီိုယု္္မားလယွ္မ မား၊ အရ္ဖ္က ္လထူုအုေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မား၊ ျမန္မမာုုိႏင္ငမံ ွမီဒီယမမ မားကို ုမိမတိိုု႔ 

အမား လိႈကလ္ိႈကလ္ွြဲလွြဲႀကိၢိဳဆိုုခြဲ႔ၾကသည္႔ အတပကလ္ည္ားေကမင္ား၊ မိမတိိုု႔ာွႏင္႔ မိမတိိုု႔၏ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသူမ မား 

ျဖင္႔ ္ူားေ္ါင္ားေဆမင္ရပက္ေ္ားခြဲ႔ၾကသည္႔အတပကလ္ည္ားေကမင္ား ေက ားဇူားတင္္ါသည္။ 

ANFREL အေနျဖင္႔ ေနမက္ထ္္ေက ားဇူားတင္ရမည္႔သမူ မားမွမ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားအဖပြဲ႕မ မားျဖ္က္မ ၎တိုု႔ 

သည ္၎တိုု႔၏ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားအေတပ႕အႀကံၢိဳမ မား၊ နည္ား္န္မ္ မားာွႏင္႔ မူေဘမင္မ မားကို ု မွ ေဝေ္ားခြဲ႔သည္႔ 

အတပက္ ေက ားဇူားတင္္ါသည္။ ျမနမ္မာုုိႏင္ငံ ေနမ္ေဝသံရံုုားမတွဆင္႔ေထမက္္ံ႔ေသမ ေနမ္ေဝားာုုိႏင္ငံျခမားေရားရမ ဝန္ႀကီား  

ဌမန၊  ဆပ္ ္ဇမလနသ္ံရံုုားမတွဆင္႔ေထမက္္ံ႔ေသမ Swiss Federal Department of Foreign Affairs တိုု႔၏ 

ေ္တနမာွႏင္႔ ္ံ႔္ိုုားကူညမီႈမ မားသည ္ မိမတိိုု႔၏ လုု္င္န္ားတမဝန္ေအမင္ျမငေ္ရားအတပက ္ မရိွမျဖ္္အ္တိ္အ္ိုငု္ားျဖ္ ္

သည္။ ၎တိုု႔၏ ္ေရမ္ဖက္ရွငန္ယ္္သီမႈာွႏင္႔ ာႏိုုင္ငေံရားအရ ဘက္မလိုကု္္ ြဲ ၾကမားေနရ္တ္ည္မႈကို ု ထိန္ားသိမ္ား 

ထမားာုုိႏင္ျခင္ားကိုု ေလား္မားမႈတိုု႔သည ္ANFREL အေနျဖင္႔ ေျမျ္ငတ္ပင ္မိမတိိုု႔၏ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသမူ မား၏ ေတပ႕ 

ရိွခ ကမ္ မားအေ္ၚတပငသ္မ အေျချ္ၢိဳ၍ လပတ္လပတလ္္္လ္လ္ုု္က္ိုုငရ္န ္ ျဖည္႔ဆီားေ္ားသည။္ ျမန္မမာုုိႏင္ငံ၏ အ္  ံ

သင္္  ဒီမိုုကေရ္ကီို ုကညူီ္ံ႔္ိုုားရန ္အထက္ကအဖပြဲ႕အမားလံုုား၏ ္္္ဆက္မျ္တ္ရည္္ူားမႈသည္ ေရွ႕ဆကရ္န္မ မား္ပမ 

အမားျဖ္္ေ္သည။္  

အေရားအႀကာီးဆံုုားသမူ မားကိုု ေနမကဆ္ံုုားမွ ေက ားဇူားတင္္ ကမားေျ္မရန ္ခ န္ထမားျခင္ားျဖ္သ္ည။္ ANFREL သည္ ျမန ္

မမာုုိႏင္ငံမ ွမြဲဆာႏၵေ္ားၾကသည္႔ ျ္ညသ္ူမ မားကို ုလိႈကလ္ိႈကလ္ွြဲလွြဲ ေက ားဇူားတင္ေၾကမင္ားေျ္မလိုုၿ္ီား ေလား္မားအမားက  

ရ္ါသည။္ အထူားသျဖင္႔ ေရပားေကမက္္ ပြဲေအမင္ျမင္ေရားအတပက ္ ႀကီား္ပမထည္႔ဝင္မႈျ္ၢိဳၾကသည္႔ ေရပားေကမက္္ ပြဲာႏွင္႔ 

ဆိုုငေ္သမ အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မားျဖ္သ္ည္။ အမားလံုုားကို ုသထိမားေ္လိုုသညမ္ွမ ANFREL ကေရမ၊ အမရွာွႏင္႔ ကမၻမတ 

လႊမားမ ွလပတလ္္မ္ႈကိုု ျမတ္ာုုိႏားေသမ လအူမ မားက ျမန္မမတိုု႔၏ ႀကိၢိဳား္မ္ားအမားထုတု္မႈအေ္ၚ ေလား္မားလ က္ရိွၾကကမ 

ေထမကခ္ံ္ံ႔္ိုုားရန ္အၿမြဲတေ္ရိွေနၾက္ါလိမ္႔မည ္ဆိုုသည္႔အေၾကမင္ားျဖ္္္ါသည္။   
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အတိုေုကမက္္ မလံုုားမ မားာွႏင္႔ ျမနမ္မအေခၚအေဝၚမ မား   

AESF   Asian Electoral Stakeholder Forum 

Amyotha Hluttaw   အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္   

ANDP   တိုုင္ားရင္ားသမားအမားလံုုားဒီမိုုကရက္တ္္္ါတ ီ

ANFREL   Asian Network for Free Elections 

ANP    ရခိုုင္အမ ိၢိဳားသမား္ါတ ီ  

CNDP   ခ င္ားအမ ိုၢိဳားသမားဒီမိုကုေရ္ီ္ါတ ီ  

CoC   လိုကု္နမအ္္သည္႔ က င္႔ဝတ္မ မား 

CSOs   အရ္္ဖက ္လထူုအေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မား 

DRI        Democracy Reporting International 

EEOPs    Election Education and Observation Partners 

EMB   ေရပားေကမက္္ပြဲကို ု္ီမခံန္႔ခပြဲသည္႔ အဖပြဲ႕အ္ည္ား  

EMOs   ေရပားေကမက္္ပြဲေလ႔လမေ္မင္႔ၾကည္႔သည္႔ အဖပြဲ႕မ မား   

ERCB    ေရပားေကမက္္ပြဲျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မငာ္းလြဲေရားညိွာႏိႈငာ္းမႈအဖပြဲ႕   

FPTP   အာႏိုုင္ရသ ူအမားလံုုားယသူည္႔ ္န္ ္

GAD       အေထပေထပအုု္္ခ ၢိဳ္ေ္ရား္ာီး္ီားဌမန   

IDEA   The International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

IEO   ာႏိုုင္ငတံကမ ေရပားေကမက္္ ပြဲေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသူမ မား 

IEOM   ာႏိုုင္ငတံကမ ေရပားေကမက္္ ပြဲေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားမ္ရ္ွင ္

IFES      International Foundation for Electoral Systems 

IRI    International Republican Institute 

MFA   ာႏိုုင္ငံျခမားေရားဝန္ႀကီားဌမန 

MILI   Myanmar Independent Living Imitative 

MNCP   ျမန္မမအမ ိၢိဳားသမားကပန္ဂရက္္ါတ ီ 

MNP   မပန္အမ ိၢိဳားသမား္ါတ ီ

MOU   နမားလညမ္ႈ္မခၽပန္လႊမ 



 

MPs   လႊတ္ေတမ္ကိုယု္္မားလယွ္မ မား 

NCA   တ္ာုုိ္ႏင္ငံလံုုား္္ခ္တတ္ိုကု္ခိုကုမ္ႈရ္္္ ြဲေရား္မခ ၢိဳ္ ္  

NDF   အမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကုရကတ္္္အင္အမား္ု ု

NDI    National Democratic Institute 

NEMGs   ာႏိုုင္ငသံမားေရပားေကမက္္ ပြဲေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားအဖပြဲ႕မ မား 

NGOs   အ္ိုုားရမဟုတုသ္ည္႔အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မား 

NLD    အမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကုေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္ ္  

NMF   New Myanmar Foundation 

NUP    တိုုင္ားရင္ားသမား္ည္ားလံုုားညညီပတ္ေရား္ါတ ီ  

PACE    Peoples’ Alliance for Credible Elections 

Pyithu Hluttaw            ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္  

SNDP    ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားမ မားဒီမိုကုေရ္ီ္ ါတ ီ  

SNLD    ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားမ မားဒီမိုကုေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္ ္

SPDC   ာႏိုုင္ငေံတမ္ၿငိမ္ဝ္္္ိျ္မားမႈတညေ္ဆမက္ေရားအဖပြဲ႕  

SSAN   ရွမ္ားျ္ည္တ္္မေတမ္-ေျမမက ္  

SSPP   ရွမ္ားျ္ည္တိုာုးတကေ္ရား္ါတ ီ  

Swiss FDEA  Swiss Federal Department of Foreign Affairs     

Tatmadaw   ျမန္မမ႔တ္မ္ေတမ္ 

UEC        ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွင ္  

USDP    ျ္ည္ေထမင္္ုုႀကံ႕ခိုငု္ေရားာွႏင္႔ ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါတ ီ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANFREL အေၾကမငာ္း 

Asian Network for Free Elections (ANFREL) ကို ု ၁၉၉၇ ခုုာွႏ္္၊ ာႏိုုဝငဘ္မလတပင္ဖပြဲ႕္ည္ားခြဲ႔ၿ္ီား ဒီမိုုကေရ္ီ 

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားျမွင္႔တငရ္န ္ လုု္က္ိုုငေ္နေသမ အမရွမ ွ ္ီားေဆမင ္ NGO ျဖ္္ရန ္ ထူေထမင္ခြဲ႔ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ 

ANFREL ၏ မူလလုု္င္န္ားသည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲေ္မင္႔ၾကည္႔ျခင္ား၊ သက္ဆိုငုရ္မာုုိႏင္ငံမ မားတပင ္ ဒီမိုုကေရ္ေီဖမ္ 

ေဆမင္မႈမ မား၌ တက္ၾကပ္ ပမ လုု္က္ိုငုေ္နေသမ အရ္္ဖကလ္ူထုုအေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မားဖပံ႕ၿဖိၢိဳားလမရန္ာွႏင္႔ ေလ႔ 

က င္႔သင္ၾကမားမႈမ မား ျ္ၢိဳလုု္ေ္္ားာုုိႏင္ရန္၊ ေဒသတပင္ား၌ ဒီမိုုကေရ္ဖီပံ႕ ၿဖိၢိဳားတိုုားတကေ္ရားအတပက္ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုုငရ္မ 

္ိန္ေခၚမႈမ မားကို ုကိုုငတ္ပယ္ေျဖရငွ္ားရန ္္ည္ားရံုုားျခင္ား၊ အေရားဆိုုျခင္ားမ မားကို ုအမရံုုျ္ၢိဳလုု္္ေဆမင္သည။္  

ANFREL သည ္ ္တင္ဖပြဲ႕္ည္ား္္က္တည္ားက ယခုုအထ ိ အမရတွ္လ္ႊမားမ ွ ေရပားေကမက္္ပြဲ ၄၈ ခုုတပင္ ေ္မင္႔ 

ၾကည္႔ေလ႔လမျခင္ားမ္္ရွငမ္ မားလုု္္ေဆမင္ခြဲ႔ရမ ထိုမု္ရ္ွင္မ မားတပင ္ အမရွမွေရပားေကမက္္ ပြဲေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသ ူ

တ္ေ္ထမင္ေက မ္္ါဝငလ္ုု္ေ္ဆမင္ခြဲ႔သည္။ ANFREL သည ္ အမရွမမွတိ္ဖက ္ အရ္္ဖကလ္ထူုုအေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႕ 

အ္ည္ားကပန္ရက္မွ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသူမ မားကို ုရွမေဖပ္ ါသည။္1 မိမိတိုု႔၏ ေရရွညရ္ညရ္ပယ္ခ က္မွမ ေဒသတပင္ား 

တပင ္ေရပားကမက္္ ပြဲာွႏင္႔ အုု္္ခ ၢိဳ္္ေရားတိုု႔၌ ကၽပမ္ားက င္မႈမ မားတညေ္ဆမကေ္္ားရန္ာွႏင္႔ ဒီမိုုကေရ္ီအေလ႔အထကို ုျ္င္္ မ ွ

လုု္ေ္ဆမင္ေ္ားျခင္ားထက္ ျ္ညတ္ပင္ားတပင္ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားလမေအမငလ္ုု္္၍ အျမ္္တပယလ္မေ္ရန ္တိုု႔ျဖ္္သည။္ ေရပားေကမက္ 

္ပြဲအု္္ခ ၢိဳ္္ေရားကို ုာုိႏင္ငံတကမ္ံု္ံျဖင္႔ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမျခင္ားမတွဆင္႔ မိမတိိုု႔၏ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသမူ မားသည ္

ာႏိုုင္ငတံကမ၏ အေကမင္ားဆံုုားအေလ႔အထမ မားကို ုအမားေကမင္ား္ပမ နမားလညသ္ေဘမေ္ါက္မႈ တိုုားတကလ္မေ္ရန ္

ျဖ္္သည။္ ထိုုာုုိႏင္ငတံကမဗဟုသုုုတမ မားကို ု ၎တိုု႔ကိုုယ္္  ီ မိခင္ာုုိႏင္ငမံ မားတပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲလုု္္ငန္ား္္္အမား 

ေကမင္ားလမေ္ရန ္အသံုုားခ ာုုိႏင္သည။္  

ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္တိုကု္ရိုကုေ္္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမျခင္ားမ မားအျ္င ္ ANFREL သည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲာွႏင္႔ ဒီမိုကုေရ္ီ 

ာႏွင္႔သကဆ္ိုငု္ေသမ ကိ ၥ္ရ္္မ မားတပင ္ ္ါဝငလ္ုု္က္ိုုငေ္နေသမ အရ္္ဖကလ္ထူုအုေျချ္ၢိဳ အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မားအတပက္ 

ေလ႔က င္႔သင္ၾကမားေရားမ မားာွႏင္႔ ္ပမ္ားေဆမင္ရည္ျမွင္႔တငေ္ရားမ မားကို ုလုု္ ္ေဆမငေ္္ားေန္ါသည။္ ျ္ညတ္ပင္ားမ ွအဖပြဲ႕ 

အ္ည္ားမ မားအမား ္ပမ္ားေဆမင္ရည္ျမွင္႔တငေ္္ားမႈမ မားကို ု တိုကု္ရိုကု္ျဖ္ေ္္၊ သပယ္ဝိုကု္၍ျဖ္ေ္္ ေ္ားျခင္ားသည ္

ယေန႔အထ ိ မိမတိိုု႔၏ ေရပားေကမက္္ပြဲေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားမ္္ရွငတ္ိုငု္ား၏ အ္ိတ္အ္ိုုင္ားတ္ခ္ုုျဖ္သ္ည္။ သက္ 

ဆိုုငရ္မာုုိႏင္ငတံိုုင္ားမွ ျ္ည္တပင္ားတပင ္ ္ါဝင္္တသ္က္ေနသမူ မားကို ု အဆိုု္ါ္ပမ္ားေဆမင္ရည္ျမွင္႔တင္ေ္ားျခင္ားသည ္

ဒီမိုုကေရ္ေီဖမ္ေဆမင္ေရားႀကိၢိဳား္မ္ားမႈ၏ အေရားအႀကာီးဆံုုားအ္တိ္အ္ိုငု္ားတ္္ခုုျဖ္သ္ည္ဟု ု ANFREL က ယံုုၾကည ္

ၿ္ီား၊ ထိုသုိုု႔ေသမ ႀကိၢိဳား္မ္ားမႈမ မားတပင ္ ာႏိုုင္ငံတကမအသိုုငာ္းအဝိုုင္ားမ ွ ္္္ဆက္မျ္တ္္ံ႔္ိုုားမႈမ မား လက္ခံရရိွကမ အမရ ွ

ေဒသတပင ္ ေရပားေကမက္္ပြဲျ္ၢိဳျ္ငေ္ျ္မင္ားလြဲမႈမ မားာွႏင္႔ ဒီမိုကုေရ္ီေဖမ္ေဆမငေ္ရားကို ု တိုုားတကေ္္လမိ္႔မညဟ္ုု ေမွ မ္ 

လင္႔္ါသည။္  

ေနမကဆ္ံုုားဆိုုရ္ါက ANFREL သည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားာွႏင္႔ အျခမားဒီမိုုကေရ္လီုု္ ္ငန္ား္္္မ မားာွႏင္႔ ဆက္္္ေ္နေသမ 

သတင္ားအခ က္အလက္မ မား၊ ္ံုုာွိႏ္္ထမားေသမ အေထမက္အကူ္ ၥ္ည္ားမ မားကိုု ျ္န္႔ာႏံွ႕ေ္ျခင္ားမ မားအ္ါအဝင ္

                                                           
1 ANFREL အဖပြဲ႕ဝင္္မရင္ားအျ္ည္႔အ္ုုံကိုု http://anfrel.org/our-members/ တပင္ ၾကည္႔္ါ။ 

http://anfrel.org/our-members/


 

ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင္႔ဆိုုငေ္သမ ္ည္ားရံုုားလံႈ႕ေဆမ္မႈမ မားာွႏင္႔ အေရားဆိုမုႈမ မားလုု္္ေဆမင္ေန္ါသည။္ ANFREL သည ္

၂၀၁၂ ခုုာွႏ္္ကတည္ားက အမရွေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္္ါဝငေ္နသူမ မား၏ ေဆပားောႏပား္ပြဲ (Asian Electoral Stakeholder 

Forum – AESF) ကို ု ္ီ္္က္ င္ား္ေနရမ အမရွတလႊမားမွေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ ္ါဝင္ေနေသမ အရ္္ဖကလ္ထူုု 

အေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မား၊ ေရပားေကမက္္ ပြဲကို ု္ီမံအုု္္ခ ၢိဳ္သ္ည္႔အဖပြဲ႕မ မားကို ုနမားလည္မႈမ မား္ိုုမိုတုည္ေဆမက္ာုုိႏင္ရန္ 

ာႏွင္႔ အမရွတပင ္လပတ္လ္္၍တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားအတပက ္က န္ရိွေနေသမ ္ ိန္ေခၚမႈမ မားကို ုကိုုငတ္ပယ ္

ေျဖရွင္ားရမတပင ္္ူားေ္ါင္ားေဆမငရ္ပကမ္ႈမ မားရရန ္ဖိတ္ေခၚေတပ႕ဆံုုေ္္ါသည။္  

ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ ္ါဝင္ေနသ ူ အမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားေသမ္ုုဂ ိၢိဳလမ္ မားအမား မိမတိိုု႔၏အေရားဆိုုမႈ၊ ္ည္ားရံုုားမႈလုု္င္န္ားမ မားတပင ္

္ါဝင္ေ္ျခင္ား၊ ေဒသတဝမွ္ားမွ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသူမ မားကို ု မိမတိိုု႔၏ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေရားမ္ရ္ွင္မ မား၌ ္ါဝင္ေ္ျခင္ား 

မ မားမွတဆင္႔ ခ ိတဆ္ကဆ္ကဆ္ံေ္ျခငာ္းျဖင္႔ ေဒသတပင္ား္ည္ားလံုုားညညီပတ္ေရား္တိ္ဓါတက္ို ု အေျခခံလ က ္ ဒီမိုုက 

ေရ္ဖီပံ႕ၿဖိၢိဳားတိုုားတက္ေရားကိုု ျဖ္္ေ္ၚေ္မည္႔ ္တ္ဝန္ားက ငေ္ကမင္ားတ္ခ္ုကုို ု ANFREL က ဖန္တီားေ္ားလိုုျခင္ား 

ျဖ္္သည။္ ANFREL ၏ လုု္ေ္ဆမင္ေနေသမ နယ္္ယသ္ံုုားခုုျဖ္သ္ည္႔ ေရပားေကမက္္ပြဲ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမျခင္ား၊ 

္ပမ္ားေဆမင္ရညတ္ညေ္ဆမက္ေ္ားျခင္ားာွႏင္႔ ္ည္ားရံုုားအေရားဆိုုျခင္ားတိုု႔သည ္ မိမိတိုု႔၏ ရည္မနွ္ားခ က္ျဖ္္ေသမ အမရ ွ

တလႊမားတပင ္ အရညအ္ေသပားရိွေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားတိုုားတကလ္မေရားကို ု ေရွ႕ဆက္ျဖ္ထ္ပန္ားာုုိႏင္ရန ္ ္ံ႔္ိုုားေ္ား 

ာႏိုုငက္မ တ္ခ္ုုကိုတု္္ခု ုအျ္န္အလွန္္ံ႔္ိုုားမႈရိွသညဟ္ု ုဆိုုခ င္္ ါသည။္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

အမမွ္မ 

၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္ ျမန္မမာုုိႏင္င၏ံ သမိုငု္ားဝငအ္ေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲအၿ္ီား ခန္႔မွန္ားေျခ ၁၇ လခန္႔အလပန္တပင ္၂၀၁၇ ခုု 

ာႏွ္ ္ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ပြဲသည ္၂၀၁၅ ကတည္ားက ္ ၿ္ီား ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငု္ရမ ျဖ္္ေ္ၚတိုုားတက္မႈမ မားာွႏင္႔ ၂၀၂၀ 

ခုုာွႏ္္ကို ုရညသ္နလ္ က ္ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုုငရ္မ တိုုားတက္မႈလမ္ားေၾကမင္ားတိုု႔ကိုု ဆန္ား္္္ရန ္အခပင္႔အလမ္ား ျဖ္သ္ည။္ 

၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္၊ ာုုိႏဝင္ဘမလ ၈ ရက ္ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲသည ္တိုုင္ားျ္ညအ္တပက ္ အၿမြဲျ္န္ရညည္ႊန္ားရမည္႔ 

္ံသတ္မတွခ္ ကခ္ ခြဲ႔သည္႔သဖပယ္ျဖ္သ္ည္။ ၂၀၁၀ ခုုာွႏ္္ာွႏင္႔ယွ္ ္္ါက တိုုင္ားျ္ည္၏ ေနရမအမ မား္ုုတပင္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငု္ရမ တိုုားတက္မႈမ မား မွတ္မတွထ္ငထ္င္ျ္သာုုိႏင္သည္။ ျမန္မမာုုိႏင္ငံမွ ျ္ညသ္ူမ မားသည ္မ ိၢိဳားဆက ္

တ္္ခုုတပင ္ ္ထမဆံုုားအႀကိမ္အျဖ္ ္၎တိုု႔၏ ာုုိႏင္ငံေရားအရ ရ္ိုုငခ္ပင္႔ကို ုလပတလ္္သ္ညဟ္ုဆုိုုာုုိႏင္ေသမ ္တဝ္န္ား 

က ငတ္ပင ္အသံုုားခ ာႏိုုင္ခပင္႔ရခြဲ႔ရမ ္ိတ္ဝငတ္္မားရိွခြဲ႔သည္႔ ္ည္ားရံုုားမြဲဆပယက္မလ၊ လပတ္လပတလ္္္လ္ ္မြဲေ္ားာုုိႏင္ခြဲ႔ျခင္ား 

ာႏွင္႔ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား၏ ဆာႏၵကိုထုငဟ္္သ္ည္႔ အေရပားခ ယ္ခံအ္ိုုားရ ဖပြဲ႕္ည္ားာုုိႏင္ခြဲ့ျခင္ားမ မားက မတွ္ေက မက္မ မား္င္ 

ျဖ္္သည။္ ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ၏ ေအမင္ျမငမ္ႈက ရိွထမားၿ္ီားျဖ္္ျခင္ားေၾကမင္႔ ၂၀၁၇ ခုုာွႏ္္ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင္ 

္ါဝင္္တသ္က္ေနသမူ မားအတပက ္္ိနေ္ခၚမႈမွမ ၂၀၁၅ က ေအမင္ျမငထ္မားမႈမ မားမွ အခ ိၢိဳ႕ကိုုေတမ႔ ျ္န္ရမွျဖ္္မညဆ္ို ု

ေသမအခ ကာွ္ႏင္႔ ထိုုေရပားေကမက္္ပြဲမ မားမ ွထပက္ေ္ၚလမေသမ ဒီမိုကုေရ္ ီအရိွနအ္ဟုုနာွ္ႏင္႔ တိုုားတက္မႈမ မားအေ္ၚ 

အေျခခံ၍ တည္ေဆမက္ေရား္င္ျဖ္သ္ည္။  

ANFREL သည ္ျမန္မမာုုိႏင္ငံ၏ ဒီမိုုကေရ္ီဖပံ႕ၿဖိၢိဳားတိုုားတကေ္ရားတပင ္ထည္႔ဝင္ကညူီမႈမ မားကို ု္ံုု္ံအမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားျဖင္႔ ေ္ားေန 

္ါသည္။ ၿ္ီားခြဲ႔သည္႔ ဆယ္္ုုာွႏ္က္တညာ္းက ANFREL သည္ ျ္ညတ္ပင္ားမ ွ ာႏိုုင္ငံသမားေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသူမ မား၊ 

ဂ မနယလ္္္မ မားအတပက ္္ပမ္ားေဆမင္ရည္ျမွင္႔တငေ္္ားသည္႔ လုု္္ေဆမငမ္ႈမ မား္ပမ လုု္္ေဆမင္ေ္ားခြဲ႔ၿ္ီား ၂၀၁၅ ခုုာႏွ္ ္

အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲတပငလ္ည္ား တ္ာုုိ္ႏင္ငံလံုုားသိုု႔ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားအဖပြဲ႕ေ္လႊတ္၍ ေ္မင္႔ၾကည္႔ 

ေလ႔လမေရားကုိ လုု္္ေဆမင္ခြဲ႔သည္။ ထိုု႔ေၾကမင္႔္င ္ANFREL သည ္၂၀၁၇ ခုုာွႏ္္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ လုု္ ္ငနာ္း္္တ္ပင္ 

လည္ား ဆန္ား္္္မႈမ မားျ္ၢိဳလုု္္ရန္ ေကမင္ား္ပမေနရမခ ထမားာုုိႏင္ခြဲ႔ၿ္ီား ၂၀၁၅ မွ္၍ တိုုားတကလ္မမႈမ မားာွႏင္႔ ျ္ၢိဳျ္င္ 

ေျ္မင္ားလြဲမႈလုု္ေ္ဆမငရ္န ္လိုုအ္ေ္နဆြဲေနရမမ မားကို ုတိုငု္ားတမာုုိႏင္ခြဲ႔သည။္  

၂၀၁၇ တပင ္အမရွတလႊမားမ ွANFREL ၏ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသူမ မားကို ု္ါဝငေ္္လ က ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ 

က င္ား္သည္႔ ျ္ည္နယ/္တိုငု္ားေဒသႀကီားာႏွင့္ ၿမိၢိဳ႕နယ္မ မားအထိ ေ္လႊတ္ခြဲ႔သည။္ ၎တိုု႔၏ ေတပ႕ရိွခ ကမ္ မားသည ္

ဤအ္ီရင္ခံ္ မ၏ အေျခခံမ မားျဖ္က္မ အ္ီရငခ္ံ္မကို ု ဒီမိုုကေရ္ီအတပက ္ ္ိတ္ရင္ားေ္တနမာွႏင္႔ ညီညပတေ္သမ 

္ိတဓ္ါတ္ျဖင္႔ေ္ားအ္္္ါသည္။ လမမည္႔အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲမတိုငု္မ ီာႏွ္္အနည္ားငယအ္လိုတုပင ္ဤၾကမားျဖတ္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲကိုု ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမျခင္ားျဖင္႔ ဤအ္ရီငခ္ံ္မသည ္ ၂၀၂၀ မတိုငု္မ ီ က နရ္ိွေနေသမ ္န္္မ ွ

အမားနည္ားခ ကမ္ မားကို ုာႏိုုင္ငံ၏ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္္ါဝင္္တသ္က္ေနသအူမားလံုုားက နက္နက္ရိႈင္ားရိႈင္ားာွႏင္႔ အေသား 

္ိတက္ိုုငတ္ပယာုုိ္ႏင္ရန ္ အသံုုားဝင္ၿ္ီား အခ ိန္ာွႏင္႔အံကိုကု ္ လမ္ားျ္ေျမ္ံုုတ္္ခုုအျဖ္္ လုု္ေ္ဆမင္ေ္ားာုုိႏင္လမိ္႔မညဟ္ု ု

ကၽပာ္ုုႏ္္တိုု႔ ေမွ မ္လင္႔္ါသည္။  

ANFREL အတပက္မ ူေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားမ္္ရငွ္ာွႏင္႔ ဤအ္ီရငခ္ံ္မသည ္ာုုိႏင္ငံ၏ဒီမိုကုေရ္ီအေျခခ ံအုုတ္ျမ္ ္

ကိ ု တညေ္ဆမကေ္နၾကသည္႔ ျမန္မမာုုိႏင္ငံမ ွ လူထုုအေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မားကိုု ေရပားေကမက္္ပြဲေ္မင္႔ၾကည္႔ 

ေလ႔လမသည္႔ ္ပမ္ားေဆမငရ္ည္အမားေကမင္ားေအမင ္ ္ီားတည္၍ ္္ဆ္က္မျ္တ္ႀကိၢိဳား္မ္ားမႈ၏ သဘမဝအေလ မက ္



 

ဆက္လကလ္ုု္ ္ေဆမငေ္နသည္႔ အ္တိ္အ္ိုငု္ားတ္္ခုုျဖ္သ္ည။္ ကၽပာ္ုုႏ္္တိုု႔သည္ ျမန္မမာုုိႏင္ငံတပင ္ ယေန႔အထိ 

တိုုားတက္မႈမ မားအေ္ၚ အမားက ဂုုဏယ္ကူမ ျမနမ္မာုုိႏင္ငမံ ွ မိတ္ေဆပမ မားာွႏင္႔ ယခုုအတိုငု္ား ဆကလ္ကတ္ိုုားတက္မႈ 

ေသခ မေ္ေရားအတပက ္လက္တပြဲလုု္ က္ိုငု္ရန္ ေရွားရႈလ က္ရိွ္ါသည။္  
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အဓကိအေၾကမငာ္းအရမမ မားအက ္ာ္းခ ၢိဳ္ ္

ျမန္မမာုိႏင္ငတံပင ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားကို ျ္ ညသ္ူ႔လႊတ္ေတမ္ လ္လ္္ ္ ၉ ေနရမ၊ အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ 

လ္လ္္ ္၃ ေနရမ၊ ျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကီား လႊတ္ေတမ္ လ္လ္္ ္၇ ေနရမ အတပက ္္ု္ုေ္ါင္ား မြဲဆာႏၵနယ ္၁၉ ခု 

အတပက ္၂၀၁၇ ဧၿ္ီလ ၁ ရကက္ က င္ား္ခြဲသ့ည္။ အဆို္ါ မြဲဆာႏၵနယ္မ မားမွမ ျ္ည္နယ္ာွႏင့္ တိုင္ားေဒသႀကီား ၈ ခု 

(္ြဲခူား၊ ရနက္ုန၊္ ခ င္ား၊ မပန္၊ ္္က္ိုင္ား၊ ရွမ္ား၊ ရခိငု္၊ ကယမား) ၊ ခရိုင ္၁၃ ခု၊ ၿမိၢိဳ႕နယ ္၂၂ ခု၊ ရ္္ကပက/္ေက ားရပမ ၇၂၇ ခု 

တို႔မွ နယ္ေျမအ္ိတ္အ္ိုင္ားမ မားျဖ္သ္ည။္ 

အေလ႔အထအသ္္ဟ ုဆိုာုိႏင္ေသမ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားကိ ု ျ္ည္ေထမင္္ုျမနမ္မာုိႏင္ငံ၊ ာႏိုင္ငေံရား္ါတီမ မား 

မွတ္္ ံုတင္ျခင္ား္္ေဒတပင ္ “မညသ္ည့္ မြဲဆာႏၵနယတ္ပငမ္ဆို ေရပားေကမက္္ ပြဲ ဆိငု္ားငံ့မႈေၾကမင့္ျဖ္္ေ္၊ လႊတ္ေတမ္၏ 
္ံုမွနသ္ကတ္မ္ားအတပင္ား လႊတ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ္မ မား ေသဆံုားျခင္ား၊ ္္ေဒာွႏင့္အည ီ တမဝန္ရ္္္ြဲျခင္ား၊ တမဝန ္
ရုတသ္ိမ္ားျခင္ားေၾကမင့္ျဖ္္ေ္ လ္လ္္္ေနေသမ မြဲဆာႏၵနယ္မ မားအတပက္ ေကမ္မရွငက္ အခ ိန္အ္ိုင္ားအျခမားအလိကု ္
သတ္မတွက္ င္ား္ေ္ားေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မား” ဟ ုဖပင့္ဆိုထမားသည။္2 

ANFREL ၏ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားအဖပြဲ႕ ာွႏင့္ ထတု္ျ္နခ္ြဲ့ေသမ အ္ီရင္ခံ္ မတပင ္မူလ 

ရညရ္ပယခ္ ကာွ္ႏ္္ခုရွသိည္။ ္ထမအခ က္မွမ ေရပားေကမက္္ပြဲလု္ ္ငန္ား္္၏္ အရည္အေသပားတိုားတက္မႈာွႏင့္ က ဆင္ား 

မႈမွနသ္မွ ကိ ုအကြဲျဖတ္ရန္အတပက ္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲမ မားကို 

ာႏိႈင္ားယွ္္ရန ္အခပင့္အေရားကိ ု ANFREL အ္ီရငခ္ံ္မက ေ္ားရန္ျဖ္သ္ည္။ ဤအခ ကသ္ည ္ ၂၀၁၅ တပင ္ ္တငခ္ြဲ့ 

ေသမ ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲမႈကိ ုတိုင္ားတမရနအ္တပက ္အေထမက္အကူျ္ၢိဳသည္။ ေရပားေကမက္္ ပြဲအၿ္ီား ၂၀၁၆ တပင ္UEC 

က ထတု္ျ္နေ္သမ အ္ီရငခ္ံ္မသည္ ေရပားေကမက္္ပြဲ န္တ္ိုားတက္ေရားအတပက ္ျ္ညတ္ပင္ားာွႏင့္ ာႏိုင္ငတံကမမ ွ္ါဝင ္

္တသ္က္ေနသူမ မား၏ အၾကံျ္ၢိဳခ က္မ မားအေ္ၚ UEC ၏ တနု္႔ျ္န္မႈာွႏင့္ ရိုားသမား္ပမ္္္ား္မားမႈတို႔ကိ ုထငဟ္္သ္ည။္3 

UEC ၏ အမားထတု္မႈသည ္ မ မား္ပမအသိအမတွ္ျ္ၢိဳရန ္ ထိုကတ္န္ၿ္ီား အျခမားာုိႏင္ငံမ မားမွ ေရပားေကမက္္ ပြဲ မီံခန္႔ခပြဲမႈ 

အဖပြဲ႔မ မားအတပက ္ေလလ့မသငယ္ူရန ္အဖိုားတန္ေသမ လုု္ေ္ဆမငမ္ႈတ္္ခုျဖ္္သည္။ 

ဒုတယိရည္ရပယ္ခ ကသ္ည ္ ANFREL အတပက ္ အဆန္ားမဟတု္ေသမ္လည္ား အေရားမႀကီားဟ ု မဆိုာုိႏင္ေ္။ ဤအ 

ခ ကသ္ည ္ ာုိႏင္ငံတကမ္ံာႏႈန္ားမ မားာွႏင့္ အျခမားအမရာုိွႏင္ငံမ မား၏ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆိုငရ္မအေတပ႔အႀကံၢိဳမ မားကိ ုအေျခခံ၍ 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲလု္္ငန္ား္္က္ိ ု ာိႏႈင္ားယွ္္္ ိုင္ားျခမားဆန္ား္္ရ္န္ျဖ္သ္ည။္ ဒုတယိရည္ရပယ္ခ က္၏ ရလဒ ္

သည ္ ၂၀၂၀ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားအတပက္ ေလမေလမဆယ္အဆငသ္င့္ျဖ္္မႈအဆင့္ကို ု ခန္႔မွန္ားာုုိႏင္ရန္ာွႏင့္ အထူား 

သတိထမားရန ္လိုအ္ေ္သမ နယ္္ ယ္မ မားကိ ု ေဖမ္ထုတု္ာုုိႏင္ရန္အတပက ္အသံုားျ္ၢိဳာႏိုင္သည။္ ANFREL ၏ ဤအၿ္ီား 

သတ္အ္ရီင္ခံ္ မသည ္လမမည့္အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲမ မား၏ အရည္အေသပားကိတုိုားတကေ္္မည့္ အေထမက္ 

အကူျ္ၢိဳနည္ား္န္တ္္ခ္ုအေနျဖင္႔ ၿ္ီားခြဲ့ေသမ ၂၀၁၅ ာုိႏဝင္ဘမလေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားာွႏင့္ ၂၀၁၇ ဧၿ္ီလ ၾကမားျဖတ ္

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားအၾကမား ္ိုုင္ားျခမား္တိ္ျဖမသံုုားသ္္မႈကို ုထည့္သပင္ားထမားသည။္ 

၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ ာိႏႈင္ားယွ္သ္ည့္အခါ ANFREL က ေလလ့မေတပ႔ရွိခြဲ့သည့္ သိသမ ထင္ရွမားေသမ 

တိုားတက္မႈမ မားမွမ ေနမကဆ္ံုားရမြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ား၊ ျ္ညတ္ပင္ားာွႏင့္ ာႏိုင္ငတံကမေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသူမ မား တရမားဝင္ 
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ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ခပင့္ရခြဲ့ေသမ တ္န္ယေ္ျမအတပင္ား မြဲေ္ားသည့္လု္ ္ငန္ား္္္မ မားကိ ု ေကမင္ား္ပမသပမားေရမက္ 

ေလလ့မာုိႏင္မႈအ္ါအဝင ္တိုားတကလ္မေသမ ္ပင့္လငာ္းျမငသ္မမႈ၊ ္ိုမိုေကမင္ားမပန္္ပမ ္ီမံခန္႔ခပြဲမႈရွလိမေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ 

အတပင္ား ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားလု္္ငန္ား္္္၊ ဗဟုသတုတိုား္ပမားလမကမ ယံုၾကည္္တိ္ခ မႈရွလိမေသမ မြဲရံုတမဝန္ခမံ မား၊ 

UEC ဝနထ္မ္ားမ မားာွႏင္႔ မြဲရံုုတမဝနခ္ံမ မားတပင ္အမ ိၢိဳားသမီား အေရအတပက္္ိုမု မားလမျခင္ား၊ ္ိုု၍သာႏၷိ႒မန ္ခိုုင္မမလမကမ 

ေကမင္ား္ပမေလက့ င့္ေ္ားထမားေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲ ္ီမံခန္႔ခပြဲေရားအဖပြဲ႔ (EMB) ၊ တံဆိ္တ္ံုားမာွိႏ္္သည္႔ မြဲလက္မတွ္မ မား 

ေလ မ႔နည္ားသပမားေ္သည္႔ ခိုုငလ္ံုုမြဲာွႏင္႔ဆိုငု္ေသမ လမ္ားညႊန္ခ က္မ မား၊ ္ိုမိုျမနဆ္နၿ္္ီား ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈရွလိမေသမ 

မြဲေရတပက္ျခင္ားာွႏင့္ ္မရင္ားေရားသပင္ားျခင္ား လု္င္န္ား္္္မ မား၊ ၂၀၁၅ ခုာႏွ္က္ လံုျခံၢိဳေရားအရ ္ိုားရမိ္မႈရွိခြဲ့ေသမ နယ္ေျမ 

အခ ၢိိဳ႕တပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မား ေအမင္ျမင္္ပမက င္ား္ာုိႏင္ျခင္ား၊ မသန္္ ပမ္ား္ဂု ိၢိဳလမ္ မား လမေရမကမ္ြဲေ္ားာုိႏင္မည့္ မြဲရံုမ မား 

ကို ျ္ၢိဳလု္္မည့္ ္မ္ားသ္္္ ီမခံ က ္္သညတ္ို႔ျဖ္္သည္။ 

သို႔ရမတပင္ ျမန္မမေ့ရပားေကမက္္ ပြဲ န္္၏ သပင္ျ္ငလ္ကၡဏမအခ ၢိိဳ႕တပင ္ တိုားတက္မႈရွိရန ္ လိုအ္ေ္နေသားသည။္ မူ 

အမားျဖင္႔ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆိငု္ရမမူေဘမငသ္ည ္၂၀၁၅ ာွႏင့္ ာႏိႈင္ားယွ္ ္လွ င ္မ မား္ပမေျ္မင္ားလြဲသပမားျခင္ားမရွိေ္။ အထူား 

သျဖင္႔ လႊတေ္တမ္အတပင္ား တ္္မေတမ္အတပက ္ ခပြဲတမ္ားေ္ားထမားေသမ္ုဒမ္မ မား၊ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ား္န္္္ ည္ားကမ္ား 

ခ က္မ မားအမားနည္ားျခင္ား သို႔မဟတု ္ မရငွ္ားလင္ားျခင္ား (အထူားသျဖင့္ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္ င္္မြဲေ္ားသမူ မားအတပက)္၊ အမ ၢိိဳား 

သမီားကိယု္္မားလယွေ္လမင္ားမ မား ္ါဝငမ္ႈမရွိေသားျခင္ား၊ မြဲဆာႏၵရွင္အသိ္ ညမေ္ားမႈ မလံုေလမက္ျခင္ား၊ ေရပားေကမက္ 

္ပြဲလု္ ္ထံုုားလုု္ ္နည္ားမ မားမွမ တသမတတ္ည္ားမျဖ္္ျခင္ား (အထူားသျဖင့္ မြဲရံုမ မားတပင ္ မြဲေရတပက္ျခင္ားာွႏင့္ ္ု္ည္ားျခင္ား 

လု္င္န္ား္္္မ မားတပင)္၊ မြဲဆပယ္္ည္ားရံုုားေရားရန္္ံုေငပအတပက ္ ္ည္ားကမ္ားမ မားခ မွတမ္ႈာွႏင့္ အေကမငအ္ထညေ္ဖၚမႈ 

မလံုေလမက္ျခင္ား၊ ေယဘယု အမားျဖင့္ လမေရမက္မြဲေ္ားသူနည္ား္ါားျခင္ား ္သညတ္ို႔ျဖ္္သည္။ 

ဒီမိုကေရ္ထီပန္ားကမားေသမ ဖပံ႔ၿဖိၢိဳားၿ္ီားာႏိုင္ငမံ မားမွမ္င ္ ၿ္ီားျ္ည့္္ံုေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲဟူ၍မရွေိ္။ သိုု႔ေသမ္ အထူားသ 

ျဖင့္ ဒီမိကုေရ္ကီင္ားမြဲ့ေသမ အေျခအေနမ ၢိိဳားကိ ု ၾကမရညွခ္ံ္မားခြဲ့ရေသမတိငု္ားျ္ညတ္ပင ္ လပတလ္္္၍ တရမားမွ တ 

ေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားကိ ု ဦားတညသ္ည့္ ္ိုမိုေကမင္ားမပန္ေသမ တိုားတက္ေျ္မင္ားလြဲမႈမ မားမွမ အလပန္အေရားႀကီား 

သည္။ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲက င္ား္ေသမ ျ္ည္နယာွ္ႏင့္ တိုင္ားေဒသႀကီား ၈ ခုမ ွ ၿမိၢိဳ႕နယ္ ၂၂ ခု္လံုားသို႔ အခ က ္

အလက္မ မားေကမကယ္ူရန ္ ာႏွ္္္တ္ၾကမသပမားေရမက္ခြဲသ့ ူ ာုိႏင္ငံတကမေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသ ူ ၁၁ ဦားက ဤေရပား 

ေကမက္္ ပြဲတိုားတက္မႈကိ ု ဆန္ား္္ခ္ြဲ့ၾကသည္။ ရနက္ုနတ္ပင ္ တ္လ္ၾကမရံုား္ိုကသ္ည့္ ေရပားေကမက္္ပြဲသရုု္ ္ခပြ္ဲ ညမ 

ရွင္ာွႏ္္ဦားက ဆကလ္က္္ိငု္ားျခမား္တိ္ျဖမသံုုားသ္္မႈကိ ုလု္ေ္ဆမငေ္္ားခြဲသ့ည။္ ္ဏမမ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မမႈ အ 

ခ က္အလက္မ မားကိုမူ ေရပားေကမက္္ပြဲေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ျခင္ား၊ အဓိက္ါဝင္္ တသ္ကသ္ူမ မားာွႏင့္ ထြဲထြဲဝင္ဝင္ 

ေတပ႔ဆံုေမားျမန္ားမႈမ မားမတွဆင့္ ္ုေဆမင္ားခြဲသ့ည။္ ္ိုင္ားျခမား္တိ္ျဖမသံုုားသ္္ရမတပင ္ အသံုားျ္ၢိဳသည့္ ေနမကဆ္က ္

တပြဲအခ က္အလက္မ မားကိုမ ူ ၂၀၀၈ အေျခခံ္္ေဒတပင ္ UEC ာႏွင္႔ လႊတေ္တမ္အရ္္ရ္တ္ို႔ာႏွင့္ အဓိကသက္ဆိငု ္

သည့္ ္္ေဒမ မား၊ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မလု္ထ္ံုားလု္န္ည္ားာွႏင့္ လမ္ားညႊန္္ မအု္မ္ မား၊ ္ံုာိွႏ္္ာႏွင့္ အပနလ္ိုင္ားမီဒီယမမ မား၊ 

ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ဆိုငသ္ည့္ အျခမား္မအု္္္မတမ္ားမ မားမ ွရရွသိည။္ 

ၿ္ီားျ္ည့္္ံုေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲဟူ၍ မရွိျခင္ားကိ ုလက္ခေံသမ္လည္ား လပတလ္္၍္ တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲ 

အတပက ္ ္သံတမ္တွ္ခ က္အျဖ္ ္ အသံုားျ္ၢိဳာႏိုင္ေသမ ာုိႏင္ငံတကမ္ံာႏႈနာ္းမ မားရွိသည။္ ဤအ္ရီင္ခံ္ မအတပက္ 

ANFREL သည ္လပတလ္္္၍ တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိငု္ရမ ဘနေ္ကမက္ ေၾကညမ္မတမ္ား၊4 ာုိႏင္ငံတ 
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ကမေရပားေကမက္္ပြဲေလ့လမေ္မင့္ၾကည့္မႈအတပက ္ ္ည္ားမ ္္ားမ မားာွႏင့္ ာုိႏင္ငံတကမ ေရပားေကမက္္ပြဲေလ့လမေ္မင့္ 

ၾကည့္သူမ မားအတပက ္ လိုုကန္မရမည္႔က င့္ဝတမ္ မားဆိငု္ရမ ေၾကညမ္မတမာ္း၊5 ဒီမိုကေရ္ီ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆိငု္ရမ 

ဒီလ ီ(Dili) ညႊန္ျ္ခ ကမ္ မားာွႏင့္ ဘမလကီတိကဝတ္မ မားကိ ုအသံုားျ္ၢိဳထမားသည။္ 

ေယဘုယု အမားျဖင့္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ပြဲမ မားသည္ ျမနမ္မာုိႏင္ငံ၏ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိငု္ရမ ဒီမိုကေရ္ီ 

အတပက ္အျ္ၢိဳသေဘမေဆမင္ေသမ လမ္ားေၾကမင္ား္ံု္ံာွႏင့္ ဆကလ္ကတ္ိုားတက္ေနျခင္ားကို ျ္သခြဲသ့ညဟ္ ုANFREL 

က သံုားသ္္သည။္ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲမ မားာွႏင့္ာိႏႈင္ားယွ္လ္ွ င ္ သသိမထင္ရွမားေသမ တိုားတက္မႈမ မား 

ရွိခြဲသ့ည။္ သို႔ေသမ္လည္ား မေဝားေတမ့သည့္အနမဂတ္၊ အထူားသျဖင့္ ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲမ မား 

အတပက္္္္ား္မားလွ င ္တိုားတကရ္န ္လိအု္္ေနေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲ န္္၏ အဓိကလကၡဏမအခ ၢိိဳ႕ ာွႏင္႔ လု္ထ္ံုား 

လု္န္ည္ားအခ ၢိိဳ႕ ရွိေနေသားသည္။ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲလု္ ္ငန္ား္္္အေ္ၚ ANFREL ေလ့လမေတပ႔ရွိခ က္မ မားကိ ု

ေအမကတ္ပင္ ေဆပားောႏပားတင္ျ္ထမားသည။္ 

အေျခခံ္ ္ေဒာွႏင့္ ္္ေဒ္ိငုာ္းဆုိငရ္မ မေူဘမင ္

အေျခခံ္္ေဒာွႏင့္ ္္ေဒ္ိုင္ားဆိုငရ္မမူေဘမငက္ို ျ္န္လညသ္ံုားသ္မ္ႈတပင ္ အခ ိန္တကိ မွနက္နမ္ႈာွႏင့္ နည္ား္ညမ 

္ိုင္ားဆိုင္ရမ လု္ထ္ံုားလု္္နည္ားမ မား္ပမတို႔ာႏွင့္သကဆ္ိငုသ္ည့္ အေသား္မားေျ္မင္ားလြဲမႈမ မားသမ အမ မားဆံုားေတပ႔ရွိရၿ္ီား 

သသိမထင္ရွမားေသမ အေျ္မင္ားအလြဲမရွေိၾကမင္ားျ္သေနသည္။ အဆို္ါနည္ား္ညမ္ိငု္ားေျ္မင္ားလြဲမႈမ မားသည ္UEC 

၏ လု္္္ိငု္ခပင့္ေအမကတ္ပငရ္ွိၿ္ီား ၂၀၀၈ အေျခခံ္္ေဒာွႏင့္ ေသပဖယ္ျခင္ားမရွိေသမေၾကမင့္ လႊတေ္တမ္၏ခပင့္ျ္ၢိဳခ က္ 

မလိုအ္္ေ္။ ေရပားေကမက္္ပြဲ ္ေဒမ မားအေ္ၚ နည္ား္ညမဆိငု္ရမ၊ လု္ထ္ံုားလု္န္ည္ားဆိုငရ္မ ေျ္မင္ားလြဲမႈမ မားသည္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲေကမက္မရငွ္၏ ္ီမံခန္႔ခပြဲမႈကိ ုရွင္ားလင္ား္ပမသိရိွမႈ ျမငွ့္တင္ရန ္လပန္္ ပမအေထမက္အကူျ္ၢိဳသည့္အျ္င္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲကမလအတပင္ား လံုားဝထိေရမကမ္ႈရွသိညက္ို ေတပ႔ရွိရေၾကမင္ား ဝနခ္ရံမည္ျဖ္သ္ည္။ 

၂၀၀၈ အေျခခံ္္ေဒတပင ္ ေရပားေကမက္္ပြဲလု္င္န္ား္္္၏ ဒီမိုကေရ္လီကၡဏမကိ ု ဆိုားဆိုားဝါားဝါား ထခိိကု္ေ္သည့္ 

အ္ိတ္အ္ိုင္ားမ မား္ပမ ္ါဝင္ေနဆြဲျဖ္္ေၾကမင္ား ANFREL ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားအဖပြဲ႕က ၂၀၁၅ အေထပေထပ 

ေရပားေကမက္္ပြဲအ္ီရင္ခံ္ မတပင္ ေဖမ္ျ္ခြဲ့သည္။ အထင္ရွမားဆံုားမွမ လႊတေ္တမ္ကိယု္္မားလယွ ္ ၂၅ ရမခိုငာ္ႏႈန္ားကို 

တ္မ္ေတမ္အတပက ္ခ န္ေ္ားထမားမႈျဖ္သ္ည္။ ေနမက္ထ္္္ိုုားရိမ္္ ရမအခ က္မ မားမွမ UEC ၏ လု္္္ိငု္ခပင့္ အတိုုင္ား 

အတမာွႏင္႔  လပတလ္္္မႈ၊ လနူည္ား္/ု္ည္ားျခမားခရံေသမ အသိုင္ားအဝိုင္ားမ ွယခင္ကအၾကံၢိဳားဝငခ္ြဲ႔ေသမ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား 

ာႏွင့္ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားကိ ု ဆက္လကခ္ပြဲျခမား္္္္ယဆ္က္ဆမံႈ၊ သမၼတရမထူား အရည္အခ င္ားသတ ္

မွတခ္ က္အေ္ၚ မဆီေလ မ္ေသမ ကန္႔သတ္ခ က္မ မားထမားရွမိႈတို႔ျဖ္သ္ည။္ အဆို္ါကိ ၥ္ရ္္မ မားထြဲမ ွ အခ ၢိိဳ႕သည ္

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားာွႏင့္ အထူားတလည္သကဆ္ိငု္မႈမရွိေသမ္လည္ား အနမဂတ ္ အေထပေထပ 

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား အေ္ၚတပင ္ႀကီားမမားေသမ သက္ေရမကမ္ႈရွမိည္ျဖ္သ္ည္။ 

ျမန္မမာုိႏင္င၏ံ ဒီမိုကေရ္ေီရပားေကမက္္ ပြဲမ မားအတပက ္ အေျခခံအုတ္ျမ္္အျဖ္ ္ ာုုိႏင္ငံသမားဆိုငု္ရမာွႏင့္ ာႏိုင္ငံေရား 

ရ္ိုငခ္ပင့္ဆိုငရ္မ ာႏိုင္ငတံကမသေဘမတညူီခ က္ာွႏင့္ ဘန္ေကမက္ေၾကညမ္မတမ္ားတို႔ကြဲသ့ို႔ ာႏိုင္ငတံကမာွႏင့္ ေဒသ 

                                                           
5 Declaration of Principles for International Election Observation and Code of Conduct for International Election Observers, NDI and   

the United Nations Electoral Assistance Division (UNEAD), 2005; Text available at http://anfrel.org/declaration-of-principles-for-
international-election-observation-and-code-of-conduct-for-international-election-observers/  

http://anfrel.org/declaration-of-principles-for-international-election-observation-and-code-of-conduct-for-international-election-observers/
http://anfrel.org/declaration-of-principles-for-international-election-observation-and-code-of-conduct-for-international-election-observers/


 

တပင္ား္ံာႏႈနာ္းမ မားကိ ု လိကု္နမေသမ ဒီမိုကေရ္ီအျ္ည့္အဝထပန္ားကမားသည့္ ာႏိုငင္ံျဖ္လ္မရန္အတပက ္ အထက္က 

ဆိုုခြဲ႔ေသမ ကိ ၥ္ရ္မ္ မားကို ု ေသခ မ္ပမေရားဆပြဲထမားသည္႔ အေျခခံ္္ေဒ ျ္ ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲမႈသည ္ အလပန္အမင္ား 

အေရားႀကီားသည။္   

ေရပားေကမက္္ပြဲကုုိ ္မီခံန္႔ခပြဲသည္႔ အဖပြဲ႔အ္ည္ား 

ဒီမိုကေရ္နီည္ားက ေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲအတပက ္ ္တဝ္န္ားက ငေ္ကမင္ားရရန ္ ဖန္တီားေ္ားသည္႕ ျ္ည္ေထမင္္ ုေရပား 

ေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွင္၏ လုု္ ္ေဆမငမ္ႈမ မားမွမ ခ ီားက ွဴားဖပယ္ေကမင္ားၿ္ီား ေရပားေကမက္္ပြဲေအမင္ျမင္မႈ၏ မရွမိျဖ္္ 

အ္ိတ္အ္ိုင္ားဟလုည္ားဆိုာုိႏင္သည။္ UEC သည ္ လပနခ္ြဲ႔သည္႔ ာႏွ္္ာွႏ္္ကထက ္ ္ိုုမိုု္ပမ္ားေဆမငာုုိ္ႏင္သညက္ို ု သသိိ 

သမသမေတပ႕ရၿ္ီား ထပက္ေ္ၚလမေသမ ကိ ၥ္ရ္္မ မားမွမ ဘကလ္ိကု္ေသမ ရညရ္ပယ္ခ က္ေၾကမင့္မဟတုဘ္ြဲ ရႈတ္ေထပား 

ခ င္္ရမေကမင္ားေသမ ္ည္ားမ ္္ားမ မားေၾကမင့္ မ မားေသမအမားျဖင့္ ထပက္ေ္ၚလမျခင္ားျဖ္သ္ည။္ 

ANFREL အေနျဖင္႔ အဆို္ါေလ႔လမရေသမ တိုားတက္မႈမ မားကိ ု ႀကိၢိဳဆိထုိကု္ေသမ္လည္ား UEC အေနျဖင္႔ အဓကိ 

အၾကံျ္ၢိဳခ ကမ္ မား္ပမကိ ု အေကမင္အထည္ေဖၚျခင္ားမရွေိသားေၾကမင္ားကို ေတပ႕ရသည္။ ေနမကထ္္လ္ုု္ ္ေဆမငရ္န ္

လိုုအ္သ္ည္မွမ UEC ၏ လပတလ္္မ္ႈာွႏင့္ ဘကမ္လိုုကမ္ႈအေ္ၚ ေဝဖန္မႈာွႏင့္ သကဆ္ိုငသ္ည္။ ေကမ္မရွင္အထက ္

္ိုင္ားဖပြဲ႔္ည္ား္ံုတပင ္UEC ္ကၠဌာွႏင့္ ေဒသအဆင့္ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲ တမဝန္ခမံ မားခန္႔အ္္မႈကိ ုသမၼတကလု္ ္ေဆမင္ 

သည္။  ထိလုု္င္န္ား္္္အေ္ၚ သမၼတက လႊမ္ားမိုားမႈမ မားလပန္ားသည့္အ္မား UEC ္ကၠဌာွႏင့္ ေဒသအဆင့္ ေကမ္မရွင ္

အဖပြဲ႕ခပြဲ တမဝန္ခံမ မားကိ ု ာုိႏင္ငံေရားမ မားမ္ါေ္ရန္ ေကမင္ား္ပမ အကမအကပယေ္္ားထမားသည့္ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မေသမ 

လု္င္န္္္္ျဖင့္ ေရပားခ ယတ္င္ေျမွမကသ္င့္သည္။ ေဒသာၱႏရအဆင့္ျဖ္္ေသမ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမအု္္္ ုေကမ္မရွင ္

အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားမွမလည္ား ရ္္ကပက/္ေက ားရပမအု္္္ ုအု္္ခ ၢိဳ္္ေရားေကမ္မတီဝငမ္ မား္င ္္ါဝင္ဖပြဲ႔္ည္ားထမားၾကသည္။ အဓိက 

ေရပားေကမက္္ပြဲ လက္ေတပ႔က င္ား္မႈသည ္၎တို႔၏ လကထ္ြဲတပငရ္ွိေသမေၾကမင့္ အဆို္ါ ေအမက္္ိငု္ားအဆင့္ဖပြဲ႔္ည္ား 

္ံုသည ္လံုားဝအေရားႀကီားသညဟ္ ု ANFREL က ယဆူသည္။ အေကမင္ားဆံုုား္ံုု္ံအေနျဖင္႔ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားာွႏင့္ 

ရ္က္ပက/္ေက ားရပမအု္္္ ုအု္္ခ ၢိဳ္္ေရားအဖပြဲ႕မ မားအၾကမား တကိ ရွင္ားလင္ား္ပမခပြဲျခမားထမားမႈရွိရမည္ျဖ္သ္ည။္ ေယဘယု  

အမားျဖင့္ဆိုရလွ င္ ေရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွငတ္မဝန္ရွသိတူ္ဦ္ားျဖ္ာုိ္ႏင္ရန္အတပက ္ ကိကုည္ီမႈရွိရမည့္ အသက္ 

အရပယ၊္ အသက္ေမပားဝမာ္းေက မင္ားေနမက္ခ ံ္သည့္ ္ံာႏႈန္ားသတ္မတွ္ခ က္မ မား ထည့္သပင္ားရန္အတပက ္ UEC ္္ေဒ 

သိုု႔မဟုတု ္ ္ည္ားမ ္္ားမ မားကိ ု ျ္ငဆ္ငသ္င့္သညဟ္ု ေဆပားောႏပားသတူ္ဦ္ားက အၾကံျ္ၢိဳသည။္ ေနမကထ္္္အႀကံျ္ၢိဳာုုိႏင ္

သည္မ မားရိွက အက ိၢိဳားမ မား္ါသည္။ 

မြဲဆာႏၵရငွ္္ မရငာ္း 

မြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ားာွႏင့္ မြဲဆာႏၵရွင ္မတွ္္ံုတင္ျခင္ားသည ္၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္အဓိကျ္ႆနမမ မားထြဲမွ 

တ္ခ္ုျဖ္္ၿ္ီား အေၾကမင္ားရင္ားမွမ ္မရငာ္းတပင ္ သတမ္တွ္ခ ကက္ိကုည္ီေသမ မြဲဆာႏၵရွင္အေရအတပက္မ မား္ပမ မ္ါ 

ဝင္ျခင္ားေၾကမင့္ျဖ္္သည္။ ဤကိ ၥ္သည ္အမ မားျ္ညသ္ ူ ္္ေ္ဆားရန ္ထုတ္ျ္နေ္္ားခြဲေ့သမ ္မရင္ား၏ အေ္မဆံုား 

အသတု္မ မားတပင္ျဖ္္ေ္ၚခြဲ့ၿ္ီား ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔တပင ္ အဆို္ ါ ္ိုားရိမ္္ူ္ န္ေနေသမ အရမမ မားကို ျ္ၢိဳျ္ငတ္ည့္မတ္ 

ေ္ားခြဲသ့ည့္တိုငေ္အမင ္မြဲဆာႏၵရွင္အခ ၢိိဳ႕အၾကမား ္ိုားရိမ္္ ူ္နမ္ႈကို ျဖ္ေ္္ၚေ္ခြဲ့ၿ္ီား ရလဒအ္ေ္ၚ ေလား္မားမႈကို ေလ မ ့

္ါားေ္ခြဲသ့ည။္ ေယဘယူ အမားျဖင့္ ၂၀၁၇ မြဲ္မရင္ားသည ္တိငု္ၾကမားမႈာွႏင့္ ျ္ႆနမအနည္ားငယ္သမရွိခြဲသ့ည။္ ၂၀၁၇ 



 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲမ မားအတပက ္မြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ား ္င္မအရင္ားအျမ္္ကိ ု၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ပြဲ၏ database မွ 

ထတု္ယသူံုား္ပြဲခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ UEC ၏ ရညမ္ွန္ားခ က္ေကမင္ားေသမအ္ီအ္္္တ္္ခုမမွ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္ 

္ပြဲက င္ား္ေသမ နယ္ေျမမ မားတပင ္ အိမ္ေ္ါက္ေ္ ့ သပမားေရမက္ျခင္ားျဖင့္ မြဲ္မရင္ားကိ ု ္ီ္္္ခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ အဆို္ါ 

အိမ္တိငု္ရမေရမက ္ မြဲ္မရင္ား္္္ေဆားမႈကိ ု အရ္္ဖက္အေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႔အ္ည္ားမ မား၏ အကူအညီျဖင့္ လု္ေ္ဆမငခ္ြဲ့ 

သည္။ UEC သည ္အိမ္ေ္ါကေ္္သ့ပမားေရမက္ာုိႏင္ျခင္ားမရွဟိူေသမ ေဝဖနမ္ႈမ မားကိ ုအသမထမား၍ ဤနည္ားလမ္ားကိ ု

အ္ိုုားရ/္ုုဂ လကိ သယယ္ူ္ိုု႔ေဆမင္ေရားခကခ္ြဲေသမ ေက ားလက္ာွႏင့္ ေဝားလံေခါင္သေီဒသမ မားတပင္ ေနထိုငေ္သမ 

ျ္ညသ္ူမ မားကအသိအမတွ္ျ္ၢိဳခြဲ့ၾကသည။္ ထိသုို႔္္္ေဆားမႈအျ္ င ္၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီလာွႏင့္မတလ္အတပင္ား ရ္က္ပက/္ 

ေက ားရပမအုု္္္ုရုံုားမ မားတပင ္ ာွႏ္္ႀကိမ္ျ္သခြဲရ့မ ျ္ညသ္မူ မားအေနာွႏင့္ ျ္ႆနမတ္္္ံုတ္ရ္မရွိ္ ါက ္္္ေဆား၍ 

ျ္င္ဆင္ရန ္အေၾကမင္ားၾကမားခပင့္ရရွိေ္ခြဲသ့ည္။ သို႔ရမတပင ္ANFREL ၏ ေလ့လမမႈမ မားအရ မြဲ္မရင္ားကိ ု္္ေ္ဆားသ ူ

အလပနန္ည္ား္ါားခြဲ့ၿ္ီား ထိသုို႔ ္္္ေဆားရန္္ ကက္ပက္ျခင္ား၏ အေၾကမင္ားရင္ားမမွ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲအေ္ၚ 

ေယဘယု အမားျဖင့္ အမားတက္သေရမမရွိၾကျခင္ားာွႏင့္ ရ္္ကပက/္ေက ားရပမအုု္္္ု ုအု္္ခ ၢိဳ္္ေရားမွွဴားရံုားမ မားသည ္မြဲ္မရင္ား 

ျ္သရန ္ အဆင္ေျ္ေသမေနရမ မဟတု္ျခင္ားတို႔ေၾကမင့္ျဖ္သ္ည္။ အဓိက္ိုားရိမ္ၾကေသမကိ္ ၥတ္္ခမုွမ ႀကိၢိဳတင္မြဲ 

ေ္ားျခင္ားအတပက ္ မြဲ္မရင္ားကိ ု ႀကိၢိဳတငထ္တု္ျ္န္ေ္ားမႈမရွိျခင္ားျဖ္သ္ည္။ ဤကိ္ ၥသည ္အရ္သ္မားမြဲဆာႏၵရွင္မ မား၏ 

လု္ထ္ံုားလု္န္ည္ားမ မားကို ုလိကု္နမရန္မလိုအ္ေ္သမ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ တပင ္မြဲေ္ားသည့္ တ္မ္ေတမ္မွ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ား 

သူမ မားာွႏင့္ အထူားသက္ဆိငု္မႈရွိသည။္ 

လုံျခၢံိဳေရား အေျခအေန 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲ က င္ား္ေသမနယေ္ျမမ မားအနက ္ ရွမ္ားျ္ည္နယမ္ ွ မိငု္ားရွွဴား၊ ေက ားသာီး၊ က ၢိိဳင္ားတံုုၿမိၢိဳ႕နယ္ 

မ မားသည ္အထူားသျဖင့္ လံုျခံၢိဳေရားအရ ္ိုားရိမ္္ ရမမ မားရွိခြဲသ့ည္။ ၎တို႔အနက ္ မိုင္ားရွွဴားာွႏင့္ ေက ားသီားသည ္ ၂၀၁၅ 

တပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားဖ ကသ္ိမ္ားခြဲ့ေသမေၾကမင့္ ကိုယ္္ မားလွယ ္ ၈ ေနရမ (ျ္ ညသ္ူ႔လႊတ္ေတမ္ ၂ ေနရမာွႏင့္ 

ျ္ည္နယလ္ႊတ္ေတမ္ ၆ ေနရမ) လ္လ္္္ခြဲသ့ည။္ 

အဆို္ါနယေ္ျမအခ ၢိိဳ႕၏ ္တဝ္န္ားက ငအ္ေျခအေနမွမ ၎တို႔ရပမတပင ္ မြဲရံုဖပင့္လွ္ရ္န ္ သင့္ေလ မ္မႈမရွဟိ ု ယဆူရ 

ေသမေၾကမင့္ တ္္ရပမလံုားမွ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားအမားလံုား အိမ္နီားခ င္ားေဒသမ မားသို႔ သပမားေရမက္မြဲေ္ားခြဲ့ၾကရသည။္ ယင္ား 

ကြဲသ့ို႔အေျခအေနမ ၢိိဳားသည ္ လပတလ္္္္ပမ မြဲဆပယခ္ပင့္ကိ ု ဆိုားဝါား္ပမ အဟန္႔အတမားျဖ္ေ္္သည့္အျ္င္ မြဲဆာႏၵရွင္ 

မ မားအတပက ္အထူားဖိ္ီားမႈရွိေသမ နယ္ေျမမ မားတပင ္မြဲေ္ားသူအေရအတပက ္မ မား္ပမေလ မ့နည္ားသပမားေ္သည့္ သက ္

ေရမက္မႈရွိခြဲသ့ည္။ သို႔တိုငေ္အမင ္၂၀၁၅ ခုာွႏ္္က ေရပားေကမက္္ ပြဲ ဖ က္သမိ္ားခြဲရ့သည့္ နယ္ေျမမ မားတပင ္ယခုအခါ 

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား က င္ား္ာုိႏင္ျခင္ားကိ ု ျမင္ေတပ႔ရသည္မွမ အမားတက္္ရမ္င္ျဖ္သ္ည။္ သို႔ရမတပင ္ အဆို္ ါ 

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားၿ္ီားသပမားသည့္တိုငေ္အမင ္လံုျခံၢိဳေရား္ိနေ္ခၚမႈမ မားကိ ုရင္ဆိငု္ေနရေသမ အျခမားေသမၿမိၢိဳ႕နယမ္ မားမ ွ

ျ္ညသ္ူအေတမ္မ မားမ မားသည ္ယခုအခ ိန္အထ ိမြဲေ္ားာုိႏင္ျခင္ား မရွိၾကေသားေ္။ 

မြဲဆာႏၵရငွ ္္ညမေ္ားျခငာ္း 

ျ္ည္ေထမင္္ုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွင ္ (UEC) သည ္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားအတပက ္ ္ ၥ္ည္ားမ မားႀကိၢိဳတင္ျ္ငဆ္ငရ္မ 

တပင ္ ယခတု္္ႀကမိ္သည ္ ္ိုမို္န္တ္က ရွလိမခြဲသ့ည္။ UEC ာွႏင့္ ၎ကိ ု ကညူီ္ံ့္ိုားေသမ အဖပြဲ႔အ္ည္ားမ မားအမား 

ေတပ႔ဆံုေမားျမန္ားမႈမ မားအရ ေကမ္မရွငသ္ည ္မြဲဆာႏၵရွင ္အသိ္ညမေ္ား ္ို္တမမ မားာွႏင့္ အျခမား္ ၥ္ည္ားမ မားကိ ု၂၀၁၆ 



 

ဒီဇငဘ္မလတပင ္ ၿ္ီား္ီားရန ္္ီမံခြဲ့ၿ္ီား ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရလီဆန္ားတပင ္အရ္ဖ္ကအ္ေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႔အ္ည္ားမ မား (CSOs) ၏ 

အကူအညီျဖင့္ ္တင္ျဖန္႔ျဖွဴားခြဲ့သည။္ ေတပ႔ဆံုေမားျမန္ားခြဲေ့သမ ္ါဝငသ္ူအမ မား္ကု ၂၀၁၅ ာႏွင့္ ာိႏႈင္ားယွ္လ္ွ င ္CSOs 

မ မားာွႏင့္ ္ူားေ္ါင္ားေဆမင္ရပကမ္ႈ္ံု္ံသညလ္ည္ား တိုားတက္မႈရွလိမေၾကမင္ား သေဘမတူၾကသည။္ အမွန္္ င္္ ္ ္မြဲေ္ား္ပြဲ 

မတိငု္မ ီ မြဲရံုအမ မား္တုပင ္ ္ို္တမမ မားက္ထ္မားာုိႏင္ျခင္ားေၾကမင့္ UEC ၏ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ား္ ၥ္ည္ား မ မားထြဲတပင္ 

္ို္တမမ မားသည ္လႊမ္ားမိုားမႈအရွဆိံုား အမ ၢိိဳားအ္မားျဖ္္ေၾကမင္ား ANFREL က ေတပ႔ရွိခြဲ့သည။္ 

မသန္္ ပမာ္း မြဲဆာႏၵရငွမ္ မား 

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲတပင ္ UEC က လု္ေ္ဆမငခ္ြဲ့ေသမ အမားတက္္ ရမအေကမင္ားဆံုားတိုားတကမ္ႈတ္္ 

ခုမွမ မသန္္ ပမ္ားမြဲဆာႏၵရွင္မ မားအတပက ္ မြဲရံုမ မားကိ ု ္မ္ားသ္္ျဖည့္ဆည္ားေ္ားျခငာ္းျဖ္သ္ည။္ အေရွ႕ေတမင္အမရွမ ွ

ဒီမိုကေရ္အီေတပ႔အၾကံၢိဳရင့္က ကေ္သမ အျခမားာုိႏင္ငံမ မားမွမ္င ္ယင္ားကြဲ့သို႔ ရင္ားျမ္္မ ၢိိဳားကိ ု ျဖည့္ဆည္ားေ္ားျခင္ား မရွ ိ

ေသားသညက္ိ ု ္္္ား္မားလွ င ္ ANFREL သည ္အထူားသျဖင့္ အမားရေက န္္မႈရွိၿ္ီား ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက ္

္ပြဲတပင ္အဆင္ေျ္လပယက္ူေသမ မြဲရံုမ မားကိ ု္ိုမိကု ယ္ျ္န္႔္ပမ ျဖည့္ဆည္ားေ္ားျခင္ားကိ ု ေတပ႔ျမင္ရန ္ ေမွ မ္လင့္သည။္ 

UEC အမား ႀကိၢိဳတင္ျ္ငဆ္ငဖ္ို႔ အခ ိန္္ိုေ္ားရန္အတပက္ ျဖ္္ာုိႏငသ္မွ  အခ ိန္ေ္မ၍ မသန္္ ပမ္ားမြဲဆာႏၵရွင္မ မားကိ ု္ီ္္ ္

ကမ မြဲ္မရင္ားတပင ္ ထည့္သပင္ားျခင္ားသည္ ေရွ႕ဆကသ္ပမားေနသည့္ လု္ ္ငန္ား္္္တ္္ခလုံုားကိလုည္ား တိုားတကေ္္ 

မည္ျဖ္္သည။္ သမဓကအေနာွႏင့္ ္္က္ိုင္ားတိုငာ္းတပင ္ အျမင္အမရံုခ ၢိိဳ႕တြဲ့သူမ မားအမား သငတ္န္ေ္ားကမ ၎တို႔အ 

တပက ္လိုအ္္ေသမ မ က္မျမင္မ မားဖတာ္ႏိုုငသ္ည္႔ ဆာႏၵမြဲျ္မားမ မားကို ျဖည့္ဆည္ားေ္ားခြဲသ့ည္။ ယင္ားကြဲသ့ို႔ အမားထတု ္

မႈမ မားသည ္မ မား္ပမအသိအမွတ္ျ္ ၢိဳရန ္ထိကု္တန္ၿ္ီား ေရပားေကမက္္ ပြဲကိ ုအမားလံုား္ါဝင္မႈရွိေအမင ္လု္ေ္ဆမင္ရမတပင္ 

အေထမက္အကူျဖ္္ေ္သည။္ 

မြဲဆပယ္္ည္ားရံုားေရားကမလ 

၂၀၁၅ ာွႏင့္ ာိႏႈင္ားယွ္ ္လွ င ္ မြဲဆပယ္္ည္ားရံုားေရားကမလသည္ ေအားခ မ္ားမႈရွိၿ္ီား ္ို္တမမ မား၊ လကက္မ္ား္မေ္မင္မ မား၊ 

္တ္္ကမမ မား ေဝငွေသမ္လည္ား တ္အိ္မ္တကဆ္င္ား သပမားေရမက္ျခငာ္းကြဲသ့ို႔ တ္ဦ္ားခ င္ား္ိုမိ ုမြဲဆပယ္္ည္ားရံုားသည့္ 

နည္ားလမ္ားမ မားဖကသ္ို႔ လမ္ားေၾကမင္ားဦားတည္ခြဲသ့ည္။ အ္ိုားရ၏ ထိန္ားခ ၢိဳ္မ္ႈမ မား ္တသ္က္မႈမရွေိသမ ၾကမားျဖတ ္

ေရပားေကမက္္ပြဲအတပင္ား ယင္ားကြဲသ့ို႔ တိုားတက္မႈမ မားကိ ု ေမွ မ္လင့္သညက္ို ု သထိမားရမည္ျဖ္္ေသမ္လည္ား မြဲဆပယ္ 

္ည္ားရံုားသည့္ကမလာွႏင္႔ ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔မတိုုငမ္ ီ မြဲဆပယ္မႈမ မားရ္ဆ္ိုငု္ားရသည္႔ေန႔ကမလအတပင္ား သိသမထင္ 

ရွမားေသမ ျဖ္ရ္္မ္ မားာွႏင္႔္တသ္ကသ္ည္႔ သတင္ားေ္ား္ိုု႔မႈမ မား မရိွေသမအခ က္ာွႏင့္ ေအားခ မ္ားမႈရွိျခင္ားသည ္

ေရပားေကမက္္ပြဲအႀကိၢိဳ ္တ္ဝန္ားက င္အေျခအေန ္ိုမိေုကမင္ားမပန္မႈကိ ုရညည္ႊန္ားသည္။ 

မြဲဆပယ္္ည္ားရံုားမႈမ မားသည ္ ၂၀၁၅ ခုာွႏ္က္ UEC ာွႏင့္ ာႏိုင္ငံေရား္ါတီမ မား သေဘမတညူီမႈရရွိခြဲေ့သမ “ာုိႏင္ငံေရား္ါ 

တီမ မားာွႏင့္ ကိုယ္္ မားလွယေ္လမင္ားမ မားအတပက ္လိုုကန္မသင္႔ေသမ က င့္ဝတမ္ မား” တပင္ ေဖမ္ျ္ထမားေသမ လမာ္း 

ညႊနခ္ ကမ္ မားအမား မ မားေသမအမားျဖင့္ လိုကု္နမမႈရွသိည္ကို ေတပ႔ရွိရသည့္အတပက ္ ANFREL က ေ္ မ္ရႊင္ဝမ္ား 

ေျမမကသ္ည။္ ရွမ္ားျ္ည္နယ္ရွ ိ ္ဋိ္ကၡနယေ္ျမမ မားမ ွ အေျခအေနအ္ါအဝင ္ မြဲဆပယ္္ည္ားရံုားမႈအေျခအေနသည ္

ေအားခ မ္ားမႈရွိခြဲ့ၿ္ီား ကိယု္္မားလယွေ္လမင္ား အမ မား္မုွမ ယခင ္ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ ာႏိႈင္ားယွ္လ္ွ င္ 

ယခုၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ ္ိတလ္က္သကသ္မ္ပမ မြဲဆပယ္ာုိႏင္သညဟ္ ု ခံ္မားၾကရသည။္ UEC သည ္ မြဲ 



 

ဆပယ္သည့္ သီားသန္႔မြဲဆပယ္အ္ီအ္္္၊ ေဟမေျ္မမည့္သူမ မား၊ ေနရမမ မား ္သည့္ ္ည္ားကမ္ားသတ္မတွခ္ ကမ္ မား ကို 

ေျဖေလွ မ့ေ္ားျခင္ားာွႏင့္အတူ မြဲဆပယ္္ ည္ားရံုားမႈမ မားကိ ု္ ိုမိုရိုားရငွ္ားေသမ၊ အဆင့္ဆင့္ခ ၢိဳ္္ခ ယမ္ႈနည္ား္ါားေသမ နည္ားလမ္ား 

္ံု္ံျဖင့္ ခ ္္ားက္က္ိုငတ္ပယ္ခြဲသ့ညဟ္ ုကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ာႏိုင္ငေံရား္ါတီအမ မား္ုကေျ္မၾကသည။္ 

ရွမ္ားျ္ည္နယတ္ပင ္ NLD ္ါတမီ ွကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား နန္ားဆင့္ခမ္ားသည ္အခ ၢိိဳ႕ေက ားရပမမ မားတပင္ ေဒသခံမ မား၏ 

ျငင္ား္ယ္မႈေၾကမင့္ မြဲဆပယ္ျခင္ား မျ္ၢိဳာႏိုင္ခြဲ့ေ္။ မိုင္ားရွွဴားၿမိၢိဳ႕နယ္အတပင္ားမ ွ အဆို္ါ ေက ားရပမမ မား (ကပနက္ ိၢိဳင္ား၊ 

ေနမင္အ္္္၊္ ေမမ္ေမ၊့ ဝမ့္လိပၢိဳင္) တပင ္ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲကိ ုဖ ကသ္ိမ္ားေ္ားရန္ သကူတင္ျ္ခြဲ့သည။္ သို႔ရမတပင္ 

နန္ားဆင့္ ခမ္ားသည ္ မတလ္ ၂၉ ရကေ္န႔ မြဲဆပယ္္ည္ားရံုား္္ ္ ရွမ္ားျ္ညတ္ိုားတက္ေရား္ါတ ီ (SSPP) ာႏွင့္ 

ရွမ္ားျ္ည္ေျမမက္္ိငု္ား တ္မ္ေတမ္ (SSA-N) တို႔၏ ၿခိမ္ားေျခမက္ျခင္ားကိ ု ခံခြဲ့ရသည္ဟ ုတိုင္ၾကမားျခင္ားျဖ္္ေၾကမင္ား 

မီဒီယမမ မားက သတင္ား ေဖမ္ျ္ခြဲ့သည္။ 

ရွမ္ားျ္ည္နယ ္ က ၢိိဳင္ားတံုုတပင္မ ူ ၂၀၁၅ ာႏွင့္ ာႏိႈင္ားယွ္လ္ွ င္ ေဝားလံခက္ခြဲေသမေဒသမ မားတပင ္ မြဲဆပယ္ျခင္ားကိ ု ၿခိမ္ား 

ေျခမကမ္ႈမရွိဟ ု ္ါတီမ မားက ခံ္မားၾကရသည္။ သို႔ရမတပင ္တ္မ္ေတမ္က ာႏိုင္ငေံရား္ါတီမ မားကိ ုလမေရမကခ္ပင့္ျ္ၢိဳ 

မညဟ္ ုအေ္မ္ိုင္ားက ေၾကညမထမားေသမ္လည္ား တ္န္ယ္ေျမအတပင္ား USDP ္ါတီမလွပြဲလွ င ္မြဲဆပယခ္ပင့္မရခြဲဟ့ု 

အျခမား္ါတီအမားလံုားက တိုင္ၾကမားၾကသည္။ 

မြဲဝယ္မႈကို ေထမက္ျ္ျခင္ားကြဲသ့ို႔ေသမ ကိ ၥ္ရ္္မ မား္ပမ ေတပရွခိြဲ့ေသမ္လည္ား ထိကုိ ၥ္မ မားသည ္ အေသားအမႊမားအ 

ဆင့္သမျဖ္္သည။္ လကက္မ္ား္မရပကတ္ပင ္ဘုရမား္ံုေတမ္ကိ ုအသံုားျ္ၢိဳျခင္ားကြဲသ့ို႔ ဘမသမေရားကိ ုအသံုားခ  မြဲဆပယ ္

သည့္ ္ပ္္္ပြဲေ္မ္ကမားမႈ္ါေသမ မြဲဆပယ္မႈမ မားအေၾကမင္ား သတင္ားေ္ားမႈမ မားရွိခြဲ့ေသမ္လည္ား ၎တိငု္ၾကမားမႈမ မား 

သည္လည္ား ေျ္မ္ေလမက္ေအမင္မရွခိြဲေ့္။ 

ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခငာ္း 

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားသည ္ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲာွႏင့္ ာိႏႈင္ားယွ္ ္လွ င္ 

တိုားတက္မႈရွေိၾကမင္ား ျ္သေနသည။္ ေယဘုယ အမားျဖင့္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားမႈသည ္ ္ိုမို္ ီ္္တ္က ရွိၿ္ီား ္ပင့္လင္ားျမင ္

သမမႈရွသိည။္ ယခုအႀကိမတ္ပင ္ မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ား ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားအ္ီအ္္က္ို ေ္မ္ီား္ပမထုတ္ျ္န္ေ္ားခြဲ့ၿ္ီား 

ANFREL က သပမားေရမကေ္လလ့မခြဲ့ေသမ ေနရမအမ မား္တုပင ္ ္ီ္္ထ္မားသည့္အတိုင္ား အေကမင္အထညေ္ဖမ္ခြဲ့ 

သည္ကိုေုတပ႕ရသည။္ 

မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ား ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားတပင ္ တိုားတက္မႈမ မားရွိခြဲ့ေသမ္လည္ား တိုားတက္မႈလိုအ္ေ္နေသမ နယ္္ ယ္ 

အခ ၢိိဳ႕ ရွိေနဆြဲျဖ္သ္ည္။ မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ားႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားကိ ုအေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတပင ္ကပြဲလပြဲမႈမ မား္ပမကို 

ေလလ့မသူမ မားက ေတပရွခိြဲ့ၾကသည္။ ထိသုို႔ တသမတတ္ည္ားမျဖ္္ေသမ ကပြဲလပြဲမႈမ မားမွမ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားရမတပင္ 

ေဘမလ္္ င ္ သို႔မဟတု ္ တံဆိ္ ္တံုားကိ ု အသံုားျ္ၢိဳျခင္ား၊ မသန္္ပမ္ားမြဲဆာႏၵရွငမ္ မားအတပက ္ မြဲဆာႏၵနယအ္တပင္ား အိမ္ 

အေရမကသ္ပမား၍ ေရပ႕လ မား္န္္ျဖင့္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားေ္ျခင္ားတပင ္ ္မအိတမ္ မားကိ ု အသံုားျ္ၢိဳျခင္ား၊ မြဲ္ံုားကိ ု ္ုဂ လိက 

္ိုင္အိမ ္ (ရ္္/ေက ား္ကၠဌ သို႔မဟတု္ ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႔ဝငတ္ို႔၏ အိမ္မ မား) တပင ္ သမိ္ားထမားျခင္ား (ထိကုိ ၥ္မ ၢိိဳားတပင ္

သပမားေရမက္ေလလ့မာုိႏင္ျခင္ား မရွိခြဲ)့ တို႔ျဖ္သ္ည။္ 



 

မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ား ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားတပင္ ေတပ႔ရွိရေသမ တိုားတက္မႈမ မားကိ ုမြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားတပင္ 

အသံုားမခ ာုိႏင္ခြဲ့ေ္။ ာုိႏင္ငံတကမာွႏင့္ ျ္ညတ္ပင္ားမွ ေရပားေကမက္္ပြဲေလ့လမေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားာွႏင့္ ္ါတီကိယု္္ မား 

လယွ္မ မားသည ္UEC ၏ မျ္ည့္္ံုေသမ သတင္ားအခ က္အလက္ာွႏင့္ မရွင္ားလင္ားေသမ အ္ီအ္္္မ မားေၾကမင့္ မြဲဆာႏၵ 

နယ္ျ္င္္ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားကို ေလလ့မရန္၊ ေ္မင့္ၾကည့္ရန ္မျဖ္ာုိ္ႏင္ခြဲ့ေ္။ ထိသုို႔ ရွင္ားလင္ားမႈာွႏင့္ ္ ပင့္လင္ား ျမငသ္မမႈ 

မရွိျခင္ား၊ လု္ ္ငန္ား္္္ျဖ္္ေ္ၚမႈကိ ုလိကု္္ ါေ္မင့္ၾကည့္ရန္ ရႈတေ္ထပားမႈာွႏင့္ အခက္အခြဲရွိျခင္ားတို႔ေၾကမင့္ မြဲဆာႏၵနယ္ 

ျ္င္္ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ား ေဆမငရ္ပက္မႈအေ္ၚ ANFREL မ္္ရွငက္ အျ္ည့္အဝ္ံုေဖမ္ာႏိုင္ျခင္ား၊ က ယက္ ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔ 

မွတခ္ ကေ္္ားာုိႏင္ျခင္ားမရွိ္ါ။ 

ေနမကထ္္ ္္ိုားရမိ္္ရမအခ က္မွမ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားကိ ုUEC ထက ္အျခမားအ္ိုားရဌမနမ မားက ္ိုမိ ု

ေဆမင္ရပက္ခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားသည ္အေရအတပက္နည္ား္ါားမႈေၾကမင့္ ၾကမားျဖတ ္

ေရပားေကမက္္ပြဲရလဒ္မ မားအေ္ၚ သကေ္ရမကမ္ႈမရွိခြဲဟ့ ု ဆိာုိုႏင္ေသမ္လည္ား ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲတပင္ 

ေသခ မေ္ါက ္အေရား္ါလမမည္ျဖ္ရ္မ ျ္ ႆနမတ္ခ္ုုမျဖ္္မ ီယခေုျဖရငွ္ားထမားရမည့္အရမျဖ္္သည။္ 

အိမ္တိုငု္ရမေရမက္ ေရပ႕လ မားမြဲရံုမ မားမတွဆင့္ ထလိပယ္ခိုကုလ္ပယ္ရိွေနသူမ မားအမား ္ါဝင္မြဲေ္ားေ္ျခင္ားသည္   ေလ႔ 

လမေ္မင့္ၾကည့္သမူ မား္ပမကိ ု ္ိတ္ဝင္္မားေ္ခြဲသ့ည။္ မြဲရံုမ မားသို႔ မလမေရမက္ာုိႏင္ေသမ မြဲဆာႏၵရွငမ္ မားအတပက ္

ေရပ႕လ မားမြဲရံု္န္္ျဖင့္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားေ္ျခင္ားကို ေဆမငရ္ပက္ေ္ားသည့္ UEC ၏ ရိုားသမားေသမ အမားထုတမ္ႈမ မားကို 

ANFREL က အသအိမတွ္ျ္ၢိဳေသမ္လည္ား လု္င္န္ား္္္၏ လွ ၢိိဳ႕ဝွကမ္ႈကို ေသခ မေ္ရန ္တိုားတကမ္ႈရွေိအမင ္လု္  ္

ေဆမင္ရန ္လိုအ္သ္ည္။ 

မြဲရံုအခ ၢိိဳ႕တပင ္ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားာွႏင့္ ္တသ္က၍္ ရႈတ္ေထပားမႈမ မား ျဖ္္ေ္ၚေ္ေသမ အဓကိအေၾကမင္ားရင္ားတ္္ခမုွမ 

ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားာွႏင့္ သကဆ္ိငု္သည့္ ္ည္ားမ ္္ားမ မားာွႏင့္ လက္္ ပြဲမ မားမရွိျခင္ားေၾကမင့္ျဖ္သ္ည။္ ရရွိာုိႏင္ေသမ တ္္ခ ု

တည္ားေသမ လက္္ ပြဲမွမ ္ငလ္ယ္ရ္္ျခမား ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ား အတပကသ္မျဖ္္သည။္ ္ိုမိသုငတ္န္ားေ္ားျခင္ားာွႏင့္ 

လု္င္န္ား္္္၏ အခ ၢိိဳ႕သပင္ျ္င္မ မားအေ္ၚ ထ္မ္ံထနိ္ားခ ၢိဳ္္ျခင္ားတို႔သည ္ယံုၾကည္္တိ္ခ မႈကိ ုတိုားျမွင့္ေ္ားၿ္ီီား လကရ္ွိခ ၢိိဳ႕ 

ယပင္ားခ က္အခ ၢိိဳ႕ကိ ုဖယ္ရွမားေ္ားမည္ျဖ္သ္ည္။ ထို႔အျ္င္ ္ညာ္းကမ္ားခ က္မ မားကိ ုတင္ားၾက္္္ပမလိကုန္မမႈရွေိၾကမင္ား 

ေသခ မေ္မည့္ လု္ထ္ံုားလု္္နည္ားတသမတတ္ည္ား္ိမုိုျဖ္္ျခင္ားကိ ုျဖ္္ေ္ၚေ္မည္ျဖ္သ္ည္။ 

ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔ 

မြဲေ္ားျခငာ္းလု္င္နာ္း္္ ္

သပမားေရမက္ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မခြဲ့ေသမ ၂၂ ၿမိၢိဳ႕နယတ္ပင ္ အေသား္မား အမွမားအယပင္ားမ မားမလွပြဲ၍ မြဲေ္ားျခင္ားလု္္ 

ငန္ား္္္ကိ ုေခ မေမပ႔္ပမ လု္္ေဆမင္ာုိႏင္ခြဲသ့ည္။ မြဲရံုအဖပြဲ႕ဝင္အမ မား္သုည ္၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား က င္ား္ရမတပင္ 

အေတပ႔အၾကံၢိဳမ မားရရွိခြဲ့ေသမေၾကမင့္ ယခုအႀကိမတ္ပင ္ ္ိုမိုယံုၾကည္္တိ္ခ မႈရွိေနၾကသည။္ ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔၏ 

္ပင့္လင္ားျမင္သမမႈကိ ု ႀကီားႀကီားမမားမမား ျဖ္္ေ္ၚေ္ေသမ အေရား္ါသည့္ သပင္ျ္ ငတ္္္ခမုွမ ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔၏ 

သပင္ျ္င္လကၡဏမအမားလံုားကို ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသူမ မား ေလ့လမာုိႏင္ရနာွ္ႏင့္ ္ါတကီိယု္္မားလယွ္မ မား ၾကည့္ရႈ 

ာႏိုင္ရန ္ဖပင့္ေ္ားထမားျခင္ား္င္ျဖ္သ္ည္။ 



 

ျ္ႆနမမ မား ရွိေသမ္လည္ား ယင္ားတို႔မွမ ေလ့က င့္ေ္ားထမားမႈမရွိျခင္ား၊ မရွင္ားလင္ားေသမ္ည္ားမ ္ာ္းမ မား၊ ေကမ္မရွင ္

အဖပြဲ႕ခပြဲအဆင္႔မ မားအၾကမား နမားလညမ္ႈလပြဲမွမားျခင္ားတို႔ေၾကမင့္ ျဖ္္ေ္ၚေသမ အေသား္မားအမွမားအယပင္ားမ မားသမျဖ္္ 

သည္။ 

ANFREL သည္ ျ္ညန္ယ/္တိုင္ားေဒသႀကီား ၈ ခုတပင ္မြဲရံု္တင္ဖပင့္လွ္္ခ ိန္အတပက ္မြဲရံ ု၁၅ ခု၊ မြဲေ္ားေနခ ိန္တပင ္မြဲရံု 

၁၆၆ ခု၊ မြဲရံု္ိတသ္ိမ္ားခ ိန္အတပက ္ မြဲရံ ု ၁၃ ခုတို႔ကို ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မရန ္ လုု္ ္ေဆမငာုုိ္ႏင္ခြဲ့သည။္ ေနရမအ 

မ မား္ုတပင ္ယင္ားလု္္ငန္ား္္္မ မားကိ ု ္ည္ားကမ္ားခ က္မ မားာွႏင့္အည ီက င္ား္ခြဲ့ၾကသည္။ ႀကိၢိဳတင္ျ္င္ဆင္မႈ ောွႏားေကပား 

ျခင္ားာွႏင့္ မြဲရံုဝနထ္မ္ားေနမကက္ ျခင္ားတို႔ေၾကမင့္ အခ ိန္ေနမကက္ ဖပင့္လွ္သ္ည့္ မြဲရံုအနည္ားငယသ္မရွသိည။္ မြဲရံုအ 

ဖပင့္တပင္ ေကမင္ား္ပမေဆမင္ရပကရ္မည့္ အေရားႀကီားေသမအဆင့္မ မားမွမ မြဲေ္ားသည့္ေနရမမ မားတပင ္ ္ါတကီိယု္္မား 

လယွ္မ မား (မ မားေသမအမားျဖင္ ့ NLD ာႏွင့္ USDP) ာႏွင့္ ျ္ညတ္ပင္ားမွ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသူမ မားရွေိနျခင္ား၊ ္ ၥ္ည္ား 

မ မားအခ ိနက္ိုကေ္ရမကရ္ွိကမ ေနရမတက ထမားရွိျခင္ား၊ မြဲ္ံုားကို ေလားဖက္္လံုားမ္တိ္မ ီအလပတ္ျဖ္္ေၾကမင္ား ျ္သ 

ျခင္ား၊ ္ံု္ ံ၁၃ (ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားသူမ မား္မရင္ား) ကို ျ္သထမားျခင္ားတို႔ျဖ္္သည။္ 

ေနမကထ္္္အဓကိ္ိုားရမိ္္ရမအခ ကတ္္္ခုမွမ မြဲဆာႏၵရွင္အသိ္ ညမေ္ားမႈမလံုေလမက္ျခင္ားျဖ္္ၿ္ီား မြဲေ္ားသည့္ 

လု္င္န္ား္္္ာွႏင့္္တသ္က္၍ အခ ၢိိဳ႕မြဲဆာႏၵရွင္မ မား ရႈတ္ေထပားမႈေၾကမင့္ ထပကေ္္ၚလမခြဲသ့ည။္ မြဲရံုတပင ္မြဲဆာႏၵရွင္မ မား 

ကိကုူညရီန ္္ါတကီိယု္္မားလယွ္မ မားက ထိုအခပင့္အေရားကိ ုအသံုားျ္ၢိဳခြဲ့ၾကသည္။ မြဲရံုအနည္ားငယတ္ပင္ ေတပ႔ရွိရေသမ 

အေကမင္အထည္ေဖၚမႈကပြဲလပြဲခ က္မ မားမမွ မြဲျ္မားအခ ၢိိဳ႕၏ ေနမက္ေက မဖကတ္ပင္ တံဆိ္ ္ထံုားထထုမားျခင္ား၊ အခ ၢိိဳ႕ 

မြဲရံုအရမရွိမ မားက မြဲဆာႏၵရွင္မ မားကိ ု အမည္္ မရင္ား္မအု္္တပင ္ လက္မတွ္မထိုားခိငု္ားျခင္ား၊ မြဲေ္ားျခငာ္းလု္ ္ငန္ား္္ ္

ောွႏားေကပားမႈေၾကမင့္ အခ ိန္ၾကမျမင့္္ပမ တန္ား္ီေနရျခငာ္းတို႔ျဖ္သ္ည။္ ယင္ားကြဲသ့ို႔ ကပြဲလပြဲခ က္မ မားသည ္္ိုမို ေလက့ င့္ 

သင္ၾကမားေ္ားရန ္ လိုအ္္ျခင္ားကို ျ္သေနေသမ္လည္ား ျခပင္ားခ က္မွ သမျဖ္္ၿ္ ီား မြဲေ္ားျခင္ားလု္င္န္ား္္တ္္ခ္ုလံုား 

အေနာွႏင့္ ေက န္္အမားရဖပယရ္ွသိညဟ္ ုရႈျမင္ရသည္။ 

၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားာွႏင့္ာိႏႈင္ားယွ္လ္ ွင္ ျ္ညတ္ပင္ားာွႏင့္ ာုိႏင္ငံတကမေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသူမ မားသည ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲ 

ေ္ားျခင္ားာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔ မြဲေ္ားျခငာ္းတို႔ကို ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မရန ္တရမားဝငသ္ပမားေရမက္ၾကည့္ရႈခပင့္ရရွိခြဲ့ၾက 

သည္။ တ္္္ ခန္ားအတပင္ားမြဲရံုု ၂၇ ခုုရိွသည္႔အနက ္ ၁၅ ခုသို႔ ANFREL အဖပြဲ႕ သပမားေရမကေ္လ့လမခြဲသ့ည္။ 

ခ ီားက ွဴားဖပယ ္တိုားတကမ္ႈမ မားျဖ္ေ္သမ ္န္တ္က  ္ီ္္္ေဆမငရ္ပကထ္မားျခင္ားာွႏင့္ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈ တိုားတကလ္မ 

ျခင္ားကို ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသူမ မားက ေလ႔လမခြဲ့ၾကသည။္ သို႔ရမတပင ္ မြဲရံုမ မားကိ ု တ္္္ခန္ားအတပင္ားထမားရွိရန ္

ကနဦားဆံုားျဖတထ္မားျခင္ားကြဲ့သို႔ေသမ အခ ၢိိဳ႕အရမမ မားကိုမ ူ ေျဖရွင္ားရန ္လိုအ္ေ္နဆြဲျဖ္္သည။္ ယင္ားကြဲ့သို႔ ေနရမ 

မ မားသည ္လပတလ္္္ေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား ေယဘုယု အမားျဖင့္ မျဖ္္ာုိႏင္ေသမ ထိန္ားခ ၢိဳ္္ထမားသည့္ ေနရမမ မား 

ျဖ္္သည။္ တ္္္ခန္ားနယေ္ျမအတပင္ား မြဲရံုုမ မားထမားရန ္ဆံုားျဖတ္ခ က္ေၾကမင့္ ္ါတီမ မားာွႏင့္ ကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ား 

မ မားအေနာွႏင့္ တ္္္ခန္ားနယေ္ျမအတပင္ား မြဲဆပယရ္နာွ္ႏင့္ မြဲဆာႏၵရွင္္ ညမေ္ားလု္င္န္ားမ မားေဆမင္ရပကရ္န ္ သပမား 

ေရမက္ာုိႏင္မႈခ ၢိဳ္္ျခယ္ခရံကမ မြဲဆပယ္္ည္ားရံုားေရားကမလ၏ ္ပင့္လင္ားမႈာွႏင့္ လပတလ္္္မႈတို႔ကိ ုဆကလ္က္ထခိိကု္ေ္ 

သည္။ 

 

 



 

မြဲရံု္တ္ိျခငာ္း လု္င္နာ္း္္ ္

မြဲရံု္ိတ္ျခငာ္းလု္ ္ငန္ား္္ာွ္ႏင့္္တသ္က္၍ မြဲရံုအမ မား္ုမွမ အခ ိနတ္ိက ္ပမ ္ိတ္ခြဲ့ၾကၿ္ီား ္ိတခ္ ိနတ္ပင ္တန္ား္ီၿ္ီားသမား 

မြဲဆာႏၵရွင္မ မားမွမလည္ား မြဲေ္ားခပင့္ရရွခိြဲ့သည္။ ရလဒမ္ မားကိ ုမြဲရံုအျ္င္ဖကတ္ပင္ ျ္ သထမားၿ္ီား ထူားျခမားေသမ ျဖ္္ရ္္ 

မ မားမရွိခြဲသ့လိ ု မညသ္ည့္တိုင္ၾကမားမႈမ ွ မရွိခြဲ့ေ္။ မြဲရံုဖပင့္ျခင္ား၊ ္ိတ္ျခင္ားလု္ ္ငန္ား္္ာွ္ႏင့္ာႏိႈင္ားယွ္လ္ွ င ္ မြဲေရတပက္ 

ျခင္ားလု္ ္ငန္ား္္သ္ည္ ျ္ႆနမ္ိုႀကီားသည္ဟယုဆူရၿ္ီား UEC အေနျဖင္႔ ္ိုမိုသတထိမားရနလ္ိုအ္သ္ည္။ ေလ ့

လမေတပ႔ရွိခြဲ့ေသမ ကိ ၥ္ရ္မ္ မားထြဲတပင ္ ႀကိၢိဳတင္မြဲမ မားကိ ုဦား္ပမမေရတပကဘ္ြဲ ေနမကဆ္ံုားမွ ေရတပက္ျခင္ား၊ ရလဒ္မ မား 

ထပက္ေ္ၚမလမမီာွႏင္ ့ မြဲရံုတပင ္ မက္္မ ီ ္ံု္-ံ၁၆ ကိ ုလက္မတွထ္ိုားျခင္ား၊ မြဲမ မား္တငမ္ေရတပကမ္ ီအသံုားမျ္ၢိဳေသမ 

မြဲျ္မားမ မားကိ ု္ု္ည္ားထတု္္ိုားမႈမျ္ၢိဳျခင္ား ကြဲသ့ို႔ေသမ ္ံုမမွနသ္ည့္အရမမ မား္ပမ ္ါဝငသ္ည။္ 

မြဲေရတပက္ျခငာ္းာွႏင့္ ္ု္ ည္ားတပက္ခ က္ျခငာ္း လု္င္နာ္း္္ ္

၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ပြဲာွႏင့္ာႏိႈင္ားယွ္ ္္ါက ၿမိၢိဳ႕နယ္အမားလံုားတပင ္ ကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ္ါတကီိယု္္မားလယွ္ 

မ မားက တမားျမ္ခ္ံရျခင္ားမရွိ္ ြဲ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ခြဲ့ၾကျခင္ားေၾကမင့္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ မြဲရလဒ ္ ္ု 

္ည္ားတပက္ခ က္ျခင္ား လု္င္န္ား္္သ္ည ္ ေမွ မ္မွန္ားထမားသညထ္က္ ျမနဆ္နက္မ ္ိုမို္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈရွိခြဲသ့ည။္ 

အခ ၢိိဳ႕ေနရမမ မားတပငေ္လလ့မမႈမ မားအရ အၾကံၢိဳားမဝငေ္သမမြဲမ မားမွမ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားမႈမရွိ၍ တံဆိ္ တ္ံုားမွန္ကန္္ပမ 

မထတုတ္ေသမေၾကမင့္ အမ မားဆံုားျဖ္္ခြဲေ့ၾကမင္ားေတပ႔ရွိရသည။္ 

လမေရမက္မြဲေ္ားသည္႔ မြဲဆာႏၵရငွအ္ေရအတပက္ 

ယခုၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ ထပက္ေ္ၚလမေသမ ္ိုားရိမ္္ ရမအခ ကတ္္္ခုမွမ မြဲဆာႏၵရွင္လမေရမကမ္ြဲေ္ားမႈ 

နည္ား္ါားျခင္ားျဖ္ေ္သမ္လည္ား ကေံကမင္ား္ပမ္င ္ ႀကီားမမားေသမ လမ္ားေၾကမင္ားကိ ုကိယု္္မားမျ္ၢိဳေသမေၾကမင့္ ထိသုို႔ 

ျ္န္မျဖ္ေ္အမင္ ေရွမငရ္ွမားရန္ ေျဖရငွ္ားေဆမငရ္ပက္သင့္သည။္ ာႏိုင္ငံေရားတပင ္္ံုမနွ္္ါဝငဆ္င္ာႏႊြဲသည့္ ယ္ေ္က ားမႈကို 

္ ၢိိဳားေထမင္သင့္သည။္ ေရပားေကမက္္ပြဲ၏ အေရား္ါမႈကို ျမန္မမျ္ညသ္တူို႔၏ ္ိတတ္ပင္္ပြဲျမြဲေနေအမင ္ ျ္ၢိဳလု္ သ္င့္ 

သည္။ ယင္ားသို႔ျ္ၢိဳလု္္ျခင္ားသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရ္ီဖပံ႔ၿဖိၢိဳားမႈကိ ုအမားေ္ားမည္ျဖ္္ၿ္ီား ာွႏ္္ေ္ါင္ားမ မား္ပမ ္္္ဖက ္

အု္္ခ ၢိဳ္္မႈက ယူေဆမင္လမခြဲ့ေသမ ဆိုားက ၢိိဳားသက္ေရမက္မႈမ မားကိ ုဖယရ္ွမား္္္မည္ျဖ္သ္ည္။ 

 

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ မြဲေ္ားခပင့္ရွိသ ူ ၂,၀၃၂,၅၃၆ ဦားအနက ္ ၇၄၇,၄၅၀ ဦားကသမ လမေရမကမ္ြဲ 

ေ္ားခြဲ႔ၾကသည။္ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲမြဲေ္ားမႈသည ္ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲ မြဲေ္ားမႈထက ္ ္ုံမနွ္အမားျဖင့္ 

ေလ မ့နည္ားေလရ့ွိေသမ္လည္ား ယခုအႀကိမတ္ပင ္ ၅၀ ရမခိုင္ာႏႈန္ား မျ္ည့္ေသမေၾကမင့္ သိသသိမသမေလ မ့နည္ားေန 

သည္။ 

ာႏိုင္ငေံရား္ါတ ီ ၂၄ ခုမ ွကိယု္္မားလယွေ္လမင္ား ၉၄ ဦားာွႏင့္ တ္သ္ီား္ုဂ ကလ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား ၇ ဦားတို႔က 

လ္လ္္ ္မြဲဆာႏၵနယ ္၁၉ နယ္အတပက ္္ါဝငယ္ွ္္ၿ္ိၢိဳင္္ခြဲ့ၾကသည္။ ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္ လ္လ္္ ္၉ ေနရမအတပက ္

မြဲေ္ားခပင့္ရွိသ ူ၁,၂၁၂,၄၀၀ ဦား ရွိေသမ္လည္ား ၂၀၁၇ ဧၿ္ီလ ၁ ရကတ္ပင ္၄၃၀,၄၁၉ ဦား (၃၄.၈၀ ရမခိငု္ာႏႈန္ား) မွ  



 

သမမြဲေ္ားခြဲ့သည။္ အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ လ္လ္္ ္၃ ေနရမအတပက ္မြဲေ္ားခပင့္ရွိသ ူ၆၉၉,၉၆၅ ဦားအနက ္၂၄၃,၅၉၀ 

ဦား (၃၄.၀၃ ရမခိုင္ာႏႈန္ား) မွ သမ လမေရမက္မြဲေ္ားခြဲသ့ည။္ 

ျ္ည္နယလ္ႊတ္ေတမ္၏ လ္လ္္ ္၇ ေနရမအတပက ္မြဲေ္ားခပင့္ရွိသ ူ၂၂၆,၁၅၃ ဦားရွိေသမ္လည္ား ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔ 

တပင ္၁၁၀,၉၀၀ ဦား (၄၉.၀၃ ရမခိငု္ာႏႈန္ား) လမေရမက္မြဲေ္ားခြဲသ့ည။္ 

ေယဘယု လမေရမကမ္ြဲေ္ားမႈထက ္ ္ိုမို္ ိုားရိမ္ၾကသည့္အခ ကမ္ွမ အခ ၢိိဳ႕နယ္ေျမမ မားတပင ္ လမေရမက္မြဲေ္ားမႈ သ ိ

သမထငရ္ွမား္ပမ နည္ား္ါားျခင္ားာွႏင့္ မြဲဆာႏၵနယ္မ မားအၾကမား ႀကီားမမား္ပမကပမဟျခင္ားတို႔ျဖ္္သည။္ ခ င္ားျ္ညန္ယ္မ ွအမ ၢိိဳား 

သမားလႊတ္ေတမ္လ္လ္္ေ္နရမအတပက ္ မြဲေ္ားခပင့္ရွိသူမ မား၏ ၇၅.၃၇ ရမခိုင္ာႏႈနာ္း လမေရမကမ္ြဲေ္ားမႈသည ္အျမင့္ 

ဆံုားမြဲေ္ားမႈျဖ္္ၿ္ီား၊ မြဲေ္ားခပင့္ရွိသမူ မား၏ ၁၂.၂၅ ရမခိုငာ္ႏႈန္ားမွ သမ လမေရမက္မြဲေ္ားေသမ လိႈငသ္မယမၿမိၢိဳ႕နယမ္ွမ 

အနိမ့္ဆံုားမြဲေ္ားမႈျဖ္သ္ည။္ 

လ္လ္္ ္မြဲဆာႏၵနယ ္၁၉ ေနရမအနက ္လမေရမက္မြဲေ္ားမႈ ၅၀ ရမခိုင္ာႏႈန္ားေက မ္ေသမ ေနရမမ မားမွမ အမ္ား (၆၁.၅၅ 

ရမခိုငာ္ႏႈန္ား)၊ ခ င္ား- အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ ၃ (၇၅.၃၇ ရမခိုငာ္ႏႈန္ား)၊ ဖရဆူိ ုမြဲဆာႏၵနယ ္၁ (၆၈.၇၃ ရမခိုငာ္ႏႈန္ား)၊ ေကမမ့ွွဴား 

(၅၉.၂၈ ရမခိုငာ္ႏႈန္ား)၊ ေက ားသီား (၅၀.၆၇ ရမခိုငာ္ႏႈန္ား)၊ ေက ားသီားမြဲဆာႏၵနယ ္၁ (၅၆.၆ ရမခိငု ္ာႏႈန္ား)၊ မိုင္ားရွွဴားမြဲဆာႏၵနယ ္

၂ (၅၁.၆၅ ရမခိုငာ္ႏႈန္ား)၊ ေညမင္ေရႊမြဲဆာႏၵနယ ္၁ (၅၅.၉၄ ရမခိငု္ာႏႈန္ား) တို႔ျဖ္္သည္။ ၄၀ ရမခိုငာ္ႏႈန္ားထက္နည္ားေသမ 

၄ ေနရမမွမ ေခ မင္ားဆံု (၃၈.၄၅ ရမခိငု္ာႏႈန္ား)၊ ဒဂံုၿမိၢိဳ႕သ္္ဆိ္ ္ကမ္ားၿမိ႕နယ ္ (၂၉.၂၃ ရမခိုင္ာႏႈန္ား)၊ လိႈငသ္မယမ 

(၁၂.၂၅ ရမခိုငာ္ႏႈန္ား) ာႏွင့္ ရန္ကနု ္- အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ (၂၇.၁၅ ရမခိငု္ာႏႈန္ား) တို႔ျဖ္္သည္။ 

အၾကံျ္ၢိဳခ က္မ မား (အၾကံျ္ၢိဳခ က္ အျ္ည့္အ္ံုကုိ ဤအ္ရီငခ္ံ္ မအဆုံား ္မမ က္ာွႏမ (၁၁၅) တပင ္ဖတ္ရႈာုိႏငသ္ည္) 

ျမန္မမာုိႏင္ငမံွ ေရပားေကမက္္ ပြဲအေျခအေနသသိမထငရ္ွမား္ပမ တိုားတက္မႈကိ ု ANFREL က အသိအမတွ္ျ္ၢိဳသည။္ 

၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲအတပက ္ ႀကိၢိဳတင္ျ္ငဆ္ငသ္ည့္အေနာွႏင့္ ေအမက္္ ါေဆမငရ္ပကခ္ ကမ္ မားကို 

ANFREL ေလလ့မေရားမ္္ရငွ္က အၾကံျ္ၢိဳ္ါသည။္ 

ေဝားလံခက္ခြဲေသမေဒသာွႏင့္ ၿမိၢိဳ႕ျ္ေဒသာႏွ္္ေနရမ္လံုားတပင ္မြဲဆာႏၵရွင ္အသိ္ ညမေ္ားရန ္အရ္္ဖက္အေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႔ 

အ္ည္ားအမ ၢိိဳားမ ၢိိဳားက တက္ၾကပေသမလႈ္ရ္ွမားမႈမ မားကိ ုလု္ေ္ဆမငလ္ ကရ္ွိသည။္ UEC အေနာွႏင့္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားထ ံ

လက္လမွ္ားမရီန ္ ္ိုမိုအမားေကမင္ားၿ္ာီး ထေိရမက္မႈရွိေသမ မဟမဗ ွဴဟမကိ ု ရွမေဖပသင့္သည။္ မြဲေ္ားသည့္ လု္္ငန္ား 

္္္ာွႏင့္္တသ္က္၍ ္ိုမို္ါဝင္ဆင္ာႏႊြဲၾကရန္ အမားေ္ားျခင္ားာွႏင့္ သတင္ားအခ က္အလက္္ိုမိုျဖန္႔ေဝျခင္ားသည ္ မြဲေ္ား 

ျခင္ားလု္ ္ငန္ား္္မ္ွ ောွႏမင့္ောွႏားမႈမ မား၊ မြဲျ္မားေလလပင့္မႈမ မားကို ေလွ မခ့ ရန ္အေထမက္အကူ ျဖ္ေ္္မည္ျဖ္သ္ည။္ 

UEC သည္ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ အမားလံုား္ါဝငဆ္င္ာႏႊြဲမႈာွႏင့္ မြဲဆာႏၵရွင္္ မရင္ားမနွ္ကန္မႈတို႔ ဆကလ္ကတ္ိုုားတက္ရန္ 

အတပက ္ နည္ားလမ္ားမ မားကိ ု ရွမေဖပသင့္သည္။ ယခုာွႏ္္တပင ္ အသံုားျ္ၢိဳခြဲ့သည့္ တ္္အမိတ္ကဆ္င္ားနည္ားလမ္ားကြဲသ့ို႔ 

ေသမ မြဲဆာႏၵရွင္မတွ္္ံုတင္ျခင္ားအတပက ္ တိကု္ရိကု္ာွႏင့္ သပယဝ္ိကု္နည္ားလမ္ားမ မားကိ ု ဆက္လက္အသံုားျ္ၢိဳတိုားခ ြဲ႕ 

သင့္သည္။ အကၡရမ္္္အလိုက္ျဖ္္ေ္၊ အိမ္ေထမင္္ ုအလိုက္ျဖ္္ေ္ ္ီ္္ထ္မားေသမ မြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ား အသံုားျ္ၢိဳ 

မႈသည ္လက္ခာုိံႏင္္ရမ ျဖ္္ေသမ္လည္ား ဇီဝဆန္ား္္မ္ႈကြဲသ့ို႔ အဆင့္ျမင့္ လံုျခံၢိဳေရား္ီ္္္မႈ နည္ားလမ္ားမ မားကိလုည္ား 

ေလလ့မသင့္သည။္ ္ိုမိုအေရားႀကီားေသမအခ က္မမွ အ္ိုားရအေနာွႏင့္ ေရႊ႕ေျ္မင္ားေနထိုငသ္ူမြဲဆာႏၵရွင္မ မားအမား မြဲေ္ား 

ခပင့္ရရွိေ္ၿ္ီား ၎တို႔၏ ရ္ိုင္ခပင့္မ မားကိ ုအသိအမတွ္ျ္ၢိဳရန ္လိုအ္္ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ 



 

မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ားာွႏင့္ ျ္င္္တပင ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားလု္င္န္ား္္က္ိုလည္ား ျ္န္လည္ေလလ့မသံုားသ္သ္င့္သည။္ 

၎လု္္ငန္ား္္္ာွႏ္္ခု္လံုားကိ ုက င္ား္သည့္ လု္္ငန္ား္္္မွမ ရိုားရွင္ားရန္ာွႏင့္ အမ မားသိေအမင ္ထုတ္ျ္န္ေ္ားရနလ္ိုအ္ ္

ၿ္ီား သို႔မသွမ ္ိတ္္ ါဝင္္ မားသူမ မားက ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ာုိႏင္မည္ျဖ္သ္ည။္ ္င္လယ္ရ္္ျခမားတပင ္မြဲေ္ားျခင္ားသည ္

ျ္ည္္တပငေ္နထိငု္သာုိူႏင္ငံသမားမ မား္ပမကို ေကမင္ား္ပမ္ါဝငာုိ္ႏင္ရန ္လကလ္ွမ္ားမေီ္မည့္ ႀကီားမမားေသမ အခပင့္အလမာ္း 

မ မားရွိေနေသမ ေနမကထ္္္နယ္္ယတ္္္ခုျဖ္သ္ည္။  ၎တို႔အမ မား္သုည ္အနီားအနမားာုိႏင္ငမံ မားတပင္ ေရမကရ္ွိေန 

သူမ မားျဖ္ေ္သမေၾကမင္႔ ္ငလ္ယ္ရ္္ျခမားမြဲေ္ားျခင္ားလု္္ငန္ား္္္ကိ ုတိုားခ ြဲ႕ရမတပင ္ကုနက္ ္ရိတမ္မ မားေ္။ 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲအတပင္ား အထူားသျဖင့္ မြဲဆပယသ္ည့္ကမလအတပင္ား တန္ားတူရညတ္ယူွ္္ၿ္ိၢိဳငမ္ႈရွေိ္ရန္ 

ေဆမင္ရပက္ေ္ားမႈမ မား လိုအ္္သည။္ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈ တိုားတက္ေ္ရနာွ္ႏင့္ ျ္ညသ္ူ္ိုငရ္င္ားျမ္္မ မား အလပြဲသံုား္မား 

ျ္ၢိဳမႈကိ ု ဟန္႔တမားာုိႏင္ရန္အတပက ္ လကရ္ွိမြဲဆပယမ္ႈဆိုငရ္မ ဘ႑မေရား္ည္ားကမ္ားခ ကမ္ မားာွႏင့္၊ ၎္ည္ားကမ္ားမ မား 

အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈာွႏင့္ ထိေရမကမ္ႈတို႔ကို ျ္နလ္ည္ေလလ့မသံုားသ္သ္င့္သည္။ 

မြဲေ္ားျခင္ားာွႏင့္ မြဲေရတပက္ျခင္ားလု္ ္ငန္ား္္္ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈာွႏင့္ ေျဖမင့္မတမ္ွနက္နမ္ႈကိ ု တိုားတကေ္္ရန္အတပက္ 

UEC အေနာွႏင့္ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားအၾကမား ဆကသ္ပယ္ေဆမင္ရပက္မႈ အမားေကမင္ားေအမင္ ေဆမင္ရပကရ္န္ာွႏင့္ မြဲရံု 

္ည္ားကမ္ားမ မား အေကမင္အထညေ္ဖမ္မႈ တညတီညပတတ္ည္ားျဖ္ေ္အမင ္ မြဲရံုဝန္ထမ္ားမ မားအမား သငတ္န္ားေ္ားျခင္ား 

ကိ ု္ ိုမိုေ္ားရန္ာွႏင္႔ မပမ္ားမံရနလ္ိုအ္သ္ည္။ ထို႔အျ္င္ မြဲေရတပက္ျခင္ားာွႏင့္ ရလဒ္မ မား ္ ု္ည္ားတပကခ္ က္ျခင္ား လု္ ္ငနာ္း္္ ္

တို႔ကိ ု ္ိုမိုတိုားတက္ေ္ရနအ္တပက ္ သတင္ားအခ က္အလက္ာွႏင့္ ဆကသ္ပယ္ေရားနည္ား္ညမမ မား (ICT) အသံုားျ္ၢိဳ 

ေရားကိုလည္ား ရွမေဖပေလလ့မသင့္သည။္ မြဲဆပယ္္ည္ားရံုားျခင္ား၏ ္ပင့္လင္ားျမင္သမမႈာႏွင့္ လပတလ္္မ္ႈတို႔ကို ျမွင့္တင္ရန ္

အတပက ္ တ္္္ခန္ားနယေ္ျမအတပင္ား မြဲရံုမ မားမထမားရိွသင္႔သည့္ သေဘမထမားကိ ု ANFREL က ထ္္မတံင္ျ္လိ ု

သည္။ 

ေနမကဆ္ံုားအေနာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မား မက င္ား္ရေသားေသမ နယ္ေျမမ မားတပင ္ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား က င္ား္ေရားကို 

္ိုမိုအမားေ္ားကူညမီႈမ မား ျ္ၢိဳလု္ ္ေ္ားရမည္ျဖ္သ္ည္။ UEC အေနာွႏင့္ အဆို္ါရည္မနွ္ားခ က္ေအမင္ျမင္ာုိႏင္ရန္အတပက ္

အ္ိုားရအျ္င ္ တိုငရ္င္ားသမားလက္နကက္ိုင္အု္ ္္မု မားာွႏင့္ ္ူားေ္ါင္ားေဆမင္ရပကမ္ႈ၊ ေ့္္္ည္ွိာိႏႈင္ားမႈတို႔ကို ျ္ၢိဳလု္သ္င့္ 

သည္။ သို႔မွသမ ျ္ည္သလူထူကုိ ုအမွနတ္ကယ ္ကိုယ္္ မားျ္ၢိဳေသမ အ္ိုားရကိုရရွာိႏိုင္မည္ျဖ္သ္ည။္ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

နဒိါနာ္းာွႏင့္ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားအဖပြဲ႕ကို ုၿခၢံိဳငံုုၾကည္႔ရႈျခငာ္း   

မၾကမေသားမကီေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားအေ္ၚ ၿခၢံိဳငံုုၾကည္႔ရႈျခငာ္း    

ျမန္မမာုိႏင္ငသံည္ ေရွ႕ဆကသ္ပမားေနေသမ ဒီမိုကေရ္ီလု္ ္ငန္ား္္္တပင ္ ႀကီားမမားေသမ ္ိန္ေခၚမႈမ မား ရွိေနဆြဲျဖ္ ္

ေသမ္လည္ား ၿ္ီားခြဲ့ေသမဆယ္္ာွုႏ္္အတပင္ား ကမမၻ႔အထင္ရွမားဆံုား ဒီမိကုေရ္ီအသပငက္ူားေျ္မင္ားမႈကိ ု ေတပ႔ၾကံၢိဳခြဲ့ရ 

သည္။ လပတလ္္္္ပမ ေျ္မဆိုခပင့္မသွည ္ ာႏိုင္ငံေရားအက ္္ားသမားမ မား္ပမကိ ု လႊတ္ေ္ားျခင္ားအထ ိ ဒီမိုကေရ္ ီ မ က္ 

ာႏွမ္မအမ ၢိိဳားမ ၢိိဳားတပင္ ျမနဆ္နေ္သမ တိုားတက္မႈမ မားကိ ု လု္္ေဆမင္ာုုိႏင္ခြဲသ့ည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ န္္ 

ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲမႈမ မားမွမလည္ား အလမားတူအမားတက္္ရမေကမင္ားသည။္ ေနမကသ္ို႔ျ္န္ၾကည့္္ါက ေရပားေကမက္္ ပြဲ 

လု္င္န္ား္္္၏ ၿ္ီားခြဲ့ေသမ ၁၀ ာွႏ္္တမကမလက ၂၀၀၈ ခုာႏွ္တ္ပင္ ျဖ္္ာုိႏင္ေခ  အလပန္ခက္ခြဲခြဲ့သညက္ို ေတပ႕ျမင္ရ 

မည္ျဖ္္သည။္ ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ သကဆ္ိုင္ေသမ နယ္္ယတ္ိုင္ားသည ္ တိုားတက္မႈအေတမ္ႀကီားရခြဲ႔ရမ ကမလ 

ရွညရ္္တ္ည္ခြဲ့ေသမ အတိုက္အခံ္ါတဝီင္မ မား ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင္ ေရပားခ ယခ္ံရမႈသည ္ အထင္ရွမားဆံုား 

ရလဒ္ျဖ္္သည။္ ထိကုြဲ့သို႔ ျဖ္္ာုိႏင္ေခ မရွိခြဲ့ေသမ အတိကု္အခံ္ ါတဝီငမ္ မား္ပမ ေရပားခ ယတ္င္ေျမမွကခ္ံရျခင္ားသည္ 

ထိုု္္္က အု္္ခ ၢိဳ္္ခြဲသ့ူမ မား၏ ႀကီားမမား္ပမလႊမ္ားမိုားျခင္ားခံခြဲ့ရေသမ ၂၀၀၈ ဆာႏၵခံယူ္ ပြဲာွႏင့္ ၂၀၁၀ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မား္င္ 

ျဖ္္သည။္ 

၂၀၁၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲသည ္ ာႏွ္္ေ္ါင္ား ၂၀ အတပင္ား ္ထမဆံုားအႀကိမ္ျဖ္္ၿ္ီား ၂၀၀၈ ခုာွႏ္္က အျငင္ား 

္ပမားဖပယ ္ဆာႏၵခံယူ္ပြဲျဖင့္ အတည္ျ္ၢိဳခြဲေ့သမ အေျခခံ္္ေဒ ေရားဆပြဲၿ္ီားေနမက ္ထပက္ေ္ၚလမျခင္ားျဖ္သ္ည။္ အဆို္ါ 

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားကိ ုတ္မ္ေတမ္၏ အဆင့္ ၇ ဆင္ ့ ဒီမိုကေရ္ ီလမ္ားျ္ေျမ္ံုတပင ္ထည့္သပင္ားေရားဆပြဲထမားသည္။ 

၂၀၀၈ အေျခခံ္ ္ေဒအရ ထည့္သပင္ားထမားေသမ ကန္႔သတ္မႈမ မားာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ မူေဘမငတ္ို႔အရ 

ထိုအခ ိနက္ လႊတေ္တမ္မ မားာႏွင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွငတ္ို႔ကိ ုတ္မ္ေတမ္က ထိန္ားခ ၢိဳ္္ထမားခြဲ့ရမ အဓိက အတိကု္ 

အခံ NLD ္ါတကီ ၎တို႔ေခါင္ားေဆမင္အေ္ၚ အထူား္္္မတွထ္မားေသမ ကန္႔သတ္ခ က္မ မားာွႏင့္ တန္ားတညူီမွ  

ယွ္္ၿ္ိၢိဳငခ္ပင့္မရျခင္ားတို႔ကိ ု အေၾကမင္ားျ္ၢိဳကမ ေရပားေကမက္္ ပြဲကိ ု သ္တိ္ေမွမက္ခြဲသ့ည္။ ထိသုို႔ သ္တိေ္မွမက္ 

မႈေၾကမင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငသံမားမ မားအၾကမား ေရပားေကမက္္ပြဲ၏ တရမားဝင္မႈအေ္ၚ အသိအမတွ္ျ္ၢိဳမႈ နညာ္း္ါားခြဲ့ၿ္ီား အထူား 

သျဖင့္ ၁၉၉၀ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္NLD ္ါတ ီအာႏိုင္ရခြဲ့ေသမရလဒက္ိ ုထို္္္က တ္မ္ေတမ္အ္ိုားရက ဖ က္သမိ္ားခြဲ ့

ေသမ အခ ကေ္ၾကမင့္ျဖ္္သည္။ ၁၉၉၀ ေရပားေကမက္္ ပြဲတပင ္ NLD ္ါတီသည ္ ၆၀ ရမခိငု္ာႏႈန္ား မျ္ည့္ေသမ 

ေထမကခ္ံမြဲာွႏင့္ ကိယု္္မားလယွ္ေနရမ ၈၀ ရမခိုင္ာႏႈန္ားမွ သမ အာႏိုင္ရရွိခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ 

ထိသုို႔ NLD ္ါတကီ သ္ိတေ္မွမက္ျခင္ား၊ ္ါတီေခါင္ားေဆမငေ္ဒၚေအမငဆ္နာ္း္ုၾကညက္ို ေနအိမ္အက ယ္ခ ၢိဳ္ ္

ထိန္ားသိမာ္းထမားျခင္ားတို႔ေၾကမင့္ တ္္မေတမ္ေက မေထမက္ေနမက္ခံျ္ၢိဳထမားေသမ USDP ္ါတကီ ျ္ညသ္ူ႔လႊတ ္

ေတမ္ (ေအမကလ္ႊတ္ေတမ္) ၏ ေရပားေကမကတ္င္ေျမမွကေ္သမေနရမ ၃၂၆ ေနရမအနက ္ ၂၅၉ ေနရမ (၇၉ ရမ 

ခိုင္ာႏႈန္ား) ာႏွင့္ အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ (အထက္လႊတေ္တမ္) ၏ ေရပားခ ယတ္င္ေျမွမက္ေသမေနရမ ၁၆၈ ေနရမအနက ္

၁၂၉ ေနရမ (၇၇ ရမခိုင္ာႏႈန္ား) အာုိႏင္ရရွိခြဲသ့ည္။ ၂၀၁၀ ေရပားေကမက္္ပြဲသည ္ လပတလ္္္ေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲ 

ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္မႈမ မားကိ ု ခပင့္မျ္ၢိဳေသမ္လည္ား ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ား္န္ ္အလပြဲသံုား္မားျ္ၢိဳမႈမ မားာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔ 

မြဲလမိ္မႈမ မားအ္ါအဝင ္ဖပြဲ႕္ညာ္းထမားမႈဆိငု္ရမာွႏင့္ လု္ထ္ံုားလု္္နည္ားဆိုငရ္မ ခ ၢိိဳ႕ယပင္ားခ က္အမ ၢိိဳားမ ၢိိဳားတို႔ေၾကမင့္ လထူု 



 

၏ဆာႏၵကို တရမားဝင္ေသမ ကိယု္္မားျ္ၢိဳမႈ မရွေိၾကမင္ားာွႏင့္ ဆိုားဆိုားဝါားဝါား လမိည္မထမားေၾကမင္ား လပတလ္္ေ္သမ 

အကြဲခတေ္လလ့မသမူ မားက ဆံုားျဖတ္ခြဲ့ၾကသည။္ 

အဆို္ါ ေရပားေကမက္္ပြဲအၿ္ီားတပင ္ ဦားသနိ္ား္ိနက္ ာႏွ္္ေ္ါင္ားငါားဆယ ္ ္္္အု္္ခ ၢိဳ္ေ္ရားကိ ုအ္မားထိုားေသမ အမည္ခ ံ

အရ္သ္မားအ္ိုားရ၏ အႀကီားအကြဲအျဖ္ ္ ၂၀၁၁ မတလ္တပင ္က မ္ားသ ၥ္မက ိနဆ္ိုခြဲသ့ည္။ ၎သည ္ထိ္တ္န္ားအ 

ဆင့္ ဗိုလခ္ ၢိဳ္္ႀကီားတ္ဦ္ား ျဖ္္ေသမ္လည္ား အရ္္ဖကသ္မၼတရမထူားကိ ု ရယူရန္အတပက ္ ္္တ္္္မ ွ တရမားဝင္အ 

နမားယခူြဲသ့ည။္ 

ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကညသ္ည ္ ၂၀၁၀ ေရပားေကမက္္ပြဲ ၿ္ီားကမ္အခ ိန္တပင္ ေနအိမ္အက ယ္ခ ၢိဳ္မ္ ွ လပတေ္ျမမက္ 

လမခြဲ့ၿ္ီား သမူ၏္ါတသီည ္ ၂၀၁၅ အတပက္ ေရွ႕ေျ္ားနိမတိ္ျဖ္္ေသမ ၂၀၁၂ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲတပင္ 

ေသမင္ၿ္ိၢိဳကမ္ားၿ္ိၢိဳ အာုိႏင္ရရွိခြဲသ့ည္။ ၂၀၁၅ အထ ိေမားေနဆြဲျဖ္္ေသမ ကမလရညွ္ၾကမက ေမားခပန္ားျဖ္သ္ည္႔ ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲဆိငု္ရမ ္ကဝ္န္ားအဆံုားတပင ္တိုားတက္မႈ မည္မွ သက္ေသျ္ာုုိႏင္ခြဲသ့လြဲ ဟူေသမအခ က္ာွႏင့္ အသ္္ျ္ၢိဳျ္င ္

ေျ္မင္ားလြဲထမားေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိငုရ္မ လု္္ငန္ား္္တ္ပင ္္္္မွနေ္သမ ေျဖမင့္မတ္မွနက္န္မႈ ျဖည့္ဆည္ားေ္ားရမ 

တပင ္လံုေလမကမ္ႈ ရွိသလမား ဟေူသမအခ ကတ္ို႔ျဖ္္သည။္ 

ျမန္မမာုိႏင္ငတံ္ဝ္ွမ္ားတပင ္ ANFREL ၏ အကြဲခတ္ေလလ့မသူမ မားကို ျဖန္႔က ကထ္မားျခင္ားအမားျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲျဖ္္္္္အေ္ၚ ANFREL ၏ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မမႈတ္္ေလွ မကလ္ံုားတပင ္အဆို္ ါေမားခပန္ားမ မားကို ေျဖၾကမား 

ေ္ခြဲသ့ည္။ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ့လမသမူ မားက တိုားတက္ရန ္ လိုအ္ေ္နဆြဲ နယ္္ ယမ္ မားကိ ု ေဖမ္ထုုတခ္ြဲ့ၾကေသမ္ 

လည္ား ေရပားေကမက္္ပြဲသည ္က ယ္ျ္န္႔္ပမ တရမားဝင္မႈရွိၿ္ီား ရလဒ္မ မားသည္ ျ္ညသ္လူူထ၏ုဆာႏၵကိ ုမွနက္နတ္ကိ ္ပမ 

ကုိယ္္မားျ္ၢိဳသည္ဟ ုရႈျမင္ရေၾကမင္ား ျ္ န္လညတ္င္ျ္ခြဲ့ၾကသည္။ အဆံုားတပင္မူ ျမန္မမျ္ညသ္ူမ မားသည ္ မ ၢိိဳားဆက္ 

တ္္ခုအတပင္ား ္ထမဆံုားအေနာွႏင့္ ္ိတ္အမားတက္ၾကပဖပယ ္ မြဲဆပယ္္ည္ားရံုားမႈကမလ၊ လပတလ္္ေ္သမ မြဲေ္ား္ပြဲ၊ 

မြဲဆာႏၵရွင္မ မား၏ ဆာႏၵကိ ုထငဟ္္္ေသမ ေရပားခ ယတ္င္ေျမမွကခ္ ံအ္ိုားရကိ ုအမဏမအ္္ာွႏင္ားျခင္ား ္ သညတ္ို႔ ထင္ဟ္ ္

ျ္သေနေသမ သသိိသမသမလပတလ္္မ္ႈရွိလမသည့္ ္တ္ဝန္ားက င္အေျခအေနတ္္ခတုပင ္ာႏိုင္ငေံရားဆိုငရ္မ ရ္ိုင္ခပင့္ 

မ မားကိ ု က င့္သံုားာႏိုင္ခြဲ့ၿ္ီျဖ္သ္ည။္ ANFREL ၏ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ့လမမႈာွႏင့္ ထိအုခ ိန္က မိမိတိုု႔၏ အေသား္ိတ ္

အ္ီရငခ္ံ္မမ မားအရ6 ၂၀၁၅ ာႏိုဝငဘ္မလ ၈ ရက ္အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲသည္ ျမနမ္မာုိႏင္ငံ၏ ေရပားေကမက္္ပြဲ 

ဆိုငရ္မ ္ံာႏႈန္ားအသ္က္ို ျဖ္္ေ္ၚေ္ခြဲ့ၿ္ာီး ၂၀၁၀ ေနမက္္ိငု္ား ာႏိုင္ငံအာံွႏ႔တပင ္သသိမထငရ္ွမားေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲ 

ဆိုငရ္မတိုားတကမ္ႈကိ ုေဖၚထတု္ျ္သခြဲသ့ည္။ 

သငခ္န္ား္မယခူြဲ့ေသမ အရမမ မား္ပမအနက္ ျ္ညေ္ထမင္္ေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွင္ာွႏင့္ ၎ကိ ု ္ံ့္ိုားကညူီေသမ 

အဖပြဲ႔အ္ည္ားမ မားသည ္ အဆို္ါနယ္္ယတ္ပင ္ အသ္အ္ဆန္ားျဖ္ေ္နေသမ္လည္ား ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားကိ ု ္ီမံခန္႔ခပြဲ 

ရမတပင ္လု္ာုိ္ႏင္္ပမ္ားထက္္ိုခြဲေ့ၾကမင္ား ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ပြဲက ျ္သခြဲ့ၿ္ီား ထိအုခ ကသ္ည ္ ၂၀၁၀ ေရပားေကမက္ 

္ပြဲၿ္ီားကမ္က အေျခအေနထက ္မ မား္ပမတိုားတက္လမခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ UEC ၏ ္ါဝငထ္ိေတပ႔မႈ၊ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈ၊ 

္ေရမ္ဖက္ရွငန္ယ္္သီမႈတို႔ာႏွင့္္တသ္က္၍ ၂၀၁၀ ာႏွင့္ ၂၀၁၅ အၾကမား သိသမထငရ္ွမားေသမ ကပြဲျ္မျခမားနမားမႈသည ္

ခ ြဲ႕ကမားေဖၚျ္ျခင္ားမဟတု္္ါ။ 

                                                           
6 ANFREL အ္ီရင္ခံ္မ http://anfrel.org/category/mission-reports  Asian Network for Free Elections (ANFREL), 2016   

http://anfrel.org/category/mission-reports


 

၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားအၿ္ီားတပင ္သမၼတဦားထင္ေက မ္ ဦားေဆမင္ေသမ အ္ိုားရကိ ုလႊတ္ေတမ္က ဖပြဲ႔္ည္ားေ္ားခြဲၿ့္ီား 

သမၼတက ျ္ည္ေထမင္္ုအဆင့္ ဝန္ႀကာီးဌမနမ မားာွႏင့္ အျခမား အ္ိုားရအဖပြဲ႔အ္ညာ္းမ မား၏ အႀကီားအကြဲရမထာူးမ မားကို 

ဆက္လကခ္န္႔အ္္သည။္ အဆို္ ါ ခန္႔အ္္ခရံသူမ မားထြဲမ ွ ၁ဝ ဦားသည ္ အသ္ေ္ရပားခ ယတ္ငေ္ျမွမက္ခံရေသမ 

လႊတ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ္မ မား ျဖ္္ၾကသည္။ “အကယ္၍ ျ္ည္ေထမင္္ ုဝန္ႀကီား တ္္ဦားဦားသည ္ လႊတ္ေတမ္ 

ကိယု္္မားလယွ္ျဖ္ေ္န္ါက ျ္ည္ေထမင္္ ုဝန္ႀကီားအျဖ္ ္ ခန္႔အ္္ခံရေသမေန႔မွ္၍ လႊတ္ေတမ္မွ ာႏႈတ္ထပက္ၿ္ီားျဖ္ ္

သည္ဟ ုမွတယ္ူရမည”္ ဟုေဖၚျ္ထမားေသမ ၂၀၀၈ အေျခခံ္္ေဒ ္ုဒ္မ ၂၃၂ (္ ) အရ ထိသုို႔ ခန္႔အ္္ခရံေသမ 

လႊတ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ္မ မား၏ ေနရမမ မားမွမ လ္လ္္သ္ပမားသည။္ 

၂၀၁၅ တပင ္ANFREL က ္ိုားရမိ္ခြဲ့ေသမအရမမ မားထြဲမ ွတ္ခ္ုမွမ အၾကမ္ားဖက္မႈမ မားေၾကမင့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲဖ ကသ္ိမ္ား 

ထမားေသမ ေဒသမ မားတပင ္ ေနထိုငသ္ူမ မား၏ မြဲေ္ားခပင့္ ဆံုားရံႈားမႈျဖ္သ္ည။္ သိုု႔ေသမ္ ၂၀၁၅ တပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ 

က င္ား္ခပင့္မရခြဲေ့သမ ၿမိၢိဳ႕နယ ္၂ ခုတပင ္ ေနမကဆ္ံုား၌ လံုျခံၢိဳေရားအေျခအေန လံုလံုေလမက္ေလမက ္တိုားတကမ္ႈရွိ 

ေသမေၾကမင့္ ၂၀၁၇ တပင ္သကဆ္ိုငရ္မ ကိယု္္မားလယွ္မ မားကို ေရပားခ ယ္ခပင့္ ရရွခိြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ ဧၿ္ီလ ၁ ရကက္ 

ေရပားခ ယတ္င္ေျမမွကေ္သမ ကိုယ္္ မားလယွ ္၁၉ ဦားအနက ္ထိုနယ္ေျမမ မားမ ွ၆ ဦား ္ါဝင္ခြဲသ့ည။္ 

က န္ေနေသမ လ္လ္္ ္ ၃ ေနရမမွမ ေရပားခ ယတ္င္ေျမမွကခ္ ံ ကိယု္္မားလယွမ္ မား ကပယလ္ပနသ္ပမားေသမေၾကမင့္ 

လ္လ္္သ္ပမားျခင္ားျဖ္သ္ည။္ အဆို္ါ လ္္လ္ ္ကိယု္္မားလယွ္ေနရမ (ရမထူားတိုားသပမားေသမ ၁၀ ေနရမ၊ ၂၀၁၅ တပင္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲ မရွိခြဲ့ေသမ ၆ ေနရမ၊ ကပယ္လပနသ္လူႊတေ္တမ္ကိုယ္္ မားလယွ ္၃ ေနရမ) ္ု္ေု္ါင္ား ၁၉ ေနရမကို 

ဧၿ္ီလ ၁ ရက္က ေရပားခ ယတ္ငေ္ျမွမက္ခြဲသ့ည္။ အဆို္ ါ လ္လ္္က္ိုယ္္ မားလယွ ္ ၁၉ ေနရမအနက္ ျ္ည္သူ႔ 

လႊတ္ေတမ္မွ ၉ ေနရမ၊ အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္မ ွ၃ ေနရမ၊ ကယမားာွႏင့္ ရွမ္ားျ္ည္နယ ္လႊတ္ေတမ္မ မားမ ွ၆ ေနရမ 

အသီားသီား ္ါဝငသ္ည္။ 

၂၀၁၅ တပင ္ ထပက္ေ္ၚလမေသမ ရွင္ားေနသည့္ တိုားတက္မႈအရ ၂၀၁၇ တပင ္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင္ 

္ါဝင္္တသ္က္ေနသမူ မားအမားလံုားအတပက ္္ိန္ေခၚမႈမွမ ၂၀၁၅ သည ္လပြဲေခ မ္မႈတ္ခ္ ုမဟတု္ေၾကမင္ား အတည္ျ္ၢိဳ 

ရန္ျဖ္သ္ည္။ ၂၀၁၅ ၏ ေအမင္ျမငမ္ႈသည္ ျမနမ္မျ္ည္သမူ မားအၾကမား ၎တို႔ာႏိုင္ငတံပင္ ျဖ္္ာုိႏင္ေခ ရွိလမေသမ 

ေရပားေကမက္္ပြဲ အရည္အေသပားအတပက ္ ေမွ မ္လင့္ခ က္အသ္္မ မားကိ ု ဖန္တာီးေ္ားသည။္ ျမန္မမာုိႏင္ငသံည ္ ရရွိခြဲ့ 

ေသမ ရလဒ္မ မားကိ ုအတည္ျ္ၢိဳရန္ာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲတိုားတက္မႈ လမ္ားေၾကမင္ားေ္ၚတပင္ ေနမကတ္္ဆ္င့္လွမ္ားရန ္

လိုအ္သ္ည။္ 

သမိငု္ားတပင္ခြဲ႔ေသမ ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ပြဲာွႏင္႔ လမမည္႔ ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲအၾကမားတပင ္ထပက္ေ္ၚ 

လမသည္႔ ယခ ု ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲသည ္ ာုိႏင္ငံအတပက ္ ၂၀၁၅ ကတည္ားက ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင္႔ 

္တသ္က္ေသမ တိုားတက္မႈမ မားကိ ု သံုားသ္၊္ ဆန္ား္္္ရန္ာွႏင္႔ ၂၀၂၀ မတိငု္မ ီ တိုားတက္မႈရိွရန ္ လိုအ္္ေသမ 

ေနရမမ မားအတပက ္အခ ကအ္လကမ္ မားရရိွေရားအတပက ္သီားသန္႔အခပင္႔အလမ္ားတ္ခ္ု္င္ျဖ္သ္ည္။ 

 

 

 



 

 ANFREL ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားအဖပြဲ႕ အေၾကမငာ္း 

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားကိ ု ANFREL က ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မမႈသည္ ျမန္မမာုိႏင္ငံတပင ္ ဒီမိုကေရ္ ီ

ထပန္ားကမားေရားအတပက ္ ANFREL က ေရရညွ္က ယက္ ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔ ေထမကခ္ံ္ံ႔္ိုုားမႈ၏ ေနမကထ္္္က႑တ္္ခု ျဖ္ ္

သည္။ ANFREL သည ္ ျမန္မမာုိႏင္ငံသို႔ ေနမကတ္္္ႀကိမ္ ျ္နလ္မရသည့္အတပက ္ ဝမ္ားေျမမကေ္္ မ္ရႊင္ၿ္ီား ျမနမ္မ 

ာႏိုင္ငံ၏ အနမဂတ ္ဒီမိုကေရ္ ီဖပံ႔ၿဖိၢိဳားေရားကိ ုဆက္လက္အမားေ္ားရန္ ေမွ မ္မွန္ားသည္။ 

ANFREL ္ကၠဌ Mr. Damaso G.Magbual (ဒါမမဆိဂု ီမကဂ္ဘ္ူဝယလ္)္ ဦားေဆမငေ္သမ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ 

ေလလ့မေရားအဖပြဲ႕သည္ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္မႈ ္ပမ္ားေဆမင္ရညက္ိ ု အမားေကမင္ားေ္ရန္အတပက ္ ာုိႏင္ငံတကမ 

ေရပားေကမက္္ပြဲ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသ ူ ကပ မ္ားက င္အဖပြဲ႔ကို ျဖန္႔က ကက္မ ျ္ညတ္ပင္ားမ ွ ေရပားေကမက္္ပြဲေလလ့မ 

ေ္မင့္ၾကည့္ေရား အဖပြဲ႕မ မားာႏွင္ ့ လကတ္ပြဲလု္္ေဆမင္ခြဲသ့ည္။ ေရပားေကမက္္ပြဲလု္င္န္ား္္ ္ ဆက္လကဖ္ပံ႔ၿဖိၢိဳားေရားကို 

အမားေ္ားရန္အတပက္ ျမန္မမာုိႏင္ငံမွ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားကို ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ျခင္ားသည ္အဓိကအေရား္ါေၾကမင္ား 

ANFREL က ယံုၾကညသ္ည။္ ANFREL ၏ ေလ႔လမေ္မင့္ၾကည့္သမူ မားရွိေနျခင္ားသည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ မူမမွနမ္ႈ 

မ မားာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင္႔ ဆက္္္္ျဖ္္ေ္ၚေသမ လူ႔အခပင့္အေရားခ ၢိိဳားေဖမက္မႈမ မားကို ေလ မန့ည္ားသပမားေ္ရန္ 

အေထမက္အကူျ္ၢိဳသည္ဟလုည္ား ANFREL က ယံုၾကညသ္ည္။ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားသည ္လပတလ္္္၍ 

တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ ာႏိုင္ငတံကမ္ာံႏႈန္ားမ မားာွႏင့္ ကိကုည္ီျခင္ားရွသိလမား ဟူေသမအခ က္ာွႏင့္ ၂၀၁၅ 

ေရပားေကမက္္ပြဲအၿ္ ီားတပင ္ ANFREL ကြဲသ့ို႔ ေရပားေကမက္္ပြဲေလလ့မသမူ မား၏ အၾကံျ္ၢိဳခ ကမ္ မားအေ္ၚ မညသ္ည့္ 

အတိုင္ားအတမအထ ိ အေကမင္အထည္ေဖမ္ခြဲ့သည ္ ဟူေသမအခ ကက္ိ ု ANFREL ၏ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပား 

ေကမက္္ ပြဲေလလ့မေရားအဖပြဲ႕က အထူားအမရံု္ူား္ိုကခ္ြဲ့သည။္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲကို ေလလ့မခြဲ့ေသမ တ္္ခု 

တည္ားေသမ ာႏိုင္ငတံကမေရပားေကမက္္ ပြဲေလ့လမေရားအဖပြဲ႕အျဖ္ ္ ANFREL သည္ ျမနမ္မာုိႏင္ငံ၏ ဒီမိုကေရ္ီ 

ဖပံ႔ၿဖိၢိဳားမႈအတပက ္အမားတကသ္ေရမ ဆကလ္က္္ံ့္ိုားာုိႏင္သည့္အတပက္လည္ား ဂုဏယ္ူဝမ္ားေျမမကသ္ည္။ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ျ္ညတ္ပင္ား ေရပားေကမက္္ပြဲ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္မႈမ မား ခိုင္မမအမားေကမင္ားေ္ရန္အတပက္ ျ္ည္တပင္ားမ ွ

ေရပားေကမက္္ပြဲ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ေရားအု္္္မု မား (NEMGs) အမား ေနမကဆ္ကတ္ပြဲသင္တန္ားမ မား ေ္ားခြဲ့ၿ္ီား 

ထိုအု္္္ ုမ မားသည ္၂၀၁၄ ာႏွင့္ ၂၀၁၅ တပင ္ ANFREL က အေကမင္အထည္ေဖမ္ခြဲ့ေသမ အရ္္ဖက္အေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႔ 

အ္ည္ားာွႏင့္ မီဒယီမ္ပမ္ားေဆမငရ္ည္ျမငွ္႔တငေ္ရားအ္ီအ္္တ္ပင ္္ါဝင္ခြဲေ့သမအဖပြဲ႔မ မားျဖ္သ္ည္။ 

ာႏိုုင္ငတံကမေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားမ္ရ္ွင ္ (IEOM) သည ္ ာုိႏင္ငံတကမ ေရပားေကမက္္ ပြဲေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရား 

မူမ မားာွႏင့္ ာႏိုင္ငတံကမေရပားေကမက္္ပြဲေ္မင့္ၾကည့္ေလ႔လမသူမ မားဆိုငရ္မ က င့္ဝတ္မ မားကိ ု အျမြဲတေ္္င္လိကုန္မ 

ခြဲ့သည။္7 ထို႔အျ္င ္လပတလ္္၍္ တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိငု္ရမ ဘနေ္ကမကေ္ၾကညမ္မတမ္ားာွႏင့္ ဒီမို 

ကေရ္ီေရပားေကမက္္ပြဲဆိငု္ရမ ဒီလီညႊန္ားဆိုခ က္မ မား ကြဲသ့ို႔ေသမ ေဒသတပင္ား ္ံာႏႈန္ားမ မားအ္ါအဝင ္ ာႏိုင္ငတံကမ 

                                                           
7 ာုိႏင္ငံတကမ ေရပားေကမက္ ပ္ြဲ ေလ့လမေ္မင့္ၾကည့္ေရားမူမ မား ေၾကညမ္မတမ္ားာွႏင့္ ာုိႏင္ငံတကမ ေရပားေကမက္ ပ္ြဲေလ့လမေ္မင့္ၾကည့္ သူမ မား 

ဆိုင္ရမက င့္ဝတ္္္ေဒ - NDI ာွႏင့္ ကုလသမဂ ေရပား ေကမက္ ပ္ြဲ အေထမက္အကူျ္ၢိဳဌမန UNEAD ၂၀၀၅၊ http://anfrel.org/declaration-of-

principles-for-international-election-observation-and-code-of-conduct-for-international-election-observers/ 

http://anfrel.org/declaration-of-principles-for-international-election-observation-and-code-of-conduct-for-international-election-observers/
http://anfrel.org/declaration-of-principles-for-international-election-observation-and-code-of-conduct-for-international-election-observers/


 

အသိအမတွ္ျ္ၢိဳ လူ႔အခပင့္အေရားာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆိငု္ရမ ္ည္ားမ ္္ားမ မား၏ လမာ္းညႊနခ္ ကမ္ မားကိလုည္ား ANFREL 

က ခံယလူိကု္နမခြဲသ့ည။္8 

ANFREL သည ္ ၎၏ ကပနရ္က္ကိ ု ္ါဝင္ဖပြဲ႔္ည္ားထမားသည့္ လပတလ္္္ေသမ အမရွအရ္ဖ္က္အေျချ္ၢိဳ အဖပြဲ႔အ 

္ည္ားမ မားထမံွ ေခၚယူ္ ုေဆမင္ားထမားေသမ က မား/မ အခ ိၢိဳားညသီည့္ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားအဖပြဲ႔ကို ေရပားခ ယခ္ြဲ့ 

သည္။ IEOM သည ္၂၀၁၅ ာႏိုဝငဘ္မလ ေရပားေကမက္္ပြဲအၿ္ီားတပင ္ANFREL က ထုတ္ျ္န္ခြဲ့ေသမ အ္ီရငခ္ံ္မာွႏင့္ 

အၾကံျ္ၢိဳခ ကမ္ မားအေ္ၚ တိုားတက္မႈတိငု္ားတမရန္အတပက္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ ႀကိၢိဳတင္ျ္င္ဆင္မႈာွႏင့္ ာုိႏင္ငံေရား အေျခ 

အေနကိ ု္ိုင္ားျခမားဆန္ား္္္ရန္ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ ကပ မ္ားက ငသ္ူာွႏ္္ဦား (ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုုငရ္မ သရုု္ခ္ပြဲ ညမရွင ္- 

Election Analysts) ကိ ု တ္္လၾကမေ္လႊတခ္ြဲသ့ည။္ ာႏိုင္ငတံကမေရပားေကမက္္ပြဲ ေလ႔လမေ္မင့္ၾကည့္သူ ၁၁ 

ဦားကိလုည္ား ေရပားေကမက္္ပြဲ ဆက္္ ္္ျဖ္္ရ္မ္ မားကို ေလလ့မရန္အတပက ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ က င္ား္သည့္ 

မြဲဆာႏၵနယ္မ မားသို႔ ေရပားေကမက္္ပြဲမတိငုမ္ီမ ွ မြဲေရတပက္ၿ္ီားခ ိန္အထ ိ ၁၂ ရက္ၾကမ ေ္လႊတခ္ြဲ့သည။္ ေလလ့မေရား 

မ္္ရငွ္အဖပြဲ႔ကို ျမန္မမ့ေရားရမကပ မ္ားက ငသ္တူ္္ဦားက လမ္ားညႊန္ဦားေဆမင္ၿ္ီား ္မီံခန္႔ခပြဲေရားအဖပြဲ႔ကမ ူ ရနက္ုနယ္မယီ 

ရံုားမွေန၍ လႈ္္ရွမားမႈအမားလံုားကိ ု ညွိာိႏႈင္ားေဆမငရ္ပကေ္္ားသည္။ ANFREL သည ္ မီဒီယမမ မားာွႏင့္ ေတပ႔ဆံုခြဲ့ၿ္ီား 

ေလလ့မေရားမ္္ရငွ္အတပင္ား ေၾကညမခ က္ာွႏင့္ အ္ီရငခ္ံ္မမ မားကိ ု္ံုမွနထ္တု္ျ္န္ေ္ားသည္။ ယမယ ီအ္ီရငခ္ံ္မာွႏင့္ 

ထတု္ျ္န္ခ ကက္ိ ုဧၿ္လီ ၃ ရက ္နံနက ္သတင္ား္မရွင္ားလင္ား္ပြဲတပင ္ထုတ္ျ္န္ေ္ားခြဲ့ၿ္ီား ယခု္ိမုိုျ္ည့္္ံုေသမ အၿ္ီား 

သတ ္အ္ီရင္ခံ္ မသည ္ယမယီအ္ီရငခ္ံ္မအေ္ၚ အေျခခတံည္ေဆမကထ္မားၿ္ ီား ေရပားေကမက္္ ပြဲ အႀကိၢိဳကမလာွႏင့္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲကမလ အေသား္တိ္ေတပ႔ရွိခ ကမ္ မားကိ ု ထည့္သပင္ားထမားသည့္အျ္င ္ ဧၿ္ီလ ၃ ရက္ ေနမက္္ိငု္ား 

ေရပားေကမက္္ပြဲအလပနက္မလ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ တိုားတက္မႈမ မားကို္ါ တင္ျ္ထမားသည္။ 

ANFREL ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားမ္ရ္ငွ ္ႀကၢိိဳတငျ္္ငဆ္ငမ္ႈ 

ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားမ္ရ္ွင္အတပက ္ ႀကိၢိဳတင္ျ္င္ဆင္မႈမ မားကိ ု ANFREL ၏ ဘနေ္ကမကရ္ံုားာႏွင့္ ရနက္ုန္ၿမိၢိဳ႕ 

မီကမဆမ ဟိုတယတ္ပင ္ တည္ရွေိသမ ရန္ကနု္ရံုားတပင ္ ္တငလ္ု္ ္ေဆမငခ္ြဲသ့ည္။ ရန္ကနု္ရံုားသည္ ေထမက္္ံ ့

္ို႔ေဆမငေ္ရား ္ီမံခန္႔ခပြဲမႈ၊ ္ီမံအု္ခ္ ၢိဳ္္မႈာႏွင့္ အျခမားေထမက္္ ံ့္ို႔ေဆမင္ေရား ္ိန္ေခၚမႈမ မားကို ေျဖရွင္ားေဆမင္ရပက ္

လု္က္ိုငေ္္ားေနေသမ အေတပ႔အၾကံၢိဳရင့္ ျ္ညတ္ပင္ားာွႏင့္ ာုိႏင္ငံတကမဝနထ္မ္ားမ မားအေ္ၚ မွီခိုအမားျ္ၢိဳထမားသည။္ 

၎တို႔သည ္ သငတ္န္ားေ္ားေရား အ္အီ္္္မ မားအတပက ္ NGOs မ မားာႏွင့္ ္ီ္္္ျခင္ား၊ ေ့္္ ္ည္ွိာိႏႈင္ားျခင္ားတို႔ကိ ု

လု္ေ္ဆမင္ခြဲ့ၿ္ီား ANFREL ာႏွင့္ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသူမ မားအမား အသိအမတွ္ျ္ၢိဳ္မရပက္္ မတမ္ားမ မား ရရိွေရားအတပက ္

UEC ာႏွင့္ ဆကသ္ပယေ္ဆမင္ရပက္ခြဲသ့ည္။ ဘန္ေကမက္ရံုားက ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသူမ မားကိ ု္ုေဆမင္ားေခၚယူရန ္

ာႏွင့္ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားမ္ရ္ွင္၏ ဘ႑မေရားာွႏင္ ့ ေငပ္မရင္ား္န္မ္ မားကိ ု ္ီမံခန္႔ခပြဲရန ္ ဦားေဆမငလ္ု္က္ိငု္ခြဲ ့

သည္။ 

“လႊတ္ေတမ္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားကို ေလလ့မမည့္ ာႏိုင္ငတံကမေရပားေကမက္္ပြဲ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသူမ မားအတပက္ 

လု္ထ္ံုားလု္န္ည္ားမ မား” ာႏွင့္ ္တသ္ကသ္ည့္ ျ္ည္ေထမင္္ေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွင၏္ ၀၂/၂၀၁၆ ေၾကညမခ က ္

အၿ္ီားတပင ္ ANFREL က ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားအတပက ္အသိအမတွ္ျ္ၢိဳရန္ ေလွ မကထ္မား 
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ခြဲ့သည။္ ANFREL ကိ ုUEC က ေဖေဖၚဝါရီလအေ္မ္ိုင္ားတပင ္အသိအမတွ္ျ္ၢိဳခြဲ့ၿ္ ီား ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားမ္္ရငွ္ 

ႀကိၢိဳတင္ျ္ငဆ္င္မႈကိ ုအရွိန္ျမွင့္ရန္အတပက္ ေဖေဖၚဝါရလီ ေနမကဆ္ံုား္တတ္ပင ္ရနက္ုန္၌ ္ီမံခ က္ရံုားခန္ားကိ ုဖပြဲ႔္ည္ား 

ခြဲ့သည။္ 

အခ ိန္ျ္ည့္ဝနထ္မ္ားသံုားဦား (္ီမံခန္႔ခပြဲေရားာႏွင့္ ဆကဆ္ေံရားအရမရွိ၊ ေထမက္္ ံ့္ ို႔ေဆမငေ္ရားအရမရွိာွႏင့္ ္ရိုဂရမ္ 

တပြဲဖက)္ ကို ေလားလတမခန္႔အ္္ခြဲသ့ည္။ ANFREL အကြဲခတ္ေလလ့မသူမ မားအတပက ္ တရမားဝင ္ ဆိုကေ္ရမက္ 

ဗီဇမကို ျ္ည္ေထမင္္ ုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွငက္ ္ီ္္ေ္္ားသည္။ အဖပြဲ႔အ္ည္ားဆိုင္ရမ အသိအမတွ္ျ္ၢိဳမႈ လု္ထ္ံုား 

လု္န္ည္ား ၂/၂၀၁၆ ာွႏင့္ အၾကံၢိဳားဝင္ေသမ အလမားတ ူလု္ ္ထံုားလု္ ္နည္ားမ မားအရ ေ္မင္႔ၾကည္႔ ေလလ့မသူမ မားာွႏင့္ 

္ကမားျ္နတ္္္ဦားခ င္ားသည္ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မျခင္ားာွႏင့္ ဘမသမျ္နဆ္ိုုမႈတို႔အတပက ္အသိအမတွ္ျ္ၢိဳ ခပင့္ျ္ၢိဳခ က္ကိ ု

ရရွသိည။္ 

ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရားမ္ရ္ွငတ္္ခ္လုံုားကို ုအတိုုင္္ ငခ္ံမ မားက ္ပမ္ားေဆမငရ္ညတ္က္ေ္မည္႔ လိုအ္သ္ည္႔ ကၽပမ္ား 

က င္မႈမ မားာွႏင္႔ ဗဟသုတုမ မားကိ ု အခ ိန္ာွႏင္႔အမွ ေ္ားျခင္ား၊ အဖပြဲ႕၏ လု္ေ္ဆမင္မႈမ မား၊ လံုျခံၢိဳေရား၊ EMLO ODK 

အ္ီရငခ္တံင္ျ္ျခင္ား၊ ေထမက္္ံ့္ ို႔ေဆမင္မႈ၊ ဘ႑မေရား္သည့္ နယ္္ယ္အလိုကု ္အမားေကမင္ားေအမင ္အေထမက ္

အကူျ္ၢိဳခြဲ႔ၾကသည။္    

ေရပားေကမက္္ပြဲ မတိငု္မီာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲအၿ္ီား ကမလာွႏ္္ခု္လံုားတပင္ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မေရား အဖပြဲ႔ဝင္မ မားသည္ 

UEC ၏ ေရပားေကမက္္ ပြဲ ႀကိၢိဳတင္ျ္ငဆ္ငမ္ႈမ မားကိ ု အကြဲျဖတ္ရန္၊ ANFREL ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသမူ မားသည္ 

အသိအမတွ္ျ္ၢိဳမႈရရွထိမားျခင္ားေၾကမင္႔ တပန္ားအမားေ္ားကညူီရန္ာွႏင့္ ANFREL ၏ ကနဦားေတပ႔ရွိခ ကမ္ မားကို ေကမ္မ 

ရွငထ္ ံတင္ျ္ေဆပားောႏပားရန္အတပက္ ေနျ္ ညေ္တမ္၌ ျ္ညေ္ထမင္္ေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွင္ ္ကၠဌ ဦားလွသနိ္ားာွႏင့္ 

လည္ားေကမင္ား၊ ေကမ္မရငွ ္အဖပြဲ႔ဝင္မ မားာွႏင့္ လည္ားေကမင္ား မၾကမခဏ ေတပ႔ဆံုခြဲ့ၾကသည။္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲ ္္ေဒာွႏင္ ့္မီအံုု္ ခ္ ၢိဳ္မ္ႈ 

အေျခခံ္ ္ေဒာွႏင့္ ္္ေဒမေူဘမင ္

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားသည ္ ၂၀၀၈ အေျခခံ္ ္ေဒာွႏင့္ ၂၀၁၀ အေ္မ္ိငု္ားတပင ္ ေရားဆပြဲခြဲ့ေသမ ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲဆက္္ ္္္္ေဒမ မားအရ ၂၀၁၀ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားအတပက ္ ေရားဆပြဲထမားေသမ ္္ေဒမူေဘမငမ္ ွမ မား္ပမ 

ေျ္မင္ားလြဲသပမားျခင္ားမရွိေသမ ္္ေဒမ မားအေ္ၚတပင ္အေျခခထံမားသည။္ 

၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားအၿ္ီားတပင ္အေရား္ါေသမ အမဏမလႊြဲေျ္မင္ားမႈ ျဖ္္ေ္ၚခြဲေ့သမ္လည္ား လက္ရွိအမဏမရ 

အ္ိုားရသည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမူေဘမင္ာွႏင့္ အေျခခံ္္ေဒကိ ၥ္တို႔တပင ္ အဓိကျ္ ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲမႈမ မား မျ္ၢိဳလု္္ာုိႏင္ 

ေသားေ္။ ျမနမ္မာုိႏင္ငံ၏ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆိုငရ္မ ္္ေဒမ မားသည ္ ၂၀၁၀ ာႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားအၿ္ီားတပင္ 

အထကတ္ပင္ေဖၚျ္ထမားသကြဲသ့ို႔ ျ္င္ဆငမ္ႈာွႏင့္ ျဖည့္္ပကမ္ႈအခ ၢိိဳ႕ရွိခြဲ့ေသမ္လည္ား ျ္ည္ေထမင္္ ု ေရပားေကမက္္ ပြဲ 

ေကမ္မရငွ ္ ္္ေဒ၊ ာုိႏင္ငံေရား္ါတမီ မား မွတ္္ ံုတင္ျခင္ား ္္ေဒ၊ ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆိုင္ရမ ္္ေဒ၊ 

အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ ္္ေဒ၊ သမၼတာွႏင့္ ဒုတိယသမၼတမ မား ေရပားခ ယတ္ငေ္ျမွမက္ျခင္ား 

္္ေဒ၊ ျ္ညန္ယာွ္ႏင့္ တိုင္ားေဒသႀကီားလႊတ္ေတမ္ ္္ေဒမ မားသည ္ထို္္က္ အမဏမရ ာုိႏင္ငံေတမ္ ေအားခ မ္ားသမ 

ယမေရားာွႏင့္ ဖပံ႔ၿဖိၢိဳားေရားေကမင္္ကီ ေရားဆပြဲထတု္ျ္န္ခြဲေ့သမ ၂၀၁၀ ခုာွႏ္္က ္္ေဒမ မားာွႏင့္ အလမားတူ္ င္ ျဖ္္ေနေသား 

သည္။ 

ျမန္မမျ္ညသ္ူလထူသုည ္ဒီမိုကေရ္ ီျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲမႈမ မား ဆက္လကလ္ု္ေ္ဆမင္မႈကို ေမွ မ္လင့္ခ က ္ႀကီားမမား္ပမ 

ထမားေနၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖ္လ္မရန ္ အေျခခံ္္ေဒဆိုငရ္မာွႏင့္ ္္ေဒဆိုငရ္မ နကန္က္နြဲနြဲ ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲမႈကို 

အလပန္အမင္ားလိုအ္္သည။္ လု္္ေဆမင္ာုိႏင္ခြဲ့ေသမ တိုားတကေ္ျ္မင္ားလြဲမႈအနည္ားငယက္ိ ု အမားေ္ားထိကု္ေသမ္ 

လည္ား ာုိႏင္ငံ၏ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိငု္ရမာွႏင့္ ္္ေဒဆိုငရ္မ မူေဘမငသ္ည ္ ျမန္မမ့ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ န္ ္ တ္ခ္လုံုား၏ 

ေျဖမင့္မတမ္ႈကိ ု အမားနည္ားေ္မည္႔ ေခတ္မမီေတမ႔သည္႔ ယခငတ္္မ္ေတမ္အု္္ခ ၢိဳ္္ေရားကမလ၏ အက ိၢိဳား္ီား္ပမား 

္ါဝင္ေသမ အရမမ မား ဆကလ္က္္ါဝင္ေနသည။္ 

ANFREL က ရႈျမင္ေသမ လက္ရွိ္ န္၏္ အမားနည္ားခ ကမ္ မားထြဲမ ွအဓိကအခ ကတ္္္ခမုွမ ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ာွႏင့္ 

အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ာႏွ္္ရ္္ျဖင့္ဖပြဲ႔္ညာ္းထမားေသမ ျ္ည္ေထမင္္လုႊတ္ေတမ္ာွႏင့္ ျ္ညန္ယာွ္ႏင့္ တိုင္ားေဒသႀကီား 

လႊတ္ေတမ္မ မားတပင ္ကိုယ္္ မားလွယေ္နရမ ၂၅ ရမခိုင္ာႏႈန္ားကိ ုတ္္မေတမ္က ဆကလ္ကခ္န္႔အ္ထ္မားမႈ ျဖ္သ္ည။္9 

တ္မ္ေတမ္သည္ ျမနမ္မ့ာုိႏင္ငံေရားတပင ္ အျမြဲတမ္ားေနရမယူရနအ္တပက္ ျ္ညေ္ထမင္္ုအဆင့္ာွႏင့္ ေဒသဆိုငု္ရမ 

လႊတ္ေတမ္မ မားတပင ္ ကိုယ္္ မားလယွ္ေနရမ ္ု္ုေ္ါင္ား၏ ေလား္ံုတ္္္ ံုကို သီားသန္႔ရယထူမားသည။္ တ္မ္ေတမ္ 

ကမကပယ္ေရားဦား္ီားခ ၢိဳ္္က တမဝနေ္္ားအ္္ေသမ တ္္မေတမ္သမားမ မားျဖ္သ္ည့္ အဆို္ ါကိယု္္မားလယွမ္ မားသည ္

အရ္္ဖက္အ္ိုားရာွႏင့္သမမကဘြဲ တ္္မေတမ္အ္ိုားရက ေဆမငယ္ေူ္ားခြဲသ့ညဟ္ဆုိုာုိႏင္ေသမ ဒီမိုကေရ္ ီအသပငက္ူား 

ေျ္မင္ားမႈာွႏင့္ ေျဖမင့္ေျဖမင့္ႀကီား ဆန္႔က ငေ္နသည။္ အဆို္ါအေလားအနက္ထမားရမည္႔ အမွမားသည ္၂၀၀၈ အေျခခ ံ

                                                           
9 ျ္ည္ေထမင္္ုုသမၼတျမန္မမာုုိႏင္ငံေတမ္၊ ဖပြဲ႕္ည္ားအုု္္ခ ၢိဳ္္္ုုံ အေျခခံ္္ေဒ (၂၀၀၈) ၊ အခန္ား ၄၊ ္ုုဒ္မ ၁၄၁ (ခ) ၊ ္ုုဒ္မ ၁၀၉ (ခ) 



 

္္ေဒကိ ု္တင္မတိဆ္က္သည့္ ကမလတပင္ ေ္မဒကတက္မႈာွႏင့္ ျ္္္တင္ေဝဖနမ္ႈမ မားခံခြဲရ့ေသမအခ က္ ျဖ္္သည။္ 

သို႔ရမတပင ္တ္္မေတမ္၏ ျ္ႆနမေ္ားေနသည္႔ အခပင့္ထူားရယမူႈသည ္က နရ္ွိေနဆြဲ္င္ျဖ္သ္ည္။ 

ထိသုို႔ တ္မ္ေတမ္ ကမကပယ္ေရားဦား္ီားခ ၢိဳ္္က တိကု္ရိကု္ခန္႔အ္္ေသမ တ္္မေတမ္သမား ကိယု္္မားလယွ ္ ၂၅ ရမ 

ခိုင္ာႏႈန္ားေၾကမင့္ အမ ၢိိဳားသမားလႊတေ္တမ္ကိယု္္မားလယွ္ေနရမ ္ု္ုေ္ါင္ား ၂၂၄ ေနရမအနက္ ေရပားေကမကတ္င္ 

ေျမွမကေ္သမ ကိုယ္္ မားလွယေ္နရမ ၁၆၈ သမ ရွိၿ္ီား၊ ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္ကိုယ္္ မားလယွ္ေနရမ ္ု္ုေ္ါင္ား ၄၄၀ အ 

နက္ ေရပားေကမကတ္ငေ္ျမွမက္ေသမ ကိယု္္မားလယွ္ေနရမ ၃၃၀ သမ ရွိသည္။10 က န္ရိွေသမ အမ ၢိိဳားသမား 

လႊတ္ေတမ္မွ ၅၆ ေနရမာွႏင္ ့ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္မ ွ၁၁၀ ေနရမကိ ုတ္မ္ေတမ္ကမကပယ္ေရားဦား္ီားခ ၢိဳ္္က ခန္႔အ္္တမ 

ဝန္ေ္ားသည။္11 

အေျခခံ္္ေဒတပင ္ ထိုျ္ဌမန္ားခ က္ရွေိနသ၍ ေရပားေကမက္္ပြဲမွတဆင့္ လႊတေ္တမ္တပင ္ အျ္ည့္အဝထငဟ္္္ေနရ 

မည့္ လထူု၏သေဘမထမားအသသံည ္ တ္မ္ေတမ္၏ လႊတ္ေတမ္ခပြဲတမ္ားေၾကမင့္ တိုားတတိ္ေနဦားမည္ျဖ္္သည။္ 

တ္ဖ္ကသ္တ ္ အာုိႏင္ရလဒ္မ မား ထပကေ္္ၚခြဲ့ေသမ ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ပြဲတပင ္ ထိကုိ ၥ္သည္ ျ္ႆနမမၾကံၢိဳခြဲ့ရ 

ေသမ္လည္ား ေနမငက္မလတပင ္အာုိႏင္ရ္ါတကီိ ုလမူ မား္ကုိုယ္္ မားမျ္ၢိဳေသမ အ္ိုားရဟ ုအမ မားက ထငမ္ွတေ္္ရန ္

အတပက္ ေနရမအနည္ားငယသ္မ အာႏိုင္ရေသမ္ါတ ီ သို႔မဟတု ္ ္ါတီမ မားက ေရပားေကမက္တင္ေျမွမကခ္ ံ မဟတု ္

သည့္ တ္မ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ္အ္အုဖပြဲ႔ာွႏင့္ မဟမမတိဖ္ပြဲ႔သည့္ အေျခအေနမ ၢိိဳားကိ ု ျဖ္ေ္္ၚေ္ာုိႏင္ေ္သည္။ 

ထိကုြဲ့သို႔ ျ္ႆနမမ ၢိိဳားရွသိည္ျဖ္္ေ္၊ မရွသိည္ျဖ္္ေ္ လႊတ္ေတမ္တပင္ားမ ွ တ္မ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ္ေနရမမ မား 

သည ္ဒီမိုကေရ္၏ီ မူမ မားာွႏင့္ ေျဖမင့္ေျဖမင့္ႀကီား ဆန္႔က ငေ္နေသမေၾကမင့္ ဖယရ္မွားရမည္ျဖ္သ္ည္။ 

ထိုျဖ္္္ ္္မ ၢိိဳား အျမြဲတမ္ား ျဖ္္ေနျခင္ား ရွိ၊ မရွိကိ ုအသမထမား၍ တ္္မေတမ္ကိယု္္မားလယွ္အ္ုအဖပြဲ႔ တည္ရွေိနမႈသည္ 

လႊတ္ေတမ္အတပင္ားရွိ ေရပားခ ယတ္ငေ္ျမမွက္ခာုိံႏင္ငံေရား္ါတမီ မား၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ မတွမ္ႈမ မားာွႏင့္ ္္ေဒအတည္ျ္ၢိဳ 

ရန္၊ ေကမ္မတီမ မားဖပြဲ႔္ည္ားရန၊္ သမၼတေရပားခ ယတ္င္ေျမွမက္ရန္၊ တ္မ္ေတမ္က ေထမကခ္ံမြဲ ေ္ားမည္မဟတု္ေသမ 

အေျခခံ္္ေဒျ္င္ဆင္ရန ္ ကိ ၥ္တို႔တပင ္ လိုအ္လ္မမည့္ အမ မား္ုေထမကခ္ံမႈမ မားအေ္ၚတပင ္ ဆကလ္ကသ္က ္

ေရမက္မႈရွိေနမည္ျဖ္သ္ည္။ အထကက္ေဖမ္ျ္ခြဲ႔ေသမ ကိ ၥ္ရ္တ္္ခ္ုုခ င္ားအတပက ္္ံုမွန္အမားျဖင့္ ေထမက္ခံမႈတပင ္

နည္ားေသမသတမ္ွတခ္ ကသ္မလိုအ္္သည္႔ လႊတ္ေတမ္္ံုမွနလ္ု္င္န္ား္္မ္ မားကြဲ႔သိုု႔မဟုတု္္ြဲ  အနည္ားဆံုားအမားျဖင့္ 

ေရပားခ ယတ္င္ေျမမွကခ္ကံိုယ္္ မားလယွ္္ုူ္ ါအမ မား္ုု၏ ေထမကခ္ံမႈ လိုအ္္မည္ျဖ္္သည။္ 

အေျခခံ္္ေဒ၏ အခ ၢိိဳ႕အ္ိုင္ားမ မားကိ ု ျ္ ငဆ္င္ရေတမ့မည့္ အခ ိန္မ ၢိိဳားတပင ္ တ္္မေတမ္အ္ုအဖပြဲ႔၏ ဒီမိုကေရ္သီ 

ဘမဝာွႏင္႔ ဆန္႔က င္ေနေသမ အေနအထမားသည ္အထင္ရွမားဆံုားျဖ္္သည။္ တ္္မေတမ္သည ္လႊတေ္တမ္တပင္ားရွ ိ၂၅ 

ရမခိုငာ္ႏႈန္ားေဝ္ရုယူထမားျခင္ားာွႏင့္ အေျခခံ္္ေဒျ္ငဆ္ငရ္န ္လႊတ္ေတမ္တပင္ားေထမက္ခမံႈ ၇၅ ရမခိုင္ာႏႈန္ား ေက မ္ရန ္

လိုအ္္ျခင္ားတို႔ေၾကမင့္ အေျခခံ္ ္ေဒ၏ အဓိကအခန္ားမ မားကို ျ္ငဆ္င္ေရားအေ္ၚတပင ္ ထိေရမက္ေသမ ဗတီို 

အမဏမကိ ုရရွထိမားသည္။ အေျခခံ္္ေဒ ျ္ငဆ္င္ေရားာွႏင့္ ္တသ္က္၍ ၂၀၀၈ အေျခခံ္္ေဒ အခန္ား (၁၂) တပင ္

“အေျခခံ္ ္ေဒျ္ငဆ္င္ရန္ ေရွားဦား္ပမ ျ္ ညေ္ထမင္္လုႊတ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ္္ ု္ုေ္ါင္ား၏ ၇၅ ရမခိုင္ာႏႈန္ားေက မ္ 

                                                           
10 ျ္ည္ေထမင္္ုုသမၼတျမန္မမာုုိႏင္ငံေတမ္၊ ဖပြဲ႕္ည္ားအုု္္ခ ၢိဳ္္္ုုံ အေျခခံ္္ေဒ (၂၀၀၈) ၊ အခန္ား ၄၊ ္ုုဒ္မ ၁၄၁ (က ာွႏင္႔ ခ) ၊ ္ုုဒ္မ ၁၀၉ (က ာွႏင္႔ ခ) 

11 ျ္ည္ေထမင္္ုုသမၼတျမန္မမာုုိႏင္ငံေတမ္၊ ဖပြဲ႕္ည္ားအုု္္ခ ၢိဳ္္္ုုံ အေျခခံ္္ေဒ (၂၀၀၈) ၊ အခန္ား ၄၊ ္ုုဒ္မ ၁၄၁ (ခ) ၊ ္ုုဒ္မ ၁၀၉ (ခ) 



 

ကေထမက္ခရံနာွ္ႏင့္ ထို႔ေနမကတ္ပင္ ျ္ညလ္ံုားကပ တဆ္ာႏၵခံယူ္ ပြဲတပင ္ မြဲေ္ား္ိုင္ခပင့္ရွသိူအေရအတပက၏္ ထက္ဝက္ 

ေက မ္က ေထမကခ္ံမသွမ ျ္ငဆ္ငခ္ပင့္ရွသိည”္ ဟေုဖၚျ္ ထမားသည။္12 တ္မ္ေတမ္အ္ိုားရက ေရားဆပြဲခြဲ့ၿ္ီား အျငင္ား 

္ပမားဖပယဆ္ာႏၵခံယူ္ ပြဲျဖင့္ အတည္ျ္ၢိဳထမားေသမ အေျခခံ္္ေဒ၏ အဓိကအခ ကက္ိ ု တ္မ္ေတမ္က ခပင့္မျ္ၢိဳ္ြဲျ္င္ 

ဆငရ္န ္ လံုားဝမျဖ္ာုိ္ႏင္ေ္။ ျ္ညသ္လူထူုာွႏင့္ ၎တို႔ေရပားခ ယတ္ငေ္ျမွမက္ေသမ လႊတ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ္မ မား 

အၾကမားတပင ္ အေျခခံ္္ေဒျ္ငဆ္င္ေရားကိ ု မညမ္ွ ္င ္ လိလုမားေထမကခ္ံေ္ကမမ ူ ေရပားခ ယတ္င္ေျမွမက္ခကံိယု္ 

္မားလယွ ္အေရအတပက္ျဖင့္ အေျခခံ္္ေဒကို ျ္ငဆ္င္ရန ္မျဖ္္ာုိႏင္ေ္။ 

တ္မ္ေတမ္ေခါင္ားေဆမင္ေဟမင္ားမ မားက ေရားဆပြဲခြဲ့ေသမ အေျခခံ္္ေဒတပင ္ ယင္ားကြဲသ့ို႔ ျ္ဌမန္ားခ ကမ္ ၢိိဳား ္ါဝင္ 

သည္မွမ အ့ံအမားသင့္္ရမမရွိေသမ္လည္ား တိငု္ားျ္ည္အတပက ္ ာႏိုင္ငေံရားဆံုားျဖတခ္ ကမ္ မားခ မတွ္ေသမေနရမတပင ္

တ္မ္ေတမ္က ဆကလ္က္အျမ္တ္ပယဆ္ု္က္ိုငထ္မားမႈေၾကမင့္ လႊတေ္တမ္တပင္ားရွ ိ တ္္မေတမ္၏ ဗီတိအုမဏမ 

သည္ ေရရညွတ္ပင ္ ္ိုားရိမ္္ရမျဖ္လ္မသည္။ ထိုအခ ကသ္ည ္ တ္္မေတမ္၏ ာုိႏင္ငံေရားအခန္ားက႑ကို ေဖမ္ျ္ 

ထမားေသမ အေျခခံ္္ေဒ ္ုုဒ္မ (၆) ္ါ အေျခခံမူမ မားာွႏင့္ ကိကုည္သီည္ဟဆုိေုသမ္လည္ား ထိုအခန္ားာွႏင့္ အလမား 

တူျ္ဌမန္ားခ က္မ မားသည ္ ဒီမိကုေရ္ီ၏အေျခခံမမူ မားာွႏင့္ ဆန္႔က င္ေနၿ္ီား ေခတ္မေီသမ၊ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား ္ါဝင ္

ေသမ ဒီမိကုေရ္ီ္န္္ျဖ္္လမရန ္အသပင္ကူားေျ္မင္ားေနမႈကိလုည္ား ထိခိကုေ္္သည္။13 

သို႔ျဖ္္၍ ကိယု္္မားလယွ ္၁၀၀ ရမခိုငာ္ႏႈန္ား္လံုားကို ျ္ညသ္လူထူကု ေရပားခ ယတ္ငေ္ျမွမက္ေသမ ္ိုမို၍ ဒီမိုကေရ္ ီ

နည္ားက သည့္ လႊတ္ေတမ္ဖပြဲ႔္ည္ား္ံု ျဖ္လ္မေ္ရန ္အသပငက္ူားေျ္မင္ားမႈသည္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ဒီမိုကေရ္တီိုားတက္ 

ေျ္မင္ားလြဲမႈတပင ္ သဘမဝက ေသမ ေနမကတ္ဆင့္ျဖ္္သညဟ္ ု ANFREL က ယံုၾကညသ္ည္။ ကေံကမင္ားေသမ 

အခ က္မမွ တခ ိနက္ လႊတေ္တမ္တပင ္္္တ္္္၏ အ္ုအဖပြဲ႔ ရွိခြဲ့ေသမ္လည္ား ကိယု္္ိငု္ဒီမိကုေရ္ီ ျဖ္ထ္ပန္ားမႈရလဒ္ 

မ မားကိ ု ္ု္ည္ားာုိႏင္ခြဲ့ၿ္ီား လူထကုိ ု ္ိုမိုကိယု္္မားျ္ၢိဳေသမ လႊတေ္တမ္အျဖ္္သို႔ အသပငက္ူားေျ္မင္ားာုိႏင္ခြဲ့ေသမ အင္ဒိ ု

နီားရွမားကြဲသ့ို႔ေသမ တိုင္ားျ္ညမ္ မား၏ နမူနမကို ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနာွႏင့္ ေလ့လမသင္ယာုိူႏင္ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ ထိုနမူနမကိ ု

သငခ္န္ား္မယူျခင္ားသည္ ျမန္မမာုိႏင္ငံအတပက ္အျ္ည့္အဝေရပားခ ယတ္င္ေျမမွကခ္ံလႊတ္ေတမ္ာွႏင့္ အရ္္ဖက ္အ္ိုားရ 

ျဖ္္လမေရားသို႔ ဦားတညေ္သမ အေရားႀကီားသည့္အဆင့္ ျဖ္္လမိ့္မည။္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲဆိငု္ရမ္္ေဒ္ါ အျခမားျ္ဌမန္ားခ က္အခ ိၢိဳ႕သည ္အျငင္ား္ပမားဖပယ္ရမျဖ္္ေၾကမင္ား ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္ 

္ပြဲတပင ္သကေ္သျ္ ခြဲ့ေသမေၾကမင့္ အနမဂတက္မလတပင္ ျ္ၢိဳျ္ငေ္ျ္မင္ားလြဲေရားအတပက္ ေလလ့မသံုားသ္္ရန ္လိုအ္္ 

သည္။ အေျခခံ္ ္ေဒ ္ုဒ္မ ၅၉ သည ္ သမၼတာွႏင့္ ဒုတိယသမၼတမ မား၏ အရည္အခ င္ားသတ္မတွ္ခ က္မ မားာွႏင့္ 

သက္ဆိငုသ္ည္။ အထူားသျဖင့္ ၎္ုဒ္မ ၅၉ (္) သည ္NLD ္ါတီေခါင္ားေဆမင္ ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကည္အမား သမူ 

၏ ္ါတီေသမင္ၿ္ိၢိဳကမ္ားၿ္ိၢိဳအာုိႏင္ရေသမ္လည္ား သမၼတမျဖ္ာုိ္ႏင္ေ္ရန ္ ္တိ္္ငတ္မားဆီားထမားသည့္ အခ က္ေၾကမင့္ 

အျငင္ား္ပမားဖပယရ္မျဖ္ေ္ၾကမင္ား ထငရ္ွမားသည္။ ၎္ုဒ္မ ၅၉ (္) တပင ္ သမၼတသည ္ “၎ကိယုတ္ိုင္ျဖ္္ေ္၊ 

မိဘတ္ဦ္ားကျဖ္ေ္္၊ အိမ္ေထမင္ဖကတ္္ဦ္ားကျဖ္္ေ္၊ သမားသမီားမ မားာွႏင့္ ၎တို႔၏ အိမ္ေထမင္ဖက ္ တ္ဦ္ား 

ဦားကျဖ္္ေ္ ျ္ည္္ာုိႏင္ငံတ္္ခကုိ ုသ ၥ္မခံရန ္တမဝန္ရွိျခင္ား (သို႔) သ ၥ္မခံျခင္ား (သို႔) ျ္ည္္ာုိႏင္ငံသမား ခံယထူမားျခင္ား 

                                                           
12   ၎ - အခန္ား ၁၂ “အေျခခံ္္ေဒျ္င္ဆင္ျခင္ား” ၊ ္ုုဒ္မ ၄၃၆ (က)။ 
13 ျ္ည္ေထမင္္ုု၏ အ္္္တ္ုုိက္္ီားတည္ခ က္မ မားမွမ (္) ာုုိႏင္ငံေတမ္၏ အမ ိၢိဳားသမားာုုိႏင္ငံေရား္ီားေဆမင္မႈအခန္ားက႑တပင္ တ္္မေတမ္က 

္ါဝင္ထမ္ားေဆမင္ာုုိႏင္ေရား၊ အေျခခံ္္ေဒ အခန္ား၁ အေျခခံမူမ မား၊ ္ုုဒ္မ ၆ (္)။  



 

မရွိေ္ရ။14 ၎တို႔သည ္ ာႏိုင္ငံျခမားအ္ိုားရတ္ခ္ုထမံ ွ ရ္ိုင္ခပင့္ာႏွင့္ အခပင့္အေရားမ မားကိ ု ခံ္မားရန ္ အၾကံၢိဳားဝငသ္မူ မား 

(သို႔) ျ္ည္္ာုိႏင္ငံသမားမ မား မျဖ္္ေ္ရ” ဟ ု ေဖၚျ္ထမားသည။္ ၎တပင ္ သင့္ေလွ မ္မွနက္န္ေသမ က ိၢိဳားေၾကမင္ား 

ေဖမ္ျ္ခ က္မဟုတု္ျခင္ားေၾကမင့္ ယင္ား္ုဒမ္သည ္ ၿဗိတသိွ ာုိႏင္ငံသမားျဖ္္ေသမ သမားာွႏ္္ဦား၏ မိခင္ျဖ္သ္ူ ေဒၚေအမင ္

ဆန္ား္ုၾကည္အမား သမၼတရမထူားမရေအမင ္ ္ိတ္္ ငတ္မားဆီားရန ္ အထူားတလည ္ ရည္ရပယ္ေရားဆပြဲထမားျခင္ားျဖ္ ္

သည္ဟ ုအကြဲခတ္ေလလ့မသ ူအမ မား္ကု သေဘမတသူတ္မတွထ္မားၾကသည္။ 

ေရပားေကမက္္ပြဲ မတိငု္မီအခ ိန္ာွႏင့္ က ငာ္း္ၿ္ီားခ ိန ္ ာႏွ္္ခု္လံုားတပင ္ NLD ္ါတီဝင္မ မားက ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကည ္

သမၼတရမထူားကိ ုရယူာုိႏင္ခပင့္ရွိရန္အတပက ္္ုဒ္မ ၅၉ (္) ကိ ု္ထမတပင္ ျ္ငဆ္င္ရန၊္ ထို႔ေနမက္တပင ္ဆိုငာ္းငံထ့မားရန္ 

ႀကိၢိဳား္မားခြဲ့ၾကသည။္15 သမၼတေကမင္ားတ္ဦ္ား ျဖ္္ေ္မည့္ ေခါင္ားေဆမငမ္ႈ အရညအ္ေသပားာွႏင့္ သကဆ္ိုင္ျခင္ားမရွဘိြဲ 

္ုဂ ိၢိဳလေ္ရား္္္မတွထ္မားေသမ ယင္ားကြဲသ့ို႔ ္မ္ုိဒ္ကိ ုဖယ္ရွမားျခင္ားသည ္ ႀကိၢိဳကာ္ႏွ္သ္ကသ္ကူိ ုေရပားခ ယရ္န ္လထူု၏ 

လပတ္လ္္ခပင့္ကိ ု တိုားျမငွ့္ေ္ားၿ္ီား အေျခခံ္္ေဒ၏ တရမားမွ တမႈာွႏင့္ ဘက္မလိကု္မႈတို႔အေ္ၚ လထူု၏ ယံုၾကည ္

္ိတခ္ မႈကို ျမွင့္တငေ္္ားမည္ျဖ္သ္ည။္ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနာွႏင့္ ေနမကထ္္္ ေလလ့မဆန္ား္္္ရမည့္ ကိ ၥ္တ္ခ္ုမွမ လႊတ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ္မ မားအတပက ္

မြဲဆာႏၵနယ္မ မားကိ ု မညသ္ို႔္ိုင္ားျခမားသတမ္ွတသ္ညဟ္ူေသမ အခ က္ျဖ္္ၿ္ီား တ္န္ည္ားအမားျဖင့္ ဆိုရလွ င ္ လူဦားေရ 

္မမဏမ မား္ပမကပမျခမားေသမ ၿမိၢိဳ႕နယ္မ မားက ျ္ည္သူ႔လႊတေ္တမ္ (ေအမကလ္ႊတေ္တမ္) တပင ္တန္ားတညူီမွ  ကိယု္ 

္မားျ္ၢိဳခပင့္ရရွိျခင္ားာွႏင့္ အမ ၢိိဳားသမားလႊတေ္တမ္ (အထက္လႊတေ္တမ္) တပင္ ျ္ည္နယ္ာွႏင့္ တိငု္ားေဒသႀကီားမ မားကိ ု

တန္ားတညူီမွ  ကိယု္္မားျ္ၢိဳခပင့္ေ္ားထမားျခင္ားတို႔၏ လကေ္တပ႔အက ိၢိဳားသက္ေရမက္မႈကိဆုိလုိသုည။္16 တနည္ားအမား 

ျဖင့္လည္ား ျမန္မမလထူသုည ္၎တို႔ကိယုတ္ိုင္အတပက ္ဆံုားျဖတ္ရန ္လပတလ္္ခ္ပင့္ရွိေသမ ာႏိုင္ငေံရားဆံုားျဖတ္ခ က္ 

တ္္ခု ျဖ္္သည။္ သို႔ရမတပင ္ လႊတ္ေတမ္ (အထူားသျဖင့္ ျ္ညသ္ူ႔လႊတ္ေတမ္) ္န္္အတပင္ား ဖပြဲ႔္ည္ားထမားေသမ 

ဟနခ္ ကမ္ညမီႈကိ ု အနမဂတတ္ပင္ ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲာုိႏင္ရန ္ အလမားအလမအတပက ္ လမ္ားေၾကမင္ားမ မားကိ ု အနည္ား 

ဆံုားေလလ့မရမွေဖပထမားသင့္သညဟ္ ု ANFREL က ယံုၾကညသ္ည။္ ကိယု္္မားလယွ္ေနရမတ္ခ္ု္ီ၏ ကိယု္္မားျ္ၢိဳမႈ 

အခ ၢိိဳား ႀကီား္ပမဟနခ္ ကမ္ညီျခင္ား (ကိုုယ္္မားလယွ္ေနရမတ္္ေနရမ အတပက ္ မြဲဆာႏၵရွင္ အေရအတပက)္ ကို ျဖ္ ္

ေ္ၚေ္ေသမ မြဲဆာႏၵနယ ္နယ္နမိိတသ္တ္မတွ္မႈ္ န္္မ မားသည ္အျခမားတိငု္ားျ္ည္မ မား္ပမတပင္ ျ္ႆနမရွိေနျခင္ားမွမ 

ထငရ္ွမားေသမေၾကမင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနာႏွင့္ အနမဂတ္တပင ္ထိကုြဲ့သို႔ျ္ႆနမမ မားအမား ေရွမင္ရွမားသညက္ိ ုANFREL 

က ျမင္ေတပ႔လို္ ါသည။္ အကယ္၍ မြဲဆာႏၵနယာွ္ႏင့္ ကိယု္္မားလယွတ္္ဦ္ား္ကီ ကိယု္္မားျ္ၢိဳေသမ မြဲဆာႏၵရွင္အေရ 

အတပက္ာွႏင့္္တသ္က၍္ မွ တေသမ ခပြဲေဝသတမ္တွ္မႈမ ၢိိဳားကိ ု သေဘမတလူကခ္ံၾကမညဆ္ို္ါက ယင္ားကြဲသ့ို႔ျ္ၢိဳျ္င္ 

ေျ္မင္ားလြဲမႈမ ၢိိဳားက လႊတ္ေတမ္္န္္အတပင္ားတပင ္ရွိၿ္ီားသမားမွ တမႈကိ ု္ ိုမိုခိုငမ္မအမားေကမင္ားေ္လမိ့္မည ္ဟ ုANFREL 

က ယံုၾကညသ္ည္။ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ဒီမိုကေရ္ ီအသပငက္ူားေျ္မင္ားမႈတပင ္ ခ ီားက ွဴားဂုဏ္ျ္ၢိဳထိကုသ္ည့္ အရွိန္အဟုန ္ ရရွိေနေသမေၾကမင့္ 

ယခင္က အု္္ခ ၢိဳ္္ခြဲေ့သမ တ္္မေတမ္အ္ိုားရက ေရားဆပြဲခြဲ့သည့္ အေျခခံ္္ေဒာႏွင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ ္္ေဒ 

                                                           
14 ျ္ည္ေထမင္္ုုသမၼတျမန္မမာုုိႏင္ငံေတမ္၊ ဖပြဲ႕ ္ည္ားအုု္္ခ ၢိဳ္္္ုုံ အေျခခံ္္ေဒ (၂၀၀၈) ၊ အခန္ား ၃၊ “သမၼတာွႏင္႔ ဒုုတိယသမၼတမ မား” ္ုုဒ္မ ၅၉ (္) ၊  
15 ၎ 
16 ျ္ည္ေထမင္္ု သမၼတ ျမန္မမာုိႏင္ငံ အေျခခံ္္ေဒ (၂၀၀၈) အခန္ား (၄) “လႊတ္ေတမ္” ္ုဒ္မ ၁၀၉ (က) ာွႏင့္ ၁၄၁ (ခ) 



 

မ မားတပင ္ ျ္ႆနမမ မား္ပမရွိေနၿ္ီား အေရားႀကီားေသမ ဒီမိုကေရ္ီ္ ံာႏႈန္ားမ မားာွႏင့္ လပြဲေခ မ္ေနျခင္ားကိ ုအလပယ္တက ူေမ့ 

ေ္ မကထ္မားာုိႏင္သည္။ ANFREL အေနာႏွင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ႀကီားမမားေသမ ဒီမိုကေရ္ီအလမားအလမကိ ုယံုၾကညမ္ႈ 

ရွိသည။္ ထို႔အျ္င္ ျမနမ္မာုိႏင္ငံ၏ ဒီမိကုေရ္ီအျ္ည့္အဝထပန္ားကမားေရား ကတကိဝတက္ို ျ္ည့္မီေ္ရန္အတပက္ 

ဒီမိုကေရ္မီူမ မားာွႏင့္ ျမန္မမလူထ၏ုေမွ မ္လင့္ခ ကဆ္ာႏၵမ မားကို ေကမင္ား္ပမထငဟ္္သ္ည့္ အေျခခံ္္ေဒာွႏင့္ 

ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ ္ေဒမ မား ျဖ္္ေ္ၚလမေ္ရန ္ အမားလံုား္ါဝင္မႈရွိေသမ၊ ာႏိုုင္ငသံမားမ မားဦားေဆမငေ္သမ လု္ ္ငန္ား္္မ္ွ 

တဆင့္ ေလလ့မသံုားသ္၍္ ျ္ငဆ္ငေ္ရားဆပြဲရန ္လိုအ္သ္ညဟ္ုလည္ား ANFREL က ယံုၾကညသ္ည္။ 

ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ န္ ္- ျမနမ္မာုိႏငင္မံ ွၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲမ မားကို ျ္ည္ေထမင္္ ုျမနမ္မာုိႏင္င ံ ာုိႏင္ငံေရား္ါတီမ မားမတွ္္ံုတင္ျခင္ား္္ေဒတပင ္ “လႊတ ္
ေတမ္သကတ္မ္ားတ္ခ္ုအတပင္ား မညသ္ည့္မြဲဆာႏၵနယ္တပင္မဆိ ု ေရပားေကမက္္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္ားမႈေၾကမင့္ျဖ္္ေ္၊ ာုုႏတ္ထပက္ 
ျခင္ား၊ ကပယလ္ပန္ျခင္ား၊ တမဝန္ၿ္ီားဆံုားျခင္ားေၾကမင့္ျဖ္္ေ္၊ လႊတေ္တမ္ကိုယ္္ မားလယွတ္မဝန္မ ွ ရုတသ္မိ္ားျခင္ား 
ေၾကမင့္ျဖ္္ေ္ လ္္လ္သ္ပမားေသမ မြဲဆာႏၵနယမ္ မားအတပက ္ ္္ေဒာွႏင့္အည ီ အခ ိန္အ္ိုငာ္းအျခမားအလိကု္ ေကမ ္
မရွငက္ သတ္မတွက္ င္ား္ေ္ားေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မား” ဟ ုအဓိ ၸ္ါယ္ဖပင့္ဆိထုမားသည္။17 

၂၀၁၆ ဇပန္လ ၈ ရကတ္ပင ္ သမၼတဦားထငေ္က မ္က ျ္ညသ္ူ႔လႊတ္ေတမ္၊ အမ ၢိိဳားသမားလႊတေ္တမ္၊ ျ္ညန္ယာွ္ႏင့္ 

တိုင္ားေဒသႀကီားလႊတ္ေတမ္မ မား၏ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ ္္ေဒမ မားတပင ္ လႊတေ္တမ္ကိယု္္မားလယွ ္ လ္လ္္္ေန 

ရမမ မား ျဖည့္တင္ားျခင္ားာွႏင့္ သကဆ္ိုငသ္ည့္ ျ္ဌမန္ားခ က္မ မားကို ျ္ငဆ္ငသ္ည့္ ္္ေဒၾကမ္ားသံုားခကုိ ု လက္မတွ ္

ေရားထိုားခြဲသ့ည္။ ၎တို႔သည ္္္ေဒတ္ခ္ု္ီအတပက္ ေလားႀကမိ္ေျမမက္ ျ္င္ဆင္ခ က္္္ေဒမ မားျဖ္္ၿ္ီား တ္္ခု္ ီတိငု္ား 

တပင ္ ၎တို႔ာွႏင္႔ဆငတ္ေူသမ ္ုဒ္မ ၈၉  ရိွေနရမ ထို္ ုဒ္မ၌ ရိုားရွင္ား္ပမ ေဖမ္ျ္ထမားသည္မွမ “လႊတ္ေတမ္တပင္ 

မညသ္ည့္အေၾကမင္ားရင္ားေၾကမင့္မဆိ ု ကိယု္္မားလယွ္ေနရမ လ္လ္္သ္ပမား္ါက ္္ေဒာွႏင့္အည ီ ၾကမားျဖတ္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား က င္ား္ာုိႏင္သည”္ ဟုျဖ္သ္ည္။ ျ္ငဆ္ငခ္ ကမ္ မားတပင ္ လ္လ္္ေ္နရမ ျဖည့္တင္ားျခင္ားာွႏင့္ 

္တသ္က္၍ ္ိုမိုတကိ ္ပမ ျဖည့္္ပကထ္မားသည္။ သမဓကအမားျဖင့္ ေလားႀကိမေ္ျမမက္ ျ္ ငဆ္ငခ္ က္္္ေဒ ္ုဒ္မ ၈၉ 

(က) တပင ္ လ္လ္္သ္ပမားေသမအခ ိနတ္ပင ္ က န္ရိွေသမ လႊတေ္တမ္သကတ္မ္ားအေ္ၚ အေျခခံ၍ ၾကမားျဖတ ္

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားမက င္ား္မ ီအခ ိန္ကမလကိ ုရွင္ားလင္ား္ပမ ေဖမ္ျ္ ထမားျခင္ားျဖ္သ္ည္။18 

ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသူမ မားသည ္ ၂၀၂၀ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားမတိငု္မီ ေရပားေကမက္္ပြဲလု္င္န္ား္္ ္ အမားေကမင္ားေ္ 

ရမည္ဟေူသမ UEC ၏ ခိုုင္မမေသမ သာႏၷိဌမနက္ို ု မတွ္တမ္ားတငထ္မား္ါသည။္ ယခင္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားမ ွအၾကံ 

ျ္ၢိဳခ က္မ မားအနက ္ UEC ၏ လု္္္ိငု္ခပင့္အမဏမအတပင္ား၌ရွိေသမ အၾကံျ္ၢိဳခ က္မ မားကိ ု လုု္ ္ေဆမင္ၿ္ီားျဖ္သ္ည။္ 

အဓိကအက ၢိိဳားရလဒ္မွမ ္္ေဒ္ိုုင္ားာွႏင္႔ ညႊန္ၾကမားခ က္္ိုငု္ားဆိငု္ရမ အဓိကမ ူငါားခကုို ျ္နလ္ည္သံုားသ္္ျခင္ားာွႏင့္ ျမန္မမ 

                                                           
17  ာုိႏင္ငံေရား္ါတီမ မား မွတ္္ုံတင္ျခင္ား ္္ေဒ ္ုဒ္မ (၂) အခန္ား (၁) 
18   ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ေရႊားေကမက္ ပ္ြဲ ္ ္ေဒ ေလားႀကိမ္ေျမမက္ ျ္င္ဆင္ျခင္ား ္ ္ေဒ၊ ္ ္ေဒအမွတ္ ၃၀/၂၀၁၆ ။ ၂၀၁၆ ဇပန္လ ၈ ရက္တပင္ ထုတ္ျ္န္သည္။ 

အမ ၢိဳိားသမားလႊတ္ေတမ္၊ ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္၊ ျ္ည္နယ္ာွႏင့္ တိုင္ားေဒသႀကီားလႊတ္ေတမ္ ေရပားေကမက္ ပ္ြ္ဲ ္ေဒမ မားတပင္ ္ုဒ္မ ၈၉ ကိ ု ျ္င္ဆင္သည့္ 

ေလားႀကိမ္ေျမမက္ ျ္င္ဆင္ျခင္ား္္ေဒ နမူနမ 



 

ာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနာွႏင့္ကိကုည္ီေသမ မူအခ ၢိိဳ႕ကိကု င့္သံုားရန ္အမားလံုုားသေဘမတညူီမႈရယာုုိူႏင္ေရားကို ုလုု္ေ္ဆမင ္

ေနျခင္ားတို႔ျဖ္္သည။္ 

ဧၿ္ီလ ၁ ရက ္ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲသည ္မြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ား၊ မြဲေ္ားျခင္ား လု္ထ္ံုားလု္္နည္ား၊ မြဲေရတပက္ျခင္ားာႏွင့္ 

္ု္ည္ားျခင္ား လု္ထ္ံုားလု္န္ည္ားမ မား တိုားတက္ေ္ရနာွ္ႏင့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔ တ္တ္ပင္ားမြဲရံုမ မားတပင ္မြဲေရတပကရ္မတပင္ 

္ပင့္လင္ားျမင္သမမႈ တိုားတက္ေ္ရန ္ညႊန္ၾကမားခ က္မ မားထုတု္၍ UEC က ္္ေဒျ္ ၢိဳ္ရမ မလိုေသမ ေျ္မင္ားလြဲမႈမ မား 

ျ္ၢိဳလု္္ခြဲ့ျခင္ား ေ္ၚလပင္္ ါသည။္ UEC သည ္၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲဆိငုရ္မ မြဲရံုမွွဴား၊ ဒုုတိယမြဲရံုမွွဴား၊ မြဲရံု အဖပြဲ႕ 

ဝင္မ မားလက္္ပြဲကိ ု ထုတေ္ဝခြဲ့ရမ မြဲရံုတမဝန္ရွသိူမ မားသမမက္ြဲ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလလ့မသူမ မားာွႏင့္ ္ါတကီိုယ္္ မား 

လယွ္မ မား အတပက္္ါ လပန္္ ပမအသံုားဝင္ခြဲသ့ည္ကိ ုေတပ႔ရွိရသည။္ 

အဆို္ါေအမင္ျမငမ္ႈရေသမ္လည္ား ျမန္မမာုိႏင္ငံသည္ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိငု္ရမျ္ၢိဳျ္ငေ္ျ္မင္ားလြဲမႈမ မား ္ိုုမိုုျ္ၢိဳလုု္ာုုိ္ႏင္ရန ္

ာႏွင့္ ဒီမိကုေရ္ီနည္ားက ေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား္ိုုမိုုျဖ္လ္မေ္ရန ္လံုုေလမက္ေသမ ္္ေဒ္ိုင္ားဆိုငု္ရမ မူေဘမငက္ို 

ဖနတ္ီားရန ္ လိုအ္္ေနေသားသည္။ အျ္ည့္အဝ ေရပားခ ယတ္င္ေျမွမက္ခလံႊတ္ေတမ္ကိုဖနတ္ီားရန ္ လႊတေ္တမ္ 

ကိယု္္မားလယွ္မ မား ေရပားခ ယတ္င္ေျမွမက္ျခင္ားာွႏင့္္တသ္ကသ္ည့္ ျ္ဌမန္ားခ ကမ္ မား ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲေရားသည ္ လို 

အ္္ေသမ အေျခခံက သည့္ ဒီမိကုေရ္နီည္ားက ေဆမငရ္ပက္ခ က္ျဖ္္ေၾကမင္ားကိ ုထ္္မသံတိေ္ားရန္မွမ ကၽပာ္ုုႏ္္တိုု႔ 

အတပက ္ အေရားႀကီားသည။္ မညသ္ို႔ေသမသူမ မားသည ္ ာႏိုင္ငသံမားမ မားျဖ္္ေၾကမငာ္း အဓိ ၸ္ါယ္ဖပင့္ဆိုရနာွ္ႏင့္ မ မားျ္မား 

လွေသမ တိုင္ားရင္ားသမားလူမ ၢိိဳား္ုမြဲဆာႏၵရွင္မ မားာွႏင့္ ကိယု္္မားလယွေ္လမင္ားမ မား၏ မြဲေ္ားခပင့္ဆံုားရံႈားမႈကို ေရွမင္ရွမားာုိႏင ္

ေရားအတပက ္အမားလံုားအေ္ၚ မွ တေသမ္ံာႏႈန္ားကိ ုက င့္သံုားာုိႏင္ေအမင ္ထိေုဆမင္ရပက္ခ က္အမား လု္ေ္ဆမင္ရနလ္ို 

အ္္သည။္ 

၂၀၁၀ ာႏွင့္ ၂၀၁၅ ကြဲ့သို႔္င ္ ၂၀၁၇ ဧၿ္ီလ ၁ ရကတ္ပင ္လႊတေ္တမ္သံုားရ္္အတပက ္လ္လ္္သ္ပမားေသမ မြဲဆာႏၵ 

နယမ္ မားမ ွကိုယ္္ မားလွယမ္ မားကို ေရပားခ ယ္ရန ္မြဲအမ မားဆံုားရသ ူအာုိႏင္ရေသမ္န္ ္ (FPTP) ကိ ုအသံုားျ္ၢိဳခြဲ့သည။္ 

ျ္ည္ေထမင္္ုအဆင့္လႊတ္ေတမ္တပင ္ အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ (အထကလ္ႊတေ္တမ္) ာွႏင့္ ျ္ညသ္ူ႔လႊတ္ေတမ္ 

(ေအမကလ္ႊတ္ေတမ္) ာႏွ္္ရ္္္ ါဝင္ၿ္ီား ေဒသအဆင့္ လႊတေ္တမ္မ မားမွမ ျ္ညန္ယ္ာွႏင့္ တိုင္ားေဒသႀကီားတ္ခ္ု္တီပင ္

ရွိသည။္ 

အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္တပင္ ျ္ ညန္ယ္ာွႏင့္ တိငု္ားေဒသႀကီားအမားလံုားမ ွကိယု္္မားလယွ ္၁၂ ဦား္ ီအညီအမွ  ကိယု္္မား 

ျ္ၢိဳ္ါဝင္ကမ ္ု္ုေ္ါင္ား ကိယု္္မားလယွ ္ ၁၆၈ ဦားျဖင့္ ဖပြဲ႔္ည္ားထမားသည။္ ျ္ည္နယ္ာွႏင့္ တိုင္ားေဒသႀကီားတ္ခ္ု္တီပင ္

အမ ၢိိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ ကိယု္္မားလယွ္ေနရမအတပက ္မြဲဆာႏၵနယ္မ မားကိ ုသကဆ္ိုငရ္မ ျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကီား၏ 

ၿမိၢိဳ႕နယ္မ မားအေ္ၚ အေျခခံ၍ ဦား္ပမဆံုားျဖတသ္ည္။ သို႔ရမတပင ္ၿမိၢိဳ႕ နယ ္၁၂ ခုထက္္ိုေသမ သို႔မဟတု္ ေလ မ့ေသမ 

ျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကီားမ မားအတပက ္ မြဲဆာႏၵနယ ္ ၁၂ ခု ေသခ မေ္ရန ္ လူဦားေရကိုလိကု္၍ ေသားငယေ္သမၿမိၢိဳ႕ 

မ မားကိ ုေ္ါင္ားျခင္ား၊ ႀကီားေသမၿမိၢိဳ႕ မ မားကိ ုခပြဲျခင္ားတို႔ကိ ုUEC က ေဆမင္ရပက္ေ္ားသည္။ သမဓကအမားျဖင့္ ၿမိၢိဳ႕နယ ္၁၂ 

ခု မျ္ည့္ေသမ ျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကာီးတပင ္အႀကီားဆံုားၿမိၢိဳ႕ မ မားကိ ုUEC က မြဲဆာႏၵနယ ္၂ ခုု  ခပြဲျခမ္ားေ္ားရသည။္ 

ၿမိ႕နယ ္ ၁၂ ခထုက္္ိုေသမ အျခမားျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကာီးမ မားတပင္မ ူ မြဲဆာႏၵနယ ္ ၁၂ ခုျဖ္္ေ္ရန္အတပက ္

ေသားငယေ္သမၿမိၢိဳ႕မ မားကိ ုမြဲဆာႏၵနယတ္္္ခုအျဖ္္ ေ္ါင္ား္ည္ားေ္ားရသည္။ 



 

ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္တပင္မ ူၿမိၢိဳ႕နယ္ေ္ါင္ား ၃၃၀ အေ္ၚ အေျခခံ၍ ေရပားခ ယတ္ငေ္ျမွမကခ္ ံလႊတ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ ္

၃၃၀ ကို ခပင့္ျ္ၢိဳထမားရမ ျ္ည္နယ္ာွႏင့္ တိုင္ားေဒသႀကီားမ မားအၾကမား အေရအတပကတ္ူညရီန ္ မလိုုအ္ေ္သမေၾကမင့္ 

အထကက္ကြဲ႔သိုု႔ ခ ိန္ညွေိ္ားရန ္မလိုအ္္ေ္။ ထို႔အတပက ္ရွမ္ားျ္ညန္ယ္ကြဲသ့ို႔ ျ္ညန္ယ္ႀကီားမ မားသည ္အိမ္နီားခ င္ား 

ျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကီားမ မားထက ္ ၿမိၢိဳ႕နယ္္ ိုမ မားေသမေၾကမင့္ လႊတ္ေတမ္သိုု႔ ကိယု္္မားလယွ ္အေရအတပက ္္ို၍ 

လႊတ္ာုိႏင္မည္ျဖ္သ္ည္။ အေျခခံ္္ေဒ ္ုဒ္မ ၁၀၉ တပင ္“ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္သည ္ကိယု္္မားလယွ ္အေရအတပက ္

အမ မားဆံုား ၄၄၀ အထိ ဖပြဲ႔္ည္ားခပင့္ရွသိည ္ (က) ၿမိၢိဳ႕နယ္ကို ု အေျခခံ၍လည္ားေကမင္ား၊ လူ္ီားေရကို ု အေျခခံ၍ 

လည္ားေကမင္ား၊  ၿမိၢိဳ႕နယ္ ၃၃၀ ထက္္ိုလုမ္ါက အသ္ဖ္ပြဲ႕္ည္ားသည္႔ၿမိၢိဳ႕နယက္ိ ု နယေ္ျမ တဆကတ္္္္ 

တည္ားျဖ္္ေသမ သင္႔ေလ မ္သည္႔ ၿမိၢိဳ႕နယတ္္ခ္ုုခုာွုႏင့္ ္ူားေ္ါင္ား၍လည္ားေကမင္ား၊ ္္ေဒာွႏင့္အည ီ မြဲဆာႏၵနယ္ 

သတ္မတွ္၍ ေရပားေကမကတ္ငေ္ျမွမကသ္ည္႔ ၃၃၀ ထက ္ မ္ိေုသမ ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ကိုယု္္မားလယွ္မ မား (ခ) 

တ္မ္ေတမ္ကမကပယ္ေရားဦား္ီားခ ၢိဳ္္က ္္ေဒာွႏင့္အည ီအမည္္ မရင္ားတငသ္ပင္ားသည္႔ ၁၁၀ ္ီားထကမ္္ိုုေသမ တ္မ္ 

ေတမ္သမား ျ္ညသ္ူ႔လႊတ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ္မ မား” ဟ ုျ္ဌမန္ားထမားသည္။19 

ျ္ည္နယ္ာွႏင့္ တိငု္ားေဒသႀကီားအဆင့္တပင္ လႊတေ္တမ္တ္္ခု္ ီ၏ ကိယု္္ မားလယွ္အေရအတပကက္ိ ု အေၾကမင္ားအ 

ခ က္အေတမ္မ မားမ မားအေ္ၚ အေျခခံ၍ဆံုားျဖတသ္ည။္ ကိုယ္္ မားလယွ္အေရအတပက္အမ မားဆံုုားသည ္ သကဆ္ိုင ္

ရမျ္ညန္ယ္ာွႏင့္ တိုင္ားေဒသႀကီားအတပင္ားရွိ ၿမိၢိဳ႕နယ္အေရအတပက္အေ္ၚတပင ္အေျခခံ၍ ရိုားရွင္ား္ပမ တပက္ခ က္ျခင္ား 

ျဖ္္ၿ္ီား ၿမိၢိဳ႕နယ္တ္ခ္ု္တီပင ္မြဲဆာႏၵနယ္ာွႏ္္ခု္ ီခပြဲထမားၿ္ီား မြဲအမ မားဆံုားရသ ူအာႏိုင္ရေသမ ္န္္ျဖင့္ ေရပားခ ယသ္ည္။ 

ျ္ည္ေထမင္္ုအဆင့္မွမကြဲ့သို႔္င ္ ေရပားခ ယတ္င္ေျမမွကခ္ ံ ကိယု္္မားလယွ္အေရအတပက္၏ ေလား္ံုတ္္္ ံုာႏွင့္ ညီမွ  

ေသမ တ္မ္ေတမ္သမားကိယု္္မားလယွမ္ မားကိ ု တ္္မေတမ္ကမကပယေ္ရားဦား္ီားခ ၢိဳ္္က ခန္႔အ္္ျခင္ားအမားျဖင့္ တ္္မ 

ေတမ္က ခပြဲတမ္ားေဝ္ရုယထူမားရမ ေဒသအဆင့္ လႊတ္ေတမ္ကိယု္္မားလယွ္္ ု္ ုေ္ါင္ား၏ ၂၅ ရမခိုင္ာႏႈန္ားနီား္ါားခန္႔ကိ ု

ရယထူမားသည္။ 

ေဒသအဆင့္ လႊတ္ေတမ္မ မား ဖပြဲ႔္ည္ား္ံုကိ ုဆံုားျဖတသ္ည့္ ေနမကဆ္ံုားအခ က္မမွ သကဆ္ိုငရ္မ ျ္ညန္ယ္ာွႏင့္ တိုင္ား 

ေဒသႀကီားတ္္ခု္ ီ၏ တိုငာ္းရင္ားသမားလမူ ၢိိဳား္ုအခ ၢိိဳားာွႏင့္ လဦူားေရတို႔ျဖ္္ၿ္ီား သကဆ္ိငု္ရမနယေ္ျမအတပင္ားေနထိုင္ ေသမ 

တိုင္ားရင္ားသမားမ မား၏အေရအတပကက္ိ ု မူတည္၍ ဆံုားျဖတ္ေသမ တိုင္ားရင္ားသမားလူမ ၢိိဳား္ ု လႊတ္ေတမ္ကိယု္္မား 

လယွ္မ မား သို႔မဟုတ ္တိုင္ားရင္ားသမားလမူ ၢိိဳား္ုေရားရမဝန္ႀကီားမ မား ္ါဝင္လမခြဲသ့ည္။ အေျခခံ္္ေဒ ္ုဒ္မ ၁၅ တပင္ 

“ေလ မ္ကနသ္င္႔ျမတ္ေသမ လဦူားေရ္မမဏရွိသည္႕ တိုင္ားရင္ားသမားလူမ ၢိိဳားမ မားအတပက ္သကဆ္ိုင္ရမတိငု္ားေဒသႀကီား 

သိုု႔မဟုတု္ ျ္ညန္ယ္ာွႏင္႔ ကိယု္္ိငု္အု္ခ္ ၢိဳ္္ခပင့္ရ္ီရင္္ု ု္္ေဒျ္ၢိဳေရားတပင ္ထိုုတိုငု္ားရင္ားသမားလူမ ၢိိဳားကိယု္္မားလယွမ္ မား 

္ါဝင္ခပင္႔ရိွသည”္ ဟူေသမ ရ္ိငု္ခပင့္ကို ျ္ ဌမန္ားေ္ားထမားသည္။20 

UEC သည ္ ၂၀၂၀ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားမတိငု္မ ီ ေရပားေကမက္္ပြဲလု္င္န္ား္္ ္ ခိုင္မမအမားေကမင္ားေရားအတပက ္ ခိုုင္မမ 

ေသမ သံဓဌိမနရ္ိွေၾကမင္ား ျ္သထမားသည္။ ယခင္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားမ ွအၾကံျ္ၢိဳခ က္မ မားအနက ္ UEC ၏ လု္္္ ိုင ္

ခပင့္အမဏမအတပငာ္း၌ရွေိသမ အၾကံျ္ၢိဳခ က္မ မားကိ ုလုု္ေ္ဆမငလ္ ကရ္ိွသည။္ အဓိကအက ၢိိဳားရလဒ္မွမ ္္ေဒ္ိုုင္ားာွႏင္႔ 

                                                           
19 ္ုဒ္မ ၁၀၉ (က) ာွႏင့္ (ခ) 
20 ျ္ည္ေထမင္္ု သမၼတ ျမန္မမာုိႏင္ငံအေျခခံ္္ေဒ (၂၀၀၈) အခန္ား (၁) “ာုုိႏင္ငံေတမ္ အေျခခံမူမ မား” ္ုုဒ္မ ၁၅ 



 

ညႊန္ၾကမားခ က္္ိုငု္ားဆိငု္ရမ အဓိကမ ူငါားခုကို ျ္နလ္ည္သံုားသ္္ျခင္ားာွႏင့္ ျမန္မမာုိႏင္င၏ံ အေျခအေနာွႏင့္ ကိကု္ညေီသမ 

မူအခ ၢိိဳ႕ကိ ုက င့္သံုားရန္ အမားလံုုားသေဘမတညူီမႈရယာုုိူႏင္ေရားကို ုလုု္ေ္ဆမင္ေနျခင္ားတို႔ျဖ္သ္ည။္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲဆုိငရ္မ အုု္ခ္ ၢိဳ္ေ္ရားာွႏင္႔ ျ္ည္ေထမင္္ ေုရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရငွ ္(UEC) 

ေရပားေကမက္္ပြဲဆိငု္ရမ ္ီမံခန္႔ခပြဲသည္႔အဖပြဲ႔ (EMB) ဟူေသမ အေခၚအေဝၚသည္ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား က င္ား္ရန္ 

သီားသန္႔တမဝန္အ္ာွ္ႏင္ားထမားေသမ အ္ိာုးရဌမန သို႔မဟတု ္ ဌမနမ မားကိ ု ရညည္ႊန္ားသည္။21 ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲ ီမခံန္႔ခပြဲသည္႔ အဖပြဲ႔ျဖ္္ေသမ ျ္ ညေ္ထမင္္ေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွင ္ (UEC) ကို ျ္ညေ္ထမင္္  ုသမၼတ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံ္ ္ေဒအရ ဖပြဲ႔္ည္ားထမားသည။္22 

UEC ကိုု ၂၀၀၈ ခုုွာွႏ္္၊ ေမလဆာႏၵခံယူ္ ပြဲက င္ား္ၿ္ီားေနမက ္ဖပြဲ႕္ည္ားခြဲ႔ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ ၎သည္ယခုုအခါ ဆယ္္ုုာွႏ္္ 

တ္ခ္ုုခန္႔ အေတပ႕အႀကံၢိဳရိွခြဲ႔ၿ္ီား ္ဖပြဲ႕ကတည္ားက မွန္မွနတ္ိုုားတက္မႈရိွလမသညက္ိုု ျ္သေနသည။္ သိုု႔ေသမ္၎၏ 

လပတ္လ္္မႈာွႏင္႔ ဘက္မလိုကု္မႈေသခ မေ္ရန္ ေနမက္ထ္လ္ုု္္္ရမမ မား္ပမ လိုအု္္ေန္ါေသားသည။္23 ထိုုအဆင္႔ 

မ မားကို ုလုု္္ေဆမင္ျခင္ားသည္ ျမန္မမာုုိႏင္ငံမွ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားကို ုလပတလ္္္၍ တရမားမွ တေအမင ္လုု္ေ္ဆမင္ရမ၌ 

တိုုားတက္မႈမ မားဆကလ္ကရ္ရိွရန္ာွႏင္႔ လက္ခထံမားေသမ ာႏိုုင္ငတံကမ၏ ဒီမိုုကေရ္မီူမ မားာွႏင္႔ အညီျဖ္္ေ္ရန ္

အေထမက္အကူျ္ၢိဳ္ါသည္။   

ျမန္မမာုုိႏင္ငံ၏ ္္ေဒမ မားအရ UEC ၏ အဓိကတမဝနသ္ည ္မြဲဆာႏၵေ္ားာုိႏင္ေသမ အရပယ္ေရမကသ္ည္႔ ျမနမ္မာုိႏင္င ံ

သမားတိုင္ား၏ မြဲေ္ား္ိုင္ခပင့္ကိ ု ႀကီားၾက္္ျခင္ားာွႏင့္ ာႏိုင္ငံေရား္ါတီမ မားကိ ု ႀကီားၾက္္ျခင္ားအ္ါအဝင္ ျ္ည္ေထမင္္ုုအဆင္႔ 

လႊတ္ေတမ္မ မား၊ တိုုင္ားေဒသႀကီား/ျ္ည္နယ္အဆင္႔ လႊတ္ေတမ္မ မားမ ွ တ္မ္ေတမ္သမားမဟုတု္ေသမ လႊတ္ေတမ္ 

ကိယု္္မားလယွ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား က င္ား္ရန္ျဖ္္သည။္24 UEC သည္ ေရပားေကမက္္ပြဲအႀကိၢိဳ၊ ေရပားေကမက္္ ပြဲ အတပင္ား 

ာႏွင့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲအလပနက္မလမ မားအတပင္ား လႊတေ္တမ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားအတပက ္ ္ီမံခန္႔ခပြဲမႈလု္ ္ငန္ားမ မားကို 

ကိုငတ္ပယ္ရန္၊ ႀကီားၾက္္ရနာွ္ႏင့္ လု္ ္ေဆမင္ရန ္တမဝနရ္ွိသည။္ 

UEC သည ္သမၼတက ခန္႔အ္္ၿ္ီား လႊတ္ေတမ္က အတည္ျ္ၢိဳေ္ားေသမ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႔ဝင္မ မားက ႀကီားၾက္သ္ည့္ 

လပတ္လ္္ေသမ အျမြဲတမ္ား အ္ိုားရဌမနတ္ခ္ုျဖ္သ္ည္။ ရံုားခ ၢိဳ္္သည ္ေနျ္ညေ္တမ္တပင ္ရံုား္ိုက္ၿ္ီား ာႏိုင္ငတံ္လ္ႊမား 

ျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကီားမ မားာွႏင့္ ၿမိၢိဳ႕နယ္အဆင့္မ မားတပင္ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားရွိသည။္ သတမ္တွ္ထမားေသမ 

္္ေဒအရ25 UEC သည ္အနည္ားဆံုား ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႔ဝင္ငါားဦား ရွိရမည္ျဖ္သ္ည ္(အမ မားဆံုား ကန္႔သတခ္ ကမ္ရွိ္ ါ)။ 

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားကိ ု္ီမံခန္႔ခပြဲခြဲ့ၾကေသမ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႔ဝင္မ မားမွမ အမ ၢိိဳားသမားမ မားခ ည္ား ျဖ္္ၾကၿ္ီား 

၂၀၁၆ မတ္လ ၃၀ ရကတ္ပင ္ သမၼတဦားထင္ေက မ္က ခန္႔အ္္ခြဲ့ျခင္ားျဖ္၍္ ာႏိုင္ငံေတမ္အတိငု္္င္ခံ္ဂု ိၢိဳလ ္

                                                           
21  က မား/မ တန္ားတူညီမွ ေရားာွႏင့္ ေရပားေကမက္ ပ္ြဲ ္ီမံခန္႔ခပြဲသည္႔အဖပြဲ႔မ မား- အေကမင္ားဆံုား လက္ေတပ႔လမ္ားညႊန္၊ International Foundation for Electoral 

Systems ၊ ၂၀၁၄ 
22  ျမန္မမာုိႏင္ငံ ၂၀၀၈ အေျခခံ္္ေဒ 
23  ျမန္မမာုုိႏင္ငံ၏ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္ ပ္ြဲမ မား - ာုုိႏင္ငံတကမ္ံမ မားာွႏင္႔ညီရန္ မ မား ပ္မလုုိေသား၊ Alternative Asean Network on Burma, 2012. 
24  ျ္ည္ေထမင္္ု ေရပားေကမက္ ပ္ြဲ ေကမ္မရွင္ ္္ေဒ (ျ္ည္ေထမင္္ု လႊတ္ေတမ္ ္္ေဒ အမွတ္ ၃/၂၀၁၂) ၂၀၁၂ 
25  Ibid 5 and Ibid 6 



 

ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကည္ာွႏင့္ တိုင္္ ငခ္န္႔အ္္ခြဲသ့ည္ဟ ု ယဆူရသည္။ UEC အဖပြဲ႔ဝငမ္ မားမွမ ဦားလသွိန္ား (္ကၠဌ)၊ 

ဦားေအမင္ျမင့္ (အဖပြဲ႔ဝင)္၊ ဦား္ိုားရယ ္(အဖပြဲ႔ဝင)္၊ ဦားထပန္ားခင ္(အဖပြဲ႔ဝင္)၊ ဦားလွတင္ ့(အဖပြဲ႔ဝင)္ တို႔ျဖ္္သည္။26 

NLD ္ါတသီည ္မတွ္္ံုတင္ျခင္ားာွႏင့္ မြဲေ္ားျခင္ားလု္င္န္ား္္္မ မားတပင ္္ည္ားကမ္ားေဖမကဖ္ ကမ္ႈအခ ၢိိဳ႕ ရွိသညဟ္ူေသမ 

္ပ္္္ပြဲခ ကမ္ မားရွိေသမ္လည္ား ယခုာွႏ္္ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားသည ္ အတအုေယမင ္ ၂၀၁၀ ေရပားေကမက္္ပြဲ 

မ မားာွႏင့္လံုားဝမတူ္ြဲ ာႏိုင္ငတံကမ္ံာႏႈန္ားအခ ၢိိဳ႕ကို မမီေသမ္ျငမား ေယဘယု အမားျဖင့္ တရမားဝင္မႈ၊ လပတလ္္မ္ႈ၊ မွ တမႈရွ ိ

သည္ဟ ု ာႏိုင္ငတံကမေ္မင့္ၾကည့္လလ့မသူမ မားက ေယဘုယ အမားျဖင့္ သေဘမတူၾကသည။္ ၂၀၁၅ အေထပေထပ 

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားတပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ ္မီံအုု္္ခ ုၢိဳ္္မႈသည ္္္ေဒ္ိငု္ားဆိုင္ရမာွႏင့္ ဖပြဲ႕္ည္ားထမား္ံုုတိုု႔တပင ္လပတလ္္္မႈ 

မရွိေသမ္လည္ား UEC သည ္၎၏လု္္ငန္ားကိ ု္တိ္ရင္ားေ္တနမျဖင့္ လု္ေ္ဆမငခ္ြဲ့္ံုရသည္။27 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲမြဲေ္ားျခင္ားလု္ ္ငန္ား္္က္ို ေကမင္ား္ပမ္န္က္ ၿ္ီား ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈရွိေ္ရန ္ ႀကိၢိဳား္မ္ားအမား 

ထတု္မႈမ မားမတွဆင့္ UEC သည္ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္္ါဝင္္တသ္က္ေနသူမ မား၏ ္ိတခ္ ယံုၾကညမ္ႈကိ ုရရွခိြဲ့္ံုရၿ္ီား 

၂၀၁၅ ာႏွင့္ ာိႏႈင္ားယွ္ ္လွ င ္ဧၿ္လီ ၁ ရက္ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားကိ ု္ီမံေဆမင္ရပက္မႈသည ္ ႀကီားမမား္ပမ တိုားတကလ္မခြဲ ့

သည္။ ေတပ႔ရွိရေသမ ထငသ္မျမငသ္မ ေအမင္ျမငမ္ႈမ မားတပင ္ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား ္ီ္္က္ င္ား္ရမ၌ မြဲရံုတမဝနရ္ွိသူ 

မ မား၏ ္ည္ားမ ္ာ္း္ည္ားကမ္ားာွႏင့္ ဗဟသုတုတိုားတကလ္မမႈမ မား ္ါဝငသ္ည္။ လူထုအမား အခ က္အလက ္မ မားမ မား္မား 

္မား ရယူခပင့္ေ္ားျခင္ားာွႏင့္ တ္ရ္င္ားနယေ္ျမမ မားတပင္မြဲေ္ားျခင္ားလု္ ္ငန္ား္္က္ို ္္ေ္ဆားခပင့္ေ္ားျခင္ားတို႔အမားျဖင့္ ္ ပင့္လင္ား 

ျမင္သမမႈတိုုားတကလ္မခြဲ့ၿ္ီား အက ွဴိားဆက္အေနာွႏင့္ ေကမ္မရွင္အေ္ၚ လူထ၏ုယံုၾကညမ္ႈ တိုားတကလ္မခြဲသ့ည္။ 

ျ္ညတ္ပင္ားာွႏင့္ ာုိႏင္ငံတကမမွ ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင္႔သကဆ္ိုုငသ္ူမ မား၊ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားျဖင္႔ UEC ၏ ္ူားေ္ါင္ား 

ေဆမင္ရပက္မႈကိလုည္ား ခ ီားက ွဴားထိကု္ေ္သည္။ 

အဆို္ါ တိုားတကေ္အမင္ျမင္မႈမ မား ရွိေသမ္လည္ား မိမတိိုု႔အဖပြဲ႕ အေနျဖင္႔ ေရပားေကမက္္ပြဲ ္ီမံခန္႔ခပြဲမႈတပင ္္ံုသ႑မန္ 

မမွနမ္ႈအခ ၢိိဳ႕ကို ေတပ႔ရွိေနရဆြဲ္င္ျဖ္သ္ည္။ အဓကိ္ိုားရမိ္္ရမတ္္ခမုွမ UEC ၏ ေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခပြဲအဆင္႔မ မားတပင္ 

ညွိာိႏႈင္ားေဆမငရ္ပက္မႈမရွိျခင္ားာွႏင့္ ဆကသ္ပယ္မႈ အမားနည္ားျခင္ားျဖ္သ္ည။္ UEC တပင္ ျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကီား၊ ခရိုင္၊ 

ၿမိၢိဳ႕နယ္၊ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမအုု္္္ုအုဆင့္အ္ါအဝင္ ျ္ည္ေထမင္္ုုအဆင့္ေအမက္ ေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခပြဲမ မား္ပမရွသိည္။ 

UEC ၏ ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားကေ္ားေသမ သတငာ္းအခ က္အလကမ္ မားသည ္ ျ္ညန္ယ/္တိုင္ား တ္္ခာွုႏင့္တ္္ခ ု

ေယဘယု အမားျဖင့္ တညူီမႈမရွိေၾကမင္ားကို ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသမူ မားက ေတပ႔ရွိခြဲ့ၾကၿ္ီား ထိုအခ ကက္ ရႈတ္ေထပားမႈ 

မ မားကို ျဖ္္ေ္ၚေ္ခြဲသ့ည္။ 

 

 

 

                                                           
26 http://www.myanmarpresidentoffice.gov.mm/2015en/?q=briefing-room/news/2016/03/31/id-6500 
27 ျမန္မမာုိႏင္ငံမွ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္ ပ္ြဲမ မားကိ ုေလ့လမေ္မင့္ၾကည့္ျခင္ား- အၿ္ီားသတ္အ္ီရင္ခံ္မ၊ Carter Center ၂၀၁၆ 



 

ေ္မင့္ၾကည့္ေလ့လမသူမ မား၏ အ္ရီငခ္ခံ က္ - 

ရနက္ုနတ္ိုင္ားေဒသႀကီားတပင ္ တိုင္ားေဒသႀကီားအဆင့္ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲာွႏင့္ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမ 

အုု္္္ုုအဆင့္ ေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခပြဲမ မားအၾကမား ကပြဲျ္မားျခမားနမားသည့္ သတင္ားအခ က္အလက္ 

ထတု္ျ္န္မႈမ မားကို ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားက လက္ခံရရွိခြဲသ့ည္။ ထနတ္လန္ၿမိၢိဳ႕နယ္ 

(ခ င္ားျ္ည္နယ)္ တပင ္ ၿမိၢိဳ႕နယ္အဆင့္ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲာွႏင့္ ရ္္ကပက/္ေက ားရပမအုု္္္ုုအဆင့္ 

ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားအၾကမား ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ ေထမက္္ ံ့ေရား္ ၥ္ည္ား ျဖန္႔ေဝမႈာွႏင့္ ္တ္ 

သက္၍ ဆက္သပယေ္ဆမင္ရပကမ္ႈ လိုအ္္ခ ကမ္ မားရိွသည္။ 

  

အမွန္္င္္္ ္၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားာႏွင့္ ္တသ္က္၍ ANFREL အ္ီရငခ္ံ္မတပင ္ဆကသ္ပယ္ေဆမငရ္ပက္မႈ ညံ့ 

ဖ င္ားမႈမ မားကို ေဖၚျ္ခြဲ့ၿ္ီားျဖ္ေ္သမ္လည္ား ယင္ားျ္ႆနမမမွ ရွိေနဆြဲ္င္ျဖ္သ္ည ္-28 

“ဤအခ ကသ္ည ္UEC ာႏွင့္ ၎၏ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားအၾကမား အဆက္အသပယ္ျ္တ္ေတမက္မႈ 
သို႔မဟတု ္ဆကသ္ပယ္ေဆမင္ရပက္ရန ္္ ကက္ပက္မႈမ ွဆင္ားသက္ျဖ္ေ္္ၚလမသညဟ္ ု ANFREL 
က ယံုၾကညသ္ည။္ အဖပြဲ႕၏ေတပ႔ရွိခ ကမ္ွမ UEC ထံမ ွ ဆံုားျဖတ္ခ ကမ္ မားကိ ု ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ 
ခပြဲမ မားက မွန္ကန္္ပမ ဆကသ္ပယ္ေဆမင္ရပက္မႈမရွိျခင္ား သို႔မဟတု ္ နမားလညသ္ေဘမေ္ါကမ္ႈ 
မရွိျခင္ားျဖ္သ္ည”္ 

UEC သည ္ အေျခခံ္္ေဒအရ ကိုုယ္္ ိုုင္ရံုုားအဖပြဲ႕ျဖင္႔ လပတလ္္ေ္သမ ေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရငွ္ျဖ္ေ္သမ္လည္ား 

အေထပေထပအု္္ခ ၢိဳ္ေ္ရားဦား္ီားဌမန၊ လူဝင္မႈႀကီားၾက္ေ္ရားာွႏင့္ ျ္ညသ္ူ႔အင္အမားဝနႀ္ကီားဌမန၊ ၿမိၢိဳ႕နယ္အဆင့္ာႏွင့္ ရ္/္ 

ေက ားအဆင့္ရံုားဖပင့္လွ္ထ္မားေသမ အျခမားဌမနဆိုင္ရမမ မားမ ွ ရင္ားျမ္္မ မားာွႏင့္ ဝန္ထမ္ားမ မားက ္ံ့္ိုားလု္္ေဆမင္ေ္ား 

ရေသမ ေရမေထပားသည္ ့ ေရပားေကမက္္ပြဲ ္ီမံခန္႔ခပြဲမႈ အဖပြဲ႔အ္ည္ားတ္္ခဟု ုသတမ္ွတာုိ္ႏင္သည္။ သို႔ျဖ္္ရမ UEC ၏ 

ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခပြဲအမ မား္သုည္ ေထပ/အု္္ ရံုားမ မားတပင ္ရံုား္ိုက္ရၿ္ာီး ၎ဝနထ္မ္ားမ မားကိ ုမွီခိုရေသမေၾကမင့္ UEC ၏ 

လပတ္လ္္မႈာွႏင့္ အမ မားအသိအမတွ္ျ္ၢိဳမႈအေ္ၚ သံသယမ မားျမင့္တကေ္္သည။္ လပတလ္္္၍ ဘကမ္လိုကုေ္သမ 

အဖပြဲ႔အ္ည္ားက ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားကိ ု အေကမင္အထည္ေဖၚျခင္ားသည္ ေရပားေကမက္္ပြဲလု္င္န္ား္္္၏ ေျဖမင့္မတ္ 

မွနက္န္မႈကို ေသခ မေ္ေသမ အေကမင္ားဆံုားနညာ္းလမ္ားျဖ္သ္ညဟ္ ု အေကမငာ္းဆံုားာႏိုင္ငတံကမလု္ထ္ံုားလု္န္ည္ား 

မ မားက ညႊန္ားဆိထုမားသည္။29 

ထို႔ေၾကမင့္ ANFREL က ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္္တသ္က္ေသမ အ္ီရငခ္ံ္မတပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ ္ီမခံန္႔ခပြဲေရား 

ေဒသာၱႏရအဆင့္ဝနထ္မ္ားမ မားအမား ေနမကဆ္ကတ္ပြဲရင္ားျမ္္မ မား (လူာွႏင့္ေငပေၾကား) ျဖည့္တင္ားေ္ားရမညဟ္ေူသမ 

အၾကံျ္ၢိဳခ ကက္ိ ုအႀကိမ္ႀကိမေ္ဖၚျ္ ခြဲသ့ည္။ ရည္ရပယခ္ ကမ္ွမ ေထပ/အု္္ ဌမနအေ္ၚ မွီခိုမႈကို ေလွ မ့ခ ျခင္ားျဖင့္ UEC 

                                                           
28  ျမန္မမာုိႏင္ငံ ၂၁၀၅ အေထပေထပေရပားေကမက္ ပ္ြဲာွႏင့္ ေဒသာၱႏရေရပားေကမက္ ပ္ြဲမ မား - ANFREL ေရပားေကမက္ ပ္ြဲေလ့လမေ္မင့္ၾကည့္ေရားအဖပြဲ႔ အ္ီရင္ခံ္မ 

၂၀၁၆၊ ္မမ က္ာွႏမ ၃၁ 

29  ေရပားေကမက္ ပ္ြဲ ္ည္ားမ ္္ားာွႏင့္ ္ံာႏႈန္ား- Carter Center အကြဲျဖတ္လက္ ပ္ြဲ၊ Carter Center 



 

၏ လပတ္လ္္မႈကို ေသခ မေ္ရန္ျဖ္သ္ည္။ ဖပြဲ႔္ည္ားထမား္ံုာႏွင့္ လု္ ္ထံုားလု္ ္နည္ားဆိုငု္ရမ လပတလ္္္မႈသည ္

ေရပားေကမက္္ပြဲ ္ီမံခန္႔ခပြဲသည္႔ အဖပြဲ႔မ မားအမား ာုိႏင္ငံေရား ၾသဇမလႊမ္ားမႈာွႏင့္ ဘကလ္ိကု္မႈ ္ပ္္္ပြဲခ ကမ္ မားမ ွအေကမင္ား 

ဆံုားကူညကီမကပယ္ေ္ားာုိႏငသ္ညဟ္ ုအျခမားတိငု္ားျ္ည္မ မား၏ အေကမင္ားဆံုားလက္ေတပ႕ ေဆမင္ရပကမ္ႈမ မားက ညႊန္ျ္ 

ေနသည။္ ရ္္/ေက ားအဆင့္ာွႏင့္ အျမြဲတမ္ား ေကမ္မရွငဝ္နထ္မ္ားမ မား အ္ါအဝင္ ေဒသာၱႏရအဆင့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ 

ေကမ္မရငွ္ဝနထ္မ္ားမ မားအမားလံုားအမား ေထပ/အု္ ္ဦား္ီားဌမနာွႏင့္ ခပြဲထမားရန ္ANFREL က အ္ိုားရကိ ုတိကု္တပန္ားသည။္ 

ေလ့လမေ္မင့္ၾကည့္သူမ မား၏ အ္ရီငခ္ခံ က္ -  

UEC ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲ၏ ဘကမ္လိကု္ၾကမားေနမႈာွႏင့္္တ္သက္၍ သီားျခမား္တီိုင္ၾကမား 

ထမားမႈမ မားကိ ု ေလလ့မသူမ မားက ေတပ႔ရွိခြဲသ့ည။္ သမဓကတ္္ခမုွမ ေက ားသာီးၿမိၢိဳ႕နယ္ရွ ိ

မင္ားေခါင္ားေက ားရပမ (ရွမ္ားျ္ညန္ယ)္ တပင္ ေက ားရပမ္ကၠဌသည ္ မြဲရံုမ မား ္ီမံခန္႔ခပြဲျခင္ား 

အ္ါအဝင ္ေရပားေကမက္္ပြဲလု္င္န္ား္္္မ မားကိ ုSNLD္ါတာွီႏင့္ဆက္ာႏပယသ္ည္ဟ ုအကြဲခတရ္ 

သလူူတ္္္ာွုႏင့္ အတတူကပ လု္ေ္ဆမင္ခြဲ့မႈေၾကမင့္ UEC၏ ဘက္မလိကု္မႈကိ ုသသံယရွ ိ

ေၾကမင္ား တိငု္ၾကမားခံရမႈျဖ္သ္ည္။   ေလ႔လမသူမ မားက ၎တိုု႔အလုု္လ္ုု္သ္ည္႔ နယေ္ျမာွႏင္႔ 

ကမားမ မားတပင ္ SNLD ္တ္က္မမ မား ေတပ႕ရိွေၾကမင္ားဆိသုည္။ သို႔ရမတပင ္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား 

အေ္ၚ ေက ားရပမ္ကၠဌက ္ပကဖ္က္ေၾကမင္ားအေထမက္အထမားမရွဘိြဲ မြဲဆပယသ္ည့္ကမလ  

အတပင္ား ာုိႏင္ငံေရား္ါတမီ မားအမားလံုားကိ ု တန္ားတညူီမွ  အဆင္ေျ္ေခ မေမပ႔ေအမင ္ ၎က 

ေဆမင္ရပက္ေ္ားခြဲသ့ည္။ ဖရဆူိုၿမိၢိဳ႕နယ ္ (ကယမားျ္ည္နယ)္ တပင ္ UEC ရ္က္ပက္/ေက ားရပမ 

အုု္္္ု ု အဆင့္ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ ခပြဲအခ ၢိိဳ႕မွမ ရံုားခန္ားမရွိေသမေၾကမင့္ ၎တို႔၏ ေနအိမတ္ပင္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲဆိငု္ရမ္ ၥ္ည္ားအခ ၢိိဳ႕ (ဤျဖ္္ရ္္တပင္ႀကိၢိဳတငမ္ြဲ္ံုားမ မား) ကို သမိ္ားဆည္ားထမား 

ခြဲ့ရမ ာုိႏင္ငံေရား္ါတ ီ ႀကီားမ မားကိ ုဘကလ္ိကု္သညဟ္ ုအခ ၢိိဳ႕ကိယု္္မားလယွ္ ေလမင္ားမ မားက 

္ပ္္္ပြဲခြဲ့ၾကသည္။ 

ဤအေျခအေနသည္ UEC ေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခပြဲမ မား၏ အဖပြဲ႕ဝင္မ မား - အထူားသျဖင့္ ေငပေၾကားရင္ားျမ္ ္လံုေလမက္မႈ 

မရွိေသမ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမအုု္္္ ုုအဆင့္ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားအၾကမား ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ ဗဟသုတုခ ၢိိဳ႕တြဲ့မႈ 

ေၾကမင့္ ္ိုမိဆုိုားဝါားခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ အက ၢိိဳားဆက္မွမ ၎တိုု႔သည ္လု္ ္ငန္ားေဆမငတ္မမ မားာွႏင္႔ အေကမင္အထည ္

ေဖမ္မႈတိုု႔တပင္ ေဒသာၱႏရအု္္ခ ၢိဳ္္ေရားဌမန၊ အထူားသျဖင့္ ေထပ/အု္္ဦား္ီားဌမနအေ္ၚ မွီခိုအမားထမား ခြဲ့ၾကရသည။္30 

ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ ီမခံန္႔ခပြဲမႈသည ္ ရ္္ကပက/္ေက ားရပမအုု္္္ ုုအဆင့္ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားအေ္ၚတပင ္ အဓိကမတူည္ 

ေနေသမ္လည္ား ၎အဆင့္ေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခပြဲမ မားအမား သတင္ားအခ က္အလက္ာွႏင့္ ေငပေၾကားရင္ားျမ္္္ ံ့္ိုားမႈ အမား 

နည္ားေသမေၾကမင့္ ထိုကိ္ ၥသည ္ ႀကီားမမားေသမ ျ္ႆနမျဖ္သ္ည။္ ထိကုိ ၥ္သည ္ UEC ၏ လုု္င္န္ား္ိုငု္ားဆိုုငရ္မ 

ကပ မ္ားက င္မႈာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲ၏ တရမားမွ တမႈတို႔ကိ ု နိမ့္က ေ္သည့္ ေနမကဆ္က္တပြဲ လု္ထ္ံုားလု္န္ည္ား အမ ၢိိဳား 

မ ၢိိဳားကပြဲျ္မားမႈမ မားကိ ု ျဖ္ေ္္ၚေ္သည။္ UEC ၏ ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခပြဲအမ မား္သုည ္ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲ 

မ မားတပင ္ ္ါဝင္ေဆမင္ရပက္ရမမသွမ အေတပ႔အၾကံၢိဳရခြဲေ့သမေၾကမင့္ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ပြဲ က င္ား္ရမတပင ္ ယံု 

                                                           
30 Ibid 10 



 

ၾကည္္ ိတခ္ မႈရွေိၾကမင္ား ျ္သခြဲ့ၾကေသမ္လည္ား ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားအတပက ္ ႀကိၢိဳတင္ျ္ငဆ္င္ရန္ 

UEC ဝနထ္မ္ားမ မားအမား သင္ၾကမားေလက့ င့္ေရားသည ္အေရားႀကီားေသမလု္ ္ငန္ား ျဖ္္ေနဆြဲ္င္ျဖ္သ္ည။္ 

ေနမကထ္္္္ိုားရိမ္္ ရမတ္ခ္ုမွမ ေရပားေကမက္္ပြဲအတပက ္လက္ရွိအ္ိုားရက ခန္႔အ္္ခြဲ့ေသမ UEC အဖပြဲ႔ဝင္ငါားဦားတပင္ 

အမ ၢိိဳားသမီား သိုု႔မဟုတု ္တိုင္ားရင္ားသမားတ္ဦ္ားမ ွ မ္ါဝင္ျခင္ားျဖ္္သည။္31 UEC အဖပြဲ႔ဝငမ္ မားကိ ု သမၼတက ခန္႔အ္္ 

ာႏိုင္ၿ္ီား အေျခခံ္ ္ေဒဆိငု္ရမ သတမ္တွ္္ာံႏႈန္ားျ္ည့္မွီျခင္ားမရွိမသွမ လႊတ္ေတမ္က ္ယ္ခ ာုိႏင္ေသမ္လည္ား ေရပား 

ခ ယ္မႈလု္ ္ငန္ား္္တ္ပင ္သင့္ေတမ္မွန္ကန္သည့္ ္္္ေဆားမႈမရွဘိြဲ32 UEC အမား ာုိႏင္ငံေရားအရအသံုုားခ ရန ္အလမား 

အလမရိွလမာုိႏင္သည္။ NLD ္ါတသီည ္အတိကု္အခံာုိႏင္ငံေရား္ါတီအျဖ္ရ္္တ္ည္ခြဲ့္ ္က္ UEC အဖပြဲ႔ဝင္မ မားသည္ 

အမဏမရျ္ည္ခိုင္ၿဖိၢိဳား္ါတီအ္ိုားရာွႏင့္33 နီား္္လ္ပန္ားသညဟ္ု ေဝဖနေ္ထမက္ျ္ ေျ္မဆိုခြဲဖ့ူားေသမ္လည္ား ယခလုက္ရွ ိ

အ္ိုားရအျဖ္ ္ကိုယတ္ိငု ္ဦားေဆမင္ရေသမအခါတပင ္အလမားတူလု္ ္ငန္ား္္က္ိ ုက င္႔သံုုားေနေ္သည္။ 

ေနမကဆ္ံုားအေနာွႏင့္ ရခိငု္ျ္ညန္ယ ္အမ္ားၿမိၢိဳ႕နယ္မ ွအ္ီရင္ခခံ ကတ္ပင ္ခရိငု္အဆင့္ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲသည ္မြဲရံု္မ 

ရင္ားာွႏင့္ မြဲဆာႏၵရွင္အေရအတပကက္ိ ုထတု္ေ္ားရန ္တုုန္႔ဆိုုင္ားသည့္အျ္င္ မြဲဆာႏၵနယ ္ ျ္င္္မ ွ ႀကိၢိဳတင္မြဲမ မား ထည့္ 

သည့္္ံုားကို ျ္သရန္ျငင္ားဆန္ခြဲသ့ညဟ္ ု ေဖမ္ျ္ထမားသည။္ အဆို္ါ အ္ီရင္ခခံ က္မလွပြဲ၍ UEC ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲ 

မ မားသည ္အကြဲခတေ္လလ့မသမူ မားာွႏင့္ ္ူားေ္ါင္ားေဆမငရ္ပကမ္ႈ၊ ဆကသ္ပယ္ေဆမင္ရပက္မႈ ရွိသညဟ္ ုရႈျမင္ျခင္ား ခံရ 

သည္။ ေယဘယု အမားျဖင္ ့ UEC သည ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား ေခ မေမပ႔္ပမ က င္ား္ာုိႏင္ေ္ရန ္သာႏၷိဌမန္ရိွၿ္ီား 

ႀကိၢိဳား္မားလု္္ေဆမင္ခြဲသ့ညဟ္ ုရႈျမင္ရသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 http://www.myanmarpresidentoffice.gov.mm/2015en/?q=briefing-room/news/2016/03/31/id-6500 
32 Ibid 5 and Ibid 6 
33 https://www.irrawaddy.com/election/news/senior-nld-leader-calls-uec-bias-over-election-complaints 



 

ေရပားေကမက္္ ပြဲ အႀကၢိိဳ 

မြဲဆပယ္္ ညာ္းရံုုားမႈ ဝနာ္းက ငအ္ေျခအေန 

၂၀၁၅ ာႏွင့္ ာိႏႈင္ားယွ္လ္ွ င ္ကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ္ါတီမ မား၏ ၂၀၁၇ မြဲဆပယ္မႈမွမ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္ 

္ပြဲက င္ား္ရမ တုိင္ားေဒသႀကီားာွႏင့္ ျ္ည္နယ္အေတမ္မ မားမ မားတပင ္ ္ိတ္အမားထကသ္နမ္ႈ သိ္ ္ရွိၾက္ံုမရေ္။ အမွန္ 

ေတမ့ ျ္ည္ေထမင္္ေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွငက္ ခ မွတေ္္ားထမားေသမ ဇန္နဝါရ ီ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ တပင ္္တင ္သည့္ 

မြဲဆပယက္မလ ရကေ္္ါင္ား ၆၀ မွမ ၂၀၁၅ တုန္ားကထက ္အေတမ္နည္ား္ါသည။္ 

မြဲဆပယ္ျခငာ္း အတိုင္ားအတမကိ ု ဖယထ္မား္ါက ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲအတပက္ ေယဘယု မြဲဆပယ္္ည္ား 

ရံုုားမႈဝန္ားက င္အေျခအေနမမွ ၂၀၁၅ တနုာ္းကထက ္္ိုတိုားတက္လမ္ါသည။္ 

အဘယ္ေၾကမင့္ဆိုေသမ္ ေနရမအမ မား္ုတပင ္ မြဲဆပယ္ျခင္ားမွမ ၂၀၁၅ တုန္ားက ျ္ည္ေထမင္္ ုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္ 

မရွငာွ္ႏင့္ ာႏိုင္ငေံရား္ါတီမ မား သေဘမတထူမားသည့္ ာႏိုင္ငံေရား္ါတီမ မားာွႏင့္ ကိယု္္ မားလယွေ္လမင္ားမ မားလိကု္နမသင္႔ 

သည့္ က င့္ဝတ္မ မား လမ္ားညႊနတ္ပင ္္ါရွသိည့္အတိုင္ား ေဆမင္ရပက္ၾကေသမေၾကမင့္ ျဖ္္္ါသည္။ 

မြဲဆပယ္္ည္ားရံုုားသည္႔ ဝန္ားက င္အေျခအေနမွမ ္ဋိ္ကၡျဖ္္္ပမားေနသည့္ ရွမ္ားျ္ည္နယတ္ပင္္ င္ ေယဘယု အမားျဖင့္ 

ေအားေအားခ မ္ားခ မ္ား ရွိ္ါသည။္ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား အမ မား္ကုလည္ား ၂၀၁၅ ထက ္္ို၍ ေ္ါ့ေ္ါ့္ါား္ါား မြဲဆပယ ္

ၾက္ါသည။္ ကိယု္္မားလယွေ္လမင္ားမ မားာႏွင့္ ာုိႏင္ငံေရား္ါတမီ မားမွမ UEC သို႔ ၎တို႔၏ မြဲဆပယ္အေၾကမင္ားအရမကိ ု

တင္ျ္ရန ္ မလိေုတမ့ေသမ္လညာ္း အခ ိၢိဳ႕ေသမ ၿမိၢိဳ႕နယ္မ မားတပင္မူ ေဒသအမဏမ္ိုငတ္ို႔က လိုအ္သ္ညဟ္ဆုိကုမ 

တငခ္ိုင္ားသည္မ မားရွသိည။္ ဤသညမ္ွမ အခ ိၢိဳ႕ေဒသဆိုငရ္မအဆင့္မ မားက ယငာ္းကိ ၥ္ကိ ု ၂၀၁၅ တုန္္ားကလိ ုတင ္

ျ္ရန ္မလိေုတမ့သညက္ိ ုမသနိမားမလည္ေသမေၾကမင့္ ျဖ္သ္ည္။  

ANFREL ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သမူ မားက ေတပ႕ဆံုေမားျမန္ားထမားေသမ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ာုိႏင္ငံေရား္ါ 

တီအမ မား္ုမွမ ၎တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ တုန္ားကထက ္ တင္ျ္ရေသမကိ္ ၥမ မား ္ိုနည္ားၿ္ီား ္ိုမိလုပတလ္္ေ္သမ မြဲ 

ဆပယ္္ည္ားရံုုားျခင္ားကိ ု ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ပြဲတပင္ ျ္ၢိဳလု္ာုိ္ႏင္သညက္ိ ု အသိအမတွ္ျ္ၢိဳသညဟ္ု ေျ္မဆို 

ၾက္ါသည။္ 

NLD ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား တ္္္ီားျဖ္္သည့္ နန္ားဆင့္ခမ္ားက အခ ိၢိဳ႕ရပမမ မားတပင ္ ေဒသခံမ မားက ျခိမ္ားေျခမက္မႈ 

မ မားေၾကမင့္ မြဲဆပယာုိ္ႏင္ျခင္ား မရွိေၾကမင္ား တိုင္ၾကမားလမ္ါသည။္ ၎အေနျဖင့္ ယင္ားသို႔ေသမ မိုင္ားရွွဴား မြဲဆာႏၵနယ ္၂ 

မွ ျ္ည္နယလ္ႊတ္ေတမ္ေနရမ ၿ္ိၢိဳင္ေသမရပမမ မား (ကပနက္ ိၢိဳင္ား၊ ေနမငအ္္္္၊္ ေမမ္ေမ႔ာွႏင့္ ဝမ့္လိပၢိဳင)္ တပင္ ေရပားေကမက္္ပြဲ 

လု္ခ္ပင့္ မေ္ားရန္ ေမားျမန္ားတိုင္ၾကမားမႈမ မား ဆကလ္က္လု္ ္ေဆမင္ခြဲ့္ါသည္။  

မီဒီယမက နန္ားဆင့္ခမ္ားမွမ ၎၏ မတလ္ ၂၉ ရက္ေန႔ မြဲဆပယ္္ပြဲကိ ု SSPP/SSA က ျခိမ္ားေျခမကသ္ညဟ္ ု္ပ္္္ပြဲခြဲ့ 

ေၾကမင္ား ေဖမ္ျ္ၾကသည္။ ၎က ၾကမားျဖတ္္ေရပားေကမက္္ပြဲ၌ မြဲဘယလ္ို ေ္ားရမလြဲဆိသုညက္ိ ု ရွင္ားျ္ေနဆြဲတပင္ 

ေသနတ္္ ္ေ္ဖမကသ္ံၾကမားရသျဖင့္ ၎ာွႏင့္ မြဲဆပယ္ေ္ားၾကသူမ မား ေမမ္ေမ႔ေက ားရပမတပင ္ ဆကလ္က္မြဲဆပယရ္န္ 

ေၾကမက္ရပံ႕ခြဲရ့သညဟ္ ုဆို္ါသည္။ 



 

နန္ားဆင့္ခမ္ားက ျမနမ္မတိငု္ားမက္ိ ု NLD ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားာွႏင့္ မြဲဆပယသ္မူ မားက မြဲေ္ားသူမ မားာွႏင့္ မိုင္ားရွွဴားတပင ္

ေတပ႕ဆံုခြဲ့ၾကၿ္ီား ရပမသမားမ မားက ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ၌ NLD ကိ ု မြဲေ္ားရန ္ ေၾကမက္ရပံ႕ေနၾကသညဟ္ု ေျ္မ 

ၾကမားခြဲသ့ည္။ 

ANFREL ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားက သတိျ္ၢိဳမသိည္မွမ အခ ိၢိဳ႕ေနရမမ မား၌ ကိုုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင္႔ 

ာႏိုုင္ငေံရား္ါတီမ မားသည ္မြဲဝယ္ျခင္ားကို ုလုု္ေ္ဆမင္ေနေသားရမ USDP မွ (ရွမ္ား - က ိၢိဳင္ားတံု၊ ခ င္ား - ထနတ္လန ္တို႔တပင ္

USDP က မကလ္ံုားအျဖ္္ တ္္္ာီးလွ င ္က ္ ္၃၀၀၀) မြဲေ္ားသူမ မားကိ ုတ္္္ီားလ ွင္ က ္ ္၄၀၀၀ - ၅၀၀၀ ေလမက ္

ေ္ား၍ မြဲျ္မားကို ေငပေ္ားဝယေ္နမႈမ မားရွိျခင္ား္င္ ျဖ္္သည။္ ခ င္ား - ထနတ္လနတ္ပင ္ NLD က တီရွ္ာွ္ႏင့္ 

ေဘမင္ားဘီမ မားေ္ားခြဲ့ၿ္ီား ္ြဲခူားတပင္ ေန႔လည္္မမ မားေကၽပားခြဲ့္ါသည္။ ထိုသုိုု႔ေသမ ္ပ္္္ပြဲမႈမ မားျဖင္႔ အမႈဖပင္႔တိုုင္ၾကမားမႈ 

မ မား မရိွေသမ္လည္ား ထိုုသိုု႔ေသမ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားအေ္ၚ မေလ မ္ကနသ္ည္႔ ၾသဇမလႊမ္ားမိုုားရန ္ ႀကိၢိဳား္မားမႈမ မားကို ုအမား 

မေ္ားရန ္ဂရုုျ္ၢိဳ၍ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေနရန ္လိုအု္္ေနေသားသည။္  

ခ င္ားျ္ညန္ယ္တပင ္NLD က လက္ရွ ိအ္ိုားရတမဝန္ထမ္ားေဆမင္ေနမႈ ္ါဝါကိ ုအသံုားျ္ၢိဳ၍ မြဲေ္ားသမူ မားကိ ုလႊမ္ားမိုားရန ္

ႀကိၢိဳား္မားေနျခင္ားကိ ုANFRL က ေတပ႕ရွိရ္ါသည္။ ထနတ္လန္သို႔ သမၼတ (ေဖေဖမ္ဝါရ ီ၆၊ ၂၀၁၇)၊ ဒုတယိသမၼတ 

(ေဖေဖမ္ဝါရ ီ ၂၁၊ ၂၀၁၇) ာႏွင့္ ျ္ည္ေထမင္္ ုအဆင့္ ဝန္ႀကီား ၁၂ ္ီားတို႔ NLD ကိုယ္္ မားလွယေ္လမင္ားအမား အမား 

ေ္ားေထမက္ခရံန ္လမေရမက္လည္္ တခ္ြဲ့ၾက္ါသည္။ NLD အ္ါအဝင ္ ာႏိုင္ငံေရား္ါတီအမ မား္ ုလကမ္တွ္ေရားထိုား 

ထမားေသမ ကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ာႏိုင္ငေံရား္ါတီမ မား လိုကန္မရန္က င့္ဝတ ္ (CoC) လမ္ားညႊန္ခ က ္အ္ိုဒ ္

၆.၂ တပင ္ “အႀကီားတန္ား အ္ိုားရ အရမရွိတ္္္ီား္ာီးအေနျဖင့္ ၎၏ အမဏမ၊ ေနရမ၊ အခပင့္အမဏမာွႏင့္ ေငပေၾကား 

ဆိုငရ္မ နည္ားလမ္ားမ မားကိ ုအသံုားျ္ၢိဳ၍ ကိယု္္မားလယွတ္္္္ာီးအတပက ္မြဲဆပယေ္္ားျခင္ား မျ္ၢိဳလု္ရ္” ဟ ု္ါရွိ္ါသည။္ 

ထိသုို႔ အႀကီားတန္ားေခါင္ားေဆမငမ္ မားအမားျဖင့္ မြဲဆပယ္ေ္ားျခင္ားမွမ အနည္ားဆံုားအေနျဖင့္ က င့္ဝတ္ေဖမကဖ္ ကရ္မ 

ေရမက္္ါသည။္ ယင္ားမွမ ္္ေဒကြဲ႔သိုု႔ လိုုကန္မရမညဟ္ေူသမ သတ္မတွထ္မားသည္႔ ္မတမ္ားတ္ခ္ ု မဟုတဘ္ြဲ 

လုိက္နမသင့္သည့္ ္မရတိၱ္ိငု္ားဆိုင္ရမ က င့္ဝတ္္ င္ ျဖ္္္ါသည။္ 

မပန္ျ္ည္နယတ္ပင ္ မြဲဆပယ္္ ည္ားရံုားျခင္ားမ မား ရ္ဆ္ိုုင္ားရမည္႔အခ ိန္ (cooling period) တပင ္လထူုေတပ႕ဆံု္ပြဲာႏွင့္ အ 

္ည္ားအေဝားမ မားျ္ၢိဳလု္ရ္န္ ေထမက္္ံ႔္ိုု႔ေဆမင္ေရားဆိငု္ရမ ျ္ႆနမကိ ု ကိယု္္ မားလယွေ္လမင္ားအမားလံုားာႏွင့္ ာႏိုငင္ ံ

ေရား္ါတီမ မားက ေ္မဒကတက္ၾက္ါသည္။ အဘယေ္ၾကမင့္ဆိုေသမ္ ္ါတီမ မားအမားလံုားက ေခ မင္ားဆံုတ္္ေနရမ 

တည္ားတပင ္တျ္ိၢိဳင္နက္္ည္ားရံုုားမြဲဆပယ္မႈမ မား ျ္ၢိဳလု္္ခ င္ၾကေသမေၾကမင့္ျဖ္္သည္။ ၎တို႔က ျ္ညေ္ထမင္္ု ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွငက္ိ ု၎တို႔၏ မြဲဆပယ္မည္႔အ္ီအ္္မ္ မားကို ု ႀကိၢိဳတငေ္္ားထမား္ါလ က ္ ္ါတတီ္္ခ၏ု မြဲဆပယ္ 

လႈ္ရ္ွမားမႈကိ ု အျခမား္ါတတီ္္ခကု ထိ္ါားျခင္ားမျ္ၢိဳာုိႏင္ေ္ရန ္ ္ါတတီ္္ခု္ ီ၏ မြဲဆပယ္္ည္ားရံုုားမႈျ္ၢိဳလု္ ္ာုိႏင္မည့္ အ္ီ 

အ္္္ခ မတွမ္ထမားျခင္ားာွႏင့္ ယင္ားကိ ုအမရံု္ိကု္ရန ္္ က္ကပက္ျခင္ားအတပက ္အျ္္္တင္ၾက္ါသည။္  

ထိုအခ ိနတ္ပင ္ ရွမ္ားျ္ညန္ယ္၊ က ိၢိဳင္ားတံုုမြဲဆာႏၵနယ္၌ ္ါတမီ မားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ေဝားလံေခါငဖ္ မားေဒသမ မားတပင ္

သပမားေရမက္မြဲဆပယ္ရမတပင ္ ၂၀၁၅ တနု္ားကာွႏင့္ယွ္လ္ွ င္ ျခမိ္ားေျခမက္ခရံသညဟ္ ု မခံ္မားရေၾကမင္ားဆို္ါသည။္ 

ယင္ားထင္ျမင္ခ က္မွမ နန္ားဆင့္ခမ္ား၏ ရွမ္ားျ္ညန္ယအ္ျခမားေနရမမ မား၌ ျမင့္တကေ္နေသမ ္ိုားရိမ္မႈမ မားာွႏင့္ ကပမျခမား 

ေန္ါသည္။ ္ါတမီ မားလမေရမက္မြဲဆပယ္္ည္ားရံုုားာုုိႏင္ေၾကမင္ား တ္္မေတမ္မွ ႀကိၢိဳတင္ေၾကညမခ က ္ ထုတ္ျ္န္ခြဲ ့



 

ေသမ္လည္ား USDP မွလပြဲ၍ ္ါတီအမားလံုားက တ္္မေတမ္္ခန္ားမ မားတပင ္မြဲဆပယ္္ည္ားရံုုားမႈလု္ခ္ပင့္မရျခင္ားကို ေ္မဒ 

ကတက္ၾက္ါသည္။  

ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ာႏိုင္ငံေရား္ါတီအမ မား္ုတို႔က လူ္ ုဂ ိၢိဳလမ္ မားကိ ုတိကု္ရိကု္မြဲဆပယမ္ႈမ မား ျ္ၢိဳလု္ ၾ္က္ါ 

သည္။ ္္မမ တအိမတ္ကဆ္င္ားမြဲဆပယ္ျခင္ား၊ ္ို္တမမ မား၊ လကက္မ္ား္မေ္မင္မ မားာွႏင့္ ္တ္က္မမ မား ေဝငွျခင္ား 

တို႔ျဖ္္္ါသည။္ အျခမားမြဲဆပယ္လႈ္ ္ရွမားမႈမ မားမွမ ေဟမေျ္မျခင္ားမ မားာွႏင့္ အု္္္လုိကု္အ္ည္္ားအေဝားမ မား၊ ္တိတရ္ိႈား 

မ မားာွႏင့္ ဂီတေဖ မ္ေျဖ္ပြဲမ မား ျ္ၢိဳလု္္ျခင္ားတို႔ ျဖ္္္ါသည။္ 

ေယဘယု အမားျဖင့္ မြဲဝယ္ျခင္ားရိွသညဟ္ု ုညႊန္ျ္ေနမႈအခ ိၢိဳ႕ ကြဲ႔သိုု႔ေသမ ္္ေဒခ ိၢိဳားေဖမက္မႈမ မား ေတပ႕ရေသမ္လည္ား 

အလပန ္နည္ား္ါသည။္ ကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ္ါတမီ မားမွမ အမုန္ား္ပမားေ္ေသမ ေဟမေျ္မမႈမ မားရွိၿ္ီား ျမတ ္

္ပမဘရုမား္ံုကို ု လကက္မ္ား္မေ္မင္တပင ္ ထည္႔သပင္ားထမားျခင္ားကြဲ႔သိုု႔ေသမ ဘမသမေရားဆိုင္ရမ အသံုားခ မႈမ မားရွေိန 

သည္ဟေူသမ သတင္ားမ မား တကလ္မေသမ္လည္ား အေရအတပက္အမားျဖင့္ အလပန္နည္ား္ါသညဟ္ု ုဆိုုၾကသည။္ 

ANFREL အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ တပင္ ျ္ညေ္ထမင္္ေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွင္ာွႏင့္ ာႏိုင္ငံေရား္ါတီမ မားအၾကမား သေဘမ 

တထူမားၾကေသမ လိကု္နမရမည့္ က င့္ဝတ္မ မား လမ္ားညႊန္အတိုင္ား အမ မားဆံုားေဆမငရ္ပက္ၾကသည္ကိ ု ေက န္္မိ္ါ 

သည္။ 

ေနမက္ဆုံားရ မြ္ဲ မရငာ္း 

တကိ ေသမ မြဲ္မရင္ားမွမ မြဲေ္ားခပင့္ရွိသမူ မား မြဲေ္ား္ိုုငခ္ပင္႔ကိုု ေသခ မေ္ၿ္ီား ေရပားေကမက္္ ပြဲရလဒက္ိ ုအမ မားလက္ခံ 

မႈအတပက ္အေထမက္အ္ံ႔ျဖ္္သည္။ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲကိ ု  ္ီားတည္ေသမ အဓိကက သည္႔ ကိ္ၥ 

တ္ရ္္္မမွ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲမတိငု္ခငက္ ျ္ညေ္ထမင္္ေုရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွငက္ ျ္ၢိဳ္ထုမားေသမ 

မြဲ္မရင္ားမ မားကို ျ္နလ္ည္ျ္ငဆ္ငရ္ျခင္ား္င္ျဖ္သ္ည္။ ၂၀၁၅ မြဲ္မရင္ားမွမ မီဒီယမေ္ၚတပင ္အေဝဖနခ္ံရဆံုား ျဖ္္ခြဲ့ၿ္ီား 

၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲ၏ ျ္ႆနမအရွဆိံုားကိ ၥ္တ္္ရ္္အျဖ္ ္က ယက္ ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔ သတ္မတွခ္ံခြဲ့ရသျဖင့္ 

ဤသို႔ျ္ငဆ္င္ရန ္မျဖ္္မေနလိုအ္္ျခင္ားျဖ္္္ါသည္။ ၂၀၁၅ မြဲ္မရင္ားမွမ မြဲေ္ားသမူ မား၏ အမည္မ မားာွႏင့္္တသ္က္၍ 

ႀကီားႀကီားမမားမမား အမွမားမ မားသမမက မြဲေ္ားရန္ ေသခ မမွတ္္ ံုတငထ္မားသညဆ္ိုုေသမ မြဲေ္ားခပင္႔ရိွသူအမ မားအျ္မား 

္မရင္ားတပင ္္ါမလမျခင္ားမ မားလည္ား ျဖ္ခ္ြဲ့္ ါသည္။  

ထို႔ေၾကမင့္ ျ္ညေ္ထမင္္ေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရငွ္က ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ ျ္ၢိဳလု္ရ္မတပင ္ မွနက္နတ္ိ 

က ၍ လကရ္ွိအခ ိနာွ္ႏင့္ ကိုကည္ီျ္ည့္္ံုေသမ မြဲ္မရင္ားရရွေိအမင ္အငတ္ိကု္အမားတိကု ္ ႀကိၢိဳား္မားခြဲ့ျခင္ားျဖ္္္ါသည္။ 

္ုုေဆမင္ားရရိွေသမ သတင္ားအခ က္အလက္မ မားအရ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲအတပက ္ မြဲ္မရင္ားမ မားကို 

အခ ိန္မထီတု္ျ္န္ာုိႏင္ရန္ ျ္ညေ္ထမင္္ေုရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရငွ္အေနျဖင့္ အဆင့္ ၃ ဆင့္္ျဖင့္ လု္ ္ေဆမငခ္ြဲသ့ည ္

ဟဆုိုသည ္- 

၁။ ၂၀၁၆ ခုာွႏ္ ္ ၾသဂတုလ္အေ္မ္ိငု္ားကတည္ားက ၂၀၁၅ မြဲ္မရင္ား၏ database မွ သက္ဆိငု္ေသမ အ 

ခ က္အလက္မ မားကိ ုၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲျ္ၢိဳလု္မ္ည့္ သကဆ္ိုင္ရမၿမိၢိဳ႕နယ္မ မား (၈ ျ္ည္နယ/္ တိုငာ္း 

ေဒသႀကီား) သို႔ ္ံုာႏွိ္္ရန္အတပက္ ျဖန္႔ေဝခြဲ့္ါသည။္ 



 

၂။  ာႏိုဝငဘ္မ ၂၀၁၆ တပင ္ အိမ္တိငု္ရမေရမက ္ မြဲ္မရင္ားေကမက္ခံမႈကိ ု အရ္္ဖက္အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မား 

အကူအညီျဖင့္ လု္ေ္ဆမင္ခြဲ့္ ါသည။္ ယင္ားမမွ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲက င္ား္ရမတပင ္ ္ါဝငမ္ည့္ 

အိမ္ေထမင္္  ုအမားလုံားသ႔ို သပမားေရမကလ္ိသုည့္ ရည္ရပယ္ခ က္ရွေိသမ UEC ၏ အေျမမ္အျမင္ရွသိည့္ 

အ္ီအ္္တ္္္ခလုည္ား ျဖ္္္ ါသည္။ သို႔ေသမ္လည္ား ျ္ည္တပင္ားမွ ေလ႔လမေ္မင္႔ၾကည္႔ေရားအဖပြဲ႕ 

တ္ခ္ုုျဖ္သ္ည္႔ People Alliance for Credible Elections’ (PACE) ၏ ၂၂ ၿမိၢိဳ႕နယ္လံုားတပင ္

ေကမကယ္ူေသမ အေရအတပက္ျ္ ္္တ္မ္ား၏ အဆိုုအရ ေျဖၾကမားသူမ မား၏ ၅၅% ကသမ UEC က 

၎တိုု႔အိမ္သိုု႔ လမေရမက္ခြဲသ့ညဟ္ ုဆိုၾကသညက္ိုေုတပ႕ရသည။္  

၃။  လထူုမ ွမြဲ္မရင္ားကို ု္္္ေဆားၿ္ီား ျ္ႆနမရိွ္ါက UEC သို႔ တင္ျ္ာုိႏင္ရန္ ေဒသတ္္ခု္မီ ွမြဲ္မရင္ားကိ ုာွႏ္္ 

ႀကိမ္ေၾကညမေ္ားသည ္(၂၀၁၇ ေဖေဖမ္ဝါရီ ္ထမာွႏ္္္တတ္ပင္ ေၾကညမခြဲ့ျ္ီား မတလ္ ၂ ရက္ေန႔ တပင ္

ထ္မ္ံ ေၾကညမေ္ားခြဲသ့ည)္ ။  

IFES ၏ ္ဏမမအ္ီရငခ္ံ္မကိ ုအေျခခံ၍ဆိုရု္ါက မြဲ္မရင္ားမ ွခန္႔မွန္ားေျခ အမညမ္ မား ၁၀.၃% ထ္္မ ံျဖည့္ခြဲ့ရၿ္ီား 

၁.၈၃% ဖယထ္တုလ္ိုကရ္သညဟ္ဆုိသုည္။ ရလဒအ္မားျဖင့္ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ပြဲက င္ား္မည့္ မြဲဆာႏၵနယ္မ မား 

တပင ္တရမားဝင္မတွ္္ံုတငထ္မားသည့္ မြဲေ္ားသူအေရအတပကေ္္ါင္ား ၂.၀၃၂.၅၃၆ ္ီား ရွိသညဟ္ဆုို္ါသည။္ ထို႔ျ္င ္

ANFREL ၏ ေလ့လမေ္မင့္ၾကည့္မႈအရ အေ္မ္ိငု္ားေရပားေကမက္္ပြဲမ မားထက္္ မလွ င ္ ၂၀၁၇ မြဲ္မရင္ားမွမ သိသမ 

္ပမ္င ္္ိုမွနက္နလ္မသည္ကိ ုေတပ႕ရ္ါသည္။ အမွန္္ င၊္ ANFREL ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားက ၂၀၁၇ မြဲ္မရင္ား 

ာႏွင့္ ္တသ္က္၍ ႀကီားႀကီားမမားမမား ေ္မဒကတကမ္ႈမ မားမေတပ႕ရွိရေ္။ 

ၿမၢိိဳ႕ နယ ္ ၂၀၁၅ မြ္ဲ မရငာ္း ၂၀၁၇ မြ္ဲ မရငာ္း ကပမျခမားမႈ 

အမ္ား ၇၃,၆၉၃ ၇၅,၈၂၈ ၂.၈၂% 

ေခ မင္ားဆံုု ၁၂၆,၆၂၉ ၁၂၆,၂၂၅ -၀.၃၂% 

ဒဂုုံၿမိၢိဳ႕ သ္္အေရွ႕ ၁၁၁,၈၃၅ ၉၉,၆၃၁ -၁၂.၂၅% 

ဒဂုုံၿမိၢိဳ႕ သ္္ဆိ္္ကမ္ား ၈၄,၂၂၈ ၈၉,၈၀၇ ၆.၂၁% 

လိွၢိဳင္သမယမ ၄၄၃,၉၉၈ ၃၇၈,၅၁၆ -၁၇.၃၀% 

ဖရူဆိုု* ၈,၆၉၃ ၉,၅၇၀ ၉.၁၆% 

ေကမ႔မွွဴား ၉၂,၅၂၈ ၉၄,၆၉၈ ၂.၂၉% 

က ိၢိဳင္ားတံုု* ၅၆,၂၁၇ ၅၆,၁၃၆ -၀.၁၄% 

ေက ားသီား ၅၁,၄၈၀ ၅၃,၄၁၅ ၃.၆၉% 

မုုိင္ားရွွဴား ၅၃,၇၀၃ ၄၃,၉၆၄ -၂၂.၁၅% 

မုုံရပမ ၂၃၄,၉၃၆ ၂၅၀,၀၄၀ ၆.၀၄% 

ေညမင္ေရႊ* ၆၂,၂၅၄ ၆၂,၇၀၅ ၀.၇၂% 

အမ ိၢိဳားသမား၊ ြ္ဲခူား ၄ ၃၂၁,၀၆၁ ၃၂၀,၃၃၈ -၀.၂၃% 

အမ ိၢိဳားသမား၊ ရန္ကုုန္ ၆ ၃၄၉,၇၅၇ ၃၄၃,၆၀၀ -၁.၇၉% 

အမ ိၢိဳားသမား၊ ခ င္ား ၃ ၂၇,၉၀၂ ၂၈,၀၂၇ ၀.၄၅% 



 

 

၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင္႔္တသ္ကေ္သမ ANFREL က ေနမကဆ္ံုားေ္ားခြဲသ့ည့္ အ္ီရငခ္ံ္မ္ါ အႀကံ 

ျ္ၢိဳခ က္မ မားအမား ျ္န္ၾကည့္္ါက UEC အေနျဖင့္ မွနက္နေ္သမမြဲ္မရင္ားတ္ခ္ရုရွိေအမင ္ ရည္ရပယ္ေသမ ၎၏ 

ႀကိၢိဳား္မ္ားေဆမင္ရပက္မႈမွမ ေအမင္ျမင္မႈႀကီားႀကီားမမားမမားရရွိ္ခြဲ့သညဟ္ ု ANFREL က ယံုၾကည္္ ါသညဟ္ု ုဆိုုခြဲ႔သည္။ 

ထို႔ေၾကမင့္လည္ား ေရပားေကမက္္ ပြဲကို ုအမ မားအသိအမွတ္ျ္ၢိဳမႈာွႏင့္ UEC အေ္ၚ ျ္ ညသ္လူထူယုံုၾကည္မႈ ္ိတုိုားလမ 

ခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ အိမတ္ိုငရ္မေရမက ္ မြဲ္မရင္ား္ီ္ ္္ျခင္ား၏ အဓိကေအမင္ျမငမ္ႈမွမ ္ိုမိုရွင္ားလင္ားၿ္ီား အမ မား္ိုုမို ု

လက္ခံေသမ မြဲ္မရင္ားကိ ု ရရွိာုိႏင္ခြဲ့ျခင္ား ျဖ္္သည။္ ANFREL အေနျဖင့္ ေလ႔လမေတပ႕ရိွရသညမ္ွမ သပမားလမရ 

ခကခ္ြဲေသမ ေဝားလံေခါင္ဖ မားေဒသမ မားာႏွင့္ ေက ားလက္ေနျ္ညသ္မူ မားက အိမ္တိငု္ရမေရမက္မြ္ဲ မရင္ား္ီ္္္ျခင္ား 

မဟမဗ ွဴဟမကို ုအသိအမတွ္ျ္ၢိဳၾကသည္။ တကယတ္န္ားတပငလ္ည္ား မြဲေ္ားသအူမ မား္ုမွမ ္ထဝီအေနအထမားအရ 

္ိန္ေခၚမႈရွိေသမ ဆင္ားရြဲသည့္ ေက ားရပမမ မားတပင ္ ေနထိငု္ၾက္ါသည။္ ယင္ားသို႔ေသမ လူထုအတပက ္ အိမတ္ိုငရ္မ 

ေရမက ္ မြဲ္မရင္ား္ီ္္္ျခင္ားမွမ ၎တို႔ကိ ု အ္ိုားရက အသိအမတွ္ျ္ၢိဳရမေရမက္ျ္ီား ၎တို႔၏ အခပင့္အေရားမ မားကိ ု

အကမအကပယ္ေ္ားရမလည္ားေရမက္္ ါသည္။ ာွႏ္္ေ္ါင္ားမ မား္ပမ ္္္အမဏမရငွ္္ န္္အၿ္ီားတပင ္ယင္ားသို႔ေသမ အ္ိုုားရ 

ဖကမ္ ွ တက္ၾကပမႈရွိသည့္မဟမဗ ွဴဟမကိ ု UEC က ျ္ညသ္လူထူု၏ ယံုၾကည္မႈရရိွရန ္ အေ္ါင္ားလကၡဏမ 

ေဆမင္ေသမ ေျခလမွ္ားတ္ခ္ုအျဖ္ ္ႀကိၢိဳား္မ္ားခြဲ့ျခင္ားလည္ား ျဖ္္္ါသည္။ 

သတိျ္ၢိဳရမည္မွမ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ပြဲသည ္ လပနခ္ြဲသ့ည့္ ၂ ာႏွ္က္ က င္ား္ျ္ၢိဳလု္ခ္ြဲသ့ည့္ တ္္ာုိႏင္ငံ 

လံုားလႊမ္ားျခံၢိဳေသမ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ယွ္လ္ွ င ္ အလပန္ေသားငယေ္သမ မြဲဆာႏၵရွင္အ္တိ္အ္ိုင္ားေလား 

သမ္ါဝင္ခြဲ့ျခင္ား ျဖ္သ္ည္ဆိသုည္႔ အခ က္ျဖ္သ္ည္။ တအိမတ္ကဆ္င္ား မြဲ္မရင္ား္ီ္္္ျခင္ားမွမ UEC ၏ ေကမင္ား 

မပန္ေသမရညရ္ပယ္ခ က္ျဖ္္ေသမ္လည္ား ယင္ားမဟမဗ ွဴဟမမမွ လူအင္အမားာွႏင့္ ေထမက္္ံ႔သယယ္ူ္ို႔ေဆမင္ရား ဆိငု္ရမ 

္ိန္ေခၚမႈတို႔ အမ မားႀကီားရွိျ္ီား ၂၀၁၇ တပင္ တ္္ာုိႏင္ငလံံုား၏ မြဲဆာႏၵရွင္အ္ိတအ္္ိငု္ားေသားေသားေလား၌ ေဆမငရ္ပကရ္ 

သည္ကို္ င ္အိမ္ေျခအမားလံုားသို႔ သပမားေရမက္ေကမကယ္ူရန ္UEC က မ္ီမာုိံႏင္ခြဲ့ေ္။ ANFREL ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ 

သူမ မားက အိမတ္ိုငရ္မေရမက ္အခ ကအ္လက္ေကမက္ခမံႈမွမ မွ တမႈမရွိေၾကမင္ား၊ အခ ိၢိဳ႕အိမ္မ မားကိ ုမေကမကဘ္ြဲ 

ခ န္သပမားေၾကမင္ား တိငု္ၾကမားမႈမ မားရွသိညက္ိ ု မွတခ္ ကေ္္ားၾကသညက္ို ု မွတသ္မားခြဲ႔ရသည။္ ထို႔ေၾကမင့္ ၂၀၂၀ 

အေထပေထပ ေရပားေကမက္္ ပြဲက လွ င ္ UEC အေနျဖင့္ ယခုကြဲသ့ို႔ လု္ေ္ဆမငာုိ္ႏင္မညလ္မားဆိသုည့္ ေမားခပန္ား 

ထပက္ေ္ၚလမ္ါသည္။ ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ မီံခန္႔ခပြဲမႈမမွ ရည္ရပယ္ခ က္ေကမင္ားရွိျခင္ားတ္ခ္ုတည္ားေ္ၚတပင ္ မူတည္ျခင္ား 

မဟတု။္ ယင္ားမွမ အခ ိန္၊ လူအင္အမားာွႏင္႔ သံုား္ပြဲာုိႏင္မည့္ ေငပ္မမဏတို႔ာႏွင့္ ခ ိနထ္ုိားကမ မြဲ္မရင္ားတိုားတက္မႈရွိေ္ရန္ 

ထိေရမက္ျ္ီား အက ိၢိဳားျဖ္ထ္ပန္ားေ္မည့္ နည္ားလမ္ားမ မားကိ ု အသံုားျ္ၢိဳရမည္ျဖ္သ္ည္။ ယခတု္္ႀကမိတ္ပင ္ UEC  

အေနျဖင့္ IFES ကြဲသ့ို႔ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆိုငရ္မ အကူအညီေ္ားေရားအဖပြဲ႕မ မားထမံွ မြဲ္မရင္ား္ီမခံန္႔ခပြဲမႈဆိုငရ္မ အကူ 

အညီမ မား လံုုေလမက္္ပမ ရရွခိြဲသ့ျဖင့္ ကံေကမင္ားသပမားျခင္ားျဖ္္္ ါသည။္ သို႔ေသမ္ ေနမင္တပင ္ယင္ားကြဲသ့ို႔္ံ့္ိုားေ္ား 

မႈမ မား ေလ မ့နည္ားသပမားသည့္အခါ ကိယု့္ဘကတ္ပင ္ လံုေလမက္ေသမတိုားတက္မႈရွိေနရမည္မမွ ဧကန္အမွန္္ င္ 

ျဖ္္္ါသည။္ 

တခ ိန္္တည္ားမွမ္င ္UEC ၏ အျခမားေသမ အဓိကမဟမဗ ွဴဟမတ္္ခုျဖ္သ္ည့္ မြဲ္မရင္ားအမွမားမ မားကိ ုျ္ငဆ္ငာုိ္ႏင္ရန္္ 

လထူုကိ ု ေ္မ္ီား္ပမ ခ ျ္ျခင္ားအ္ီအ္္မ္ွမ ထူား၍ေအမင္ျမငမ္ႈမရေ္။ အေ္ၚတပင ္ ေဖမ္ျ္ခြဲသ့လိ ု UEC က မြဲ္မ 

ရင္ားမ မားကို ေက ားရပမအုု္္္ ု/ုရ္က္ပကအ္ဆင့္တို႔ရွိ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ ခပြဲရံုားမ မားတပင္ ၂ ႀကိမတ္ိုငတ္ိငု္ ေဖမ္ျ္ေ္ားခြဲ့ 



 

ေသမ္လည္ား လူအနည္ားငယက္သမ ၎တို႔၏ မြဲ္မရင္ားကိ ု လမေရမက္ၾကည့္ရႈကမ အမွမားမ မားကိ ု ေ္မဒက 

တက္ခြဲ့ၾကသည။္ ္ိုဆိုားသည့္အခ ကက္ိ ု ANFREL ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မား ေတပ႕ခြဲ့ရသည္မွမ မြဲ္မရင္ားမ မား 

က္ေ္္ားရမတပင္ ေသခ မဂရု္ိကု္ျခင္ားမရွဘိြဲ ေတပ႕ရမေနရမ ႀကံၢိဳသလိ ု က္္ျခင္ားေၾကမင့္ ေနဒဏ္ မိုားဒဏ္မ မားျဖင့္ 

က္ထ္မားသည့္ မြဲ္မရင္ား ္မရပက္မ မား ္ က္္ီားသပမားခြဲရ့သည့္ သီားသန္႔ကိ ၥ္အခ ိၢိဳ႕ ရွိခြဲ႔ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ ယင္ားဗ ွဴဟမ၏ 

ေအမင္ျမငမ္ႈမွမ ေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခပြဲရံုားမ မားသ႔ိ ု လမေရမက္ၾကည့္ရႈမည့္သူမ မားေ္ၚတပင ္ မူတည္ေနၿ္ီား လထူု၏ ာႏိုင္ငံ 

ေရားအရ ္ိတ္္ါဝင္္မားမႈ ေရခ နိ္မွမ နိမ့္္ါားေနသျဖင့္ ေအမင္ျမင္မႈရရန ္ ခကခ္ြဲျခင္ားျဖ္္္ါသည္။ ထိုသို႔ျဖ္္ရျခင္ားမွမ 

္္္အုု္ခ္ ၢိဳ္္ေရားတေလ မက ္ာႏိုင္ငသံမားအခပင့္အေရားမ မား ဖိာိွႏ္္ခံထမားရျခင္ား၏ အေမပေၾကမင့္ ျဖ္္ေကမင္ား ျဖ္္ာုိႏင္ေ္ 

သည္။ ာႏွ္္ေ္ါင္ား ငါားဆယန္ီား္ါား အ္ိုားရဆိသုညမ္ွမ တ္မ္ေတမ္ာွႏင္႔သမ ဆက္္္္ေနေသမေၾကမင့္ ယေန႔အခ ိန္တပင ္

အ္ိုားရရံုားမ မား၌ မြဲ္မရင္ားက္္ျခငာ္းမွမ အေထမက္အကသူိ္မ္ျဖ္ေ္ခ ။ အဘယေ္ၾကမင့္ဆိေုသမ္ လူထမုွမ အ္ိုားရ/ 

တ္ာွ္ႏင့္ ေဝားေဝားေနေလ အရႈ္္အရငွ္ားကင္ားေလဟ ုယူဆေနဆြဲ ျဖ္္ေသမေၾကမင့္္င္ျဖ္သ္ည္။ 

ျဖ္္ာုိႏင္ေျခရွိေသမ အျခမားနည္ားလမ္ားတ္္ခုမွမ လူထာွုႏင့္နီား္္မ္ႈရွသိည့္ေ္ ားမ မား၊ ေက မင္ားမ မား၊ ္န္ားျခံမ မားထြဲတပင ္

မြဲ္မရင္ားမ မားက္ထ္မားျခင္ားျဖ္သ္ည္။ ယင္ားသို႔ျ္ၢိဳလု္လ္ွ င ္လူထကု ၎တို႔အမည္္ါမ္ါ လမေရမက္္္္ေဆားျခင္ားကိ ု

အမားေ္ားမည္ျဖ္သ္ည။္ ယင္ားမဟမဗ ွဴဟမမွမ အျခမားအမရွာုိႏင္ငံအေတမ္မ မားမ မား၌ အလုု္္ျဖ္္သညက္ိုု ေတပ႕ရ 

သည္။ ေရွရညွ္အတပက္မ ူလထူု၏ ာႏိုငင္ံေရားတပင ္္တိ္္ါဝင္္ မားမႈ တိုားတကလ္မရန ္မ မား္ပမလိုအ္သ္ကြဲ႔သိုု႔ တခ ိန္ 

တည္ားတပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆိငု္ရမ ္ညမေ္ားေရားလု္္ငန္ားမ မားကိ ု ာုိႏင္ငံာွႏင့္အဝွမ္ား တိုားတကလ္မေရားကိုလုည္ား လုု္ ္ 

ေဆမင္ရမည္ျဖ္သ္ည။္    

ထို႔ျ္င္ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမအုု္္္ ုုအဆင့္ရွိ UEC ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲ ရံုားမ မားတပင ္မြဲ္မရင္ား သပမား္္္၍ ရသည့္အျ္င ္UEC 

သည ္အပန္္လိုင္ား (https://checkvoterlist.uecmyanmar.org/)  မ ွမြဲ္မရင္ား္္္၍ရေအမင္ ျ္ၢိဳလု္ေ္္ားခြဲ ့သည္။ 

ယင္ားနည္ားလမ္ားကိ ု မြဲေ္ားသူမ မား ကိုယ္ေရားအခ က္အလက ္ မွန္မမနွ ္ ္္ေ္ဆားာုိႏင္ရန္အတပက ္ ၂၀၁၅ တပင ္

္တင္လုု္ ္ေဆမင္ခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ သို႔ေသမ္ ဝကဘ္္ဆိကုမ္ွမ လူအနည္ားငယသ္မ အသံုားျ္ၢိဳၾကသည့္ Unicode Font 

ျဖ္္သျဖင့္ ျမန္မမအငတ္မနက္အသံုားျ္ၢိဳသူအမ မား္ ု ္ိုမိလုကလ္ွမ္ားမာုိီႏင္သည့္ Font ျ္ၢိဳလု္္ေ္ားရမည္ျဖ္သ္ည္။ 

မြဲ္မရင္ား္ီ္ ္္ျခင္ားလုု္ ္ငန္ား္္တ္ပင ္ဝကဘ္ဆ္ိုက၏္ ထေိရမက္မႈကိ ုတိုင္ားတမေသမ ္မရင္ားဇယမား အခ က္အလက ္

တ္္ခုမွမရွိေ္။ အငတ္မနကလ္က္လမွ္ားမီမႈာွႏင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံရွိ ျ္ညသ္ူမ မား၏ အသိ္ညမတိုု႔တပင ္ အကန္႔အသတ ္

ရွိေနျခင္ားတို႔ေၾကမင့္ လူအနည္ားငယက္သမ အပန္လိငု္ားမ ွမြဲ္မရင္ား္္သ္ည္႔နည္ားကို ုအသံုုားျ္ၢိဳၾကျခင္ားျဖ္္္ါလိမ့္မည္။ 

ေနမကဆ္ံုားရ မြဲ္မရင္ားာွႏင္႔ တပြဲေနသညမ္မွ မြဲဆာႏၵရွငသ္ကေ္သခလံက္မတွ္မ မားျဖ္္ၿ္ီား  မွတ္္ ံုတငထ္မားေသမ မြဲဆာႏၵ 

ရွငက္ိ ု ၎တို႔မြဲေ္ားရမည့္ေနရမကိ ု ရွမေဖပရလပယေ္္ရန္ာွႏင့္ မြဲလမေ္ားသည့္အခါ မြဲရံုဝန္ထမ္ားမ မားအေနျဖင့္ 

မြဲေ္ားမည့္ သတူို႔၏ နမမည္မ မားကိ ုအလပယ္တကရူွမေဖပာုိႏင္ေ္ရန ္လုု္ေ္္ားထမားျခင္ားျဖ္သ္ည္။ ANFREL ေလလ့မ 

ေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားက မြဲဆာႏၵရွငသ္က္ေသခလံကမ္ွတမ္ မားကိ ု ေရပားေကမက္္ပြဲမတိငု္ခင္ရက္မ မားတပင ္ ေဝငွ 

ထမားသည္ကို ေတပ႕ရသည။္ အျခမားေလလ့မသူမ မားက တခ ိၢိဳ႕ မြဲေ္ားခပင့္လက္မတွမ္ မား အလပြဲသံုားခံရသညက္ိ ု္ိုားရိမမ္ႈ 

ရွိခြဲ့ၾကၿ္ီား ANFREL ေလလ့မသူမ မားကေတမ ့ ထိသုို႔အလပြဲသံုားမႈမ မားကိ ု မေတပ႕ရွိခြဲရ့ေ္။ ANFREL ေလလ့မ 

ေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားာွႏင့္ သံရံုားအခ ိၢိဳ႕တို႔မွ အျခမားာႏိုင္ငတံကမကိုယ္္ မားလယွ္မ မားက မြဲဆာႏၵရွငသ္က္ေသခလံက္မတွ ္

မ မားအမား ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔ေရမကက္မမွ မြဲရံုေရွ႕တပင ္ (မြဲရံုဝနထ္မ္ားမဟတုသ္ည့္) တ္ံုတ္္ေယမကက္ လိကုလ္ံ 

ေဝငေွနသည္ကိ ုေတပ႕ခြဲ့ၾကရသည။္ ယင္ားမွမ လိမလ္ည္ရန္အတပက ္အလမားအလမရွေိသမေနရမအျဖ္ ္ကန္ီားတပင္ 

https://checkvoterlist.uecmyanmar.org/


 

အခ ိၢိဳ႕က ္ိုားရိမမ္ႈရွိၾကေသမ္လည္ား ANFREL က ေလ႔လမေတပ႕ရွသိည္မွမ မြဲရံုတပင္ ျဖန္႔ေဝျခင္ားသည ္ လံုားဝ 

မွနသ္ညဟ္ ု မဆိလုိေုသမ္လည္ား လမိ္လည္ရန္္ ႀကိၢိဳား္မားျခင္ားဆိသုညထ္က ္ လက္ေတပ႕က က လုု္ ္ေဆမငရ္န ္

ႀကိၢိဳား္မားမႈ ျဖ္္္ံုရ္ါသည။္ မညသ္ို႔ဆိေု္ မြဲဆာႏၵရွင္သက္ေသခံလကမ္တွ္မ မားအမား ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔မတိုင္ခင္ 

ျ္ည္ေထမင္္ုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွင၏္ ဝနထ္မ္ားမ မား ကိယုတ္ိုငက္သမ အၿ္ီားျဖန္္႔ေဝသင့္သည္ဟ ု ANFREL အ 

ေနျဖင္႔ ယံုၾကည္္ ါသည။္ 

 

 

 

 

 

 

 

္ံုု ၁ - ရမွာ္းျ္ညန္ယ၊္ က ၢိိဳငာ္းတံုု၊ ္နေ္တမကရ္ပမတပင ္ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔၌ မြဲဆာႏၵရငွသ္ကေ္သခလံကမ္တွမ္ မား ေဝေန္္ ္

ယခာွုႏ္္တပင ္တိုားတက္မႈ ရွိေသမ္လည္ား မြဲ္မရင္ားတပင ္အမည္မမွားျခင္ား၊ ာွႏ္္ခါထ္ေ္နျခင္ားာွႏင့္ မြဲေ္ားသူ၏ အခ က္အ 

လက္မ မားမွမားယပင္ားေနျခင္ားမ မား ရွိေနဆြဲျဖ္္ခြဲ့္ ါသည။္ သို႔ေသမ္ ယခမုြဲ္မရင္ားမွမ ၂၀၁၅ တုန္ားက သံုားခြဲ့ေသမ 

္မရင္ားထက ္သသိသိမသမ တိုားတကလ္မ္ါသည္။ မညသ္ို႔ဆိုေ္ ဘမသမ္ကမား မတူညမီႈမ မားမမွ ျ္ႆနမတ္ ္

ခုအျဖ္ ္ ရွိေနဆြဲျဖ္က္မ ခ င္ားျ္ည္နယ၊္ ထန္္တလန္္ာႏွင့္ ရွမ္ားျ္ညန္ယ၊္ မိုင္ားရွွဴားတို႔ကြဲသ့ို႔ ေနရမမ မားရွ ိ တိုင္ားရင္ား 

သမားလူနည္ား္ ုအေတမ္မ မားမ မားမွမ ျမနမ္မ္မကိ ုမဖတ္္တတ္ၾကသည့္အတပက ္ေနမငတ္ပင ္ UEC အေနျဖင့္ ဂရုျ္ၢိဳ 

ကိုငတ္ပယသ္င့္္ါသည္။ ယင္ားအခ က္မွမ မြဲေ္ားသမူ မား မွတ္္ံုတငသ္ည့္ ကိ ၥ္အတပက္သမမက ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ 

္တသ္က္ေသမ အျခမားကိ္ ၥရ္္မ မားတပင္္ ါ အသံုားခ ရမည္ ျဖ္္္ါသည။္ 

္ါတမီ မားာွႏင့္ ကိယု္္ မားလယွေ္လမငာ္းမ မား မတွ္္ ံုတငျ္ခငာ္း 

၂၀၁၅ ခုာွႏ္္က ္ါတီမ မားာွႏင္ ့ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မား မွတ္္ ံုတင္ျခင္ားအေ္ၚ ANFREL က အေ္ါင္ားလကၡဏမ 

ေဆမငလ္ွသည့္အခ ကသ္ိ္မ္ရွေိၾကမင္ား ေတပ႕ရွိရမႈာွႏင္႔ယွ္ ္လွ င ္ ယခာွုႏ္္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ၌ မွတ္္ ံုတင္ 

ျခင္ားလု္ ္ငန္ား္္မ္ွမ ္ပင့္လင္ားျမင္သမမႈာွႏင္႔ မွ တမႈတိုု႔တပင ္ႀကီား္ပမ တိုုားတကမ္ႈမ မားရိွသည္။  

၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲတုန္ားက ANFREL မွ ေလ႔လမေ္မင္႔ၾကည္႔သူမ မားက ္ါတီမ မားာွႏင့္ ကိယု္္မား 

လယွ္ေလမင္ားမ မား မွတ္္ ံုတင္ရမတပင ္ အသံုားျ္ၢိဳသည့္ လု္ထ္ံုုားလုု္္နည္ားအဆင့္ဆင့္ကို ေဝဖနခ္ြဲသ့ည။္ အဘယ ္

ေၾကမင့္ဆိေုသမ္ ယင္ားလုု္ ္ထံုုားလုု္ ္နညာ္းမ မားတပင ္ အု္္္ုအခ ိၢိဳ႕ကို ုအျခမားအု္္္မု မားထက ္ ္ို၍ ္ီား္မားေ္ားခံရေသမ 

မမွ တသည့္ အရည္အခ င္ားသတ္မတွ္မႈမ မားျဖင့္ ေလွ မက္လႊမတင္ျခင္ားာွႏင့္ ဘကလ္ိုကမ္ႈမ မားရွိေနေသမေၾကမင့္ျဖ္ ္



 

သည္။34 အထူားသျဖင့္ အလပနတ္င္ားၾက္ေ္သမ ကိုယ္္ မားလွယေ္လမင္ားအရညအ္ခ င္ားသတမ္ွတမ္ႈာွႏင့္ ္္ေဒသက ္

ေရမက္မႈ ညညီီမွ မွ  မရိွျခင္ားတိုု႔အတပက ္ ေဝဖန္ခရံသည။္ အထူားသျဖင့္ ANFREL ၂၀၁၅ ေလ့လမေတပ႕ရွိခ က္မွမ 

မူဆလင ္ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားအတပက ္အရည္အခ င္ား သတ္မတွခ္ ကက္ိ ု္ိုျမႇင့္ထမားၿ္ီား တရတု ္သို႔မဟတု ္

အျခမားမူဆလင္အာႏပယ္မဟတု္ေသမ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မား မွတ္္ံုတငရ္မတပင္မ ူ ္ို၍လပယက္ူေ္ မ့ေျ္မငာ္း 

ေသမ သတမ္ွတခ္ ကမ္ မား ထမားရွိေ္ားထမားသည္။ 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲတပင္မ ူ ာုိႏင္ငံေရား္ါတီမ မားာွႏင့္ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားမွတ္္ ံုတင္ျခင္ားကိ္ ၥမ မား၌ အေသား 

အဖပြဲကိ္ ၥေလားမ မားသမ ထပက္ေ္ၚခြဲ႔သည္။ ကိုယ္္ မားလွယေ္လမင္ားမ မားာွႏင့္ ာႏိုင္ငေံရား္ါတီမ မားကို ေတပ႕ဆံုေမား 

ျမန္ားရမတပင ္ မွတ္္ံုတင္ျခင္ားလုု္င္န္ား္္ာ္ႏွင့္္တသ္က္၍ အေတမ္ေလားေက န္္မႈရွိၾကသညက္ိ ု ေဖမ္ျ္ၾကၿ္ီား ဒီမိုက 

ေရ္ီ္ ိုဆနလ္မသညဟ္ ုယံုၾကည္ၾကသည္။ အမားလံုားက ေျ္မၾကသညမ္ွမ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား အေရအတပက္ 

နည္ားသပမားျခင္ားာွႏင့္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ ္ါဝငေ္သမမြဲဆာႏၵနယမ္ မားမွမ နည္ားသပမားျခင္ားေၾကမင္႔ UEC အ 

ေနျဖင့္ ၂၀၁၅ တုန္ားက မတွ္္ံုတင္ျခင္ားလုု္င္န္ား္္္ာွႏင့္္တသ္က္ၿ္ီား အျငင္ား္ပမားမႈအမ မားဆံုားျဖ္္ခြဲ့သည့္ မြဲဆာႏၵနယ ္

မ မား မ္ါေတမ႔၍လည္ား ျဖ္္ေကမင္ား ျဖ္ာ္ႏိုင္္ါသည္။  

UEC မွ အခ က္အလက္မ မားအရ ာုိႏင္ငေံရား္ါတ ီ၂၄ ္ါတမီ ွကိုယ္္ မားလွယေ္လမင္ား ၈၇ ္ီားာွႏင့္ တ္သ္ီား္ုဂ လ ၇ 

္ီားတို႔က လ္လ္္မ္ြဲဆာႏၵနယ ္ ၁၉ ေနရမအတပကယ္ွ္္ၿ္ိၢိဳငခ္ြဲ့ၾကသည္။ ယွ္္ၿ္ိၢိဳငရ္ေသမေနရမမ မားမွမ ျ္ညသ္ူ႔လႊတ ္

ေတမ္တပင ္ ၉ ေနရမ၊ အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္တပင ္ ၃ ေနရမ၊ တိုင္ားေဒသႀကီား/ျ္ ည္နယလ္ႊတ္ေတမ္မ မားတပင ္ ၇ ေန 

ရမျဖ္သ္ည။္ 

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲ၌ အဓကိယွ္္ၿ္ိၢိဳင္ၾကေသမ ္ါတမီ မားမွမ အမ ိၢိဳားသမားဒီမိကုေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္္ါတ(ီNLD)၊ 

ျ္ည္ေထမင္္ုႀကံ႕ခိငု္ေရားာွႏင့္ ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါတ ီ(USDP) ၊ ရခိုင္အမ ိၢိဳားသမား္ါတ ီ(ANP) ၊ ရွမ္ားဒီမိကုေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္္ါတီ 

(SNLD) ၊ မပန္အမ ိၢိဳားသမား္ါတ ီ (MNP) ၊ တိငု္ားရင္ားသမား္ည္ားလံုားညညီပတ္ေရား္ါတ ီ (NUP) ၊ အမ ိၢိဳားသမားဒီ မိုကေရ္ီ 

အင္အမား္ု္ ါတ ီ (NDF) ၊ လူမ ိၢိဳားေ္ါင္ား္ံုဒီမိုကေရ္ီ္ါတ ီ (ကယမားျ္ညန္ယ)္ (ANDP) ာွႏင့္ ျမန္မမအမ ိၢိဳား 

သမားကပနဂ္ရက္္ါတ ီ(MNCP) တို႔ ျဖ္္ၾကသည။္ 

ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား ္ု္ုေ္ါင္ားအေတမ္အတနမ္ မားေသမ ္ါတီမ မားမမွ ျ္ညေ္ထမင္္ုႀကံ႕ခိုင္ေရားာွႏင့္ ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါ 

တ ီ(၁၉ ္ီား) ာွႏင့္ အမ ိၢိဳားသမားဒီမိကုေရ္အီဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္္ါတ ီ(၁၈ ္ီား) တို႔ ျဖ္္ၾကၿ္ီား NUP (၃ ္ီား) ၊ SNDP (၇ ္ီား)၊ ANP   

(၂ ္ီား)၊ SNLD (၇ ္ီား)၊ MNP (၁ ္ီား)၊ NDF (၅ ္ီား)၊ ANDP (၁ ္ီား)၊ MNCP (၁ ္ီား) တို႔ကြဲသ့ို႔ အဓိက 

ာႏိုင္ငေံရား္ါတီမ မားမွမ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား အနည္ားငယ္ျဖင့္ သိသသိမသမ ထိုားေဖမက္ယွ္ ္ၿ္ိၢိဳင္ခြဲ့ၾကသည။္35 

မြဲဆာႏၵရငွ ္အသိ္ညမေ္ားလု္င္နာ္း 

ေအမင္ျမငသ္ည့္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္ ္ငန္ားသည္ မြဲေ္ားသမူ မားအမား ေရပားေကမက္္ြဲပလုု္င္န္ား္္္ာွႏင့္ ေရပားေကမက္ 

ခံကိယု္္မားလယွမ္ မားအေၾကမင္ားသိေ္ရန္ သတင္ားအခ က္အလက္ျ္ည့္္ံု္ပမ ေထမက္္ံေ့္ားျခင္ားျဖင့္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား 

                                                           
34 ၂၀၁၅ အေထပေထပာွႏင့္ ေဒသဆိုင္ရမ ေရပားေကမက္ ပ္ြဲ - ANFREL ေရပားေကမက္ ြ္ဲပ ေလ့လမေ္မင့္ၾကည့္ေရား မ္္ရွင္ အ္ီရင္ခံ္မ၊ ၂၀၁၆၊ ္မမ က္ာွႏမ ၄၇. 
35 ္ူားတပြဲ္ါ ကိုယ္္မားလွယ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ာ္ုိႏင္ငံေရား္ါတီမ မား မွတ္္ုံတင္ျခင္ားသို႔ ဝင္ၾကည့္ရန္။ 



 

ေရပားေကမက္္ြဲပလုု္င္န္ား္္တ္ပင ္ ဆာႏၵထကသ္န္္ပမ အျ္ည့္အဝ္ါဝငာုိ္ႏင္ရန္ာွႏင့္ မြဲ႐ံုတပင ္ မနွ္ကနသ္ည့္ ဆံုားျဖတ္ 

ခ က္မ မားျဖင့္ မြဲေ္ားာိုႏင္မႈကို ု ေသခ မေ္သည္။ မြဲေ္ားသူမ မားအေနျဖင့္ မမိိအခပင့္အေရားျဖ္သ္ည့္ ေရပားေကမက္္ြဲပ 

ေန႔တပင္ မညသ္ို႔္ါဝင္မြဲေ္ားရမည္၊ မွမားယပင္ား္ပမေရားျခ္္မႈမ မားေၾကမင့္ ္ယမ္ြဲျဖ္ာ္ႏုိငသ္ည့္ အေျခအေန၊ မြဲေ္ားခပင့္ 

္ိတ္္ င္ခရံျခင္ားာွႏင့္ ဖယရ္ွမားခရံျခင္ားကိ ု ျဖ္္ေ္ာိုႏင္သည္႔ ကိ ၥ္ရ္္မ မားအေၾကမင္ား သထိမားရနလ္ိုအ္သ္ည။္ ထ ိ

ေရမကသ္ည့္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္င္န္ားသည္ ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔မတိုင္မရီကမ္ မားတပင ္ ႀကိၢိဳတင္၍ ေကမင္ားမပန္္ပမ 

္တင္ ေဆမင္ရပက္ျခင္ားျဖ္္္ါသည။္ လူနည္ား္ဘုမသမ္ကမားမ မား၊ အျမင္္ိငုာ္းဆိုငရ္မ ခ ိၢိဳ႕တြဲမ့ႈမ မားာွႏင့္ မသန္္ ပမ္ား 

မြဲဆာႏၵရွင္ ္သည္တို႔အတပက္္ ါ ထည္႔သပင္ား္္္ား္မားရန္တိုု႔သည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမတိုငမ္ီ ႀကိၢိဳတင္ျ္ၢိဳလု္္ရမည့္ ္္္မွန္ 

ေသမ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္င္န္ားအတပက္ မရွိမျဖ္္လိအု္္ေသမ အခ ကမ္ မား္ငျ္ဖ္္သည။္ 

ထို႔ေၾကမင့္ ေရပားေကမက္္ ြဲပအႀကိၢိဳကမလ မြဲဆာႏၵရွင္္ ညမေ္ားလု္ ္ငန္ားသည္  လပတလ္္္ၿ္ီား တရမားမွ တသည့္ 

ေရပားေကမက္္ြဲပ၏ မရွိမျဖ္္ေသမ အ္တိ္အ္ိငု္ားတ္္ခုျဖ္္ၿ္ီား ဒီမိကုေရ္ကီို ငံ့လင့္ေနသည့္ ာႏိုင္ငတံ္ခ္ုအတပက ္

အေရားႀကီားသည့္ အ္ိတအ္္ိုင္ားတ္္ခုျဖ္္္ါသည။္ လထူုအေနျဖင့္ မြဲ႐ံုမ မားတပင္ မွနက္န္္ပမဆံုားျဖတ္မြဲေ္ားာိုႏင္ရန္ 

အေထမက္အကူျဖ္္ေ္ာိုႏင္ၿ္ီား မိမတိို႔မြဲေ္ားာုိႏင္သည့္ အခပင့္အေရားကို မညသ္ို႔အသံုားျ္ၢိဳရမညက္ို ္ိုမိုနမားလညလ္မကမ 

ေရပားေကမက္္ြဲပ္န္တ္္္ခလုံုားကိလုည္ား ္ုိမိသုိရွလိမေ္ာိုႏင္္ါသည။္ မၾကမေသားခင္ာွႏ္္မ မားက ျမန္မမလထူုအေနျဖင့္ 

လထူု္ါဝင္ာုိႏင္ေသမ ဒီမိကုေရ္ီ (participatory democracy) ကို မ မား္ပမသင္ယေူလလ့မၿ္ီား ျဖ္္ေသမ္လည္ား 

ဒီမိုကေရ္ေီရပားေကမက္္ ြဲပမ မားာႏွင့္မူ ထေိတပ႔မႈနည္ား္ါားေန္ါသည။္ သို႔္ါ၍ ျ္ညသ္လူူထအုေနျဖင့္ ေရပားေကမက္္ ြဲပ 

လုု္င္န္ား္္္ာွႏင့္ ၎တို႔၏ တက္ႂကပ္ပမ္ါဝင္မႈအေရားႀကီား္ံုကို ေကမင္ား္ပမသိရိွလမေ္ရန္  ္ိုမိထုိေရမက္မႈရွိေသမ 

မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလႈ္ ္ရွမားမႈလု္္ငန္ားမ မား မျဖ္္မေနျ္ၢိဳလု္ရ္မည္ ျဖ္္္ ါသည။္ 

  

ျ္ည္ေထမင္္ုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရငွ၏္ ေဆမင္ရပကခ္ က္မ မားတိုားတကလ္မျခင္ားေၾကမင့္ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ြဲပ 

လုု္င္န္ား္္က္ို ျ္ညသ္မူ မား္ုိမုိသတိျ္ၢိဳမလိမေၾကမင္ား ANFREL မွ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားက ေတပ႔ရွိခြဲ့္ါသည။္ 

၂၀၁၇ ခာွုႏ္္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ြဲပတပင ္ မြဲဆာႏၵရွင္္ ညမေ္ားလု္ ္ငန္ားအတပက္ ္ညမေ္ားအေထမက္အက ူ

္ ၥ္ည္ားမ မားကို International Foundation for Electoral Systems (IFES) မွ အကအူညီျဖင့္ ျ္ည္ေထမင္္  ု

ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွငက္ ျဖန္႔ေဝေ္ားခြဲ့္ါသည။္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပာႏွင့္ သကဆ္ိငု္သည့္နယ္ေျမမ မားရွိ 

အရ္္ဖက္အေျချ္ၢိဳအဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မား၏ အကူအညကီိုရယူ၍ မြ္ဲ မရင္ား လကက္မ္ား္မေ္မင္ ၂၂၈,၀၀၀ ာွႏင့္ မြဲ္မရင္ား 

နံရကံ္္ေၾကမျငမ ၂၃,၀၀၀ ကို ျဖန္႔ေဝေ္ားခြဲ့ျခင္ား ျဖ္္္ ါသည။္ မြဲဆာႏၵရွင္ ၁၀ ေယမက္အတပက ္လက္ကမ္ားေၾကမ္ျငမ 

၁ ခု၊ မြဲဆာႏၵရွင္ အေယမက ္၁၀၀ အတပက္ နရံကံ္္ေၾကမ္ျငမ ၁ ခု ာႏႈန္ား ျဖန္႔ေဝေ္ားခြဲ့္ါသည္။ 

  

မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္ ္ငန္ားအတပက ္ အေထမက္အကူ္ ၥ္ည္ားမ မားကို တိုင္ားရင္ားသမားဘမသမ္ကမား ၅ မ ိၢိဳားျဖင့္ ရရွ ိ

ာႏုိင္ၿ္ီား လကက္မ္ား္မေ္မင္ ၂၈,၀၀၀ ကို လူနည္ား္တုိငု္ားရင္ားသမားေဒသရွိ မြဲေ္ားခပင့္ရွိသ ူအေရအတပကမ္ မားသည့္ 

နယေ္ျမမ မားသို႔ ျဖန္႔ေဝေ္ားခြဲ့္ါသည။္ UEC ာွႏင္႔ IFES တိုု႔သည ္ ေဒသခံအရ္ဖ္က္အေျချ္ၢိဳအဖပြဲ႕ အ္ည္ားမ မား၏ 

အကူအညီျဖင္႔ မြဲဆာႏၵရွင္္ ညမေ္ား လကက္မ္ား္မေ္မင္ ၂၁၇,၀၀၀ ာွႏင္႔ ္ိုု္တမ ၂၃,၀၀၀ ကိုု ျဖန္႔ေဝခြဲ႔သည။္ ေဒ 

သခံအရ္ဘ္ကလ္ူ႔အဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မား၏ အကူအညီျဖင့္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပာႏွင့္ သက္ဆိငုသ္ည့္ နယ္ေျမမ မားသို႔ 

္ိတဓ္မတ္တက္ၾကပေ္သည့္ ္ို္တမ (motivational posters) ၂၃,၅၀၀ ျဖန္႔ေဝေ္ားခြဲ့္ါသည။္ တိငု္ားရင္ား 

သမားဘမသမ္ကမား ၅ မ ိၢိဳားျဖင့္ ေရားသမားထမားသည့္ ္ုိ္တမ ၅,၇၅၀ ကိလုည္ား ျဖန္႔ေဝေ္ားခြဲ့္ ါသည။္ 



 

ANFREL အေနျဖင္႔ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္င္န္ား္ံု္ံအမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားကို မ က္ျမင္ေတပ႕ရိွခြဲ႔ရမ အသခံ ြဲ႕္က္အသံုားျ္ၢိဳျခင္ား၊ 

တံခပန္မ မားခ ိတဆ္ပြဲျခင္ား (တမေ္ၚလင္္) ၊ ္ို္တမ၊ လက္ကမ္ား္မေ္မင္မ မား၊ ဘမသမအမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားျဖင္႔ လႈံ႕ေဆမ္္ို္တမ 

မ မား (ရွမ္ား၊ မပန္၊ ရခိုင္၊ လိုငု္ာွႏင့္ ကရငန္)ီ ာႏွင္႔ ဆိုရယွ္မီဒယီမမ မားကိ ုအသံုားျ္ၢိဳသညက္ို ေတပ႕ရသည္။ ျဖန္႔ေဝေသမ 

နည္ားလမ္ားမ မားမ ွတ္္အိမတ္က္ဆင္ားမသွည ္အပန္လိငု္ားအထ ိနည္ားအမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားရိွ္ါသည္။  

EEOPs ၊ PACE ၊ Hornbill ၊ Justice Drum ၊ Bago Observers Group ၊ KBI ၊ iSchool ာွႏင္႔ New Myanmar 

Foundation ကြဲ့သို႔ေသမ အရ္္ဖကအ္ေျချ္ၢိဳအဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မားက္ီားေဆမင္၍ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ြဲပာႏွင့္ သက ္

ဆိုငသ္ည့္ မြဲဆာႏၵနယ္မ မား၊ ၿမိၢိဳ႕နယမ္ မားအမားလံုားတပင ္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားအလု္႐္ံုေဆပားောႏပား္ြဲပမ မား က င္ား္ခြဲ႔သည။္ 

မြဲဆာႏၵရွင္မ မားအတပက္ မြဲေ္ားနည္ားာွႏင့္ မြဲေ္ားာိုႏင္သည့္အခ ိန္္သည့္ အေျခခသံတင္ားအခ က္အလက္မ မား ရရွိေ္ရန္ 

အတပက္ ာုိႏင္ငံေရား္ါတမီ မားာွႏင့္ ကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားမ မားမ ွ ဝင္ေရမက္္ ညမေ္ားမႈမ မားျ္ၢိဳလု္ခ္ြဲ့ၾက္ါသည။္ ေရပား 

ေကမက္္ ြဲပတပင္ မြဲေ္ားမည့္ျ္ညသ္ူမ မားအမား အသိ္ ညမေ္ားရန္အတပက္ ္ံုာႏွိ္္ထတု္ေဝထမားေသမ အရမမ မားာွႏင့္ 

အသံုားခ သည့္နည္ားလမ္ားမ မားသည္ အေတမ္အတန ္ ေက န္ဖ္ပယ္ရမရွိၿ္ ီား ANFREL အေနျဖင့္ ယခုအရမမ မားအမား 

၂၀၂၀ ေရပားေကမက္္ြဲပမတိငု္မီ ္ုိမုိက ယ္ျ္ န္႔ျ္န္႔ျဖ္လ္မေ္ရန္ ေမွ မ္လင့္္ါသည။္ 

 

ရနက္ုနတ္ိုုင္ားေဒသႀကီား၊ လိႈငသ္မယမၿမိၢိဳ႕နယ္ရွိ အရ္ဘ္က္အေျချ္ၢိဳအဖြဲပ႔အ္ည္ားတ္ခ္ုျဖ္သ္ည့္ Myanmar 

Independent Living Initiative (MILI) သည္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ြဲပတပင္ မသန္္ ပမ္ားမ မား မြဲေ္ားာိုႏင္ေရား 

အတပက္ ေဆမင္ရပက္ေ္ားခြဲသ့ည့္အဖြဲပ႔ျဖ္္္ါသည္။ မပန္ျ္ညန္ယ ္ေခ မငာ္းဆံုၿမိၢိဳ႕နယတ္ပငမ္ူ Election Education and 

Observation Partners (EEOPs) ၊ Peoples’ Alliance for Credible Elections (PACE) ာွႏင္႔ Carter Centre 

္သည့္ အဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မားက မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားသည့္ အလု္ ္႐ံုေဆပားောႏပား္ြဲပမ မားကို ္ီား္ီားက င္ား္ေ္ားခြဲသ့ညက္ိ ု

ANFREL မ ွေတပ႔ရွိခြဲ့္ါသည။္ 

 

အ္ိုားရာွႏင့္ အရ္ဘ္က္အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မားညိွာႏိႈင္ား၍ ္န္္တက ္ီ္ ္ထ္မားျ္ီား ထိေရမကမ္ႈရွေိသမ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ား 

လု္င္န္ားအမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားကို ANFREL က ေတပ႕ရိွရသည္႔ တခ ိနတ္ည္ားတပင္ လက္ေတပ႕ ေျမျ္ငအ္ေျခအေန၌ ေတပ႕ရိွရ 

သည္မွမ ္ိမုိုသာႏၷိဌမန္ခိုုငမ္မၿ္ီား ္ိုုမိုကု ယက္ ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔ လုု္္ေဆမင္ရမည္႔ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္င္န္ားမ မား လိုအ္ ္

ေနေသားသညဟ္ုု ေဖမ္ထတုရ္ရိွသည္။ ANFREL ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားာွႏင့္ အခ ိၢိဳ႕ျ္ညတ္ပင္ားေရပား ေကမက္္ပြဲ 

ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ေရားအဖပြဲ႕မ မားက မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္င္န္ားာွႏင့္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားသိရိွနမားလညမ္ႈ မရိွ ျဖ္္ေနသည္႔ 

အခ က္မမွလည္ား သတိျ္ၢိဳမေိလမကသ္ည္ဟ ု ဆိုၾကသည္။36 ယင္ားမွမ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္င္န္ားမ မားသည ္

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲက င္ား္ရမ အခ ိၢိဳ႕ေနရမမ မားသို႔ မေရမက္ရွဟိုု သတိထမားမိသည။္ အထူားသျဖင့္ ၂၀၁၅ 

တုန္ားက ေရပားေကမက္္ ပြဲမလု္ခ္ြဲ့ရေသမ ေက ားသီားာွႏင့္ မိုင္ားရွွဴားတို႔ကြဲသ့ို႔ ေနရမမ မားတပင္ ျဖ္္္ါသည။္ မြဲေ္ားရသည္႔ 

ရ္ိုုငခ္ပင္႔ာႏွင္႔ လူတ္္္ီား၏ ာုိႏင္ငေံရား္တိ္အမားထကသ္န္မႈကို ေဖမ္ထုုတမ္ႈာုုိႏငမ္ႈတိုု႔၏ အေရားႀကီား္ံုုအမား မသရိိွၾက 

ေၾကမင္ား မြဲရံုမ မားတပင္ သတိျ္ၢိဳမိရသည။္ ယင္ားေၾကမင့္ မြဲလမေ္ားသူအေရအတပက္နည္ား္ါားရျခင္ားျဖ္္ျ္ ီား မြဲေ္ားျခင္ား 

လု္င္န္ား္္္အေၾကမင္ား မြဲရံုအခ ိၢိဳ႕၌ ရႈ္္ေထပားမႈ ျဖ္္ေနၾကသည္ကိလုည္ား ေတပ႕ာုိႏင္္ါသည။္ ္္မမ လိႈငသ္မယမျမိၢိဳ႕ 

                                                           
36 https://www.pacemyanmar.org/portfolio-item/press-release-pre-election-period-overview/ 



 

နယ၌္ မြဲေ္ားသူအေရအတပက္မွမ ၂၀၁၅ တပင္ ၁၅၃,၀၉၂ ရွရိမမ ွ၂၀၁၇ တပင္ ၄၆,၄၁၈ သို႔ ၂၄% ေလ မ့က သပမား 

သည္။ 

 

ေရပားေကမက္္ပြဲအႀကိၢိဳကမလတပင္ ANFREL မ ွေတပ႕ဆံုေမားျမန္ားရမတပင ္NLD ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား ္ီားဝငာ္းမင္ားက 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲက င္ား္ရမ ေနရမအမ မား္သုို႔ သပမားေရမက္၍ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ြဲပာွႏင့္ ္တသ္က္သည့္ 

မြဲေ္ားျခင္ားဆိုင္ရမ အေျခခံသတင္ားအခ က္အလက္မ မားကို ရငွ္ားျ္ခြဲသ့ညဟ္ု ေျ္မျ္္ါသည။္ ျမန္မမာ္ုိႏင္ငံတပင္ 

ဒီမိုကေရ္ေီရပားေကမက္္ ပြဲအေတပ႕အႀကံၢိဳမရွိမႈမွမ မြဲဆာႏၵရွင္္ ညမေ္ားလု္ ္ငနာ္းမ မား အဘယ္ေၾကမင့္လိုအ္္သညဆ္ို 

သည့္ အဓိကအေၾကမင္ားရင္ားတ္္ခု္င္ ျဖ္္္ါသည္။ 

 

ခ င္ားျ္ညန္ယ္တပင္ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားက ျ္ညေ္ထမင္္ေုရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွင္မွ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ား 

လု္င္န္ားမ မား အလပန္နည္ား္ါား္ပမ လု္ေ္ဆမငခ္ြဲ့ေၾကမင္ား မတွသ္မားခြဲ့ရၿ္ာီး ၎လု္ခ္ြဲ့ၾကသည္မွမ ရပမသမားမ မားအမား 

တံခပန္အနည္ားငယ္္ ိုကထ္ရူန္ာွႏင့္ လကက္မ္ား္မေ္မင္မ မားေဝငွျခင္ားသမျဖ္္္ ါသည္။ တိုင္ားရင္ားသမားဘမသမ္ကမား 

ျဖင့္ ္ညမေ္ားေထမကက္ူ္ ၥ္ည္ားမ မားမွမ မလံုေလမက္ေ္။ ၿမိၢိဳ႕ာွႏင္႔ရပမအဆင့္မ မားတပင ္ ျဖန္႔ေဝေသမ တံခပနအ္ေသား 

တ္ခ္ုမလွပြဲ၍ က န္္ ၥ္ည္ားမ မားအမားလံုားမွမ ျမန္မမ္မမ မားာွႏင့္သမျဖ္္္ါသည္။ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သမူ မားက အရ္ ္

ဖက္အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မား၏ မြဲဆာႏၵရွင္္ ညမေ္ားလု္္ငန္ားမ မားသည္ ခ င္ားျ္ည္နယ္ေက ားရပမအဆင့္မ မားတပင္ အလပန္နည္ား 

္ါားသညဟ္ု မတွသ္မားခြဲ့ၾက္ါသည္။37 

 

ရွမ္ားျ္ည္နယ္၊ ေညမင္ေရႊ မြဲဆာႏၵနယတ္ပင္ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲ ဘယေ္န႔က င္ား္မည္ သို႔မဟတု္ မညသ္ည့္ 

္ါတကီ မည္သို႔မူဝါဒရွသိညဆ္ိသုည့္ ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္္တသ္ကသ္ည့္အေၾကမင္ားမ မားကို မြဲေ္ားသူ အေတမ္မ မား 

မ မားက မသိၾကဘြဲ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မား ကိယု္တိငုသ္မ သိေနၾကသည္။ သို႔ေသမ္လည္ား ၎တို႔သည ္ာုိႏင္င ံ

ေရား္ါတီမ မားာွႏင့္ မဟမမိတမ္ မားအေၾကမင္ား ေယဘုယ အျမင္ရွိၾကၿ္ာီး လကရ္ွိအု္္ခ ၢိဳ္္ေနသည့္ ္ါတီအေၾကမငာ္းာွႏင့္ 

္ါတီႀကီားမ မား၏ ေခါင္ားေဆမင္မ မားအေၾကမင္ား အနည္ားငယသ္ိရွိၾက္ါသည္။ ANFREL ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သည့္ 

အဖပြဲ႕က တံခပနမ္ မားာွႏင့္ လကက္မ္ား္မေ္မင္မ မားကိုု လမ္ားေဘားာွႏင္႔  မြဲေ္ားမည္႔ေနရမျဖ္သ္ည့္ ရ္္ကပကရ္ံုားမ မားတပင္ 

က္ထ္မားသညက္ို ္ိုမုိုုေတပ႕ရကမ UEC မွလမေသမ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္ ္ငန္ားမွမ နည္ားသညက္ိုု ေတပ႕ရသည္။ 

ထိုသုိုု႔ေသမ ေထမကက္ူ္ ၥ္ည္ားမ မားက အသံုားဝင္ေသမ္လည္ား မြဲဆာႏၵရွင္မ မားက UEC ဘက္မ ွ ္ိမုိုကမကထျ္ ၢိဳ 

္တင္ေသမ ခ ္္ားက္မ္ႈတ္္ခလုိုအ္္ေၾကမင္ား ေဖမ္ျ္ခြဲ့သည္။ ယင္ားကိုု မြဲဆာႏၵရွင္မ မားာွႏင့္ အရ္ဖ္ကအ္ဖပြဲ႕အ္ည္ား 

မ မားကို ေတပ႕ဆံုုေမားျမန္ားရမတပင္ ထငဟ္္ေ္နေၾကမင္ား ေတပ႕ရသည။္ မလံုေလမက္ေသမ မြဲဆာႏၵရွင္္ ညမေ္ားေရား 

အ္ီအ္္မ္ မားအေၾကမင္ားေျ္ မတိုငု္ား UEC ကိုု္င္ ရညည္ႊန္ားၾကသည။္ 

 

မိုင္ားရွွဴား (ရွမ္ားျ္ည္နယ)္ တပင္ မြဲေ္ားသူမ မားမွမ မညသ္ို႔ မြဲေ္ားရမည္ သို႔မဟုတ္ မြဲေ္ားတံဆိ္ တ္ံုား မညသ္ို႔အသံုားျ္ၢိဳရ 

မညက္ို နမားမလည္ၾကေ္။ အခ ိၢိဳ႕လူမ မားမွမ လုု္ ္ငန္ား္္္အေၾကမင္ား မညသ္ည့္ အသိ္ညမဗဟသုတုမွ မရွိၾကေ္။ 

ရနက္ုနတ္ပင ္ မြဲရံုအမ မားအျ္မား၌ မြဲေ္ားသူာွႏင့္ မြဲရံုဝနထ္မ္ားအၾကမား ရွညလ္ မားေသမ ေဆပားောႏပားမႈမ မား ျ္ၢိဳလု္္ျခင္ားမွမ 

မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္ ္ငန္ားမ မား ယင္ားေနရမတို႔တပင္ မလံုေလမကမ္ႈကိ ုထငဟ္္္ေ္္ါသည။္ 

                                                           
37 ခ င္ားျ္ည္နယ ္ANFREL ေလ့လမသူ အ္ီရင္ခံ္မကို အေျခခံသည္ 



 

္ယမ္ြဲအေရအတပက ္ ျမင့္မမားမႈာွႏင္႔္တသ္က္ၿ္ီား ရနက္ုန၊္ ကမမရပတ္ မြဲရံု ၁ တပင ္ ၂.၂၈% မွမ မြဲေ္ားသမူ မားက 

ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားတ္္္ီားထက္္ို၍မြဲေ္ားထမားျခင္ား၊ တဆံိ္တ္ံုားမထထုမားျခငာ္း (သေဘမမွမ ၎တို႔ မည္သည့္ 

ကိယု္္မားလယွက္ိုမွ မြဲမေ္ား) ာွႏင့္ အကပက္မွမား၍ တဆံိ္ ္တံုားထထုမားျခင္ားတို႔ေၾကမင့္ျဖ္္ၿ္ီား မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားျခင္ား 

္ိုမိုလုိုအ္ေ္နသည္ကိ ုညႊန္ျ္ေနမႈမ မား ျဖ္္္ါသည္။ 

 

လံုေလမက္ေသမ မြဲဆာႏၵရွငမ္ မား၏ သရိိွနမားလညမ္ႈကိ ု ေမွ မ္လင့္ခ က္အတိုုင္ားအတမကိုု အသ္္ေ္ၚထပန္ားလမေသမ 

ာႏိုင္ငမံ မားတပင္ ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္္တသ္က္၍ အေတပ႕အႀကံၢိဳမရွိေသားဟုူေသမ နမားလညမ္ႈျဖင္႔ ခ ိန္ထိုုားရမည္ ျဖ္ ္

သည္။ ANFREL အေနျဖင့္ မြဲဆာႏၵရွငအ္သိ္ညမေ္ားလု္င္န္ားမ မားလု္ ္ေဆမငေ္္ားသည့္ အဖပြဲ႕ မ မား္ပမ၏ ခ ီားက ွဴား 

ထိုကု္ေသမ လုု္ေ္ဆမငမ္ႈကို ု အသိအမွတ္ျ္ၢိဳ္ါသည္။ ၂၀၂၀ မတိုင္ခင္ ဘမသမ္ကမားေ္ါင္ား္ံုျဖင့္ေရမ၊ သံုားာုုိႏင္ 

သမွ နည္ားလမ္ားေ္ါင္ား္ံုသံုားျ္ီား ္ညမေ္ားလု္င္န္ားမ မား ထထိိေရမကေ္ရမကာွ္ႏင္႔ က ယက္ ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔ေရရွည္ လု္ ္

ေဆမင္ာုိႏင္ရန ္လိုအ္္ေနဆြဲ ျဖ္္္ါသည။္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ေရပားေကမက္္ ပြဲ ္တဝ္နာ္းက ငအ္ေျခအေန 
တ္မ္ေတမ္၏ အခနာ္းက႑ာွႏင့္ လံုၿခၢံိဳေရား အေျခအေန 

ျမန္မမာိုႏင္ငတံပင္ အရ္္ဖကလ္ံုၿခံၢိဳေရားဆုိင္ရမ ္ိုားရမိ္မႈမ မားသည္ ကမလၾကမျမင့္္ပမျဖ္္ေ္ၚေနေသမ ျ္ႆနမတ္ ္

ရ္္ျဖ္သ္ည္။ ဗိလုခ္ ၢိဳ္္ႀကီားေနဝငာ္း၏ ၁၉၆၂ အမဏမသိမ္ားမႈသည ္ဖပြဲ႕္ည္ား္ံုအေျခခံ္္ေဒျဖင့္ အု္ခ္ ၢိဳ္္ေသမ ဒမီို 

ကေရ္ီ္န္္အဆံုားသတ္မႈ၏ အမတွ္အသမားျဖ္ခ္ြဲ့ၿ္ီား ေနမကဆ္က္တပြဲာႏွ္္ေ္ါင္ား ၅၀ နီား္ါရွေိသမ ္္တ္္္အု္ ္ခ ၢိဳ္ ္

မႈတို႔က အမ ိၢိဳားသမားလံုၿခံၢိဳေရားဆုိင္ရမ အေျခခံမ မားအေ္ၚမတူည္၍ ေ္ၚေ္ါကလ္မခြဲျ့ခင္ားဟုု အေၾကမင္ားျ္သည္။  

တ္မ္ေတမ္က ာိုႏင္ငကံိုအု္ခ္ ၢိဳ္္ခြဲ့္္္ လငူါား္ီားထက္္ ို၍ ္ေုဝားျခင္ားကို တမားျမ္္ျခငာ္း၊ မီဒီယမကို ဆငဆ္မျဖတ္ျခင္ားာွႏင့္ 

အလမားအလမရွသိည့္ မ မား္ပမေသမ အတိကု္အခံအဖပြဲ႕မ မားကို ထိနာ္းခ ၢိဳ္္ရန ္ ႀကိၢိဳား္မားျခင္ားတို႔ာႏွင့္အတူ ဖိာွိႏမ့္မႈ 

အတိုင္ားအတမမွမမ မားလပန္ားခြဲသ့ည။္ က န္ရွိေနေသမ အတိုကအ္ခံျ္ၢိဳမႈမ မားကိုု ေက မင္ားသမားမ ိၢိဳားဆကမ္ မား၊ ျမနမ္မာိုႏင ္

ငံရွိ မတကူပြဲျ္မားေသမ တိုင္ားရင္ားသမားမ မား၊ ဘမသမအမားလံုား၏ ေခါင္ားေဆမငမ္ မား၊ မူရွေိသမ ဒီမိကုရကတ္္္ျ္ၢိဳျ္င ္

ေျ္မင္ားလြဲေရားသမမားမ မားာွႏင့္ ဆိုားရပမားလသွည့္ အေျခအေနမ မားတပင္္င္ အမဏမရွင္ာွႏင့္ ဖိာွိႏမ့္မႈမ မားကို ဆန္႔က ငက္မ 

႐ုန္ားကနလ္ႈ္ရ္ွမားမႈမ မား ဆကလ္က္လု္ ္ေဆမငခ္ြဲသ့ည့္ သာႏၷိ႒မန္ခိုငု္မမေသမ ာိုႏင္ငသံမားမ မားက မၾကမခဏ ္ီားေဆမင ္

ခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည။္  

၂၀၁၁ မတလ္တပင ္ အရ္္သမားအ္ိုားရျ္ နတ္ကလ္မေသမ္လည္ား ္္္တ္သ္ည ္ ာိုႏင္ငံေရားမွ အျ္ည့္အဝထပကခ္ပမ 

သပမားမညဟ္ု အခ က္ျ္ခြဲ့ျခင္ားမရိွေ္။ ဗိလု္ခ ၢိဳ္္မ မား၏ “္ည္ားကမ္ားျ္ည့္ဝေသမ ဒီမိုကေရ္”ီ သိုု႔ အသပင္ကူားေျ္မင္ား 

မႈသည္ ္္တ္္က္ အ္ိုားရအေ္ၚ ထိန္ားခ ၢိဳ္္ထမားသည့္ ၎၏ အမဏမကို ္ပန္႔လႊတ္ျခင္ားမရွိဘြဲ အမည္ခံအရ္သ္မား 

အု္္ခ ၢိဳ္္ေရား ျ္န္လည္ျဖ္္ထပန္ားလမေ္ရန္ အေသအခ မေဆမငရ္ပက္ခြဲ့ျခင္ား္င္ျဖ္သ္ည္။ တ္္မေတမ္သည ္အုု္ခ္ ၢိဳ္္ 

ေရားတပင္ တိုကု္ရိုကု္္ါဝင္ျခင္ားမွ ဆုုတခ္ပမသပမားျခင္ားာွႏင္႔အတူ ာိုႏင္ငံေရားတပင ္တ္္မေတမ္၏ အခန္ားက႑ရိွ ေနေ္ရန ္

္္ေဒအရထည္႔သပင္ားျခင္ားမ မားျ္ၢိဳလုု္လ္မရမ တ္က္ာိုႏင္ငကံို အု္ခ္ ၢိဳ္္ရမတပင ္၎၏အခန္ားက႑ဆက္ လကရ္ွိေန 

ေရားကို အမမခံမႈရွေိ္ရန္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ ံု္ံအသ္္ကို ေရားဆပြဲခြဲ့ျခင္ားျဖင့္ ၎၏အက ိၢိဳား္ီား္ပမားမ မားကို လံုၿခံၢိဳ္ိတခ္  

မႈရွိေအမင္ ေဆမင္ရပက္ခြဲ႔သည။္     

ျမန္မမာိုႏင္ငတံပင္ တ္္မေတမ္က တုိက႐္ုိက္အု္္ခ ၢိဳ္သ္ည့္ ေခတက္မလတေလ ွမက္ တ္္အုု္ခ္ ၢိဳ္္မႈာွႏင္႔ လံုုားလံုုားကပြဲ 

ျ္မားမႈမရိွသည္႔ သို႔မဟတု္ ေ္ မေ့ျ္မင္ားမႈမရိွသည္႔ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားကို က င္ား္ျ္ၢိဳလု္္ခြဲ့္ ါသည။္ ယင္ားေခတက္မလ 

၏ အသသိမဆံုားေသမ ျ္ယုဒတ္္္ခုအျဖ္္ရွိခြဲသ့ည့္ ၁၉၉၀ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင္ အတိကု္အခကံ လႊတေ္တမ္၌ 

ေနရမအမ မား္ုအာိုႏင္ရရွိခြဲသ့ည္။ သို႔ေသမ္ အတိုကအ္ခံမွမအမဏမကို ဘယ္ေသမအခါမွ လႊြဲေျ္မင္ား ရယူခပင့္ မရခြဲ့္ ါ။ 

တင္ားၾက္ေ္သမ ္္တ္္္အု္ခ္ ၢိဳ္္မႈထံမ ွ အသပငက္ူားေျ္မင္ားေရား္တငရ္န္ ျ္ၢိဳ္ေုရားဆပြဲခြဲသ့ည့္ ၂၀၀၈ ဖပြဲ႕္ည္ား္ံု 

အေျခခံ္္ေဒေအမက္တပင္္င္လွ င္ ၂၀၁၀ ာုိႏဝငဘ္မ၌ ္ထမ္ီားဆံုားက င္ား္ျ္ၢိဳလု္ ္ခြဲသ့ည့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားသည္ 

လပတ္လ္္ၿ္ီား တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားအတပက္ သတ္မတွထ္မားေသမ အနိမ့္ဆံုား ္ံမ မားကို္ င္ မျ္ည့္မီခြဲ့ 

္ါ။ တ္မ္ေတမ္၏ ာိုႏင္ငံေရား္ါတကီ အမ မား္ုအာိုႏင္ရရွသိည္မမွလည္ား အ့ံၾသ္ရမေတမမ့ဟတုေ္္။ ယင္ားမွသမ 

အရ္သ္မားအသပငေ္ဆမငသ္ည့္ေခါင္ားေဆမငမ္ႈေအမကတ္ပင ္ တ္က္ိုအမဏမရွေိနေအမင္ ဆကလ္ကထ္နိ္ားသမိ္ား 

ထမားာိုႏင္မည္ျဖ္သ္ည။္  



 

ANFREL သည္ ၎၏ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲ အ္ီအရင္ခံ္မတပင္ ၂၀၁၀ အေထပေထပေရပားေကမက္ 

္ပြဲာွႏင့္ာိႏႈင္ားယွ္က္မ အေ္ါင္ားလကၡဏမေဆမငေ္သမ ျဖ္ထ္ပန္ားတိာုးတကမ္ႈမ မားကိ ု မတွ္တမ္ားတင္ခြဲသ့ည။္ သို႔ေသမ္ 

လည္ား ျ္ည္႔္ံုုမႈမရွိေသမ ၂၀၀၈ ဖပြဲ႕္ည္ား္ံုအေျခခံ္ ္ေဒေအမကတ္ပင္ ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏ္္ခု္လံုားကို က င္ား္ခြဲ့ျခင္ား 

ျဖ္္သည။္ အ္ီရငခ္ံ္မ၏အဆိအုရ ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ပြဲသည ္သသိမထင္ရွမားသည့္ တိုားတက္မႈရွသိညက္ို ေဖမ္ 

ျ္ခြဲ့ၿ္ီား အမ မား၏အသိအမတွ္ျ္ၢိဳမႈရွသိညဟ္ုလည္ား ေယဘူယ အမားျဖင့္ သတမ္ွတခ္ြဲ့သည။္ သို႔ေသမ္ တ္္မေတမ္ 

အု္္ခ ၢိဳ္္မႈကမလရညွလ္ မားေသမ သမုိငာ္းေၾကမင္ားရိွေနေသမေၾကမင္႔ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားသမမသမတက္ မႈာွႏင့္ ္တ္ 

သက္၍ ျ္ညသ္ူမ မားအၾကမား ္ိုားရိမမ္ႈမ မားေတမ့ က န္ရွေိန္ါေသားသည။္ ယင္ားအေျခအေနေၾကမင့္ အဓကိအ 

ေၾကမင္ားအရမာွႏ္္ခကုို ေအမက္တပင္ေဆပားောႏပားေဖမ္ျ္သပမား္ါမည္။ ္ထမတ္ခ္ုမွမ တ္မ္ေတမ္၏ အခန္ားက႑ျဖ္္ ၿ္ီား 

ဒုတယိတ္္ခမုွမ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ပြဲကမလအတပင္ား လံုၿခံၢိဳေရားအေျခအေနတို႔ျဖ္သ္ည။္ ယင္ားအ 

ေၾကမင္ားအရမာွႏ္္ခမုွမ အျ္န္အလွနဆ္က္ာႏပယ္ေနလ က္ရွရိမ ယင္ားအေၾကမင္ားအရမမ မားကို ေဆပားောႏပားရမ၌ တ္ခ္ု္ ီ

သီားျခမားခပြဲ၍ ေဆပားောႏပားဖို႔မွမ ခက္ခြဲလွ္ါသည္။  

 ဒီမိုကေရ္ီတပင္ အဓိကၾကန္အငလ္ကၡဏမ ေလားရ္္ရွိ္ါသည္။ ၎တို႔မွမ လပတလ္္္၍ တရမားမွ တေသမ ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲမ မား၊ အရပယ္ေရမကသ္တူိုုင္ားမြဲေ္ား္ိငု္ခပင့္၊ လပတ္လ္္္ပမ ေျ္မဆိုုခပင့္၊ သတင္ား္မလပတလ္္ခ္ပင့္ာွႏင့္ လပတ္ 

လ္္္ ပမ ဖပြဲ႕္ည္ားာိုႏင္ခပင့္ အ္ရွိေသမ ာႏိုုင္ငသံမားလပတလ္္္ခပင္႔၊ အရ္ဖ္ကထ္နိ္ားခ ၢိဳ္္မႈအျ္င္ဖကတ္ပင္ ရွေိနသည့္ 

လံုၿခံၢိဳေရားတ္္ဖပြဲ႕ မ မားကြဲသ့ို႔ေသမ ေရပားေကမက္ခမံဟုတုသ္ည္႔ အုု္္ထနိ္ားသူ သိုု႔မဟုတု္ “ကမကပယ္ေ္မင့္ေရွမက ္

သူမ မား” မရွိျခင္ား တို႔ျဖ္္သည္။38 ဒီမိကုေရ္ီာုုိႏင္ငတံ္ခ္ုုတပင ္အ္ိုုားရသည ္မြဲဆာႏၵရွင္မတွ္္ံုုတင္္မရင္ားျ္ၢိဳ္ုုျခင္ားတပင ္

ဝင္ေရမက္္ပက္ဖက္ျခင္ား၊ ၿခိမ္ားေျခမက္မႈမ မားတပင္ ္ါဝင္ေနျခင္ား သို႔မဟတု္ အလမားအလမရွေိသမ မြဲဆာႏၵရွငမ္ မား အမား 

ျဖမားေယမင္ားျခင္ားမ မား မျ္ၢိဳလုု္ ္ရေ္။ ္္တ္္္အု္ ္ခ ၢိဳ္္ေသမ ာုုိႏင္ငမံ မားတပင္ ဒီမိကုေရ္ီ၏ အဆို္ ါၾကန္အင္လကၡဏမ 

မ မားမွမ တ္ခ္ု သို႔မဟတု္ တ္္ခ ုထက္္ ိ၍ု ေ္ မက္ဆံုုားေနတတ္ၾကသည။္    

ျမန္မမာိုႏင္ငတံပင ္ ျ္ည္ေထမင္္ ုႀကံခ့ုိင္ေရားာႏွင့္ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါတ ီ (USDP) သည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားကို ဝင္ေရမက္ယွ္ ္ 

ၿ္ိၢိဳင္ရန္ အရ္သ္မားတဆံိ္က္္္ ယမ္တ္္္္ ီားကြဲသ့ို႔ တ္္မေတမ္က ဖပြဲ႕္ည္ားလိကု္သည့္ ကုိယ္္ုိင္္ါတီျဖ္္သည။္ 

၂၀၁၀ တပင္ USDP သည္ ၈၀ ရမခုိင္ာႏႈန္ားနီား္ါား အမတေ္နရမအမ မား္ကုို အာိုႏင္ရရွိခြဲသ့ည္ (ယင္ားတပင္ တ္မ္ေတမ္ 

က လႊတ္ေတမ္ကိုယု္္မားလယွ္မ မားအျဖ္္ တိုက႐္ုိက္ေရပားခ ယခ္န္႔အ္သ္ည့္ ၂၅ ရမခုိင္ာႏႈန္ား မ္ါဝင္္ါ) ။ ယခငတ္္ ္

မေတမ္ဗိုလ္ခ ၢိဳ္္ႀကီားျဖ္္ၿ္ီား USDP ေခါင္ားေဆမင္ျဖ္ေ္သမ ္ီားသနိ္ား္နိသ္ည္  လႊတ္ေတမ္ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားမတွဆင့္ 

၂၀၁၀ တပင ္သမၼတအျဖ္ ္ေရပားေကမကခ္ံရသညမ္ွမ တိကုဆ္ိုငမ္ႈတ္္ရ္္ေတမ့မဟတု္္ါ။ ထို႔အျ္င္ တ္္မေတမ္က 

အု္္ခ ၢိဳ္ထ္မားေသမ အ္ိုားရ၏ အ္တိ္အ္ိုင္ားတ္္ရ္္အေနျဖင့္ ရွိေနသည့္ UEC အေ္ၚ ျ္ ညသ္မူ မားက မြဲေ္ားရမတပင ္

္္တ္္္အာိုႏင္ရရွိေ္ရန္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မား၌ ၾကမားဝငလ္ုု္္ေဆမင္ေ္ားမည့္ တ္မ္ေတမ္၏ လကက္ိုငတ္တု္အဖပြဲ႕ 

အ္ည္ားတ္္ခုအျဖ္ ္႐ႈျမင္ၾကသည္။  

သို႔ေသမ္ ၂၀၁၅ တပင္ ာိုႏင္ငံေရားအခင္ားအက င္ားမမွ ေျ္မင္ားလြဲသပမားခြဲသ့ည။္ ယင္ားာွႏ္္တပင ္USDP မွမ ဆိုားဆိုားရပမားရပမား 

႐ႈံားနိမ့္သပမားကမ NLD သည္ တိငု္ားေဒသႀကီားမ မားတပင္ အမတ္ေနရမ ၉၅ ရမခုိင္ာႏႈန္ားာွႏင့္ ျ္ည္နယမ္ မားတပင္ အမတ ္
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ေနရမ ၄၅ ရမခုိင္ာႏႈန္ားအ္ါအဝင္ ေရပားေကမက္ခံ အမတ္ေနရမအမားလံုား၏ ေလား္ံုသံုား္ံုကို အာိုႏင္ရရွခိြဲသ့ည။္ ၂၀၁၇ 

တပင္ NLD သည္ UEC အဖပြဲ႕ဝင္မ မားကိ ု ေရပားခ ယ္ာုုိႏင္ခြဲ႔ရမ USDP က ၾကမားဝငေ္ာွႏမကယ္ွကာို္ႏင္သည့္ အမဏမမွမ 

“အကန္႔အသတ”္ ျဖင့္သမ က န္ရွေိတမသ့ည္။ သို႔ေသမ္ USDP သည ္တ္္မေတမ္က ဘ႑မေရားအမားျဖင့္ ေက မ 

ေထမကေ္နမက္ခေံ္ားထမားသည့္ (အခ မ္ားသမဆံုား္ါတမီဟတုလ္ွွ င္ေတမင္) အခ မ္ားသမဆံုား္ါတမီ မားထြဲက တ္ခ္ု 

အျဖ္္ ရွိေနဆြဲျဖ္သ္ည္။  

ၿ္ီားခြဲ႔သည္႔ အခန္ားမ မားတပင္ ေဖမ္ျ္ခြဲ့သလို္င္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲသည္ ျ္ညန္ယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္ား 

ေဒသႀကီား ရွ္ခ္ုတပင္ က င္ား္ျ္ၢိဳလု္ ္ခြဲသ့ည္။ ယင္ားျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကီား ရွ္္ခုအနက္ ရွမ္ားျ္ည္နယ္ာွႏင့္ ရခုိင ္

ျ္ည္နယသ္ည္ လံုၿခံၢိဳေရားကိ္ ၥရ္္မ မားေၾကမင့္ တ္္မေတမ္အင္အမားအမ မားအျ္မားရွိေနသည္႔ ေနရမမ မားျဖ္သ္ည္။ 

ေဒသခံလကန္က္ကိငု္အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မားာႏွင့္ တိုက္္ ပြဲမ မားရိွေနျခင္ားေၾကမင့္ ရွမ္ားျ္ည္နယ္၌ ၂၀၁၅ က က င္ား္ျ္ၢိဳလု္ ္ 

မည့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားကို ္ယ္ဖ က္ခြဲရ့သည္။ အမွန္္ င္္္္ ၁၉၄၈ လပတလ္္ေ္ရားရရွိ္္က္တည္ားက ျမနမ္မာိုႏင္ငံ 

တပင္ တ္္မေတမ္ာွႏင့္ လႈ္ရ္ွမားေနေသမ ေတမ္လနွ္ေရားအဖပြဲ႕မ မားအၾကမား ျဖ္္္ပမားေနေသမ ျ္ညတ္ပင္ား္ဋိ္ ကၡသည္ 

လက္ေတပ႕အမားျဖင့္ အနည္ားဆံုား ာႏုိင္င၏ံ အ္တိ္အ္ိငု္ားမ မားတပင ္ ဆကလ္က္ျဖ္္္ပမားေနဆြဲျဖ္္ၿ္ီား ကိုယ္္ ိုင္ျ္႒မန္ား 

ခပင့္အတပက္ တိကု္္ပြဲဝင္ေနသည့္ တိငု္ားရင္ားသမားအဖပြဲ႕မ မားရွိရမ ကခ င္၊ ကရင၊္ ကယမား၊ ရခုိင္ာွႏင့္ ရွမ္ားအ္ရွိသည့္ 

ျ္ည္နယ္ ငါားခတုပင္ ္ဋိ္ကၡမ မားဆကလ္က္ျဖ္္္ ပမားလ ကရ္ွိသည။္  

၂၀၁၅ တပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားက င္ား္္္္က ္ယဖ္ က္ခြဲသ့ည့္ ေနရမအခ ိၢိဳ႕ကို ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲမ မား၌ 

က င္ား္ျ္ၢိဳလု္ာို္ႏင္ခြဲ့ျခင္ားမွမ တိာုးတကမ္ႈရွေိသမ လကၡဏမ္င္ျဖ္္သည။္ လံုၿခံၢိဳေရားအေျခအေနက မၾကမခင္ ခပင့္ျ္ၢိဳ 

မညဆ္ို္ါက အျခမားေနရမမ မားတပငလ္ညာ္း (အတိအက အမားျဖင့္ ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲအတပက္) အလမား 

တူ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား က င္ား္ျ္ၢိဳလု္လ္မာိုႏင္လိမ့္မညဟ္ု ANFREL က ေမွ မ္လင့္္ါသည္။  

္ို၍အေရားႀကီားေသမအခ ကမ္ွမ မြဲဆပယ္္ ည္ား႐ုံားေရားကမလ လံုၿခံၢိဳေရားအေျခအေနျဖ္သ္ည။္ ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔ာႏွင့္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲအၿ္ ီားတို႔တပင္ ၿငိမ္ားၿငမိ္ားခ မ္ားခ မ္ားရွေိနခြဲ့သည။္ ANFREL ေလလ့မသူမ မားသည္ မညသ္ည့္အဓိကက  

ေသမ လံုၿခံၢိဳေရားကိ ၥ္ရ္္မ မားကိုမွ ေတပ႕ရိွခြဲ့ျခင္ားမရွိခြဲ့္ ါ။ ၎မမွ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားမွတဆင္႔ ္္္ဖက္အု္ခ္ ၢိဳ္္ေရားမွ 

အရ္္ဖက္အု္္ခ ၢိဳ္္ေရားသို႔ အသပင္ေျ္မငာ္းေနၿ္ဆီုိေသမ ာိုႏင္ငံေရားသာႏၷိ႒မနမ္ွမ “ျဖည္ားျဖည္ား၊ သိုု႔ေသမ္ေသခ မမႈရိွ္ပမ” 

အျမ္္တပယေ္နၿ္ီျဖ္ေ္ၾကမင္ားကို ေဖမ္ျ္သည့္ ညႊန္ားကိန္ားတ္ရ္္္္ င္ျဖ္သ္ည။္ တ္မ္ေတမ္က ေဒၚေအမင္ဆန္ား 

္ုၾကည္အမား သမၼတမျဖ္္ရန္ ္ိတ္္ င္ထမားသည့္အျ္င္ တ္္မေတမ္အတပက္ အဓကိဝန္ႀကီားဌမန သံုားေနရမ 

(ကမကပယ္ေရား၊ ျ္ညထ္ြဲေရားာွႏင့္ နယ္္ ္္ေရားရမ ဝန္ႀကီားဌမနမ မား) ခ နလ္ွ္ ထ္မားသည့္  ၂၀၀၈ ဖပြဲ႕္ည္ား္ံုအေျခခံ      

္္ေဒျ္င္ဆင္ေရားကို ္တိ္္ငထ္မားာိုႏငက္တည္ားက အရ္ဖ္က္ထနိ္ားခ ၢိဳ္္မႈ ျ္ည့္ျ္ည့္ဝဝ ရရွိသည္ဟု ုမဆိုုာုုိႏင္ေ္။  

ရခုိင္ျ္ည္နယရ္ွိ လ္လ္္္အမတ္ေနရမမ မားသည ္ယခငလ္ံုၿခံၢိဳေရားဆုိင္ရမ ္ိုားရိမ္ခ က္မ မားေၾကမင့္ (ရမွ္ားျ္ည္နယတ္ပင ္

ျဖ္္္ပမားခြဲသ့ည့္ ကိ္ ၥရ္္မ ိၢိဳားကြဲသ့ို႔) မဟတု္္ါ။ သို႔ေသမ္ ရခုိင္ျ္ညန္ယ္ရွအိေျခအေနမ မားသည ္ တင္ားမမမႈျမင့္ 

မမားလ က္ရွေိနေသားသညဟ္ု သတမ္ွတရ္ျခင္ားမွမ ယင္ားေဒသတပင္ ေနထုိင္ေသမ ႐ုိဟငဂ္ မလူ္ ီားေရာွႏင့္ ္္တ္္္ာွႏင့္ 

လံုၿခံၢိဳေရားတ္္ဖပြဲ႕မ မားက ေက မေထမကေ္နမက္ခေံ္ားထမားသည့္ အျခမားတိုုငာ္းရငာ္းသမားမ မားအၾကမား ျဖ္္္ပမားေနသည့္ 

လူမ ိၢိဳားေရားာွႏင့္ ဘမသမေရား္ဋိ္ကၡေၾကမင့္ျဖ္္သည္။ ဘဂၤလမားေဒ႔ရွ္ာွႏင္႔ နယ္္ ္္ျခင္ားထိ္္္ေနသည္႔ ေမမငေ္တမ 

ခ႐ုိင္တပင ္ ္ဋိ္ကၡမ မားအမ မားဆံုားျဖ္္္ပမားခြဲ့ျခင္ားာွႏင့္အတူ ရခုိင္ျ္ညန္ယေ္ျမမက္္ုိင္ား၌ မ မားမၾကမမကီ တိကု္ခုိကမ္ႈ 



 

မ မားရွိခြဲသ့ည္။  ရခုိငသ္ည္ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ပြဲ၌ အမ္ားၿမိၢိဳ႕နယ္မ ွ ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္ကိုုယ္္ မားလယွ္ေနရမ 

တ္ေ္နရမ၌သမ ၿ္ိၢိဳငဆ္ိုငမ္ႈရွခိြဲ့္ါသည။္ ကံေကမင္ား္ပမ္င္ ္ဋိ္ ကၡဇုနာွ္ႏင့္ အေတမ္ေဝားေသမေနရမ၌ ေရပားေကမက္္ ပြဲ 

က င္ား္ာိုႏင္ခြဲ့ၿ္ီား ရခုိင္ျ္ည္နယ္အတပင္ား မၾကမမကီျဖ္္္ပမားခြဲ့သည့္ ္ဋိ္ကၡသည ္ တ္္အင္အမား အမ မားအျ္မားကိ ု

ျ္ည္နယ္ေနရမအာံွႏ႔အျ္မား၌ ထမားရွိရေသမအျဖ္သ္ိုု႔ ေရမကခ္ြဲ့ရသည္။  

ရမွာ္းျ္ညန္ယတ္ပင ္လံုၿခၢံိဳေရားာွႏင္႔္တသ္ကေ္သမ ္ိာုးရမိရ္မႈမ မား 

ANFREL ၏ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မမႈမ မားအရ တင္ားမမမႈမ မားရွိေနေသမ မိငု္ား႐ွွဴား၊ ေက ားသီားာွႏင့္ က ိၢိဳင္ားတံုၿမိၢိဳ႕နယ္မ မား 

တည္ရွိရမ ရမွ္ားျ္ည္နယသ္ည ္လံုၿခံၢိဳေရားအရ ္နိ္ေခၚမႈမ မား က ယ္ျ္န္႔မႈအရိွဆံုုားျ္ညန္ယ္ျဖ္သ္ည္။ ဇနန္ဝါရ ီ ၂၁ 

တပင္ တ္မ္ေတမ္ာွႏင့္ မိုင္ား႐ွွဴား၊ မုိင္ားဆတ္ၿမိၢိဳ႕ မ မားတပငရ္ွိေသမ ရမွ္ားျ္ညတ္ိုားတက္ေရား္ါတ၏ီ လကန္ကက္ိငု္အဖပြဲ႕ ျဖ္ ္

သည့္ ရွမ္ားျ္ညတ္္္မေတမ္-ေျမမက္ (SSA-N) တို႔အၾကမား မုိင္ား႐ွွဴားၿမိၢိဳ႕၌ တိကု္္ ပြဲမ မားျဖ္္္ပမားခြဲ့သည။္ SSA-N သည္ 

၂၀၁၅ က ေရားထိုုားခြဲ့ေသမ တ္္ာိုႏင္ငလံံုား္္္ခတတ္ိကု္ခုိက္မႈရ္္္ြဲေရားဆိုငရ္မ သေဘမတူ္မခ ၢိဳ္္တပင္ လက္မတွ ္

ေရားထုိားထမားခြဲ့ျခငာ္းမရွေိသမ လကန္ကက္ိုုင္အဖပြဲ႕မ မားထြဲမွ တ္ဖ္ပြဲ႕ျဖ္္သည။္  

အထူားသျဖင့္ ရမွ္ားျ္ညန္ယ္ မိုင္ား႐ွွဴားၿမိၢိဳ႕နယတ္ပင ္ ရွမ္ားလက္နကက္ုိင္အဖပြဲ႕က ရြဲမလွံုၿခံၢိဳေရားရယူေ္ားမႈကို ျငင္ားဆန္ခြဲ့ 

ၿ္ီားေနမက္ ေက ားရပမအု္္္ ု(၄) ္ ု (ကပနက္ ိၢိဳင္ား၊ ေနမင္အ္္္၊္ ေမမ္ေမ့ ာွႏင့္ ၀မ့္လပိၢိဳင္ေက ားရပမမ မား)ရွိ မြဲ႐ု ံ(၆) ႐ုံကို ေနရမ 

သ္မ္ မားဆသီို႔ ေရပ႕ေျ္မင္ားခြဲသ့ည္။ ထုိသို႔ မြဲ႐ုံေနရမမ မား ေရပ႕ေျ္မင္ားရန္ ဆံုားျဖတ္ခ ကက္ို ္ါတီအမားလံုား၏ သေဘမ 

တညူီခ က္ျဖင့္ လု္္ေဆမင္ခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ UEC ္ည္ားမ ္္ား္ည္ားကမ္ားမ မားအရ မြဲ႐ုတံ္္႐ုံ္ တီပင္ လံုၿခံၢိဳေရားအတပက္ 

အနည္ားဆံုားလူာွႏ္္္ီားက တမဝနယ္ူေဆမင္ရပက္ရမည္ျဖ္္ၿ္ီား တ္္္ီားမွမ မြဲ႐ုံအေ္ါက္ဝတပင္ျဖ္က္မ က နတ္္္္ီားက 

မြဲ႐ုထံပကေ္္ါက္၌ျဖ္္သည။္ ယင္ားမွမ မြဲ႐ုံတ္္႐ုံ္တီပင္ လံုၿခံၢိဳေရားတ္္္ ီားသမထမားရွိေသမ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပား 

ေကမက္္ ပြဲာွႏင့္ မတညူီေသမအခ က္မ မားထြဲမွ တ္္ခ က္ျဖ္သ္ည္။ လံုၿခံၢိဳေရားတမဝနထ္မ္ားေဆမငသ္ူမွမ ရြဲတ္္ဖပြဲ႕မ ွ

ျဖ္္ၿ္ီား ရမွ္ားျ္ည္နယ္မ ွတိုုင္ားရင္ားသမားလက္နကက္ိုင္အဖပြဲ႕က ခပင့္ျ္ၢိဳရန္ျငင္ားဆန္ခြဲ႔သည္။ ေ္မင့္ၾကည့္ေလ့လမသ၏ူ 

ေတပ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈအရ အထက္ေဖမ္ျ္္ါမြဲ႐ုံမ မားတပင ္ လံုၿခံၢိဳေရားအတပက္ ရြဲတ္ဖ္ပြဲ႕ေရမ ရွမ္ားျ္ည္ေျမမက္္ ုိင္ား 

တ္မ္ေတမ္ (SSA-N) ကြဲ့သို႔ေသမ လက္နကက္ိုင္အဖပြဲ႕မ မားမွ္ါ မညသ္တူ္္္ ီားတ္္ေယမကက္ိုမမွထမား႐ိွရန္ 

္ါတီမ မားအၾကမား သေဘမတထူမားၾကသည္။  

္ဋိ္ကၡမ မား ဆကလ္က္ျဖ္္္ပမားေနျခင္ားေၾကမင့္ ရွမ္ားျ္ည္နယရ္ွိ အခ ိၢိဳ႕ေသမ ၿမိၢိဳ႕နယ္မ မားကို ေဒသခတံိုငု္ားရငာ္းသမား 

လက္နကက္ိုင္အဖပြဲ႕မ မားက အနည္ားဆံုားအမားျဖင့္ တ္တိတ္္ိုင္ားထနိ္ားခ ၢိဳ္ထ္မားကမ အျခမားၿမိၢိဳ႕ နယ္မ မားကိေုတမ ့ ျမန္ 

မမ႔တ္္မေတမ္က ထနိ္ားခ ၢိဳ္ထ္မားသညဟ္ုု သိမွတထ္မားသင့္သည္။ လက္နကက္ုိင္အဖပြဲ႕တ္္ဖပြဲ႕ခ င္ား္ီက အေ္မင့္ခ  

ထမားသည့္ ေနရမမ မားကိ ုျမငေ္တပ႕ရသည္မွမ သမရိုာုးက ္င္ျဖ္သ္ည္။ ရဖံနရ္ံခါတပင ္နယ္္္္မ မားကြဲသ့ို႔ ျဖ္္ေနသည့္ 

ေနရမမ မားတပင္ ္္္ေဆားေရားမ မားာွႏင့္ ဂိတ္မ မားရွသိည။္ ္ါတီအမားလံုား၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္ျဖင့္ မြဲ႐ုံမ မား၏ တညေ္နရမကိ ု

ေရပ႕ဆုိင္ားခြဲသ့ည့္တိုင္ ျ္ႆနမမ မား (အထူားသျဖင့္ ရပမသူ၊ ရပမသမား မ မားအတပက္) ေ္ၚေ္ါကလ္ က္ ရွေိန္ါေသား 

သည္။ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားက ျ္ၢိဳလု္ေ္သမ ေတပ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈမ မားအရ ျ္ညသ္ူမ မားသည္ ယင္ားအေၾကမင္ား 

ကိုု ၎တိုု႔အမား အသိေ္ားမႈမရွိခြဲ႔ျခင္ားေၾကမင္႔ ေနမက္ဆံုားအခ ိနဆ္ံုားျဖတ္ခ က္အေ္ၚ ေ္မဒကတက္ၾကသည။္ 

သတူို႔၏ ေက ားရပမာွႏင့္ ေဝားကပမလပန္ားလသွည့္ မြဲ႐ုံအသ္္မ မား၏ တည္ေနရမကိုု ရင္ားာႏွီားမႈလည္ား မရွသိည္႔ျ္င္ သပမားေရား 



 

လမေရားျ္ႆနမကိုျဖ္္ေ္ၚေ္ခြဲ့္ ါသည။္ အမ မား္ုမမွ ဆင္ားရြဲၾကသျဖင္႔ ကိုယ္္ ိုငယ္မ္မ္ရွသိလို၊ အ္ိုုားရသယယ္ ူ

္ို႔ေဆမငေ္ရား ဝန္ေဆမင္မႈကိလုည္ား မရွိ္ ါ။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Map of Shan State 
Source: asiapacific.anu.edu.au 

ေျ္မင္ားေရပ႕သပမားေသမ မြဲ႐ုံေနရမမ မားသို႔  ေဝားကပမသည့္ ေနရမမ မားမွ မြဲေ္ားရနလ္မေရမက္ၾကေသမ ရပမသ၊ူ ရပမသမား 

မ မားအတပက ္  ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔တပင္ သယ္ယူ္ ို႔ေဆမင္ေရား ဝန္ေဆမင္မႈကိ ု UEC က လ င္ျမန္္ ပမ ျဖည္႔ဆီားေ္ား 

ာႏုိင္ခြဲ့ျခင္ားအေ္ၚ အသိအမတွ္ျ္ၢိဳ္ါသည။္ အနမဂတတ္ပင္ မြဲ႐ုတံည္ေနရမမ မားကိုု ဆံုားျဖတ္ခ က္ခ ရမတပင္၊ အထူား 

သျဖင္႔ ္ဋိ္ကၡနယ္ေျမမ မား၌ ယခုာွႏ္္ ျဖ္္္ပမားသပမားခြဲ့ေသမ ေနမကဆ္ံုားအခ ိန္ ဆံုားျဖတ္ခ က္ျ္ႆနမမ ိၢိဳားကို ု ေရွမင ္

ရွမားာိုႏင္ရန ္ UEC က သတိႀကီား္ပမ ဆံုုားျဖတ္ရန္ လိုအ္သ္ည္မမွ ထငရ္ွမား္ါသည္။ မြဲဆာႏၵရွင္ျ္ညသ္ူမ မား၏ ႐ႈ္ ္ 

ေထပားမႈာွႏင့္ ေဝားကပမေသမ မြဲ႐ုံမ မားသို႔ သပမားေရမက္ရမတပင္ သယယ္ူ္ို႔ေဆမင္ေရားဝနေ္ဆမင္မႈမ မားရရွရိန္ လိုအ္မ္ႈ 

တို႔အျ္င္ ထို႔ကြဲ့သို႔ ေနမကက္ ေသမ အေျ္မင္ားအလြဲမ မားသည္ အလမားအလမရွိေသမ မသမမမႈမ မား က ွဴားလပန ္

သပမားေ္ာိုႏင္သည့္  ေနရမတ္ခ္ုကို ဖန္တီားလိုကုသ္လုိျဖ္္ေ္ခြဲ့္ ါသည။္ ယင္ားျ္ႆနမမ ိၢိဳား ေနမငတ္ႀကိမ္ မျဖ္္ 



 

ေ္ၚေ္ရန္ UEC သည္ ္ဋိ္ ကၡတပင္ ္ါဝင္ေနေသမ အဖပြဲ႕မ မားအမားလံုားက သေဘမတညူီသည့္ ၾကမားေနျဖ္္ေသမ 

ေနရမမ မားကိ ုမြဲ႐ုေံနရမမ မားအျဖ္ ္ေရပားေကမက္္ပြဲမတိငု္မီ ႀကိၢိဳတင္၍ ေရပားခ ယသ္င့္္ါသည။္  

NLD ာွႏင့္ USDP ္ါတတီို႔သည္ ထိုုနယ္ေျမမ မားတပင္္င္ ေရပားေကမက္္ပြဲပမြဲဆပယ္္ည္ား႐ုံားရန ္ ခပင့္ျ္ၢိဳခ ကေ္္ားရန္ ျငင္ား 

ဆန္ျခင္ားခခံြဲ့ရသည္ကိလုည္ား ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားက ေတပ႕ရွိခြဲရ့သည။္ ္ါတီာွႏ္္ခလုံုားသည္ လက္နကက္ိုင ္

အဖပြဲ႕မ မားာွႏင့္ ္ူားေ္ါင္ားေဆမင္ရပက္ရန ္ ေက ားရပမေခါင္ားေဆမင္မ မားထံမ ွ ခပင့္ျ္ၢိဳခ က္ေတမင္ားခသံည့္ ္မတင္ျ္ရန ္

ညပန္ၾကမားျခင္ားခံခြဲ့ရေၾကမင္ားကို ANFREL ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူအမား သတငာ္းေ္ားၾကသည။္ ေနမက္္ါတတီ္္ခ ု

ျဖ္္ေသမ SNLD သည္ ယင္ားေနရမ၌ ေရပားေကမက္္ပြဲမြဲဆပယ္ ္ည္ား႐ုံားေရားမ မားျ္ၢိဳလု္ရ္မတပင္ အခက္အခြဲမ မား မရွခိြဲ့ 

ျခင္ားမွမ SSA-N ထိန္ားခ ၢိဳ္္ထမားေသမ ေနရမမ မားတပင္ SNLD က မြဲဆပယ္္ည္ား႐ံုားေရား ျ္ၢိဳလု္ ္ာိုႏင္ေၾကမင္ား SSPP ာွႏင့္ 

SSA-N တို႔က ေၾကညမခ ကထ္ုတ္ျ္နခ္ြဲ့ေသမေၾကမင့္ျဖ္္သည။္ ္ါတာွီႏ္္ခုအမား မြဲဆပယ္္ည္ား႐ုံားခပင့္ကို ္တိ္္ င္ 

ဟန္႔တမား၍ အျခမား္ါတတီ္္ခကုို ခပင့္ျ္ၢိဳေ္ားျခင္ားသည္ UEC ၏ ္္ေဒ္ည္ားမ ္ာ္းမ မားာွႏင့္ ရွင္ားရွင္ားလင္ားလင္ား ဆန္႔ 

က ငလ္ ကရ္ွိေနၿ္ီား လပတလ္္္၍ တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မား၏ မူမ မားကိလုည္ား ခ ိၢိဳားေဖမက္ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ 

ANFREL သည္ ထိုကြဲသ့ို႔ေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲာႏႈန္ား္ံမ မားကို ေျ္မင္ားေျ္မင္ားတင္ားတင္ား ခ ိၢိဳားေဖမက္မႈမ ိၢိဳား  ေနမကထ္္္ 

ဘယ္ေသမအခါမွ မျဖ္္ေ္ၚဖို႔ ေမွ မ္လင့္မိသလို အနမဂတ္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားတပင္ ျ္ႆနမကို တင္ျ္ေဖမ္ထုတ္ၿ္ီား 

္ါတီအမားလံုားအမား ေနရမအမားလံုားတပင္ တံခါားဖပင့္ေ္ားထမားေၾကမင္ား ေသခ မေ္ရန္ အေရားယ ူေဆမငရ္ပကသ္ပမားာုုိႏင္ရန ္

UEC အမား တိကုတ္ပန္ား္ါသည။္  

ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားက ရပမသူရပမသမားမ မားထံမွ လံုၿခံၢိဳေရားာွႏင့္္တသ္က၍္ ္ိုားရိမမ္ႈမ မားကို ၾကမားသိမတွသ္မား 

ခြဲ့ရေသမ ၿမိၢိဳ႕နယမ္ မားရွေိသမ္လည္ား ယင္ားၿမိၢိဳ႕နယ္မ မားတပင္ ယခာွုႏ္္၌ မည္သည့္ျဖ္္ရ္္မ ိၢိဳားွမွ ေ္ၚေ္ါကခ္ြဲ့ျခင္ား မရွိခြဲ့ 

္ါ။ ္ိုားရမိ္မႈမ မားသည္ ယခငက္ ျဖ္္္ပမားခြဲေ့သမ (္္မမအမားျဖင့္ က ိၢိဳင္ားတံုၿမိၢိဳ႕) အေတပ႕အႀကံၢိဳမ မားအေ္ၚ အမ မား္ုအ 

ေျခခကံမ ေ္ၚေ္ါကခ္ြဲ့ျခင္ားျဖ္္သည။္ က ိၢိဳင္ားတံုၿမိၢိဳ႕တပင္ USDP သည္ ၎တို႔္ါတီအမား မြဲေ္ားရန္ ရပမသရူပမသမားမ မား 

အမား ၿခိမ္ားေျခမကမ္ႈရွိေကမင္ားရွိာိုႏငသ္ညဟ္ု ္ိုားရိမမ္ႈမ မားရွရိျခင္ားမမွ ၂၀၁၅ ၌ တ္္က USDP အမား မေထမကခ္လံွ င္ 

ရပမလံုားကၽပတ္မီား႐ိႈ႕မညဟ္ ု ၿခိမ္ားေျခမကခ္ြဲ့ျခင္ားေၾကမင့္ျဖ္္သည။္ ္နခ္ ွဴေက ားရပမတပင ္ တ္္အု္ ္္ုမ မားက USDP 

႐ံႈားခြဲလ့ွ င္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားကို လက္တနု္႔ျ္န္သပမားမည္ဟ ု ၿခိမ္ားေျခမက္သည့္အခါ မြဲဆာႏၵရွင္တို႔သည္ ၿ္ီားခြဲသ့ည့္ ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲ၌ ၿခိမ္ားေျခမက္ဖိအမားေ္ားခံရေသမ သမားေကမင္မ မားျဖ္ခ္ြဲ့ရသည္။ ထိုုကိ ၥ္ရ္္မ မားသည္ ္ိုားရိမမ္ႈ သို႔မဟတု ္

တင္ားမမမႈကိုု ျမင့္မမားေ္ေသမ ကိ ၥ္ရ္္မ မားျဖ္္ေသမ္လည္ား ထိုသုိုု႔ေသမ ္ ိုုားရမိ္မႈ မ ိၢိဳားထပက္ေ္ၚျခင္ားမရိွသည္႔ အျခမားၿမိၢိဳ႕ 

နယမ္ မား၏ မြဲလမေ္ားသည္႔ ္ီားေရာွႏင္႔ယွ္္္ါက ဤေဒသတပင္ ျမင့္မမားေသမ မြဲလမေ္ားသည္႔ ္ီားေရရိွသညက္ို ုေတပ႕ 

ရျခင္ားေၾကမင္႔ ထိုကုိ္ ၥရ္္မ မားသည္ ရလဒ္မ မားအေ္ၚ အနည္ားငယသ္မ လႊမ္ားမိုားာိုႏင္သည္ သို႔မဟတု္ လံုားဝလႊမ္ားမုိား 

ာႏိုင္မႈ မရွဆိိုသုည္ကိ ုANFREL က ယံုၾကည္သည။္  

တ္ရ္ငာ္းတ္ဖ္ပြဲ႕မ မားအတပငာ္းမ ွမြဲ႐ုမံ မား 

တ္ရ္င္ားမ မားအတပင္ားရွ ိ မြဲ႐ုံားမ မားသည ္ တ္မ္ေတမ္က ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မားကို လႊမ္ားမိုားရန္ ႀကိၢိဳား္မားေနေသားျခင္ား ရွ၊ိ 

မရွိာွႏင့္္တသ္က္၍ ္ိုမို္ ိုားရိမရ္ေသမ အ္ိတ္အ္ိုင္ားတ္ရ္္္အျဖ္္ ထည္႔သပင္ား္္္ား္မားရန္ လိုအ္သ္ည့္ ကိ ၥ္တ္ ္

ရ္လ္ည္ားျဖ္သ္ည္။ ယခုာွႏ္တ္ပင္ ရမွ္ား၊ ရနက္ုန္၊ ရခုိင္၊ မပန၊္ ္ြဲခူားာွႏင့္ ္္္ကိငု္ားတို႔တပင္ တ္ရ္င္ားမ မား၌ မြဲ႐ုံ ၂၇ ႐ုံရွိရမ 

၁၃ ႐ုမံွမ ရခုိင္ေဒသတပင္ျဖ္သ္ည္။  



 

ျ္ညန္ယ/္ 
တုိငာ္းေဒသႀကာီး 

ၿမၢိိဳ႕နယ ္ မြဲ႐ုတံညေ္နရမ ရ္က္ပက/္ေက ားရပမအု္ ္္  ု မြဲ႐ုနံံ္ ါတ ္

ရွမ္ား က ိၢိဳင္ားတံု ထ္ရ (၉၃၂) ၊ ေထမက္္ုုိ႔ 
တ္္ရင္ား 

ရ္္ကပက္ အမွတ္ (၁) ၆ 

ရွမ္ား က ိၢိဳင္ားတံု ခမရ (၅၂၉) ၊ ေျချမန္တ္္ရင္ား ရန္ေလမေက ားရပမအု္္္ု ၅ 

ရွမ္ား က ိၢိဳင္ားတံု မ္ခ (၉၀၉) ၊ အေျမမက္တ္္ 
္္္ဆင္ေရားကပက္ကြဲမႈ 

မုိင္ားခပန္ေက ားရပမအု္္္ု ၅ 

ရန္ကုန္ လိႈင္ တ္္ထိန္ား (၁) ရ္္ကပက္အမွတ္ (၁၄) ၊ 
အုတ္က င္ား၊ သမိုင္ား။ 

၅ 

ရန္ကုန္ လိႈင္ တ္္ထိန္ား (၃) ရ္္ကပက္အမွတ္ (၁၅) အုုတ္က င္ား၊ 
သမိုင္ား။  

၃ 

ရန္ကုန္ လိႈင္ တ္္ထိန္ား (ရမဇဝတ္မႈ 
ေဖမ္ထုတ္ေရား အကူတ္္) 

ရ္္ကပက္ အမွတ္ (၁၅) 
အုတ္က င္ား၊ သမိုင္ား။  

၄ 

ရန္ကုန္ လိႈင္သမယမ ခမရ (၅၃၂) ၊ ေျချမန္တ္္ရင္ား ေနမင္ေက ားရပမ ၁၁ 

ရခိုင္ အမ္ား ဆအရ (၉၁၉) ၊ ဆက္သပယ္ 
ေရားအင္ဂ င္နီယမ တ္္ရင္ား 

ေဇရ္္ကပက္ ၄ 

ရခိုင္ အမ္ား လလ္ (၇၅၇) ၊ လွ ္္္္္ာွႏင့္ 
္က္မႈ အင္ဂ င္နီယမတ္္္ိတ္ 

အမ္ားေတမင္ေက ားရပမ အု္္္ု ၄ 

ရခိုင္ အမ္ား ခမရ (၃၇၀) ၊ ေျချမန္တ္္ရင္ား အမ္ားေတမင္ေက ားရပမ အု္္္ု ၅ 

ရခိုင္ အမ္ား န္ခ၊ 
အေနမက္္ုိင္ားတိုင္ား္္္ဌမနခ ၢိဳ္္ 

အမ္ားေျမမက္ေက ားရပမအု္္္ု ၅ 

ရခိုင္ အမ္ား အ္ရ (၈) အမ္ားေျမမက္ေက ားရပမအု္္္ု ၆ 

ရခိုင္ အမ္ား အမတ (၃၇၄) အေျမမက္တ္္ 
္္္ဆင္ေရား ကပ္္ကြဲမႈ 

အမ္ားေျမမက္ေက ားရပမ အု္္္ု ၇ 

ရခိုင္ အမ္ား ္နခ (၃၄၅) ၊ ခြဲယမ္ားမီား 
ေက မက္တ္္  

အမ္ားေျမမက္ေက ားရပမအု္္္ု ၈ 

ရခိုင္ အမ္ား ္ရဖ (န္ခ)၊ ေထမက္လွမ္ား 
ေရားတ္္၊ 
အေနမက္္ုိင္ားတိုင္ား္္္ဌမနခ ၢိဳ္္ 

အမ္ားေျမမက္ေက ားရပမအု္္္ု ၉ 



 

ရခိုင္ အမ္ား ဒ္ရ (၂/၃၀၀) ေဒသ္္္ဆင္ 
ေရားတ္္  

အမ္ားေျမမက္ေက ားရပမအု္္္ု ၁၀ 

ရခိုင္ အမ္ား ခမရ (၃၇၃) ၊ ေျချမန္တ္္ရင္ား အမ္ားေျမမက္ေက ားရပမ အု္္္ု ၁၁ 

ရခိုင္ အမ္ား ထ္ခ (၉၂၆) ေထမက္္ုိ႔တ္္  လံုားေကမက္ေက ားရပမ အု္္္ု ၆ 

ရခိုင္ အမ္ား  ခမရ (၃၇၂) ၊ ေျချမန္တ္္ရင္ား လံုားေကမက္ေက ားရပမ အု္္္ု ၇ 

ရခိုင္ အမ္ား ္လအတ္္ခပြဲ (၉၄၆) ၊ 
အင္ဂ င္နီယမ တ္္ခပြဲ 

လံုားေကမက္ေက ားရပမ အု္္္ု ၈ 

မပန္ ေခ မင္ားဆံု ေရတ္္သေဘမၤတ္္္ိတ္ - ၄၆ အေရွ႕ေခ မင္ားဆံုရ္္ကပက္ ၂ 

ြ္ဲခူား ေညမင္ေလား္င္ ခမရ (၂၀) ၊ ေျချမန္တ္္ရင္ား ရ္္ကပက္အမွတ္ (၃)  
အထက္တန္ားေက မင္ား  

၂ 

္္္ကိုင္ား မုံရပမ ခမရ (၁၆) ၊ ေျခလ င္တ္္ရင္ား ေအမင္ေခ မင္ားသမရ္္ကပက္ 
မူလတန္ား (၁၉) 

၂ 

္္္ကိုင္ား မုံရပမ  တ္ခ - ေဒသ္္္ဆင္ေရား အုိားဘိုေတမင္ရ္္ကပက္၊ 
မူလတန္ားေက မင္ား (၃၇) 

၁ 

္္္ကိုင္ား မုံရပမ နမခ (အေနမက္ေျမမက္္ုိင္ား 
္္္ဌမန ခ ၢိဳ္္) 

ဗာႏၶၢိဳလရ္္ကပက္ ၂ 

္္္ကိုင္ား မုံရပမ နမခ (အေနမက္ေျမမက္္ုိင္ား 
္္္ဌမနခ ၢိဳ္္) 

ဗာႏၶၢိဳလရ္္ကပက္၊ အမားက္မားခန္ားမ ၃ 

္္္ကိုင္ား မုံရပမ အ္ရ (၁၂)  ဗာႏၶၢိဳလရ္္ကပက္ ၄ 

  

၂၀၁၅ ာွႏင့္မတဘူြဲ UEC သည ္ ာိုႏင္ငတံကမာွႏင္႔ ျ္ည္တပင္ားေရပားေကမက္္ပြဲ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သမူ မားာွႏင့္ ္ါတီ 

ကိယု္္မားလယွ္မ မားအမား တ္ရ္င္ားမ မား၌ မြဲေ္ားျခင္ားလုု္ ္ငန္ား္္္၊ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားာွႏင္႔ ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔ မြဲေ္ား 

ျခင္ားအ္ါအဝင္ကိုု တရမားဝင္ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မခပင့္ေ္ားခြဲသ့ည္။ တ္ရ္င္ား ၁၅ ခုရွိ မြဲ႐ုံမ မားသည္ ေကမင္ားမပန္္ ပမ 

ဖပြဲ႕္ည္ားထမားျခင္ားျဖ္္ၿ္ီား ထထိိေရမကေ္ရမက္ေဆမင္ရပက္ာိုႏငသ္ညက္ို ANFREL ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မား ေတပ႕ 

ျမင္ခြဲ့ရသည္။ မတွသ္မားေလမက္ဖပယ္ တိုားတက္လမေသမ တ္္ရင္ားအတပင္ားမွ မြဲ႐ုံမ မား၏ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈကို အ 

ေလားထမားအသိအမွတ္ျ္ၢိဳေသမ္လည္ား ေဖမ္ထုတရ္နလ္ိုအ္သ္ည့္ ကိ ၥ္ရ္္အခ ိၢိဳ႕ ရွိ္ါသည။္ ္ထမတ္္ခုမွမ “ထနိ္ား 

ခ ၢိဳ္္ေနရမမ မားအျဖ္္” သတမ္တွ္ျခင္ားခထံမားရသည့္ တ္ရ္င္ားမ မားအတပင္ားတပင္ မြဲ႐ုံမ မားထမားရွိရန္ ဆံုားျဖတ္ခ က္သည ္

လပတ္လ္္၍ တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားျဖ္္ေရားအတပက္ ာိုႏင္ငံတကမက သတမ္ွတထ္မားသည့္ ္ံခ ိန္္ ံ

ညႊန္ားမ မားာွႏင့္ မကိကုည္ီေ္။ ဒတုိယတ္္ခုမွမ ေရပားေကမက္္ပြဲဆုိင္ရမ္မီံခန္႔ခပြဲသအူခ ိၢိဳ႕သည ္ တ္္မွွဴား၏ ဆံုားျဖတ္ 



 

ခ က္အေ္ၚမတူည္၍ တ္ရ္င္ားမ မားအတပင္ား မြဲဆပယ္္ည္ား႐ုံားခပင့္ သို႔မဟတု ္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလု္င္န္ားမ မားကိ ု

ေဆမင္ရပက္ၾကရျခင္ားျဖ္သ္ည။္  

တ္မ္ေတမ္၏ အခန္ားက႑ကို သံုားသ္္၍ရာုုိႏငသ္ည့္ ေနမကထ္္္႐ႈေဒါင့္တ္္ခမုွမ တ္ရ္င္ားတ္ဖ္ပြဲ႕မ မား္ပမ ခ ထမား 

ေသမ ေနရမမ မားမွ ထပကေ္္ၚလမေသမ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲရလဒာွ္ႏင့္ တ္္ဖပြဲ႕ဝင္အင္အမား ္ို၍နည္ား္ါား္ပမ ခ  

ထမားေသမ ေနရမမ မား၏ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲရလဒ္မ မားကို ာိႏႈင္ားယွ္ေ္ဖမ္ျ္ခ ကမ္တွဆင့္ျဖ္္သည္။ တ္္ဖပြဲ႕ 

အင္အမားမ မား္ပမ ခ ထမားေသမေနရမမ မားတပင ္ တ္္မဟမမတိ္ျဖ္္ေသမ USDP က အာိုႏင္ရလိမ့္မညဟ္ ု ေလလ့မ 

သံုားသ္သ္ူမ မားက ခန္႔မွန္ားၾကသည။္ လ္္လ္္မြဲဆာႏၵနယ္ ္ု္ုေ္ါင္ား ၁၉ ေနရမအနက ္NLD က ၁၁ ေနရမာွႏင္႔ USDP 

က ၂ ေနရမအာိုႏင္ရခြဲ႔ေသမ ေနရမမ မားျဖ္္ကမ ၃ ေနရမမမွ လံုၿခံၢိဳေရားအေၾကမင္ားျ္ခ ကမ္ မားေၾကမင့္ လ္ ္

လ္္ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ ယခင္က USDP အာႏုိင္ရရွိခြဲေ့သမ လ္လ္္္ေနရမ ၂ ေနရမမွမ ရခုိင္ျ္ညန္ယရ္ွိ ျ္ညသ္ူ႔ 

လႊတ္ေတမ္ေနရမာွႏင့္ ရွမ္ားျ္ည္နယ္ က ိၢိဳင္ားတံုၿမိၢိဳ႕နယ္ရွိ ျ္ည္နယလ္ႊတ္ေတမ္ေနရမတို႔ျဖ္သ္ည။္ ၂၀၁၇ တပင္ USDP 

သည္ ျ္ည္နယလ္ႊတ္ေတမ္၌ ထ္မ္ံအာႏုိင္ရရွိေအမင္ ေဆမင္ရပက္ျခင္ားျဖင့္ က ိၢိဳင္ားတံုၿမိၢိဳ႕နယ္ရွ ိ၎တို႔၏ ေနရမကိ ု

ထိန္ားသိမာ္းထမားာိုႏင္ခြဲ့ၿ္ီား၊ လူအမ မား၏ ေမွ မ္လင့္ထမားခ က္မ မားာွႏင့္ ကပြဲျ္မား္ပမ တ္္အင္အမားမ မား္ပမ ခ ထမားျခင္ား 

မရွိေသမ မပန္ျ္ည္နယရ္ွိ ျ္ညသ္လူႊတေ္တမ္ေနရမကိ ု (ေခ မင္ားဆံုၿမိၢိဳ႕နယ္) အာႏုိင္ရရွိခြဲသ့ည္။ သို႔ေသမ္ ယင္ား 

ေဒသသည္ NLD က ဗိုလခ္ ၢိဳ္္ေအမငဆ္န္ားအမည္ျဖင့္ တတံမားအမည္ေ္ားအ္္ျခင္ားာွႏင့္္တသ္က္၍ မၾကမမကီ အ 

ျငင္ား္ပမားဖပယ္အေျခအေနမ မား ျဖ္ေ္္ၚခြဲေ့သမ ေနရမျဖ္သ္ည။္ 

SNLD သည္  ျ္ည္နယ္ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ပြဲ၌ ေက ားသီားာွႏင့္ မိုင္ား႐ွွဴားၿမိၢိဳ႕နယမ္ မားရွိ မြဲဆာႏၵနယ္ ၆ ခု္ လံုားကို အ 

ာႏုိင္ရရွိခြဲ့ရမ အမဏမရ NLD ္ါတီ၏ ကိယု္္မားလယွ္မ မားကိုေက မ္လပန္၍ ေတမင္ၿ္ိၢိဳကမ္ားၿ္ိၢိဳ အာိုႏင္ရရွခိြဲ့ျခင္ားျဖ္္သည။္ 

SNLD သည ္ ျမန္မမအ္ိုားရာွႏင့္ တ္္ာိုႏင္ငံလံုား္္ခ္တ္တိကုခ္ုိက္မႈရ္္္ြဲေရား္မခ ၢိဳ္္ ခ ၢိဳ္ဆ္ုိထမားေသမ လက ္

နကက္ိုငအ္ဖပြဲ႕မ မားာွႏင္႔သမမက လက္မတွ္ေရားထိာုးထမားျခင္ားမရွိေသမ အဖပြဲ႕မ မားာႏွင့္္ါ ဆကဆ္ံေရားေကမင္ားသည။္ 

အမ္ားၿမိၢိဳ႕နယတ္ပင္ား မြဲဆာႏၵရွင္မ မားသည္ ရခုိင္အမ ိၢိဳားသမား္ါတီ (ANP) ကို ေထမက္ခခံြဲ့ၾကၿ္ီား ANP သည္ အမ္ားၿမိၢိဳ႕ 

နယတ္ပင ္ကိုယု္္ မားလွယေ္နရမတ္္ေနရမ အာိုႏင္ရရွိခြဲသ့ည။္  

နိဂံုားခ ၢိဳ္္အမားျဖင့္ဆိုရလွ င ္ တ္္မေတမ္က ေရပားေကမက္္ပြဲလုု္င္န္ား္္တ္ပင ္ ၾကမားျဖတ္ဝင္ေရမကဟ္န္႔တမားမႈ မရွိ 

ျခင္ားာွႏင့္အတ ူ ေယဘုယု အေျခအေနသည ္ လပတလ္္္၍ တရမားမွ တေသမ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ က င္ား္ျ္ ၢိဳ 

လု္ာို္ႏင္ခြဲ႔သည့္ အေျခအေနေကမင္ားမ ိၢိဳားျဖ္္ခြဲ့ရမ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ဒီမုိကေရ္ီအတပက ္ ရွင္ားရွင္ားလင္ားလင္ားကိ ု အ 

ေ္ါင္ားလကၡဏမ ေဆမင္ေ္ခြဲ့္ါသည္။  

အမ ၢိိဳားသမာီးမ မား၏ ္ါဝငမ္ႈ 

ျမန္မမာိုႏင္ငသံည္ ရမ္ုာွႏ္္ထက္ဝကန္ီား္ါားေလမက္ ္္္အမဏမရွင္အု္ခ္ ၢိဳ္္မႈ၏ ဖာိႏုိ္္မႈဒဏ္ကို ခံ္ မားခြဲရ့သည။္ ေဒၚ 

ေအမငဆ္န္ား္ုၾကည္ (ေလား္မား္ပမျဖင့္ “Lady” ဟ ုရညည္ႊန္ားၾကေသမ) က ာိုႏင္ငံေတမ္အတိငု္္ငခ္ံ္ဂု ိၢိဳလ္ျဖ္္လမၿ္ီား 

သမူ၏ NLD ္ါတသီည ္ ၂၀၁၅ ၌ လႊတ္ေတမ္ကိုယု္္မားလယွ္ေနရမအမ မား္ု အာိုႏင္ရရွိ္္က္တည္ားက အမ ိၢိဳား 

သမီားမ မားမွမ ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ ာိုႏင္ငံေရားတပင္ ္ိုမို္ါဝငလ္မလိမ့္မညဆ္ုိသည့္ ျမင့္မမားေသမ ေမွ မ္လင့္ခ ကတ္္ခ္ု 

ျဖ္္ထပန္ားလမခြဲသ့ည္။ ာိုႏင္ငံ၏ ာိုႏင္ငံေရားာႏွင့္ ဆံုားျဖတခ္ ကခ္ မွတ္ျခင္ားလုု္င္န္ား္္တ္ပင္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားေရမ၊ အမ ိၢိဳား 



 

သမားမ မား္ါ တက္ၾကပ္ ပမ ျ္ည့္ျ္ည့္ဝဝ ္ူားေ္ါင္ား္ါဝင္ေဆမင္ရပက္ၾကရနဆ္ိုုသည္မမွ အေရားႀကီားလွ္ ါသည။္ ာိုႏင္ငံေရား၊ 

္ီား္ပမားေရားာွႏင့္ လူမႈဘဝ အခန္ားက႑အမားလံုားတပင္ အမ ိၢိဳားသမားမ မားာွႏင့္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားတန္ားတူအခပင့္အေရား ရရွိမႈ၊ 

ခပြဲျခမားဆကဆ္ံျခငာ္း မရွမိႈတို႔သည ္အေျခခံလူ႔အခပင့္အေရားဆုိင္ရမ မမူ မားျဖ္္ၾကသည္။39 

၂၀၁၇ ာွႏင့္ ၂၀၁၅ အၾကမား ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ပြဲ မြဲဆာႏၵနယ္မ မားရွ ိ အမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္မားလယွ္ ရမခုိင္ာႏႈန္ားကို 

ာႏိႈင္ားယွ္္ၾက္ါက ၂၀၁၅ တပင ္ ၂၂.၅ ရမခုိင္ာႏႈန္ား (အမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္ မားလယွေ္လမင္ား ၁၈ ္ီား ာွႏင့္ အမ ိၢိဳားသမားကိယု ္

္မားလယွေ္လမင္ား ၆၂ ္ီား) ရွိရမမွ ၂၀၁၇ တပင္၂၀.၅ ရမခုိင္ာႏႈန္ား (အမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား ၁၆ ္ီားာွႏင့္ အ 

မ ိၢိဳားသမားကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ား ၇၈ ္ီား) အထိ ေလ မ့က သပမားခြဲသ့ည္။ ရနက္နု္တိငု္ားေဒသႀကီားတပင္ အမ ိၢိဳားသမီား 

ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားတ္္္ီားသည္ တ္္သီား္ုဂ လအျဖ္ ္ ဝင္ေရမကယ္ွ္္ၿ္ိၢိဳင္္္္တပင္ NLD သည ္ အမ ိၢိဳားသမီား 

ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားာွႏ္္္ီားကိုသမ ဝငေ္ရမကယ္ွ္္ၿ္ိၢိဳင္ေ္ခြဲသ့ည။္ တ္္္ ီားမွမ ရနက္ုနတ္ုိင္ားေဒသႀကီားမွ ျ္ညသ္ူ႔ 

လႊတ္ေတမ္အတပက္ ဝင္ေရမကယ္ွ္္ၿ္ိၢိဳင္ခြဲသ့ူျဖ္္ၿ္ီား က နတ္္္္ ီားမွမ ္ြဲခူားတိုင္ားေဒသႀကီားမွ အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ 

အတပက္ ဝင္ေရမကယ္ွ္ ္ၿ္ိၢိဳင္ခြဲသ့ူျဖ္သ္ည္။ SNDP သည္ ရမွ္ားျ္ည္နယတ္္္ျ္ည္နယလ္ံုားတပင္ အမ ိၢိဳားသမီားကိယု ္

္မားလယွ္ ငါား္ီားကို ဝင္ေရမကယ္ွ္ ္ၿ္ိၢိဳင္ရန္ ေရပားခ ယခ္ြဲသ့ည။္ (ဇယမားကိုၾကည့္္ါ။) 

၂၀၁၇ တပင္ အမ ိၢိဳားသမီားကုိယ္္မားလယွ ္ ၁၆ ္ီားရွိသည့္အနက္  အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္တပင္ ၂ ေနရမသမ အာိုႏင္ရ 

ရွိခြဲသ့ည။္ ္ြဲခူားမွ (ေဒၚ္န္ား္န္ားျမင့္- NLD)  ာႏွင့္ မိုုင္ားရွွဴားၿမိၢိဳ႕နယမ္ွ (နန္ားေကမင္ားခမ္ား-SNLD) တို႔ျဖ္္သည္။ ၂၀၁၅ 

အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲတပင္ ယင္ားမြဲဆာႏၵနယမ္ မားမွ ဝင္ေရမကယ္ွ္ ္ၿ္ိၢိဳင္ခြဲသ့ည့္ အမ ိၢိဳားသမားကိယု္္ မားလွယ္္ ီားေရ 

သည္ ၆၂ ္ီားရွိရမမွ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္၇၈ ္ီားထိ ျမင့္မမားလမေၾကမင္ား IFES ၏ ကန္ီားအခ က ္

အလက္မ မားတပင္ ေဖမ္ျ္ထမားသည္။ ္ိ၍ု မညမီမွ ျဖ္လ္မသည့္ က မား၊မ ကိယု္္ မားလယွေ္လမင္ား္ီားေရာွႏင့္ ေျ္မင္ား 

ျ္န္ျဖ္္ေနသညမ္ွမ မြဲေ္ားရန္ အမည္္ မရင္ားတင္သပင္ားခြဲသ့ည့္ အမ ိၢိဳားသမီားမြဲဆာႏၵရွင္္ီားေရသည္ (အမည္္မရင္ား 

တငသ္ပမားထမားသည့္ မြဲဆာႏၵရွင္္ု္ ုေ္ါင္ား၏ ၅၂.၉ ရမခုိင္ာႏႈန္ား) အမ ိၢိဳားသမားမြဲဆာႏၵရငွ္္ီားေရထက္ (၄၇.၁ ရမခုိင္ာႏႈန္ား) ္ ို၍ 

မ မားျ္မားခြဲသ့ည။္  

ယင္ားမွမ အမ ိၢိဳားသမီားမြဲဆာႏၵရွင္မ မားကလည္ား အမ ိၢိဳားသမားကိယု္္မားလယွေ္လမင္ားမ မားကို ေရပားခ ယသ္ညဟ္ု  ေဖမ္ျ္ 

ေနသည္႔နည္ားတူ ၎အေရအတပကသ္ည္ ာိုႏင္ငေံရားတပင ္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား္ါဝင္မႈကို ျ္သေနေသမ သတိေ္ား 

ေခါင္ားေလမင္ားျဖ္သ္ည္။ NLD သည္ ယခုာွႏ္္ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ကိယု္္ မားလယွေ္လမင္ား ၁၈ ္ီားအနက ္၂ 

္ီားကိသုမ အမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္မားလယွေ္လမင္ားအျဖ္္ ေရပားခ ယ္ျခင္ားအတပက္ ေဝဖနမ္ႈမ မားခခံြဲ့ရသည္။ အမ ိၢိဳားသမီား 

တ္္္ ီားက NLD ္ါတကီို ္ီားေဆမငသ္ညဆ္ိုေသမ္ျငမားလည္ား အမ ိၢိဳားသမီား ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား ာွႏ္္္ီားကိသုမ 

ေရပားခ ယ္ျခင္ားက အမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား္ီားေရနည္ား္ါားမႈကို တ္္္ တိတ္္္္ိငု္ားအမားျဖင့္ ေဖမ္ျ္ေနျခင္ား 

ျဖ္္သည။္  

အမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္မားလယွ္မ မား ္ါဝင္မႈာႏႈန္ားနည္ား္ါားမႈကိ ု လႊတ္္ေတမ္အတပင္ား၌ တ္မ္ေတမ္က ရယထူမားသည့္ 

ကိုယု္္မားလယွ္္ီားေရ အခ ိၢိဳားအ္မားတပငလ္ည္ား ေတပ႕ရွိာိုႏင္္ါသည။္ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲေနမက္္ုိင္ား 

တ္က္ ခန္႔အ္္သည့္ အမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္ မားလယွ ္ ၃ ္ီားသမရွိ္ါသည။္ တ္္အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မားသည ္ ဒီမိုကေရ္ီ္ ို၍ 

                                                           
39 ၁၉၄၈ တ္္ကမမၻလံုားဆုိင္ရမ လူ႔အခပင့္အေရားေၾကညမ္မတမ္ား 



 

ထပန္ားကမားၿ္ီား က မား၊မ တန္ားတညူီမွ မႈ္ ိုရွိေသမ ာႏုိင္ငံမ မားတပင္္ ငလ္ွ င ္ ဖိုုဝါဒႀကီား္ိုားေသမ ခုိင္မမသည့္ သမုိင္ား 

ေၾကမင္ားရွိၾကသည္။40 အမ ိၢိဳားသမီားအေရားတက္ၾကပလႈ္ရ္ွမားသူမ မားကို ေတပ႕ဆံုေမားျမန္ားမႈမ မား ျ္ၢိဳလု္္ခြဲရ့မ ေျဖၾကမားသ ူ

တ္္္ ီားက ျမန္မမအမ ိၢိဳားသမီားမ မားသည ္ ကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားမ မားအျဖ္ ္ ဝင္ေရမကယ္ွ္္ၿ္ိၢိဳငရ္န ္ ္ပမ္ားေဆမင ္

ရညမ္ရွဟိ ု သတ္မတွ္ျခငာ္းမွမ မမွ တေၾကမင္ားာွႏင့္ ္ပမ္ားေဆမင္ရညမ္ရွိေသမ အမ ိၢိဳားသမားကိယု္္မားလယွ္မ မားကိုု္င္ 

ကိယု္္မားလယွ္အျဖ္လ္က္ခကံမ ေရပားေကမကတ္ငေ္ျမမက္ၾကေသားေၾကမင္ား ရွင္ားလင္ားေျ္မၾကမားသပမားခြဲသ့ည။္ 

အ္္လ္မအမားျဖင့္ အခ ိၢိဳ႕ေသမ လူတန္ား္မားမ မားတပင ္အမ ိၢိဳားသမီားမ မားသည ္လမူႈေရားာွႏင့္ ္ီား္ပမားေရား အဆင့္အတန္ား 

ျမင့္မမားေသမ ေနရမမ မားတပငရ္ွိၾကေသမ္လည္ား အ္ိုားရာွႏင့္ အ္ိုားရတမဝနထ္မ္ားေဆမင္မႈမ မားတပင္မ ူ ကိယု္္မားျ္ၢိဳ 

္ါဝင္မႈမွမ နည္ား္ါားလ က္ရွိေန္ါသည္။ ာႏုိင္ငံ၏ အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မား အမားလံုားတပင ္အမ ိၢိဳားသမီားမ မား ္ိုမို္ါဝငလ္မမႈကိ ု

ျမန္မမ့ဒီမုိကေရ္ီအတပက ္ယတုၱကိ ေသမ ေနမက္အဆင့္ တ္္ဆင့္အျဖ္္ ANFREL က ႐ႈျမငထ္မားသည္။ ထိသုို႔ 

ျဖ္္ရန္အတပက္ ျမန္မမအ္ိုားရာွႏင့္ အရ္္ဖက္လူ႔အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မားထတံပင ္ ခုိင္မမေသမ သာႏၷိဌမန္ရိွရန ္ လိုအ္္္ ါ 

လိမ့္မည။္  

ျမန္မမာိုႏင္ငသံည ္ကိယု္္မားလယွ္မ မား ေရပားခ ယရ္မတပင ္အာုိႏင္ရသ ူအကုနယ္သူည္႔ (FPTP) ္န္က္ိ ုက င့္သံုားသည။္ 

ေယဘယူ အမားျဖင့္ အခ ိၢိဳားက ေရပားေကမက္ျခင္ား္န္္မ မားသည ္အမ ိၢိဳားသမီားမ မားေရပားေကမက္ခံျခင္ားာွႏင့္ က မား၊မ အခ ိၢိဳား 

သေဘမတရမားကို ေဖမ္ေဆမင္ရမတပင ္ FPTP ္န္္မ မားထက ္ ္ို၍အေထမကအ္ကူျ္ၢိဳသည။္41 IFES အဆိုအရ 

မြဲဆာႏၵနယတ္္ခ္ု္ီအတပက ္ ကိုယု္္ မားလယွ္ေနရမ တ္္ေနရမသမ ေ္ားအ္ထ္မားေသမ ာႏုိငသ္ူအကုနယ္ူ္န္တ္ပင ္

ာႏုိင္ငေံရား္ါတီမ မားသည ္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားကိ ု ကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားမ မားအျဖ္္ ေရပားခ ယ္ခ င္ားထက ္ အမ ိၢိဳားသမားမ မား 

ကိသုမ ေရပားခ ယ္အမည္္ မရင္ားတငသ္ပင္ားျခင္ားက ္ို၍္တိ္ခ ရသညဟ္ု ျမင္ေနေသမေၾကမင့္ျဖ္သ္ည္။42 အမွန္္င္္ ္ ္

FPTP ေရပားေကမက္္ ပြဲ ္န္တ္ပင ္ အမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား္ီားေရ ျမင့္မမလမတုိင္ား ေရပားေကမက္ခံ 

အမ ိၢိဳားသမီား္ီားေရ မ မားျ္မားသပမားမညမ္ဟတု္္ါ။ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ၌ ယင္ားသေဘမတရမားမွမ မွနက္န ္

ခြဲ့္ါသည။္ အဓိက္ါတီႀကီားမ မားက အမ ိၢိဳားသမားကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားမ မားကိသုမ ္ိုု၍ေရပားခ ယ္ၾကၿ္ီား အမ ိၢိဳားသမီား 

ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား ၁၇.၇ ရမခုိင္ာႏႈန္ား တိုားျမင့္ခြဲ့ေသမ္လည္ား ယင္ားၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲတပင ္ ကိုယ္္ မား 

လယွ္ေလမင္ား အမားလံုားအနက ္၂ ္ီားသမ အာိုႏင္ရရွခိြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ တ္္္ ီားမွမ အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္အတပက ္္ြဲခူား 

တိုင္ားေဒသႀကီားမ ွ ဝင္ေရမကယ္ွ္ ္ၿ္ိၢိဳင္ခြဲေ့သမ ေဒၚ္န္ား္န္ားျမင့္ (NLD) ျဖ္္ၿ္ီား က နတ္္္္ ီားမွမ ျ္ညသ္ူ႔လႊတ္ေတမ္ 

အတပက ္ရွမ္ားျ္ည္နယ ္မိုင္ား႐ွွဴားၿမိၢိဳ႕နယမ္ ွဝင္ေရမက္ယွ္ ္ၿ္ိၢိဳင္ခြဲေ့သမ နန္ားေကမင္ားခမ္ား (SNLD) ျဖ္္သည။္43  

 

                                                           
40  က မား၊မ ာွႏင့္ ္္္တ္္ လူမႈေဗဒ။ Donna Winslow, ဆပီဒင္အမ ိၢိဳားသမားကမကပယ္ေရားေကမလိ္္ (သို႔) ေခါင္ားေဆမင္မႈာွႏင့္ ္ီမံခန္႔ခပြဲမႈဌမန 
41 ကုလသမဂ  ၿငိမ္ားခ မ္ားေရား ထိန္ားသိမ္ားမႈ လု္္ငန္ားမ မား၊ “္ဋိ္ကၡအလပန္ ေရပားေကမက္ ပ္ြဲျဖ္္္္္မ မား၌ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား ၏ အခန္ားက႑ကို ျမႇင္   
    တင္ျခင္ားအေ္ၚ္ူတပြဲလမ္ားညႊန္မႈမ မား  
42 က မား၊မ တန္ားတူညီမွ ေရားာွႏင့္ ေရပားေကမက္ ပ္ြဲဆုိင္ရမ ္ီမံခန္႔ခပြဲမႈ အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မား - အေကမင္ားဆံုားလက္ေတပ႕ က င့္သံုားမႈ လမ္ားညႊန္ခ က္၊ ေရပားေကမက္ ပ္ြဲ   
    ဆုိင္ရမ ္န္္မ မားအတပက္ အျ္ည္ျ္ည္ဆုိင္ရမ ေဖမင္ေဒားရွင္ား၊ ၂၀၁၄ 
43  http://uecmyanmar.org/images/stories/photo/news_photos/27-4-2017/amyothar.pdf  
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အမည ္ ္ါတ/ီတ္သ္ာီး္ဂု လ 
ျ္ညန္ယ/္
တုိငာ္း 

ေဒသႀကီား 
လႊတေ္တမ္ မြဲဆာႏၵနယ ္

ေဒၚခင္မမလမ အမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကေရ္ီအင္အမား္ု ရန္ကုန္ ျ္ည္သူ႔ 
ဒဂံုၿမိၢိဳ႕သ္္ 
(အေရွ႕) 

ေဒၚ္မၼမတင္ ဒီမုိကရက္တ္္္ါတီ(ျမန္မမ) ရန္ကုန္ ျ္ည္သူ႔ 
ဒဂံုၿမိၢိဳ႕သ္္ 
(အေရွ႕) 

ေဒၚခင္ခင္လင္ား 
ျမန္မမေတမင္သူလယ္သမမား 
ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားတိုားတက္ေရား္ါတီ 

ရန္ကုန္ ျ္ည္သူ႔ ေကမ့မွွဴား 

ေဒၚ္ိန္ေက မ့ာုႏ ဒီမုိကရက္တ္္္ါတီ (ျမန္မမ) ရန္ကုန္ ျ္ည္သူ႔ ေကမ့မွွဴား 

ေဒၚနီလမ္ုိားတင့္ ျမန္မမအမ ိၢိဳားသမားကပန္ဂရက္္ါတီ ရန္ကုန္ ျ္ည္သူ႔ ေကမ့မွွဴား 

နန္ားတင္္ီား ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကရက္တ္္္ါတီ ရွမ္ား ျ္ည္သူ႔ ေက ားသီား 

နန္ားခမ္ားရင္ေအမင္ ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကရက္တ္္္ါတီ ရွမ္ား ျ္ည္သူ႔ မုိင္ား႐ႈား 

Daw Za Tlem (Pi Za 
Tlem) 

ခ င္ားအမ ိၢိဳားသမားတိုားတက္ေရား္ါတီ ခ င္ား အမ ိၢိဳားသမား 
မြဲဆာႏၵနယ္ 
အမွတ္ (၃) 

ေဒၚ္န္ား္န္ားျမင့္ အမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္္ါတီ ြ္ဲခူား အမ ိၢိဳားသမား 
မြဲဆာႏၵနယ္ 
အမွတ္ (၄) 

ေဒၚနီလမအုန္ား (ေခၚ) 
ေဒၚထိုက္အိေျာႏၵ္ီား  

တ္္သီား္ုဂ လ ရန္ကုန္ အမ ိၢိဳားသမား 
မြဲဆာႏၵနယ္ 
အမွတ္ (၆) 

နန္ားောႏပားောႏပား ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကရက္တ္္္ါတီ ရွမ္ား ျ္ည္နယ္ 
ေက ားသီား  

မြဲဆာႏၵနယ္ (၁) 

နန္ားမပန္ားေအမင္ ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကရက္တ္္္ါတီ ရွမ္ား ျ္ည္နယ္ 
ေက ားသီား 

မြဲဆာႏၵနယ္ (၂) 

နန္ား္ံ္ီား ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကရက္တ္္္ါတီ ရွမ္ား ျ္ည္နယ္ 
မုိင္ား႐ႈား 

မြဲဆာႏၵနယ္ (၁) 

နန္ားေကမင္ားခမ္ား ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကရက္တ္္္ါတီ ရွမ္ား ရွမ္ား 
မုိင္ား႐ႈား 

မြဲဆာႏၵနယ္ (၂) 

နန္ားဆင့္ခမ္ား အမ ိၢိဳားသမားဒီမိုကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္္ါတီ ရွမ္ား ျ္ည္နယ္ 
မုိင္ား႐ႈား 

မြဲဆာႏၵနယ္ (၂) 



 

ေဒၚနတမလီနမ (ေခၚ) 
ယမမိ 

အခါအမ ိၢိဳားသမားဖပံ႕ၿဖိၢိဳားတိုားတက္ေရား္ါတီ ရွမ္ား ျ္ည္နယ္ 
က ိၢိဳင္ားတံု 

မြဲဆာႏၵနယ္ (၂) 

 

ေရပားေကမက္ခံအမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္ မားလွယ္္ ီားေရျမင့္မမားေ္ရန္ ျ္ၢိဳလု္္ာိုႏင္ေသမ နည္ားလမ္ားမ မားေတမ့ရွိ္ါသည္။ ္ထ 

မတ္္ခုမမွ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားအတပက္ “သီားျခမားခ န္လွ္ ထ္မားေသမ ကိုယု္္မားလယွ္ေနရမမ မား” နည္ားလမ္ားကို အသံုား 

ျ္ၢိဳ၍ ္္ေဒျ္ၢိဳေရားတပင္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား အခ ိၢိဳားအ္မားတ္္ရ္္ ္ါဝင္ာုိႏင္ဖို႔ကို အမမခံေ္ားရန္ျဖ္သ္ည။္ အျခမားတ္ခ္ုမွမ 

အခ ိၢိဳားက ကိယု္္မားျ္ၢိဳမႈ္န္က္ို အသံုားျ္ၢိဳရန္ျဖ္္ၿ္ီား ္ါတမီ မားအမား ၎တို႔၏ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား္မရင္ားတပင ္

အနည္ားဆံုား အမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္မားလယွအ္ခ ိၢိဳားအ္မားကိ ုထည့္သပင္ားသတမ္တွ္၍ယွ္္ၿ္ိၢိဳငသ္ပမားေရား ေတမငာ္းဆိုရုန္ျဖ္္ 

သည္။ ေယဘုယု အမားျဖင့္ အထက္္ ါနည္ားလမ္ားာွႏ္္ခကုိုု ာိုႏင္ငံဖပြဲ႕္ည္ား္ံုအေျခခံ္္ေဒ ာွႏင့္/သို႔မဟတု္ ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲဆုိင္ရမ ္္ေဒမ မားတပင ္ထည္႔သပင္ားကမ ေရပားေကမက္္ပြဲဆုိင္ရမ ္ီမခံန္႔ခပြဲမႈအဖပြဲ႕မ ွအေကမင္အထညေ္ဖမ္ 

ေဆမင္ရပက္ရန္ျဖ္သ္ည္။ ထုိသို႔ေသမ ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ ္ေဒဆုိင္ရမ လိုအ္္ခ က္မ မား ရိွေနေသမ ျမနမ္မာႏုိင္ငကံြဲသ့ို႔ 

ာႏုိင္ငတံ္ာို္ႏင္ငံတပင္ “ဆာႏၵအေလ မက္ ခပြဲတမ္ားေ္ားျခင္ား”  နည္ားလမ္ားကို အသံုားျ္ၢိဳျခင္ားသည္ ေအမင္ျမင္ာိုႏင္သည့္ အ 

ေကမင္ားဆံုားနညလ္မ္ားတ္ရ္္ ္ ျဖ္္ာိုႏင္္ါသည္။ ဆာႏၵအေလ မက္ ခပြဲတမ္ားေ္ားသည္႔ နည္ားလမ္ားကို အသံုားျ္ၢိဳျခင္ားျဖင့္ 

ာႏုိင္ငေံရား္ါတီမ မားက ၎တို႔၏ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား္မရင္ားမ မား၌ ခပြဲတမ္ားအရ အမ ိၢိဳားသမာီးကိယု္္ မားလွယ ္

ေလမင္ားအမည္္မရင္ားကို ျမင္ေတပ႕ာိုႏင္ၿ္ီား ္ါတတီ္္ခခု င္ား္၏ီ အနည္ားဆံုားအမ ိၢိဳားသမီားကိယု္္မားလယွေ္လမင္ား ္ီားေရ 

အေ္ၚ ဆံုားျဖတသ္တ္မတွခ္ က္ ာွႏင့္္တသ္က္၍ ္ါတတီပင္ားလု္ထ္ံုားလု္န္ည္ားမ မားကို္ါ သိရွရိ္ါလိမ့္မည။္  

္ို၍က ယ္ျ္န္႔္ပမ ၾကည့္္ါက အမ ိၢိဳားသမာီးမ မားအတပက္ အခပင့္အေရားမ မား္ိုမုိေ္ားအ္္ေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆုိင္ရမ ္ 

န္တ္္္ရ္က္ို တိုားတက္မႈမ မားရွိေအမင္ ေဆမင္ရပက္ျခင္ားသည္ အ္ေကမင္ား္င္ျဖ္္္ါလမိ့္မည။္ လႊတ္ေတမ္အတပင္ား၌ 

အမ ိၢိဳားသမီားမ မားကိယု္္မားျ္ၢိဳမႈကို အမမခေံ္ားသည့္ ာိုႏင္ငေံရား္တိဆ္ာႏၵာွႏင့္ လူ႔အဖပြဲ႕အ္ည္ားအတပင္ား အမ ိၢိဳားသမီားမ မား 

အမား အခပင္႔အမဏမျမင့္တငေ္္ားလိုေသမ သာႏၷိဌမနတ္ို႔ရိွမသွမ ထိုကြဲသ့ို႔ေသမ ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲမႈမ မားကို ေဆမင္ရပက္ 

ာႏိုင္မည္ျဖ္သ္ည။္ 

ၾကမရညွလ္ွသည့္ တ္၏္ အု္ခ္ ၢိဳ္္ေရားကမလအတပင္ား အမ ိၢိဳားသမီားမ မားအေ္ၚ ခပြဲျခမားဆကဆ္ံမႈမ မား ရိွခြဲ႔ျခင္ားေၾကမင္႔ 

ယခုကုိ ၥ္မ မားမွမ အ့ံၾသ္ရမေတမမ့ဟတု္္ါ။ ေဒၚေအမင္ဆန္ား္ုၾကည္္င ္ ာိုႏင္ငံတကမမီဒီယမမ မားာွႏင့္ ေတပ႕ဆံုေမား 

ျမန္ားမႈမ မားတပင ္ အ္ိုားရအတပင္ား အမ ိၢိဳားသမီားမ မား ကိယု္္မားျ္ၢိဳမႈမွမ နည္ား္ါားသညဟ္ု ဝန္ခခံြဲ့ဖူားသည။္44 ျ္ႆနမမမွ 

တ္က္ လႊမ္ားမိုားႀကီား္ိုားေသမာိုႏင္ငံတပင္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားအေ္ၚ အၿမြဲတမ္ား ာွိႏမ့္ခ လိမ့္မည ္ဆုိသည့္အခ က္ျဖ္္သည။္ 

္္တ္္္အရမရွိမ မားာွႏင့္ အမဏမရ္ါတ၏ီ ာိုႏင္ငံေရားသမမားမ မားက ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကည္အမား “ာိုႏင္ငံျခမားသမား၏ 

အမ ိၢိဳားသမီား” သို႔မဟတု္ သူမ “ေခတ္ေ္ၚအဝတ္အ္မား၊ ္န္ားာွႏင့္ ေရေမႊား” တို႔အေ္ၚ ကြဲ့ရြဲ႕ေလွမင္ေျ္မင္ျခင္ား အ္ 

ရွိသည့္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားေ္ၚ ခပြဲျခမားဆကဆ္ံေသမ မွတခ္ ကမ္ မားျဖင့္ မၾကမခဏတိကု္ခိကု္ၾကသည။္ အမ ိၢိဳားသမီား 

ာႏုိင္ငေံရားသမမားမ မားာွႏင့္ တက္ၾကပလႈ္ရ္ွမားသူမ မားလည္ား မၾကမခဏေလွမငေ္ျ္မင္ျခင္ားခခံြဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ တ္္ 

                                                           
44 Freedom House၊ ကမမၻေ္ၚ၌ လပတ္လ္္မႈ ၂၀၁၂၊ ျမန္မမ၊ မတ္ ၂၂ ၂၀၁၂။ 



 

ကခန္႔အ္္သည့္ တ္္မေတမ္သမားလႊတေ္တမ္ကိုယု္္မားလယွ္ ၁၆၆ ္ီားအနက ္ ၃ ္ီားသမ (၂.၅ ရမခုိင္ာႏႈန္ားခန္႔) 

အမ ိၢိဳားသမီားမ မားျဖ္္ၾကသည္မွမ အ့ံၾသ္ရမေတမမ့ဟုတ္္ ါ။  

တခါတရတံပင္အမ ိၢိဳားသမီားမ မားသည ္

ျ္ညသ္ူ႔ေရားရမကိ ၥ္ရ္္မ မားတပင္္ ါ 

ဝငလ္ႈ္္ရမွားရမ၌ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား  

အေ္ၚ ခပြဲျခမားဆကဆ္ံေသမ တံု႔ျ္န္  

မႈမ မား ထက္္ ို၍ ဆိုားဝါားေသမ 

အေျခအေနမ မား္င ္ ႀကံၢိဳေတပ႕ခံ္ မား 

ခြဲ့ရသည။္ ကၽပာ္ုုႏ္္တို႔၏ေတပ႕ဆံု 

ေမားျမန္ားမႈမ မားအရ အမ ိၢိဳားသမီားတက္ၾကပလႈ္ရ္ွမားသူမ မားသည ္သတူို႔ာႏွင့္ သူတို႔၏မိသမား္ုမ မားအေ္ၚ ဆိုားဆိာုးရပမားရပမား 

ၿခိမ္ား ေျခမကမ္ႈမ မား ႀကံၢိဳေတပ႕ခြဲ့္ံုရသည။္ ေျ္မရြဲဆုိရြဲရိွေသမအမ ိၢိဳားသမီားမ မားအမား ၿခိမ္ားေျခမကရ္န္ႀကိၢိဳား္မားမႈမ မားကို ု

ေတပ႕ရမ မားလပန္ားၿ္ီား ထိကုြဲ့သို႔ေသမ ၿခိမာ္းေျခမကမ္ႈမ မားက ာိုႏင္ငေံရားတပင္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား ္ါဝင္မႈာႏႈန္ားကို နည္ား္ါား 

ေ္ခြဲသ့ည္။ သဘမဝအမားျဖင့္ က မား၊မ တန္ားတညူီမွ ေရားကို ေမွ မ္လင္႔လ က္ရွေိနေသမ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားက ာိုႏင္င၏ံ 

ၾသဇမအရွဆိံုားေခါင္ားေဆမင္ ေဒၚေအမင္ဆန္ား္ုၾကညမ္ွမ ထိုကြဲသ့ို႔ေသမကိ္ ၥရ္္မ မားတပင္ ၎တို႔၏ ခ န္္ယီ ံ

ျဖ္္လမိ့္မညဟ္ုေမွ မ္လင့္ၾကသည္။ သို႔ေသမ္ သမူ 

သည္ ရခုိင္ျ္ညန္ယသ္မမက ကခ င ္ ျ္ည္နယ္ာွႏင့္ 

ာႏုိင္ငံ၏ အျခမားေသမေနရမမ မားတပင္ အမ ၢိိဳားသမီားမ မား 

အေ္ၚေ္မ္ကမားမႈမ မားာွႏင့္္တသ္က၍္ ္ပ္္္ပြဲမႈမ မား 

ကို္ိုုားရိမ္ဖပယေ္ကမင္ားေလမကေ္အမင္ ဆတိ္ဆတိ ္

ေနခြဲသ့ည္။ ယင္ားကြဲသ့ို႔ ဘမေၾကမင့္ ျဖ္္ရသလြဲဆုိ 

ျခင္ားာွႏင့္္တ္သက၍္ ေတပားဆခ က္မ မားရွိ္ါသည။္ 

ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကညက္ သမူထပကေ္ျ္မခြဲလ့ွ င ္

္ပန္႔္မားလပန္ားရမက သညဟ္ု ယံုၾကညေ္န္ံုုရကမ 

အမ ိၢိဳားသမီားေရားရမ ကိ ၥ္ရ္္မ မားသည ္ ္ိုမုိက ယ ္

ျ္န္႔ေသမ သူ၏ရည္မနွ္ားခ က္မ မား ေလမက္အေရား 

မႀကီား ေၾကမင္ား ခံ္မားရေသမေၾကမင္႔ ျဖ္္္ံုုရသည။္ 

၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲၿ္ီား္္က္တည္ားက က မား၊မ တန္ားတညူီမွ ေရားာႏွင့္ အမ ိၢိဳားသမီားအခပင့္အေရားမ မားအ 

ေၾကမင္ား လထူုေဆပားောႏပား္ပြဲမ မား ျ္ၢိဳလု္လ္မခြဲ့ျခင္ားသည ္တိုားတက္မႈရွိေသမ လကၡဏမ တ္္ရ္္အျဖ္ ္ ANFREL က 

ယံုၾကညသ္ည္။ သို႔ေသမ္ အမ ိၢိဳားသမီားအခပင့္အေရားာွႏင့္္တသ္က၍္ ္ိုမိုရွင္ားလင္ားၿ္ာီး ္ို၍က ယ္ျ္န္႔ေသမ သာႏၷိ႒မနမ္ ိၢိဳား 

အ္ိုားရထတံပင ္လိုအ္ေ္န္ါေသားသည။္ 

ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသူ၏ အ္ရီငခ္ံ္ မ - 

“ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုုၾကည၏္ လကထ္ကတ္ပင ္အမ ိၢိဳားသမီားဝန္ႀကီား တ္္္ီား 
မွ ခန္႔အ္္ျခင္ားမရိွ။ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားကို ု ခန္႔ာႏိုုင္ေသမ အမ ိၢိဳားသမီားေရားရမ 
ေကမ္မတီကြဲ႔သိုု႔ေသမ မဟမဗ ွဴဟမက သည္႔     ေနရမမ မားရိွေသမ္လည္ား 
ဆန္႔က ငဖ္က ္အမ ိၢိဳားသမားအဖပြဲ႕ဝငမ္ မားသမ ေတပ႕ရသည။္” 

္ံုု ၂ - ဤဓါတ္္ ံုုသည ္မိုငုာ္းရွွဴားမြဲဆာႏၵနယတ္ပင္္ င ္အမ ၢိိဳားသမာီးမ မား ္ါဝငမ္ႈာွႏင္႔ 
္တသ္ကၿ္္ာီး အေ္ါငာ္းလကၡဏမ ေဆမငေ္သမ ေျခလမွာ္းမ မားရိွသညက္ိုျု္သည။္ 

 



 

UEC သည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ 

လုု္င္န္ား္္္၌ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား 

္ါဝငလ္မမႈအေ္ၚ ေလား္မား 

ေလမကဖ္ပယ ္ သာႏၷိဌမန္ရိွမႈကို ု

ျ္သခြဲသ့ည္။ မြဲ႐ုဝံနထ္မ္ားမ မား 

အျဖ္္ လု္ က္ိုုငရ္န္ UEC က 

အမ ိၢိဳားသမီားမ မားကို ္ိမုိုခန္႔အ္္ခြဲ့ 

သည္။ တကယတ္န္ားတပင ္

ယခာွုႏ္္ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက ္

္ပြဲအတပက္ UEC ဝနထ္မ္ား ၅၆ 

ရမခုိင္ာႏႈန္ားခန္႔သည္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားျဖ္သ္ည္။ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲာွႏင့္ ာိႏႈင္ားယွ္္ၾကည္႔္ါက ႀကီားမမား္ပမ 

ျမင့္တက္ခြဲသ့ည။္ ျ္ည္နယ္ာွႏင့္ တုိင္ားေဒသႀကီား ၈ ခုလံုားတပင္ ဆာႏၵမြဲေ္ား္္္ ကမလအတပင္ား အမ ိၢိဳားသမာီးမ မားသည ္

အမ ိၢိဳားသမားမ မားနည္ားအတ ူတူညေီသမ အခန္ားက႑မွ္ ါဝငခ္ြဲ့ၿ္ီား တခါတရ ံ မြဲ႐ုတံ္ခ္ုလံုားကိ ု ႀကီားၾက္သ္ည့္ မြဲ႐ုမံွွဴား 

မ မားအျဖ္္ တမဝနထ္မ္ားေဆမငခ္ြဲ့သညက္ိုု ေတပ႕ရသညဟ္ု ကၽပာ္ုုႏ္္တို႔၏ ေလလ့မေ္မင္႔ၾကည္႔သမူ မားက မွတတ္မ္ား 

တငခ္ြဲ႔သည။္ အမ မားအမားျဖင့္ မြဲ႐ုမံွွဴားမ မားကို ေက မင္ားဆရမ၊ ဆရမမမ မားမွ ေခၚယခူြဲ့ျခင္ားျဖ္ရ္မ အမ မား္ုမွမ အမ ိၢိဳားသမီား 

မ မားျဖ္္သည။္ ကမံေကမင္ား္ပမ္င္ မြဲ႐ုအံဆင့္၌ ေလလ့မခြဲ့ေသမ က မား၊မ ညမီွ မႈမ ိၢိဳား UEC ထိ္္္ ိုင္ားအဆင့္၌မရွိေခ ။ 

NLD အ္ိုားရက ၂၀၁၇ မတ္ ၃၀ တပင္ ခန္႔အ္္ခြဲေ့သမ ေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရငွအ္ဖပြဲ႕ဝင္ (၅) ္ီားလံုားသည္ အမ ိၢိဳားသမား 

မ မားျဖ္္ၾကသည္။  

UEC ၏ မဝူါဒမ မားာွႏင့္ အ္ီအ္္မ္ မားသည္ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား္ါဝငလ္မာိုႏင္ေရားအေ္ၚ အတုိင္ား 

အတမတ္ခ္ုအထိ လႊမ္ားမိုားာိုႏင္ေသမ အလမားအလမမ ိၢိဳားရွသိည။္ ထို႔ေၾကမင့္ UEC က ၎တို႔၏ လုု္္ေဆမင္ရန ္

မ မားာွႏင့္္တသ္က္ၿ္ီား သံုုားသ္္ျခင္ား၊ ္ီမခံ က္ေရားဆပြဲျခင္ားာွႏင္႔ အေကမငအ္ထညေ္ဖမ္ျခင္ားမ မားတပငသ္မမက အျခမား 

ေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆုိင္ရမ ္ါဝင္္ တသ္ကသ္မူ မားအမားလံုားာႏွင့္ အျ္န္အလွနဆ္ကဆ္ံရမတပင္ က မား၊မ ေရားရမ 

ကိ ၥ္ရ္က္ို မမိဘိကမ္ွ ္တင္၍ ထည္႔သပင္ား္္္ား္မား လုု္ေ္ဆမင္ရန္ အေရားႀကီား္ါသည္။  



 

ျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကီားမ မားတပင ္ ANFREL 
ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မား ျ္ၢိဳလု္ ္ခြဲ့ေသမ  
အေ္ါင္ားလကၡဏမေဆမင္သည့္ အျခမားေ္မင့္ 
ၾကည့္ေလလ့မမႈတ္္ခမုွမ မြဲဆပယ္္ည္ား႐ုံားေရား 
လု္င္န္ားမ မားတပင ္ တက္ၾကပ္ ပမ္ူားေ္ါငာ္း္ါဝင္ၾက 
သည့္ အမ ိၢိဳားသမီားအေရအတပက္ျဖ္္သည္။ အမ ိၢိဳား 
မ ိၢိဳားေသမ မြဲဆပယ္္ ည္ား႐ုံားေရား လု္င္နာ္းမ မားတပင ္
အမ ိၢိဳားသမီားအေရအတပက ္ မ မား္ပမ္ါဝင္ၾကသည။္ 
သို႔ေသမ္ အထကေ္ဖမ္ျ္္ါ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မ 
မႈသည္အမ မားျ္ညသ္ူျမငက္ပင္ားမ မားတပငသ္မ ေတပ႕ 
ျမင္ရေသမ လု္္ငန္ားမ မားအေ္ၚ လံုားလံုားလ မားလ မား 
အေျခခထံမားျခင္ား ျဖ္္သျဖင့္ ANFREL သည ္

တ္ခ္ုုလံုုားၿခံၢိဳ၍ ္ါဝင္ၾကသည့္ အမ ိၢိဳားသမီားအေရ အတပက္အမားလံုားကိ ု မခန္႔မွန္ားာိုႏင္္ါ။ ာိုႏင္ငံအမ မားအျ္မားတပင ္
(အထူားသျဖင့္ ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားမႈ အနည္ားဆံုားအမရွာိုႏင္ငံမ မား) အမ ိၢိဳားသမီားမ မားသည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ လုု္ ္ငန္ား္္၌္ ္ါဝငခ္ပင္႔ 
မရရွေိသား္ါ။ ယ္္ေက ားမႈဆုိင္ရမ အေလ႔အထမ မား၊ မွ တျခင္ားမရွေိသမ ယွ္ ္ၿ္ိၢိဳင္ရမႈအေျခအေန (သို႔မဟတု)္ 
အမ ိၢိဳားသမားႀကီား္ိုားေသမ ေနရမမ မားတပင ္ ၿ္ိၢိဳင္ဆုိင္ရျခင္ား အ္ရွသိညတ္ို႔အမားလံုုားမွမ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားအတပက ္ အခပင္႔ 
အလမ္ားမသမေသမ အေျခအေနမ မားျဖ္္သည။္ ထိုုအေျခအေနာွႏင္႔ ဆက္္္၍္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားအမား သတူို႔၏ 
မိသမား္တုပင ္ အမ ိၢိဳားသမားမ မားကမညသ္ူ႔ကိ ု မြဲေ္ားရမည္ဟ ု ညႊန္ၾကမားမႈမ ိၢိဳား လူ႔အဖပြဲ႕အ္ည္ားအေတမ္မ မားမ မားတပင ္
ေတပ႕ရွရိျခင္ားမွမ အ့ံၾသ္ရမေတမ့မဟတုေ္္။ 

အနမဂတတ္ပင ္ UEC ာႏွင့္ အျခမားေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲဆုိင္ရမ ္ါဝင္္ တသ္ကသ္ူမ မားက အမ ိၢိဳားသမီားမ မားအတပက္ 
အခပင္႔အလမ္ားမရွိေသမ သို႔မဟတု္္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား ေရပားေကမက္္ပြဲျဖ္္္ ္တ္ပင ္ ျ္ည့္ျ္ည့္ဝဝ္ါဝင္ရန ္ အမားမေ္ား 
ေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆုိင္ရမ္္ေဒမ ိၢိဳား မျဖ္္ေ္ေရား ေသခ မေအမင္ ေဆမင္ရပကဖ္ို႔လို္ ါသည။္ အမွနတ္ကယ္ေတမ ့
UEC ာႏွင့္ အျခမားေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲဆုိင္ရမ ္ါဝင္္တသ္က္သမူ မားက  ေရပားေကမက္္ပြဲလုု္င္န္ား္္တ္ပင္  ျ္ည့္ျ္ည့္ 
ဝဝ္ါဝင္ရန ္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားကို ု အမားေ္ားေသမ အေ္ါင္ားလကၡဏမေဆမငသ္ည့္ ေျခလမွ္ားမ ိၢိဳား လွမ္ားသင့္္ါသည။္ 
ထိသုို႔လု္္ေဆမင္မညဆ္ို္ါက ၎တို႔သည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ န္္အမ ိၢိဳားအ္မား၊ ျဖ္ာ္ႏိုုငသ္ည္႔ ခပြဲတမ္ား္န္ ္အသံုားျ္ၢိဳမႈ 
တုိ႔ကိ ု္္္ား္မားရနလ္ုိအ္္ၿ္ီား UEC က အမ ိၢိဳားသမီားမ မား္ါဝငမ္ႈာွႏင့္္တသ္က္၍ ္္ေဒမ မားျဖင့္ အေကမင္အထညေ္ဖမ္ 
မညဆ္ုိ္ါက ယင္ားနယ္္ယတ္ပင ္တိုားတက္မႈမ မား ္ိုမိုရရွေိအမင ္လု္ ္ေဆမငာို္ႏင္္ါသည။္ 

 

 

 

 

 

ေ္မင့္ၾကည့္ေလ့လမသူ၏ အ္အီရငခ္ံ္ မ 

ရခုိင္ျ္ည္နယတ္ပင ္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မားာွႏင့္ လူငယ္မ မား၏ 
္ါဝင္မႈမွမ အျခမား္ါတီမ မားထက ္ NLD ္ါတီ၏ မြဲဆပယ ္
္ည္ား႐ုံားေရားအဖပြဲ႕မ မားတပင ္ ္ို၍ျမင္ေတပ႕ရသည။္ အၾကမ္ား 
ဖ င္ားအမားျဖင့္ ခန္႔မွန္ားေျခ ၃၀ မွ ၅၀ ရမခုိင္ာႏႈန္ားအထ ိ
္ါဝငသ္ည္။ ေခ မင္ားဆံုၿမိၢိဳ႕နယ္ (မပန္ျ္ညန္ယ)္ တပင ္အမ ိၢိဳား 
သမီားမ မားသည ္ လႊတလ္္္္ ပမ ေျ္မဆုိခပင့္ရွိ႐ု ံ သမမက 
ေရပားေကမက္္ပြဲ ျ္ငဆ္င္ေရားတပင ္ ္ီားေဆမငမ္ႈေ္ားသည့္ 
အ္ိုင္ားကိလုည္ား ေဆမငရ္ပက္ၾကသည္။  



 

မသန္္ ပမာ္းမြဲဆာႏၵရငွမ္ မား 

၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲ၌ အဓကိတိုားတကမ္ႈတ္္ခမုွမ မသန္္ပမ္ားမြဲဆာႏၵရွင္မ မားအမား ေရပားေကမက္္ပြဲဆုိင္ရမ 

္ါဝင္မႈ၊ အထူားသျဖင့္ ဆာႏၵမြဲေ္ားခ ိနအ္တပင္ား ေခ မေမပ႕္ပမ ္ါဝင္ာုုိႏင္ေအမင ္ UEC ၏ အေကမင္အထညေ္ဖမ္ 

ေဆမင္ရပကသ္ည္႔ ေျခလွမ္ားမ မားျဖ္သ္ည။္ 

္ထမတ္္ခုမုွမ UEC က ျ္ညန္ယ္/တုိင္ားေဒသႀကီားမ မားတပင္ မသန္္ပမ္ားမြဲဆာႏၵရငွ္မ မား အသံုားျ္ၢိဳာႏုိင္ေသမ မြဲ႐ုံမ မားကို 

ျ္ၢိဳလု္္ေ္ားခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည္ (ေအမက္ေဖမ္ျ္္ါ ဇယမားတပင္ၾကည့္္ါ) ။ သို႔ေသမ္ UEC က ထိုေုရွ႕ ေျ္ား္မာ္းသ္္မႈအ 

တပက္ သီားသန္႔မြဲ႐ုံမ မားကို မည္သိုု႔္္မ္တွထ္မားေရပားခ ယ္၍ ဆံုုားျဖတသ္လြဲဆုိသညက္ိုမူ ANFREL က မသေိ္။ သို႔ 

ေသမ္ ရနက္နု္တုိင္ားေဒသႀကာီးရွိ မက ညာ္းတန္ားေတမင္ အေရွ႕ရ္္ကပကသ္ည္ အထူားလုိအ္္မႈမ မားရွေိသမ  မြဲဆာႏၵရွင ္

အေရအတပက္အျမင့္ဆံုားေနရမ (မြဲဆာႏၵရွင္ ၆၉ ္ီား) ျဖ္ခ္ြဲ့သည။္ ယင္ားအ္အီ္္က္ို ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပား 

ေကမက္္ ပြဲမ မား၌ တ္ာို္ႏင္ငံလံုားအတုိင္ားအတမျဖင့္ ခ ြဲ႕ထပငသ္ပမားလမိ့္မညဟ္ု ေမွ မ္လင့္မိ္ါသည။္ သို႔ေသမ္ မသန္္ပမ္ား 

မြဲဆာႏၵရွင္မ မား ္ါဝင္ရမတပင္ ႀကံၢိဳေတပ႕ရေသမ အခက္အခြဲမ မားကို ဖယ္ရွမားရန္ အမားထတု္ႀကိၢိဳား္မ္ားမႈမ မားမွမ အမရွ 

တုိက္ရွိ အ္ိုားရအမ မား္ုအတပက္ ္ီား္မားေ္ားအရမ မျဖ္္ေသားသညက္ို ္တိမ္ေကမင္ား္ပမ ေတပ႕ျမငရ္္ါသည္။  

ျ္ညန္ယ/္တိငုာ္း
ေဒသ ႀကာီး 

လႊတေ္တမ္ 
ေနရမမ မား 

မြဲဆာႏၵနယ ္ ၿမၢိိဳ႕နယ ္ မြဲ႐ုေံနရမ 
ရ္က္ပက/္ 

ေက ားရပမအု္ ္္  ု
မြဲ႐ု ံနံ္ ါတ ္

မသန္္ ပမာ္းသမူြဲဆာႏၵ 
ရငွမ္ မား 

ရန္ကုန္ ျ္ည္သူ႔ ေကမ့မွွဴား ေကမ့မွွဴား မူလတန္ားေက မင္ား ေတမင္္ုိင္ားရ္္ကပက္ ၁ ၅ 

ရန္ကုန္ ျ္ည္သူ႔ လိႈင္သမယမ လိႈင္သမယမ 
မူလတန္ားေက မင္ား 

(၃၇) 

ရ္္ကပက္အမွတ္ 

(၁၉) 
၁၅ ၂၀ 

ရန္ကုန္ ျ္ည္သူ႔ လိႈင္သမယမ လိႈင္သမယမ 
အလယ္တန္ား 

ေက မင္ား (၁၀) 
ရ္္ကပက္ အမွတ ္(၉) ၆ ၂၄ 

ရန္ကုန္ ျ္ည္သူ႔ လိႈင္သမယမ လိႈင္သမယမ 
အထက္တန္ား 

ေက မင္ား (၃၇) 

ရ္္ကပက္ အမွတ ္

(၂၀) 
၇ ၃၈ 

ရန္ကုန္ အမ ိၢိဳားသမား မြဲဆာႏၵနယ္ (၆) ၾကည့္ျမင္တုိင္ 
ၾကည့္ျမင္တုိင္ 

မ က္မျမင္ေက မင္ား 

မက ည္ားတန္ားေတမင္ 

အေရွ႕ရ္္ကပက္ 
၁  

ရန္ကုန္ အမ ိၢိဳားသမား မြဲဆာႏၵနယ္ (၆) ၾကည့္ျမင္တိုင္ 
ၾကည့္ျမင္တုိင္ 

မ က္မျမင္ေက မင္ား 

မက ည္ားတန္ားေတမင္ 

အေရွ႕ရ္္ကပက္ 
၂ ၆၉ 

္္္ကိုင္ား ျ္ည္သူ႔ မုံရပမ မုံရပမ 
မူလတန္ားေက မင္ား 

(၁၅) 
ၿမိၢိဳ႕သ္္ရ္္ကပက္ ၂ ၂၁ 

ခ င္ား အမ ိၢိဳားသမား မြဲဆာႏၵနယ္ (၃) ထန္တလန္ 
အထက္တန္ား 
ေက မင္ား 

ရ္္ကပက္အမွတ္ (၁) ၁ ၂ 

ခ င္ား အမ ိၢိဳားသမား မြဲဆာႏၵနယ္ (၃) ထန္တလန္ 
အထက္တန္ား 
ေက မင္ား 

ရ္္ကပက္ အမွတ ္(၁) ၂ ၅ 

ခ င္ား အမ ိၢိဳားသမား မြဲဆာႏၵနယ္ (၃) ထန္တလန္ ၿမိၢိဳ႕ေတမ္ခန္ားမ ရ္္ကပက္ အမွတ ္(၂) ၁ ၈ 

 

ထို႔အျ္င္ UEC က ယင္ားကြဲသ့ို႔ ျ္ၢိဳလု္ရ္န္ ဆာႏၵရိွခြဲ႔လွ င္္င္ ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲအမ ီမြဲ႐ုံမ မားအမားလံုားကို 

မသန္္ပမ္ားသမူ မားရင္ားာီွႏားသည့္ မြဲ႐ုံမ ိၢိဳားျဖ္ေ္အမင္ ေျ္မင္ားလြဲဖို႔ မျဖ္္ာိုႏင္ေၾကမင္ားေတပ႕ရွိာိုႏင္သည။္ အေၾကမင္ားမွမ UEC 



 

အသံုားျ္ၢိဳာႏုိင္ေသမေငပ္မမဏထက ္ ္ို၍လိုအ္မ္ည္ျဖ္္ေသမေၾကမင္႔ျဖ္္သည္။ မြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ားတပင္ အင္ဒိုနီားရွမား 

ာႏိုင္ငကံ လု္ခ္ြဲ့သလို ထုိကြဲသ့ို႔ေသမ သတင္ားအခ က္အလက္မ မား္ါဝငရ္န္ ျ္ၢိဳျ္ငျ္ဖည့္္ပက္ျခငာ္းမရွိ္ ါက မသန္္ပမ္ားမြဲ 

ဆာႏၵရွင္မ မား၏ အိမမ္ မားတည္ရွရိမ ေနရမမ မားကို ္တမ္တွ္ထမားေဆမငရ္ပက္ေ္ားရန ္ခကခ္ြဲာိုႏင္္ါသည။္ 

 ဒုတယိတ္္ခုမုွမ မသန္္ပမ္ားသူမ မား 

ေရွ႕ေဆမင္အဖပြဲ႕ (MILI) က မသန္္ ပမ္ား 

သူမ မားဆုိင္ရမ အသိ္ညမေ္ားျမႇင့္တင ္

မႈာွႏင့္္တသ္က္၍ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ား 

အ္ီအ္္က္ို ျ္ၢိဳလု္ ္ေ္ားခြဲသ့ည္။ MILI 

သည ္ IFES ထံမ ွ ေထမက္္ံမ့ႈမ မားကိ ု

လက္ခံရယထူမားသည့္ မသန္္ ပမ္ားသ ူ

မ မားအတပက ္ တည္ေထမင္ထမားေသမ 

အ္ိုားရမဟတုသ္ည့္ အဖပြဲ႕အ္ည္ား တ္္ခ ု

ျဖ္္သည။္ MILI ၏ ႀကိၢိဳား္မား အမားထတု ္

မႈမ မားအနက ္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ား အ္ ီ

အ္္သ္ည ္လိႈငသ္မယမၿမိၢိဳ႕နယာွ္ႏင့္ ာိုႏင္ငံ၏ အျခမားေသမ ေနရမမ မားရွ ိမသန္္ ပမာ္းမြဲဆာႏၵရွင္မ မားအမား ၾကမားျဖတေ္ရပား 

ေကမက္္ ပြဲတပင ္ ဆာႏၵမြဲထည့္ရန ္ အမားေ္ားမႈတ္ခ္ုုျဖ္ခ္ြဲ႔သည။္ MILI သည ္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားအ္အီ္္က္ို 

က ွဴားေက မ္မ မားေနထုိင္သည့္ ေနရမမ မား၊ ေ္ ားမ မားာွႏင့္ အိမ္ယမမ မားတပင ္ နံနက ္ ၆ နမရီမ ွ ညေန ၆ နမရီအထ ိ

ျ္ၢိဳလု္္ခြဲသ့ည။္ 

အျခမားေသမ ေျ္မငေ္ျမမကလ္ွသည့္ 

ေဆမင္ရပက္ခ ကတ္္ခ္ုမွမ ္္က္ုိင္ားတုိင္ား 

ေဒသႀကီားတပင္ မ ကမ္ျမင္မြဲဆာႏၵရွင္မ မား 

အတပက္ ANFREL ေရွ႕ေမမွကတ္ပင ္

ျ္ၢိဳလု္္ခြဲေ့သမ သငတ္န္ားျဖ္သ္ည။္ UEC 

ကလည္ား ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔တပင္ မ ကမ္ျမင္ 

မ မားအသံုားျ္ၢိဳေသမ မြဲျ္မား္မရပက္မ မားကို 

ထမားရွေိ္ားခြဲ့သည။္ ရနက္ုနတ္ုိင္ားေဒသ 

ႀကီားေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲာွႏင့္ ေတပ႕ဆံုေမား 

ျမန္ားမႈမ မားအရ မ က္မျမငမ္ မားအသံုားျ္ၢိဳ 

ေသမ မြဲျ္မား္မရပက္မ မားကိ ု ဂ ္နအ္္ိုားရ၏ 

ကညူီေထမက္္ံမ့ႈျဖင့္ ႐ုိကာွ္ႏက္ထတုေ္ဝခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ ကၽပာ္ုုႏ္္တို႔၏ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသကူ ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔ 

တပင္ မ ကမ္ျမငမ္ မား၏ ဆာႏၵမြဲျ္ၢိဳျခင္ားကို ေလလ့မခြဲ့ရမ ၎တို႔သည ္ယခငက္ရရွခိြဲ့ေသမ သငတ္န္ားေၾကမင့္ ခက္ခြဲ 

ျခင္ားမရွိ္ ြဲ မြဲေ္ားာိုႏင္ေၾကမင္ားေတပ႕ခြဲ့ရသည္။  

မသန္္ပမ္ားမြဲဆာႏၵရွင္မ မားကို ုအမ ိၢိဳားသမီားမ မားာွႏင့္ လနူည္ား္တုုိင္ားရင္ားသမားမ မားာွႏင့္အတူ ခပြဲျခမားထမားျခင္ားခံရသူမ မား အျဖ္ ္



 

္္္ား္မားေလ႔ရိွၾကသည။္ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲမ မားတပင္ မသန္္ပမ္ားမြဲဆာႏၵရွင္မ မား္ပမသည္ မြဲေ္ားခပင္႔ 

မရခြဲ႔ၾကေ္။ ထို႔ေၾကမင့္ ANFREL က ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ န္္တပင္ ၎တို႔ ္ါဝင္ရန္ အမားထတု္ႀကိၢိဳား္မ္ားေ္ားာိုႏင္ေသမ 

အႀကံျ္ၢိဳအခ ိၢိဳ႕ကိုု တင္ျ္ခြဲ့္ ါသည္ - 

၁။ ေရပားေကမက္္ပြဲလုု္ ္ငန္ား္္တ္ပင္ ္ါဝင္္ တသ္ကသ္မူ မားအမားလံုား ျ္ည့္ဝ္ပမ္ါဝင္ာိုႏင္မႈအေ္ၚ မညသ္ိုု ႔       

ေသခ မေအမငေ္ဆမငရ္ပကမ္လြဲဆိသုညက္ိုု ဆံုုားျဖတာုုိ္ႏင္ရန္ ေရပားေကမက္္ပြဲဆုိင္ရမ ္္ေဒမ မားာွႏင့္ 

လု္ထ္ံုားလု္န္ည္ားမ မားကို ျ္နလ္ညသ္ံုားသ္သ္င့္္ါသည။္  

၂။ UEC ၏ ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားတပင္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား၊ လူနည္ား္တုိုင္ားရင္ားသမားမ မားာွႏင့္ မသန္္ပမ္ားသူမ မား   

္ါဝငသ္င့္္ါသည္။ 

၃။ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားေထမကက္ူ္ ၥ္ည္ားမ မားတပင ္ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား၊ လူနည္ား္ုတိငု္ားရင္ားသမားမ မားာွႏင့္ မသန ္

္ပမ္ားသူမ မား ္ါဝင္မႈကို အေလားထမားသင့္္ါသည္။ 

UEC ာွႏင့္ ္တသ္က္ေသမ ္ ္ေဒမ မားတပင္ 

မသန္္ပမ္ားသမူ မားာွႏင့္ သကဆ္ုိင္သည့္ 

သီားျခမားျ္႒မန္ားခ က္မ မား မ္ါရွိ္ ါ။ 

အနမဂတတ္ပင ္ ယင္ားအမားနည္ားခ ကက္ိ ု

ေဖမ္ထတု္ ေဆပားောႏပားသင့္္ါသည။္ 

သို႔ေသမ္ ၂၀၁၇ တပင္ အသံုားျ္ၢိဳ ေသမ 

မြဲ႐ုံမွွဴား၊ ဒုတုယိမြဲ႐ုံမွွဴားာွႏင့္ မြဲ႐ုံအဖပြဲ႕ဝင္ 

မ မား၏ လက္္ပြ္ဲ မအု္တ္ပင္ ္ါဝငေ္သမ 

အခန္ားမ မားသည္ မသန္္ပမ္ားသမူ မား မြဲေ္ား 

ရမတပင္ ျဖည့္ဆည္ားကညူီေ္ားဖို႔ ရည္ရပယ ္

ထမားျခင္ား  ျဖ္သ္ည္မွမ ္တိ္ဝင္္ မား္ရမ 

္င္ျဖ္သ္ည္။ ၂၀၂၀ မြဲ႐ုလံက္္ ပြဲ 

္မအု္တ္ပင္ ယင္ားအေၾကမင္ားအရမာွႏင့္ 

္တသ္က္၍ သတင္ားအခ က္အလက ္

မ မား ေဝေဝဆမဆမ္ါဝင္လမိ့္မည္ ဟ ု

ေမွ မ္လင႔္မိ္ါသည။္ 

မၾကမေသားမီာွႏ္္မ မား၌ UEC ၏ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားတပင္ အမ ိၢိဳားသမီားဝနထ္မ္ား္ာီးေရ မ မားျ္မားလမျခင္ားကို ျမင္ေတပ႕ 

ရေသမ္လည္ား ANFREL ေလလ့မေ္မင့္ၾကည္သမူ မားက ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားတပင္ တမဝနထ္မ္ားေဆမငေ္နေသမ 

မညသ္ည့္မသန္္ ပမ္ားဝနထ္မ္ားကိမုွ မေတပ႕ခြဲ့ရ္ါ။  

 



 

အရ္ဖ္ကလ္ထူုအုေျချ္ၢိဳအဖြဲပ႔အ္ညာ္းတုုိ႔၏အခနာ္းက႑၊ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မ သမူ မားာွႏင့္ 

္ါတကီုုိယ္္ မားလယွတ္ိုု႔၏ သပမားေရမကာိုု္ႏငမ္ႈာွႏင္႔ လုု္ င္နာ္းတမဝန ္

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ြဲပမွမ အတုုိင္ားအတမေသားကမ ္ိတ္ဝင္္မားမႈနည္ားၾကေသမ္လည္ား အရ္ဖ္ကအ္ဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မား၊ 

အထူားသျဖင့္ ေရပားေကမက္္ ြဲပေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားအဖြဲပ႔မ မားအေနျဖင့္ ယင္ားေရပားေကမက္္ ြဲပမ မားတပင ္အ္ီအ္္္အ 

မ ိၢိဳားမ ိၢိဳားျဖင့္္ါဝငဆ္ငာ္ႏႊြဲလုုိ္ိတထ္ကသ္န္၍တက္ၾကပၾကသည။္ အ္ီအ္္္မ မားမွမ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားေရား၊ ေရပားေကမက ္

္ပြဲပေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရားာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ြဲပာွႏင့္္္လ္ ္္ားသည့္အျခမားလုု္ ္ငန္ားတမဝန္မ မား္င္ျဖ္သ္ည္။ အမ မား္ုု 

အေနျဖင့္ အရ္ဖ္ကအ္ဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မားာွႏင့္ ျ္ညသ္လူထူုု၏ ္ါဝင္မႈာွႏင့္ ္ိတဝ္င္္ မားမႈမွမ အတုုိင္ားအတမတ္္ခုုအထ ိ

သသိိသမသမနည္ား္ါားသပမားခ ိနတ္ပင္ ျမနမ္မာိုုႏင္ငံအရ္္ဖက္အဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မား၏ ေယဘုုယ အေရအတပက္၊ ္ပမ္ားေဆမင္ 

ရညာွ္ႏင့္ ္ါဝငလ္မမႈတိုု႔သည ္ ANFREL ကုုိ အမားတက္ေ္သည။္ ျမနမ္မာိုုႏင္ငအံတပင္ားတပင္ ေရပားေကမက္္ြဲပေ္မင္႔ 

ၾကည္႔ေလ႔လမေရားအဖြဲပ႔မ မားသည ္ ႀကီားမမားသည့္အဟုုန္ျဖင့္ ဖံပ႔ၿဖိၢိဳားလမလ ကရ္ွိၿ္ီား၊ ္္တ္မ္ားမ မား၊ ေရပားေကမက္္ြဲပေ္မင္႔ 

ၾကည္႔သည္႔ အက္္ လေီကားရွငာ္းမ မားာွႏင့္ က ္မ္ားေကမက္ယထူမားသည့္နမူနမမ မားကို ုအသုုံားျ္ၢိဳထမားသည့္ ေ္မင့္ၾကည့္ 

ေလလ့မေရားနည္ားလမ္ားမ မားကုုိလည္ား အသုုံားျ္ၢိဳာိုုႏင္္ပမ္ားရွိၾကသည္။ အေရအတပက္အမားျဖင့္မူ ေရပားေကမက္္ြဲပတပင ္

္ူားေ္ါင္ား္ါဝငလ္ုု္ေ္ဆမငလ္မသည့္အဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မား နည္ားေသမ္လည္ား အရ္္ဖက္အဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မား ရိွေနၾကၿ္ီား 

ျ္ည္နယ/္တုုိင္ားေဒသႀကီား ရွ္္ခုလုုုံားတပငေ္္မင့္ၾကည့္ေလလ့မခြဲ့ၾကသည။္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလုု္င္န္ားတပင ္ အရ္္ 

ဖက္အဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မား၏္ူားေ္ါင္ား္ါဝင္မႈသည္လည္ား အေရား္ါသည့္အခန္ားက႑တပငရ္ွိသည။္ ျ္ညတ္ပင္ားမ ွအရ္္ဖက ္

အဖြဲပ႔အ္ည္ားအခ ိၢိဳ႕သည ္ျ္ည္ေထမင္္ုေုရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင႐္ုုံားာွႏင့္ညိွာိႏႈင္ား၍     ေရပားေကမက္္ြဲပလုု္င္န္ား္္တ္ုုိ႔ကုုိ 

ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရားထက္္ မလွ င ္မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလုု္ ္ငန္ားကုုိသမ ္ီားတည္ေဆမငရ္ပက္္ါသည။္ ျ္ညတ္ပင္ား 

အဖြဲပ႔ အ္ည္ားမ မား၏လပတလ္္္မႈအေ္ၚ ေမားခပန္ားထုတု္္ ရမရွိၿ္ီား အထူားသျဖင့္ ျ္ည္ေထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ြဲပ 

ေကမ္မရငွ္႐ုုံားာွႏင့္ နီားက္္္ ပမ ညွိာႏႈိင္ားေဆမငရ္ပက္ာိုုႏင္ေရားကုုိ မညသ္ုုိ႔တုုိားတကေ္္မည္နည္ားဆိုသုည္႔ ေမားခပန္ားာွႏင့္ 

တခ ိနတ္ည္ားမွမ္င ္ ေရပားေကမက္္ြဲပမ မားအေ္ၚ ဘကမ္လုုိက္သည့္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မမႈ ေသခ မေ္ေရားတုုိ႔အေ္ၚ 

ေမားခပန္ားျဖ္သ္ည္။ 

ANFREL သည္ ေရပားေကမက္္ ြဲပေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားအဖြဲပ႔မ မား၏ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရား ကၽပမ္ားက င္မႈမ မား၊ 

ဗဟုသုုတုမ မားာွႏင့္ ကပင္ားဆင္ားေ္မင့္ၾကည့္ေရားအေ္ၚ တုုိက႐္ုိက္ေလ႔က င္႔ေ္ားျခင္ားျဖင္႔ တုုိားတကလ္မေ္ရန္အတပက ္

သငတ္န္ား္ုုံ္မံ ိၢိဳားျဖင့္ ကညူီ္ံ့္ ုုိားေ္ားခြဲ႔သည္။ ANFREL မွ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသတူုုိ႔သည ္ ဤၾကမားျဖတ္ေရပား 

ေကမက္္ ြဲပအတပက ္ ေဒသခံအရ္္ဖကအ္ဖပြဲ႔အ္ည္ားမ မားျဖင့္္ူားေ္ါင္ား၍ ၿမိၢိဳ႕နယ/္တုုိင္ားအမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားတပင္ ေနရမခ ထမား 

ေဆမင္ရပက္ခြဲ႔ ၿ္ီား ေနရမခ ထမားသည္႔ နယ္ေျမအမ မား္ုတုပင ္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလ့လမေရားလႈ္ရ္ွမားမႈမ မားကုုိ အတတူကပ 

ေဆမင္ရပက္ာိုုႏင္ခြဲ႔သည္။ ာိုုႏင္ငံတကမမွေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသမူ မားာွႏင့္ ျ္ညတ္ပငာ္းေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားသည ္

ယင္ားသိုု႔ ္ူားေ္ါငာ္းေဆမငရ္ပကမ္ႈမတွဆင့္ အျ္န္အလွနေ္လ့လမသငယ္ူမႈမ မားျ္ ၢိဳလုု္ာိုု္ႏင္ၿ္ီား ္ုုိမုုိအေရား္ါသည္မွမ 

ျ္ညတ္ပင္ားေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရားအဖပြဲ႔မ မားအတပက္ ေရရညွတ္ိုုားတကလ္မမႈကုုိ္ံ့္ုုိားေ္ားာိုုႏင္ရန္ျဖ္သ္ည္။ အေၾကမင္ား 

မွမ ထုုိအဖပြဲ႔မ မားသည ္ ာႏုုိင္ငံရ္္ျခမားမေွ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသမူ မားထက္္မလွ င ္ ာႏုုိင္ငံ၏ာုုိႏင္ငေံရားာွႏင့္ ဒီမုုိကေရ္ ီ

ဖံ႔ပၿဖိၢိဳားတိုုားတက္မႈတပင ္္ိုုမုုိထင္ရွမား၍ အေရား္ါသည့္အခန္ားက႑မ ွ္ါဝင္ေနေသမေၾကမင့္ျဖ္သ္ည။္ ANFREL အေန 

ျဖင့္ ျမနမ္မာုုိႏင္ငံမ ွအဖြဲပ႔အေတမ္ေတမ္မ မားမ မားာွႏင့္တြဲပ၍ သငတ္န္ားမ မားျ္ၢိဳလုု္ ္ေ္ားခြဲ့ၿ္ီားျဖ္သ္ည့္အျ္င္ ေရပားေကမက္္ြဲပ 

ဆုုိင္ရမ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရားေဆမင္ရပက္မႈမ မားကိုလုည္ား ေဆမငရ္ပက္ခြဲ့ၾကကမ ၁၉၉၉ ခုုာွႏ္္ကတည္ားက္၍   



 

အမရွာိုုႏင္ငံမ မား္ပမတပင္ ေရပားေကမက္္ြဲပေ္မင့္ၾကည့္ ေလလ့မေရားအေတပ႔အႀကၢံိဳမ မားကုုိလည္ား မွ ေဝခြဲသ့ည္။ 

ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔တပင ္ မြဲ႐ုုမံ မားမ ွ ANFREL ၏ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားကို ု ေယဘုယု ဆိုုရလွ င ္ ႀကိၢိဳဆုုိခြဲ့ၾက 

သည္။ တိုုင္ားျ္ညတ္ဝမွ္ား မ မားျ္မားလွေသမ မြဲရံုုအေရအတပကက္ိုု ေ္မင္႔ၾကည္႔ၾကသည္႔ ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမ 

ျ္ညသ္ူ႔လႈ္္ရွမားမႈအဖြဲပ႔ (People’s Alliance for Credibl Elections – PACE) ာႏွင့္ ေရပားေကမက္္ြဲပ ္ညမေ္ားေရားာွႏင့္ 

ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ေရားမတိ္ဖက္မ မား (Election Education and Observation Partners – EEOPs) ကြဲသ့ုုိ႔ 

အျခမားႀကီားမမားသည့္ ာႏုုိင္ငသံမားေရပားေကမက္္ပြဲေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားအဖြဲပ႔မ မားအတပကလ္ည္ား ထိုုအေျခအေနမ ိၢိဳား 

ကိုု္င ္ ႀကၢံိဳေတပ႔ရသည။္ နယ္ခ ံသိုု႔မဟုတု္ ေဒသခ ံအဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မား္ပမသည ္၎တိုု႔ကုုိ အသိအမတွ္ျ္ၢိဳလက္ခထံမား 

သည့္ ျ္ည္နယ ္ သိုု႔မဟုတု ္ တုုိင္ားေဒသႀကီားမ မားတပင ္ မြဲ႐ုုံမ မားကုုိ ေ္မင္႔ၾကည္႔ခြဲ့ၾကသည။္ ANFREL သည္ 

ထုုိာႏုုိင္ငသံမားမ မား၏ ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသည္႔ အခန္ားက႑ကို ု ္ိုုမိုုအမားေ္ားလိုကုမ ၎တုုိ႔ အေနျဖင့္ 

ေရပားေကမက္္ြဲပေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရားမ ွ အရိွန္အဟုုနက္ို ု မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလုု္င္န္ားာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမ 

ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲမႈမ မားအမား အၿမြဲတမ္ားလုု္ ္ေဆမငရ္န ္အေထမက္အကူျဖ္္ေ္ေရားအတပက ္သယ္ေဆမငသ္ပမားလုုိျခင္ား 

ျဖ္္သည။္ ANFREL သည ္ထုုိေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူအေတမ္မ မားမ မားအမား သငတ္န္ားေ္ားရမ၌ တ္္္ တိတ္္္္ုုိင္ား 

အျဖ္ ္ ္ါဝင္ခြဲ့ရသညက္ုုိ ဂုုဏ္ယလူ က္ရွိၿ္ီား၊ အထူားသျဖင့္ ျမန္မမာိုုႏင္ငံအတပင္ားရွိ ျ္ည္နယ္မ မားမ ွ ေ္မင့္ၾကည့္ 

ေလလ့မသူမ မားကုုိ သငတ္န္ားေ္ားခြဲသ့ည။္ ထုုိ႔ျ္င္ ယင္ားေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားအေနျဖင့္ ၎တိုု႔၏ ေ္မင့္ၾကည့္ 

ေလလ့မေရားလုု္င္န္ားမ မားကုုိေဆမင္ရပကရ္မတပင္ ေအမင္ျမငမ္ႈမ မားရရွိေနၾကသည ္ကုုိ ျမင္ေတပ႔ရသည့္ အတပကလ္ည္ား 

္ိတေ္က န္္မႈျဖ္္ရ္ါသည။္ ာိုုႏင္ငံသမားမ မား္ါဝငသ္ည့္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရားအဖြဲပ႕မ မား၏ ကပနရ္က္တ္္ခု ု

အေနျဖင့္ ANFREL က ယုုံၾကညသ္ညမ္ွမ ာိုုႏင္ငံသမားမ မား၏ ထိေရမကေ္သမ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရားသည ္ာႏုုိင္င ံ

တ္ာိုု္ႏင္ငံ၏ ေရပားေကမက္္ ြဲပကိုု ႀကီားၾက္္မႈအတပက ္ အေျခခေံက မ႐ိုုားျဖ္္ာိုုႏငသ္ည့္အျ္င္၊ ျဖ္လ္ည္ားျဖ္သ္င့္သည္    

ဟူ၍ျဖ္သ္ည။္  

ေယဘုယု ၾကည္႔္ါက အရ္္ဖက္အဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မားသည ္မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလုု္ င္န္ားမ မားာွႏင္႔ ေရပားေကမက္္ပြဲအတပက္ 

လထူုုထ ံ အေရမကသ္ပမားေရမက္ျခင္ားကြဲ႔သိုု႔ေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲအတပက္ျ္ငဆ္င္ရမတပင ္ တက္ၾကပေသမ အခန္ား 

က႑မ ွ္ါဝငခ္ြဲ႔ၾကသည္။ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားသည္ ျ္ညန္ယတ္္္ခု ုသုုိ႔မဟုတု ္ ၿမိၢိဳ႕ နယ္တ္္ခုု၏ ေဒသခ ံ

ျဖ္္သည့္ အရ္္ဖက္အဖြဲပ႔အ္ည္ားအမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားကုုိ ေတပ႔ခြဲ့ရသည။္ အဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မား္ပမမွမ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားမႈမ မားကုုိ 

ေဆမင္ရပက္ေနၾကသည့္အျ္င္၊ ၎တုုိ႔၏ေဒသမ မားတပင္ ျ္ညတ္ပင္ားေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရားအတပက္ ျ္ငဆ္ငလ္ က ္

ရွိၾကသညက္ို ုေတပ႕ခြဲ႔ရသည။္ International Foundation for Electoral Systems (IFES) ာႏွင့္ International 

IDEA တိုု႔ကြဲ့သုုိ႔ အ္ုုိားရမဟုတုသ္ည့္ ာႏုုိင္ငတံကမအဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မားသညလ္ည္ား ျ္ ညေ္ထမင္္ု ု ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္ 

မရွငသ္ုုိ႔ ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမ အကူအညီမ မားကိုုေ္ားလ က္ရိွရမ အေထမက္အကူျဖ္သ္ည္႔ အခန္ားက႑မ ွ ္ါဝင္ 

ခြဲ့သည။္   

ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မခ့ြဲသည့္ မြဲ႐ုုံအမ မား္ုုတပင ္ ္ါတကီုုိယ္္မားလယွမ္ မားရွိျခင္ားေၾကမင့္လည္ား ANFREL အေနျဖင့္ 

အမားတက္ခြဲရ့သည။္ မြဲ႐ုုံအမ မား္ုတုပင ္အဓိက္ါတီႀကီားာွႏ္္ခုကုုုိ ကုုိယ္္ မားျ္ၢိဳသည့္ ္ါတကီုုိယ္္မားလယွ္ာွႏ္္္ီား အနည္ား 

ဆုုံားရွိၾက၍ အခ ိၢိဳ႕္ုုိေသားငယသ္ည့္္ါတမီ မားတပငလ္ည္ား ကုုိယ္္မားလယွ္အေရအတပက ္အတုုိင္ားအတမတ္ခ္ု ုအထိ 

ရွိခြဲ့ၾကသည္။ ထုုိကုုိယ္္မားလယွ္အမ မား္ုုမွမ မညသ္ည္႔ေနရမမွမသပမားဘြဲ မြဲ႐ုုတံ္ခ္ုုတည္ားတပင္သမ တ္ေ္န႔လုုံား 

ရွိေနခြဲ့ၾကျခင္ားျဖ္သ္ည္။ အနည္ား္ုကုသမ ေရႊ႕ေျ္မင္ားသပမားလမေနသည့္ ကုုိယ္္မားလယွ္မ မားျဖ္္သည။္ ANFREL 



 

အေနျဖင့္ ္ါတတီုုိ႔၏ ္ူားေ္ါင္ား္ါဝင္ေဆမငရ္ပက္မႈသည ္ ခ ီားက ွဴားထုုိကသ္ညဟ္ု ု ထင္္ါသည္။ မြဲ႐ုုံမ မားတပင ္ အ 

ေထမက္အကူျ္ၢိဳသည့္ အခန္ားက႑မ ွ ္ါဝငလ္မေ္ရနာွ္ႏင့္ မြဲေ္ားသည္႔ လုု္င္န္ား္္က္ို ု  အမ မားအသိအမွတ္ျ္ၢိဳရန ္

အတပက ္ ္ါတီကုုိယ္္ မားလွယမ္ မားကုုိ ခန္႔ထမားျခင္ား၊ ေလက့ င့္ေ္ားျခငာ္းာွႏင့္ ေနရမခ ျခင္ားတုုိ႔ကုုိ အထူားအမားထည္႔၍ 

ႀကိၢိဳား္မ္ားေနသည့္္ါတတီုုိ႔၏ ႀကိၢိဳား္မားမႈမွမလည္ား အက ိၢိဳားရွိ္ါသည။္ အနမဂတတ္ပငလ္ည္ား ယင္ားကြဲ့သိုု႔္င ္ လုု္ ္

ေဆမင္ေနၾကေ္ရန္ ေမွ မ္လင့္္ါသည။္  

မဒီယီမ၏ အခနာ္းက႑ာွႏင့္ လပတလ္္္္ ပမေဖမ္ျ္ခပင့္ 

မီဒီယမလပတလ္္ခ္ပင့္သည ္မညသ္ည့္ဒီမုုိကရကတ္္္အသုုိင္ားအဝုုိင္ားတပငမ္ဆုုိ လံုုားဝလိုုအ္္သည့္ အ္ိတအ္္ိုုင္ားတ္ ္

ခုျဖ္္ၿ္ီား ၎သည ္ ဒီမုုိကေရ္ီနည္ားက ေရပားေကမက္္ြဲပတ္္ခုုျဖ္္ေ္ၚလမေ္ေရားအတပက ္ မရွိမျဖ္္အေရား္ါသည့္ 

အ္ိတ္အ္ိုုင္ားတ္ခ္ုလုည္ားျဖ္သ္ည္။ ေရပားေကမက္္ ြဲပလုု္ ္ငန္ား္္တ္ပင ္မီဒီယမ၏ လပတ္လ္္ခပင့္အေရား္ါရျခင္ားမွမ ေရပား 

ေကမက္္ ြဲပလုု္ ္ငန္ား္္္အေၾကမင္ား၊ ေရပားေကမက္္ ြဲပတပင္္ါဝငယ္ွ္ ္ၿ္ိၢိဳငသ္တူုုိ႔ာႏွင့္္တသ္က၍္ ျ္ညသ္လူထူုု၏ အသိ 

အျမင္ျမင့္တက္လမေ္ရနသ္မမက၊ ျ္ညသ္ူမ မားအေနျဖင့္ ေရပားေကမက္္ြဲပတပင ္ ္ါဝငယ္ွ္္ၿ္ိၢိဳငသ္ူမ မားာွႏင့္ ္ါတတီုုိ႔၏ 

အဆုုိတငသ္ပင္ားထမားသည့္ မူဝါဒမ မားအေ္ၚ အေျခအတင္ေဆပားောႏပား္ြဲပမ မားတပင ္္ါဝင္ခပင့္ရွိ၍၊ မိမိတိုု႔ ႀကိၢိဳက္ာွႏ္္သက ္

သည့္္ါတီကုုိ မြဲ႐ုုတံပင ္သတင္ားအခ ကအ္လက ္္ံုု္ံုုလငလ္င္အေ္ၚအေျချ္ၢိဳ၍ ္္္ား္မားေရပားခ ယခ္ပင့္ရွိရန္ျဖ္္သည။္ 

မီဒီယမသည ္ဒီမုုိကေရ္ီနည္ားက ေရပားေကမက္္ြဲပ၏ အမတွတ္ံဆိ္ ္ျဖ္သ္ည့္ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈရွေိ္ရန္၊ မွ တေ္ရန၊္ 

တမဝန္ခမံႈရွိေ္ရန္ာွႏင့္ အျ္ည့္အဝ္ါဝင္ာိုုႏင္သည့္သဘမဝတုုိ႔ျဖ္္ေ္ၚလမေ္ရနအ္တပက္ ေရပားေကမက္္ြဲပအႀကိၢိဳကမ 

လာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ြဲပလပနက္မလအတပင္ား၌ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသ ူ(watchdog) အေနျဖင့္ အေရား္ါသည့္ အခန္ား 

က႑မ ွ္ါဝင္လ က္ရွသိည။္ ထုုိ႔ေၾကမင့္ မီဒယီမ၏ လပတလ္္ခ္ပင့္ကုုိ ထနိ္ားခ ၢိဳ္ထ္မား၍၊ ႀကီား္ုုိားခ ယလ္ွယထ္မားသည့္ 

ေရပားေကမက္္ြဲပတ္ရ္္တ္ပင ္ေရပားေကမက္္ ြဲပ၏ ္္္မွနမ္ႈာွႏင္႔္္လ္ ္္ား၍ အလပန္္ုုိားရိမ္္ ူ္န္္ ရမ ျဖ္္ေ္သည။္  

ေယဘုယု အမားျဖင့္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပေဆမင္ရပက္ခ က္မ မားအေ္ၚ ေဆမင္ား္ါားာွႏင့္ သတင္ားေဖမ္ျ္ရန ္

အတပက္ ျမန္မမာိုုႏင္ငံအတပင္ားရွ ိမီဒယီမတိုု႔သည ္လပတလ္္္ၾက္ါသည။္ သုုိ႔ရမတပင ္၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္ 

္ပြဲာွႏင့္ာႏႈိင္ားယွ္္္ ါက ၎တုုိ႔တပင ္ ္ိတ္အမားတက္ၾကပမႈ ္ုုိနည္ားေနေၾကမင္ား ေတပ႔ရွရိ္ါသည။္ မတလ္ (၁) ရက္ေန႔ 

အေ္မ္ုုိင္ားမ ွ ဧၿ္ီ (၁) ရက္မတုုိင္ခင္တ္္္တ္အလိုုအထ ိ အဂၤလိ္သ္တငာ္း္မာွႏင့္ ျမနမ္မသတင္ား္မတုုိ႔တပင ္

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ြဲပာႏွင့္္္လ္ ္္ားသည့္ သတင္ားေဖမ္ျ္မႈ အနည္ားငယသ္မရိွခြဲၾ့ကေၾကမင္ားေတပ႔ရသည။္  

The Voice သတင္ား္မ၏ ဒုုတယိအယ္ဒတီမခ ၢိဳ္ ္ ္ီားေဇယ သူ၏ ေျ္မၾကမားခ က္အရ မီဒီယမမ မားသည ္ ၂၀၁၇ 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ြဲပအတပက ္ ္ိတဝ္င္္မားမႈ္ုုိမုုိနည္ား္ါား၍ သတင္ား္ါဝင္မႈလည္ား ္ုုိနည္ားခြဲသ့ညဟ္ုသုိရသည္။ 

အေၾကမင္ားရင္ားမွမ မီဒီယမမ မားအေနျဖင့္ ဤၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပမွမ လႊတေ္တမ္အတပင္ားရွ ိ ာႏုုိင္ငံေရားျမငက္ပငာ္း 

ကုုိေျ္မင္ားလြဲေ္မည္မဟုတုသ္ည့္အတပက္ ေရပားေကမက္္ြဲပကုုိ အေရား္ါသညဟ္ု ု မယဆူၾကျခင္ားျဖ္သ္ည။္ လႊတ ္

ေတမ္အတပင္ားတပင ္ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ြဲပတပင ္ ခုုိင္မမသည့္ ေနရမအမ မား္ုကုုုိရရွိထမားခြဲသ့ည့္ အမ ိၢိဳား 

သမားဒီမုုိကေရ္ီအဖြဲပ႔ခ ၢိဳ္္သမလွ င ္ဆကလ္က္အာိုုႏင္ရရွမိည္မွမ ေသခ မလသွည။္ ျမန္မမတုုိင္ားမ္၏ အယ္ဒီတမခ ၢိဳ္ ္ 

Kavi Chongkittavorn (ကမဗီေခ မငက္္္တဗ္ဗပန)္ ကလည္ား တူညသီည့္အျမငက္ုုိသမ ထ္မ္ံမွ ေဝေ္ားခြဲ့ျ္နသ္ည္။  



 

သုုိ႔ရမတပင ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲမတုုိင္မ ီ တ္္္ တ္အလိုုခန္႔တပင ္ သတငာ္း္မမ မားာွႏင့္ အျခမားမီဒယီမမ မားတပင ္

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ြဲပဆုုိင္ရမ သတငာ္းေဖမ္ျ္မႈမွမ ္ုုိ္တိ္လမခြဲသ့ည္။ ္္မမအမားျဖင့္ ေက ားသာီး (ရွမ္ားျ္ည္နယ)္ 

တပင ္ မြဲဆပယ္္ ည္ား႐ုုံားေရားကမလ၌ ေရပားေကမက္္ ြဲပသတင္ားေဖမ္ျ္သည့္ တ္ခ္ုတုည္ားေသမ မီဒီယမမွမ ဒီဘီဗီ 

(ဒီမုုိကရကတ္္္ျမန္မမ႔အသံ) ျဖ္သ္ည။္ ေရပားေကမက္္ြဲပလုု္င္န္ား္္က္ုုိ မွတတ္မ္ားတင္ရနအ္တပကတ္မဝနယ္ထူမား 

သည့္ ကပင္ားဆင္ား႐ုု္သ္ထံုတု္လႊင့္သသူတင္ားေထမကတ္္္္ီားကုုိ ဒီဘီဗမီွ ေ္လႊတ္ေ္ားခြဲသ့ည္။ MRTV မွ တီဗီ 

႐ုု္သ္ံလႊင့္သတူ္္္ီားာွႏင့္ သတငာ္းေထမကတ္္္္ီားသည ္ရွမ္ားျ္ည္နယ ္ ေညမငေ္ရႊၿမိၢိဳ႕၏ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပာႏွင့္ 

္္လ္ ္္ား၍ အ္ီရင္ခတံင္ျ္ေနေၾကမင္ားကုုိ ANFREL ေတပ႔ရေသမ္လည္ား ေညမင္ေရႊတပင ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပ 

သတင္ားေဖမ္ျ္မည္႔ ေဒသခံမီဒယီမတ္ခ္ုုမ ွမရွိေၾကမင္ားေတပ႔ရ္ါသည။္ ခ င္ားျ္ညန္ယတ္ပင ္ANFREL ာွႏင့္ေတပ႔ခြဲသ့ည့္ 

သတင္ားသမမားမ မားသည ္ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမ သတင္ားမ မားကုုိ ျ္တ္ေတမင္ား 

ျ္တ္ေတမင္ားသမ တင္ျ္ခြဲ့ၾကေၾကမင္ားဆိုုၾကၿ္ီား အေၾကမင္ားရင္ားမွမ ၎တုုိ႔၏ သတင္ား္မမ မားတပင ္ အထူားက႑ 

သိုု႔မဟုတု္ ေဖမ္ျ္မႈမရွေိသမေၾကမင့္ျဖ္္သည္ဟု ုဆိုုၾကသည္။  

သုုိ႔ရမတပင ္ မီဒီယမ၊ အထူားသျဖင္႔ ရုု္္ျမင္သံၾကမားာွႏင့္ ေရဒီယုုိတုုိ႔သည ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပ၊ ္ါတီအမ မား္ုုာွႏင့္ 

ကုုိယ္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္္္္လ ္္ားသည့္ သတင္ားအခ က္အလကတ္ုုိ႔ကုုိ ျ္န္႔ာွံႏ႕ေ္ရမတပင ္ အေရား္ါသည့္         

အခန္ားက႑မ ွ္ါဝငေ္နဆြဲျဖ္သ္ည။္ ကုုိယ္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ာႏုုိင္ငံေရား္ါတီမ မားကုုိ တုုိက္႐ုုိက္ေမားျမန္ားျခင္ား 

အျ္င ္ ANFREL မ ွ ေတပ႔ဆုုံေျ္မဆုုိခြဲ့သည့္ မြဲေ္ားသူအမ မား္ုုမွမ သူတုုိ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ြဲပ 

ာႏွင့္္္္လ ္္ားသည့္သတင္ားအခ က္အလက္မ မားကုုိ ရုု္္ျမငသ္ံၾကမားာွႏင့္ ေရဒယီုုိတုုိ႔မွသမ ရရွေိၾကမင္ားဆုုိၾကသည္။  

ANFREL ၏ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသထူသံုုိ႔ သတင္ားသမမားမ မားက ေျ္မျ္ၾကသညမ္ွမ ၿ္ီားခြဲ့သည့္ေရပားေကမက္္ ြဲပ 

ထက္္မလွ င ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမသတင္ားမ မားကို ု အ္ီရငခ္တံင္ျ္ရသည္မမွ ္ိုုမုုိလပတလ္္္မႈရွလိမ 

ေၾကမင္ားဆုုိၾကသည။္ သိုု႔ရမတပင ္ တ္ခ္ ိန္တည္ားမွမ္င္ ျမန္မမာိုုႏင္ငံတပင ္ ဆကသ္ပယေ္ရား္္ေဒ္ုုဒ္မ ၆၆ (ဃ) 

ေၾကမင့္ မီဒယီမမ မားအေနျဖင့္ လပတလ္္္မႈလုုံလုုေံလမက္ေလမက္ရွသိညဟ္ု ု မထငေ္သားေၾကမင္ား ဆုုိၾက္ါသည္။ 

၂၀၁၃ ဆကသ္ပယ္ေရား္္ေဒတပင ္အခန္ား (၁၉) ခန္ား္ါဝင္၍၊ ္ုုဒ္မ (၈၀) ခုု္ါဝင္္ါသည။္ ဆကသ္ပယ္ေရား္္ေဒ၏ 

္ုုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တပင ္ ဆကသ္ပယ္ေရားကပနရ္ကတ္္္ခုခုုုကုုိအသုုံားျ္ၢိဳ၍ ္ုုဂ ိၢိဳလတ္္္္ ီား္ီားအမား ေျခမကလ္နွ္႔ ေတမင္ား 

ယူျခင္ား၊ အာိုုႏင္အထက္ျ္ၢိဳျခင္ား၊ မတရမားတမားဆီားကန္႔ကပက္ျခင္ား၊ အသေရဖ က္ျခင္ား၊ ောွႏမင့္ယကွ္ျခငာ္း၊ မေလ မ္ 

ၾသဇမသုုံားျခင္ား သိုု႔မဟုတု ္ ၿခိမ္ားေျခမက္ျခင္ား ျ္ၢိဳလုု္ ္္ ါက ေထမင္ဒဏ္ (၃) ာႏွ္္အထ ိ ခ မွတာိုု္ႏင္ေၾကမင္ား္ါဝင္္ ါ 

သည္။45 ဤ္ုုဒ္မသည ္ “တရမား္္ေဒ္ိုုားမုုိားေရား၊ ျ္ညသ္လူူထုုၿငမိ္ားခ မ္ားေရားာွႏင့္ တည္ၿငိမ္ေရား သိုု႔မဟုတု ္ ျ္ည္သ ူ

လထူုု၏ ကိုုယက္ င့္တရမား” ္ုုိင္ားကုုိ ေလ မ့္ါားေ္မႈကုုိ မေတပ႔ရ္ါက လပတ္လ္္္ ပမထုတုေ္ဖမ္ခပင့္ကုုိ ကမကပယထ္မား 

သည့္ အေျခခံ္္ေဒ၏ ္ုုဒ္မ ၃၅၄ ာႏွင့္ ဖီလမဆန္႔က င္ျဖ္္ေနသညဟ္ုလုည္ား ႐ႈျမင္ၾက္ါသည။္  

ျမန္မမာိုုႏင္ငမံ ွ ထိ္တ္န္ားသတင္ား္မႀကီားမ မား၏ အယ္ဒတီမမ မား္ပမက ဆက္သပယ္ေရား္္ေဒ ္ုုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကုုိ          

အ္ုုိားရက အသုုံားျ္ၢိဳမႈာွႏင့္ အလြဲပသုုံား္မားျ္ ၢိဳမႈအျ္င ္ယင္ား္ုုဒမ္၏ မီဒီယမလပတလ္္ခ္ပင့္အေ္ၚ အာုႏတ္လကၡဏမေဆမင ္

သည့္ သကေ္ရမက္မႈာွႏင့္္္လ္ ္္ား၍ သတူုုိ႔၏ ္ိုုားရိမ္္ ူ္နမ္ႈမ မားအေၾကမင္ားကုုိ မွ ေဝခြဲ့ၾကသည။္ ဆက္သပယေ္ရား 

                                                           
45 ဆက္သပယ္ေရား္္ေဒ (ျ္ည္ေထမင္္ုုလႊတ္ေတမ္၊ ္္ေဒအမွတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၃) ၊ ၂၀၁၃ ေအမက္တုုိဘမလ ၈ ရက္၊ 

http://www.mcit.gov.mm/sites/default/files/Telecom%20Law%20English%20 တပင္ရာုုိႏင္သည္။ 

http://www.mcit.gov.mm/sites/default/files/Telecom%20Law%20English


 

္္ေဒကုိ ၿ္ီားခြဲ့သည့္ ္ီားသိန္ား္ိန္အ္ုုိားရလကထ္ကက္ ျ္ဌမန္ားခြဲ့ျခင္ားျဖ္္ေသမ္လည္ား၊ အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီအဖြဲပ႔ 

ခ ၢိဳ္္္ီားေဆမငသ္ည့္ လကရ္ွိအ္ုုိားရသည ္ထုုိ္္ေဒကုုိ ထိန္ားသမိ္ားထမားဆြဲျဖ္သ္ည္။ မီဒီယမမ ွလမူ မား္ပမအေနျဖင့္ 

ယင္ား္္ေဒကုုိ မီဒယီမမ မား ာႏႈတ္္တိ္ေနေ္ရန္သုုံားသည့္ အရမတ္္ခုအုေနျဖင့္ ရႈျမင္ေနၾကသည္။  

ယင္ား္္ေဒကုုိျ္ဌမန္ားလုုိကသ္ည့္ ၂၀၁၃ ခုုာႏွ္္မွ္ ၍ ္ုုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ေအမက္တပင ္အမႈ္ပြဲခရံသည့္ ျဖ္ရ္္ေ္္ါင္ား (၇၀) 

ခန္႔ရွိ၍၊ ၿ္ီားခြဲ့သည့္အ္ုုိားရလကထ္ကတ္ပင္ အမႈ (၇) ာွႏင့္ ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္ အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီအ္ုုိားရလကထ္ကတ္ပင ္

အမႈ (၆၀) ထက္မနည္ားေတပ႔ခြဲ့ရသည။္46 Eleven Media Group ၏ အမႈေဆမင္အရမရွိခ ၢိဳ္ ္္ီားသန္ားထပဋ္ေအမင္ာွႏင္ ့

၎၏ အယ္ဒတီမခ ၢိဳ္ ္ ္ီားေဝၿဖိၢိဳားတုုိ႔သည ္ အဂတလိုုိက္္မားမႈတ္္ရ္္တပင ္ ရန္ကုနု္တုုိင္ားေဒသႀကီား ဝန္ႀကီားခ ၢိဳ္ ္

္ီားၿဖိၢိဳားမင္ားသိန္ား ္ါဝင္ေနသေယမင္ ေ္မင္ား္ါားရိ္္ျခညေ္ျ္မခြဲသ့ည့္ ေဆမင္ား္ါားတ္္္ုုဒက္ုုိ ေရားသမားခြဲ ့သည့္အတပက ္

ဆက္သပယေ္ရား္္ေဒ္ုုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ေအမကတ္ပင ္္ြဲပခ ကတ္ငခ္ံေနရျခင္ားျဖ္သ္ည္။ ္ီားသန္ားထပဋေ္အမင ္ကုုိယတ္ုုိင္ 

ေရားသမားထမားသည့္ ေဆမင္ား္ါားတပင ္ အေမရကိန္ေဒၚလမ (၁၀၀,၀၀၀) ခန္႔တနေ္ၾကားရွိသည့္ Patek Philippe 

နမရကီုုိဝတဆ္ငထ္မားသည့္  ္ီားၿဖိၢိဳားမင္ားသိန္ားာွႏင့္ ရနက္ုုန္ၿမိၢိဳ႕တိုာုးခ ြဲ႕ေရား္မီကံိန္ားတပင ္ တင္ဒါအာိုုႏင္ရရွသိတူ္္္ ီား၏ 

ခ ိတဆ္က္မႈကုုိ ေဆပားောႏပားေရားသမားထမားသည္။  

ျမန္မမာိုုႏင္ငတံပင ္ယင္ား္္ေဒကုုိ အလြဲပသုုံား္မားျ္ၢိဳျခင္ားသည ္ထုုိ္္ေဒေအမက္မေွန၍ တရမား္ပြဲဆိုုျခင္ားခံရသည့္ သ ူ

မ မားကုုိ သက္ေရမကေ္္သညသ္မမက၊ ဆက္သပယေ္ရား္ ၥ္ည္ားမ မားျဖ္သ္ည့္ အီားေမားလ္၊ ္မတုုိ္ုုိ႔သည့္ ဝန္ေဆမင ္

မႈာွႏင့္ လူမႈကပနယ္ကတ္ုုိ႔ကုုိ အသုုံားျ္ၢိဳေနသည့္ သူမ မားအမားလုုံားအေ္ၚတပငလ္ည္ား ေက မခ မ္ားဖပယ ္သက္ေရမကမ္ႈကုုိ 

ျဖ္္ေ္ၚေ္သည။္ တ္္္ီားခ င္ားအေနျဖင့္ အ္ုုိားရ သုုိ႔မဟုတု ္တ္မ္ေတမ္ေခါင္ားေဆမငမ္ မားကုုိ ေဝဖနလ္ုုိ္ါက၊ ေ္မ္ 

ကမားမႈ၊ ည္ည္မာ္းသည့္ဘမသမ္ကမားာွႏင့္ သူတုုိ႔၏ ္ုုဂ လိကေနထုုိင္မႈဘဝကုုိ မတုုိက္ခုုိက္ဘြဲ ေဝဖနရ္မည္ျဖ္ ္

သည္။ ထုုိႀကိၢိဳတငက္မကပယ္မႈမ မားမျ္ၢိဳလုု္ထ္မား္ါက လူ္ုုဂ ိၢိဳလ္မ မားအေနျဖင့္ တရမား္ြဲပဆုုိျခင္ားခံရာိုုႏငသ္ည့္            

အာၱႏရမယ္ရွသိည္။ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ သတင္ားမ မားကုုိ မမွ ေဝေသားမ ီ သတင္ားကုုိ ေသခ မ္ပမ ျ္နလ္ညသ္ုုံားသ္္ရ 

မည္ျဖ္္သည။္ လမူႈကပနယ္က္ေ္ၚမွ္ ုုိ႔္္မ မားကုုိ မွတတ္မ္ားတငထ္မားာိုုႏင္ၿ္ီား၊ တ္္္ ုုံတ္္္ီားအမား အမႈဖပင့္ရန္အတပက ္

သက္ေသအျဖ္ ္ အသုုံားျ္ၢိဳာိုုႏင္္ါသည္။ ထိုုေက မခ မ္ားဖပယ ္ သကေ္ရမက္မႈသည ္ မီဒီယမလပတလ္္ခ္ပင့္ကိုသုမမက၊ 

လပတ္လ္္္ပမ ဆာႏၵထုုတေ္ဖမ္ခပင့္ကုုိလညာ္း ္ုုိမုုိထိခုုိက္ေ္သည။္  

လပတ္လ္္၍ တရမားမွ တသည့္ ေရပားေကမက္္ြဲပမ မားျဖ္္ေ္ေရားတပင ္သတင္ားမီဒီယမမ မားသည ္အေရား္ါသည့္ အခန္ား 

က႑တပင္္ ါရွိေနေသမေၾကမင့္၊ မီဒီယမမ မားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏အခန္ားက႑ကုုိ မျဖည့္ဆည္ားာိုုႏင္္ါက၊ ထုုိသိုု႔ 

ျ္ၢိဳလုု္္ရန ္၎တုုိ႔တပင ္လပတလ္္မ္ႈမရွိ္ ါက၊ ျမန္မမာုုိႏင္ငံအေနျဖင့္ ျ္ညသ္လူထူု၏ု ဒီမုုိကေရ္ကီို ုလိုလုမားမႈအတပက ္

ေအမင္ျမငမ္ႈမွမ ေဝားေန္ီားမည္ျဖ္သ္ည္။    

 

                                                           
46 ၂၀၁၆ တပင္ ထိုု္ုုဒ္မျဖင္႔ ေထမင္ခ ခံရေသမ ကဗ မဆရမ ေမမင္ေဆမင္ားခ၏ PEN Myanmar တပင္ သတင္ားေဖမ္ျ္မႈ၊ 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/three-magwe-based-journalists-charged-article-66d.html  

https://www.irrawaddy.com/news/burma/three-magwe-based-journalists-charged-article-66d.html


 

ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔  
ႀကၢိိဳတငမ္ြဲေ္ားျခငာ္း  

ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားဆုုိသည္မွမ ျ္ညသ္တူုုိ႔၏ ေရပားေကမက္္ ြဲပတပင ္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားအေနျဖင့္ ္ီ္္ထ္မားသည့္ ေရပား 

ေကမက္္ ြဲပေန႔ထက္ေ္မ၍ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားာႏုုိငသ္ည့္ျဖ္္္္က္ုုိ ေခၚ္ါသည္။ ာႏုုိင္ငတံကမ္ာံႏႈန္ားမ မားာွႏင္႔အညီ ေဆမင ္

ရပကရ္မညဟ္ု ုမဆိုုလိုေုသမ္လည္ား ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားသည ္မြဲေ္ား္ိုုငခ္ပင္႔ ရိွသတူိုုင္ားမြဲေ္ားခပင္႔၊ မြဲေ္ားရန ္ရ္ိုုငခ္ပင္႔ာွႏင္႔   

အခပင့္အလမ္ားတုုိ႔အျ္င္၊ ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔တပင ္မြဲေ္ားရန္မျဖ္ာိုု္ႏင္သည့္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား၏ ္ါဝငာုုိ္ႏင္ခပင့္တုုိ႔ကုုိ ျမွင့္တင္ 

ေ္ားသည။္47 

ၿ္ီားခြဲ့သည့္ ေရပားေကမက္္ ြဲပမ မားတပင ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားာွႏင့္္္္လ ္ာ္း၍ အလြဲပသုုံား္မားျ္ၢိဳမႈမ မား ျဖ္္ေ္ၚခြဲ့ျခင္ားက ျမန္မမ 

ာႏုုိင္ငံ၏ ေရပားေကမက္္ ြဲပလုု္္ငန္ား္္္တပင ္ ျ္ႆနမျဖ္ေ္္ခြဲ႔သည္႔ လကၡဏမတ္ခ္ုုျဖ္သ္ည္။ ႀကိၢိဳတင္မြဲမ မားကုုိ 

လိုသုလိုုႀကိၢိဳားကိုငု္ျခင္ား၊ အထူားသျဖင့္ တ္မ္ေတမ္္္္မႈထမ္ားတုုိ႔၏ မြဲမ မားကုုိ လိုုသလိုကု္မားျခင္ားအမား ၂၀၁၀ 

ေရပားေကမက္္ြဲပကမလတပင္ ျဖ္္္ပမားခြဲ့သည့္ အဓိကလိမည္မသည္႔ နည္ားလမ္ားႀကီားတ္္ခုအုျဖ္ ္ အမ မား္ုကုယဆူ 

ခြဲ့ၾကသည။္48 ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္တပင ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားျဖ္္္ ္္မွမ အေတမ္အတန္္ င ္ ္ုုိမုုိေကမင္ားမပန္လမေသမ္လည္ား၊ 

ထ္မ္ံျ္ၢိဳျ္င္္ရမမ မား္ပမ က န္ရွိေနဆြဲျဖ္္္ ါသည္။49 

ျမန္မမာိုုႏင္ငံ၏ ေရပားေကမက္္ြဲပ္န္တ္ပင ္ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ား္ုုံ္ ံ(၂) မ ိၢိဳားရွိ္ါသည္။50  

၁။ မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ား ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ား၌ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားသည ္သတူုုိ႔ေနထုုိင္ရမေဒသမတွဆင့္ မြဲေ္ားရန္ 

္မရင္ားေ္ားထမားေသမ္လည္ား မြဲေ္ားသည့္ေန႔တပင ္ မြဲ႐ုုသံုုိ႔ အေၾကမင္ားအမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားေၾကမင့္ လမေရမကရ္န္ 

မျဖ္္ာိုုႏင္သည့္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား္ါဝင္္ ါသည္။ ထုုိကြဲ့သုုိ႔ေသမ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲဆာႏၵေ္ားျခင္ား္ုုံ္ံအေ္ၚ အမ မားအမား 

ျဖင့္ မွီခုုိေနသည့္အုု္္္ုုမ မားမွမ အသက္အရပယ္ႀကီားရင့္သမူ မား၊ မသန္္ပမ္ားသမူ မား၊ အမွနတ္ကယ ္

ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔တပင ္ အလုု္လ္ုု္ေ္နရသည့္ အ္ုုိားရဝနထ္မ္ားမ မား (ဆရမ/ဆရမမမ မား၊ တ္္မေတမ္မ ွ

္ုုဂ ိၢိဳလမ္ မား၊ ရြဲအရမရွမိ မား၊ မီားသတတ္္္ဖပြဲ႕ဝင္မ မား္သည္ျဖင့္) ္ါဝင္သည။္ ္ုုံမွနအ္မားျဖင့္ ဆရမ/ဆရမမ 

မ မားအမား မြဲ႐ုုံအရမရွမိ မားအေနျဖင့္ ရြဲတ္္သမားမ မားာွႏင့္အတတူမဝန္ခ ထမားျခင္ားခရံသည့္နည္ားတ၊ူ တ္္မ 

ေတမ္အမားလည္ား ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔တေလွ မကလ္ုုံားတပင ္လုုံၿခၢိဳံေရားထနိ္ားသမိ္ားရနအ္တပက ္တမဝန္ခ ထမား 

ျခင္ားခံရသည့္အတပက ္မြဲဆာႏၵနယ္အတပငာ္း ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားနည္ားလမ္ားမွမ ၎တုုိ႔အတပက ္အေထမက ္

အကူျဖ္ေ္္္ါသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္အတပငာ္း ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားဆုုိင္ရမ အေသား္တိ ္အခ က္အလကမ္ မား 

သည ္မြဲေ္ားသည့္အုု္္္ုုအေ္ၚမူတည္၍ ကပြဲျ္မားျခမားနမား္ါသည္။ အ္ုုိားရဝနထ္မ္ားမ မားအတပက ္ ႀကိၢိဳတင္ 

မြဲေ္ားျခင္ားကုု ိေရပားေကမက္္ြဲပေန႔ မတုုိင္မ ီ(၁၀) ရက ္အလုုိတပငလ္ုု္္ေ္ားေသမ္လည္ား သမမန္အရ္္သမား 

မ မားအတပက္မူ ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔မတုုိင္မီ (၂) ရက္အလိုတုပင ္ လုု္ေ္္ား္ါသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ား၌ 

                                                           
47 Carter Center ၏ အၿ္ီားသ္္အ္ီရင္ခံ္မ ၂၀၁၆၊ Observing Myanmar’s 2015 General Elections  
48 ၎ 
49 ANFREL ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမေရားအဖပြဲ႕ ၏ အ္ီရင္ခံ္မ၊ ၂၀၁၆၊ ျမန္မမနုုိင္ငံ၏ အေထပေထပာွႏင္႔ ေဒသဆုုိင္ရမ ေရပားေကမက္ ပ္ြဲမ မား၊ ၂၀၁၅။ 
50 UEC 



 

ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားအတပက ္မြဲ္ံုုားအမားလုုံားကုုိ ရ္က္ပက/္ေက ားရပမအုု္္္ုုအဆင့္တပငရ္ွိသည့္ ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ 

ခြဲပ႐ုုံားမ မားတပငထ္မားရွ၍ိ၊ ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔တပင ္ သကဆ္ုုိင္ရမမြဲ႐ုုံအတပင္ား၌ ခင္ားက င္ားျ္သေ္ားမည္ 

ျဖ္္သည။္ မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ားရွိႀကိၢိဳတငမ္ြဲမ မားကုုိ ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔တပင ္ မြဲရံုု္ိတ္ၿ္ီားေနမက္ ေရတပက္ 

ေ္ားခြဲ့ၿ္ီား ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔မ ွမြဲမ မားကုုိ မေရတပကမ္ီ ေဆမင္ရပက္ျခင္ားျဖ္သ္ည္။  

၂။ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္  ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားတပင္ ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔၌ မြဲေ္ားရန္္မရငာ္းသပင္ားထမားေသမ္လည္ား 

မြဲဆာႏၵနယ္၏ ျ္င္္ တပငေ္ရမက္ေနသည့္ မြဲဆာႏၵရွငမ္ မား္ါဝင္္ ါသည။္ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္တပငရ္ွိေနသည့္ 

ေက မင္ားသမားမ မား၊ အက ္္ားက ေနသမူ မား၊ ေဆား႐ုုလံနူမမ မား၊ တ္္မေတမ္သမားမ မားာွႏင့္ သတူုုိ႔၏မိသမား္ု ု

မ မားအျ္င္၊ ာႏုုိင္ငံျခမားတပင ္ တမဝနထ္မာ္းေဆမင္ေနရသည့္အရမရွိမ မား၊ ေရႊ႕ေျ္မင္ားအလုု္ သ္မမားမ မား၊ 

ာႏုုိင္ငံျခမားတပင ္ ္ညမသင္ယေူနသည့္ ေက မင္ားသမားမ မားကြဲသ့ိုု႔ ာိုုႏင္ငံျ္င္္တပငေ္နထုုိင္ေနၾကသည့္ 

မြဲဆာႏၵရွင္မ မားအမားလုုံားမွမ ဤအမ ိၢိဳားအ္မားထြဲတပင္္ါဝငက္မ၊ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ မွေန၍ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားမွ 

ေန၍ အက ိၢိဳားအျမတယ္တူတ္ရန ္ လုုိအ္္္ါသည။္ ဤအမ ိၢိဳားအ္မားေအမကတ္ပငရ္ွိသည့္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား 

သည္ ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔ ေၾကညမလုုိက္သည္ာွႏင့္တၿ္ိၢိဳငန္က ္္ုုံ္ ံ- ၁၅ ကုုိ အသုုံားျ္ၢိဳ၍ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ား 

အတပက ္္မရင္ားသပင္ားရန ္လုုိအ္္သည္။ ထုုိ္ုုံ္ ံ - ၁၅ တပင ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားရနလ္ုုိအ္္သည့္အေၾကမင္ားျ္ 

ခ ကက္ုုိ ထည့္သပင္ားေဖမ္ျ္ေ္ားရမည္ျဖ္ၿ္္ီား၊ ၎တုုိ႔၏ လကရ္ွိေနရ္လ္ိ္ ္္မကုုိ ထည့္သပင္ားေ္ားရနလ္ုုိ 

အ္္သည။္ အနီား္္ဆ္ုုံားၿမိၢိဳ႕နယ္ ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခပြဲ (မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္မ ွသူမ မားအတပက)္ 

ာႏွင့္ အနီားဆုုံားသံ႐ုုံား (ာိုုႏင္ငံျ္င္္မ ွသမူ မားအတပက)္ တုုိ႔သည ္အျ္ည့္အ္ုုံျဖည့္ထမားသည့္ ္ုုံ္ ံ - ၁၅ ကုုိ 

မြဲဆာႏၵရွင္၏ ေနအိမ္ရွသိည့္ ရ္က္ပက ္သိုု႔မဟုတု္ ေက ားရပမထသံုုိ႔ ျ္န္လညေ္္ား္ိုု႔ေ္ားမည္ျဖ္္၍ မြဲဆာႏၵရွင္ 

သည ္ ၎တုုိ႔ဆီ၌ ္မရင္ားသပင္ထမားေၾကမင္ားကုုိ အတည္ျ္ၢိဳေ္ားၿ္ီား ၎အမား ႀကိၢိဳတင္မြဲဆာႏၵရွငတ္္္္ ီား 

အေနျဖင့္ ္မရင္ားသပင္ားလုုိကမ္ည္ျဖ္သ္ည္။ ေယဘုယု အမားျဖင့္ ဤလုု္ ္ငန္ား္္္ကို ု ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔ 

မတုုိင္ခင ္ တ္လ္ခန္႔၌ ေဆမင္ရပက္ရမည္ျဖ္သ္ည္။ သိုု႔ေသမ္ ဤလုု္ ထ္ုုံားလုု္ ္နည္ားကုုိ တ္္မေတမ္ 

သမားတုုိ႔ာႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ မသိမား္ုဝုင္မ မားအေနျဖင့္ အသုုံားျ္ၢိဳ၍မရေ္။ တ္မ္ေတမ္၏ ကိ ၥ္ရ္တ္ပင္၊ အႀကီား 

အကြဲအရမရွသိည ္မြဲေ္ားမည့္ေန႔တပင ္မြဲဆာႏၵနယ္ ျ္င္္သိုု႔ ေရမကရ္ွိေနမည့္ တ္္မေတမ္အရမရွမိ မားာွႏင့္ 

သတူုုိ႔၏မိသမား္ုုဝငမ္ မားကုုိ ္မရင္ားျ္ၢိဳ္ုထုမားမည္ျဖ္္ၿ္ီား ၿမိၢိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခပြဲ႐ုုံားသုုိ႔ ထုုိ္မရင္ား 

အမား တငသ္ပင္ားေ္ားမည္ျဖ္္သည။္ ဆာႏၵမြဲအမားလုုံားကုုိ သကဆ္ုုိင္ရမ ၿမိၢိဳ႕နယေ္ကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခပြဲ႐ုုာံးသုုိ႔ 

္မတိုကုမ္ွ္ုုိ႔ေ္ား၍ ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔၊ ညေန (၄) နမရ ီမတုုိင္ခင္အထ ိမြဲ္ံုုားအတပင္ားတပင ္ထမားရွမိည္ျဖ္္ 

သည္။ ၿ္ီားေနမက ္ေနမက္ထ္္ႀကိၢိဳတငမ္ြဲမ မားကို ုလကခ္ံေတမ ့မညမ္ဟုတု္္ါ။ ထုုိလုု္္ငန္ား ္္္ၿ္ီားသည့္ 

ေနမက္မွ ေရမက္ရွလိမသည့္ မညသ္ည့္မြဲမ မားကုုိမဆုုိ ခုုိင္လုုမံြဲမဟုတု္ဟု ု ေၾကညမမည္ျဖ္သ္ည္။ 

ထုုိမြဲမ မားကုုိ မြဲရံုု္ိတ္ၿ္ ီားေနမက ္ၿမိၢိဳ႕နယ္ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲ႐ုုံားတပင္ ေရတပက္မည္ျဖ္သ္ည္။  

 

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲအတပက ္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားလုု္္ငန္ား္္္ာွႏင့္္္္လ ္္ား၍ တုုိားတက္မႈမ မား္ပမ ေတ႔ပရ 

ေသမေၾကမင့္ ANFREL အေနျဖင့္ ေက န္္အမားရ္ါသည္။ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားသည ္ ၂၀၁၀ အေထပေထပေရပား 

ေကမက္္ ြဲပအၿ္ီားမွ္၍ ႀကီားမမားေသမ တုုိားတက္မႈရိွလမသည္႔နည္ားတ၊ူ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ြဲပတပင ္ANFREL 

အေနျဖင့္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားာွႏင့္ ္္လ္ ္္ား၍ ျ္ႆနမမ မား္ပမကိုလုည္ား ေတပ႔ေနရဆြဲျဖ္သ္ည္။ မရွင္ားလင္ားသည့္ 

ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားဆုုိင္ရမလုု္္ငန္ားအ္အီ္္္မ မား၊ သတငာ္းအခ က္အလကမ္ရိွျခင္ား၊ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မား 

သုုိ႔မဟုတု ္ ္ါတကီိုယု္္မားလယွမ္ မားအတပက ္ ဝင္ေရမက္ခပင့္နည္ား္ါားျခင္ားာွႏင့္ တ္္သမတတ္ည္ားမျဖ္သ္ည့္ လုု္ထ္ုုံား 



 

လုု္န္ည္ားမ မား (္္မမအမားျဖင့္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲဆာႏၵရွင္မ မား၏ အမည္ကုုိ အၿမြဲတမ္ားမ္္္ေဆားျခင္ား၊ မြဲလကမ္တွ္မ မားကုုိ 

သင့္တင့္္ပမ လကမ္ွတေ္ရားထုုိားမႈမရွိျခင္ား၊ ေဘမ္င္ာွႏင့္တံဆိ္ ္ေခါငာ္းကုုိအသုုံားျ္ၢိဳ၍ မြဲေ္ားျခင္ား၊ ဆာႏၵမြဲ၏ လွ ၢိိဳ႕ဝွကမ္ႈကုုိ 

တမဝန္ခ ံမေ္ားာိုုႏင္ျခင္ားတိုု႔ျဖ္္သည္) ေၾကမင့္ျဖ္သ္ည။္ ေယဘုယု အမားျဖင့္ ANFREL မွေတပ႔ရသညမ္ွမ မြဲဆာႏၵနယ ္

အတပင္ားမ ွ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားသညသ္မ ္ုုိမုုိ္န္တ္က ရိွ၍ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈရွသိည့္ျဖ္္္္ဟ္ူ၍ ျဖ္သ္ည။္ 

ယခုုအႀကိမတ္ပင ္ မြဲဆာႏၵနယတ္ပင္ား ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ား လုု္င္န္ားအ္ီအ္္ ္ သိုု႔မဟုတု္ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆုုိင္ရမ 

ျ္ကၡဒိန္ကုုိ ္ိုု၍ေ္မ္ီား္ပမ ျဖန္႔ေဝေ္ားခြဲ့ၿ္ာီး ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မခြဲသ့ည့္ ေနရမအမ မား္ုုတပင ္အ္ီအ္္ထ္ြဲကအတုုိင္ား 

အေကမင္အထည္ေဖမ္ခြဲသ့ညက္ိုု ေတပ႕ရသည။္  

ယခင္ကေဖမ္ျ္ခြဲသ့ည့္အတုုိင္ား၊ မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ား ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားကုုိ အုု္္္ု ု၂ ္ုု ္ုုိင္ားျခမားထမား္ါသည္။ ္ထမ 

အုု္္္ုုမွမ အ္ုုိားရဝန္ထမ္ားမ မားျဖ္္ၾက၍၊ ျ္ညေ္ထမင္္ုေုရပားေကမက္္ ြဲပေကမ္မရွငအ္ေနျဖင့္ ၎တုုိ႔အမား ရ္က္ပက/္ 

ေက ားရပမအုု္္္ု ုေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပတပင ္ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားရန္အတပက ္(၁၀) ရက္အခ ိန္ေ္ားထမားၿ္ီား မနက ္၈ နမရီမ ွညေန 

၆ နမရ ီအထိအခ ိနရ္္ါသည။္ ေယဘုယု အမားျဖင့္ ထုုိလုု္္ငန္ား္္္ကုုိ ရညမ္ွန္ားထမားသည့္အတုုိင္ား ေဆမငရ္ပက္ခြဲ့ၾက 

ေသမ္လည္ား၊ ေ္မင့္ၾကည့္ေလ့လမသမူ မားအေနျဖင့္ အမားနည္ားခ က္အခ ိၢိဳ႕ကုုိ ေတပ႔ေနရဆြဲျဖ္သ္ည။္ အဓိက ကိ ၥ္မွမ 

ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားမည့္သူ္မရင္ား မရွိျခင္ား္င္ျဖ္သ္ည။္ အလုု္္ရငွ ္သိုု႔မဟုုတ ္၎တိုု႔၏ အဖပြဲ႕အ္ည္ားထမံွ ေထမကခ္ံ္မ 

ေ္ားာိုုႏင္သည့္ မညသ္ူမဆုုိသည ္ မြဲ႐ုုံသုုိ႔လမ၍ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားာိုုႏင္္ါသည။္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားသတူုုိ႔ကုုိ ္ီ္္္၍ မွန္ကန ္

ေၾကမင္ားအတည္ျ္ၢိဳမႈသည္ ေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခပြဲ႐ုုံား ဝန္ထမ္ား၏ ဆုုံားျဖတခ္ က္အေ္ၚတပင ္မူတညသ္ည္။ ဤနည္ားလမ္ား 

ာႏွင့္္တသ္က္၍ ေမားျမန္ားသည့္အခါတပင ္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသမူ မားရရွသိည့္ အဓိကအေျဖတ္္ခုမုွမ “ရ္က္ပက/္ 

ေက ားရပမတပင ္လတူုုိင္ားက လူတုုိင္ားကိုုသသိည”္ ဟူ၍ျဖ္သ္ည။္ ANFREL အေနျဖင့္ ထိုသုိုု႔ေသမ လူမႈေရားနည္ားျဖင္႔ 

္ီ္္ခ္ က္အေ္ၚ တည္မီွေနသည့္သေဘမကို ု နမားလည္ေသမ္လည္ား ျ္ညေ္ထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ြဲပ ေကမ္မရွင ္

အေနျဖင့္ ာိုုႏင္ငံတဝွမ္ားရွ ိ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားသူမ မားကုုိ မွန္ကန္ေၾကမင္ား ္ီ္္ေ္္ားရန္အတပက ္ ခုုိင္မမသည့္ နည္ားလမ္ား 

တ္ခ္ု ုရွမေဖပေ္ားရနလ္ုုုုိအ္္ေနဆြဲျဖ္သ္ည္။  

ေ္မင့္ၾကည့္ေလ့လမသူ၏အ္ရီငခ္ံ္ မ - 

ရန္ေလမရပမ (က ိၢိဳင္ားတံုုၿမိၢိဳ႕နယ္၊ ရွမ္ားျ္ ညန္ယ)္ တပင ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားကိုု ေထပ/အုု္္ရံုုားတပင္ 

လုု္ေ္ဆမင္ရမ ေထပ/အုု္္ရံုုားသည ္ မြဲဆာႏၵရွင ္ ၅၀၀၀ ခန္႔္ါဝငေ္သမ ေက ားရပမမ မားကို ု အႀကံၢိဳားဝင ္

ေ္သည။္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားသူမ မား တိုုားလမေနျခင္ားကိုု ေမားျမန္ားရမ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲအရမရိွက ျ္ငဆ္င္မႈ 

မရိွသျဖင္႔ ေနမကထ္္မ္ြဲရံုုမေဆမက္ာုုိႏင၍္ ျဖ္္ေၾကမင္ားေျဖၾကမားသည္။ တခ ိနတ္ည္ားမွမ္င ္ႀကိၢိဳတင္မြဲ 

ေ္ားသူအခ ိၢိဳ႕ကရငွ္ားျ္ရမတပင ္၎တိုု႔ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားရျခင္ားမွမ မဂၤလမေဆမငရ္ိွ၍၊ ္ပြဲရိွ၍၊ တရုတု္နယ္ 

္္္ရိွ သတၱၢိဳတပင္ားတပင ္အလုု္လ္ုု္ေ္နရ၍၊ ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔တပင ္လမရန ္အခက္အခြဲရိွ၍ ္သည္ျဖင္႔ 

ေျဖၾကမားၾကသည။္  

 



 

ဒုုတယိအခ က္အေနျဖင့္ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမအုု္္္ုေုကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ ခြဲပတည္ေဆမက္္ုု ံ ကုုိယတ္ုုိင္က ျ္ႆနမျဖ္ ္

ေ္ၚေ္သည္။ ထိုုရ္္ရပမအဆင့္မ မားတပင ္ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပ အဖပြဲ႔ဝင္မ မားသည ္အမ မားအမားျဖင့္ ရ္္ကပက/္ ေက ားရပမ 

အုု္္္ုု ေကမ္မတဝီငမ္ မား သိုု႔မဟုတု ္အရမရွိမ မား ျဖ္ေ္နတတသ္ည္။ အမ မားအမားျဖင္ ့အခန္ားက႑မ မားကို ုရွင္ားလင္ား 

္ပမ ခြဲပျခမားထမားမႈမ ိၢိဳားမရွိေ္။ အမ မားအမားျဖင့္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားမွ ေတပ႔ရသည္မွမ လတူ္္္ီားတည္ားက ရမထူား 

ေနရမာွႏ္္ခု ု ယူထမား၍၊ ရမထူားတ္္ခုမုမွ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမအုု္္္  ု အုု္္ခ ၢိဳ္္ေရား႐ုုံားတပင္ျဖ္္ၿ္ီား၊ ေနမကတ္္ခ္ုုမွမ 

ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပတပင္ျဖ္သ္ည္။ ယင္ားျဖ္္ရ္္က ထုုိကြဲသ့ိုု႔ေသမအဖြဲပ႔ဝင္တိုု႔၏ ဧကန္္င္္္္ 

ဘက္မလုုိက္မႈာွႏင့္ လပတလ္္မ္ႈကုုိ ေမားခပန္ားထုတု္ဖပယရ္မမ မားျဖ္ေ္္သည္။ ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင္အေနျဖင့္ 

ေက ားရပမ/ရ္က္ပက ္အုု္္္ုုအဆင့္တပင ္လုု္ေ္ဆမင္ာုုိႏင္္ပမ္ားရိွသည့္ ဝနထ္မ္ားမ မားကုုိ ရွမေဖပရမတပင ္လူ႔္ပမ္ားအမားအရင္ား 

အျမ္္ဆုုိင္ရမ ္ိန္ေခၚမႈတ္ရ္္ာွ္ႏင့္ ရငဆ္ုုိင္ေနရေၾကမင္ားကုုိ ANFREL မွနမားလညသ္ျဖင္႔ ေက ားရပမအုု္္္ ု/ုရ္က္ပက ္

အု္္ခ ၢိဳ္္ေရားအဖပြဲ႕မ ွလူမ မားကို ုခန္႔ျခင္ားသည ္ထုုိရမထူားမ မားအတပက ္အလပယက္ဆူုုံားနည္ားလမ္ားျဖ္္ေၾကမင္ားကိုလုည္ား 

အသိအမတွ္ျ္ၢိဳ္ါသည္။ အနမဂတေ္ရပားေကမက္္ပြဲမ မားတပင္ ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ ခပြဲမ မားအတပက ္အလုု္လ္ုု္္ 

ေ္ားရန္ ေရပားခ ယ ္ခန္႔ထမားရမ၌ လူ္ုုဂ ိၢိဳလ္အမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားကုုိ သငတ္န္ားမ မား္ုုိမုုိျ္ၢိဳလုု္ေ္္ားျခင္ားျဖင့္ အေထမက္အကူျဖ္္ာိုုႏင ္

မညဟ္ု ုANFREL မွေမ ွမ္လင့္္ါသည။္ ဝနထ္မ္ားာွႏင္႔ လုု္ရ္မည္႔အလုု္က္ို ုရွင္ားလင္ား္ပမ ခပြဲထမားျခင္ား၊ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ 

ခြဲပမ ွအသုုံားျ္ၢိဳသည့္ ေနရမကုုိ ္ုုိမုုိရွင္ားလင္ား္ပမ ခြဲပျခမားထမားျခင္ားတိုု႔သည ္  အက ိၢိဳားျဖ္ထ္ပန္ားမည္ျဖ္သ္ည။္ ေက ားရပမ/ 

ရ္က္ပကအုု္္္္ု ု ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပမ မား္ပမသည ္ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမအုု္္ခ ၢိဳ္ေ္ရား႐ုုံားတိုု႔ာွႏင့္ အေဆမက္အ္ီားတ္ခ္ုု 

တည္ားအတပင္ားတပင ္ တည္ရွိေနၾကသညက္ုုိလည္ား ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားမ ွ ေတ႔ပရွိခြဲ့ရသည္။ ္ိုုမုုိ္ိုုားရိမ္္ ရမ 

ေကမင္ားသညမ္ွမ ေရပားေကမက္္ြဲပာွႏင့္္္လ္ ္္ားသည့္ ္ ၥ္ည္ားမ မား (္္မမ - ႀကိၢိဳတငမ္ြဲ္ံုုားာႏွင့္မြဲ္မရပက္မ မား) ကုုိ ေက ား 

ရပမ/ရ္က္ပကအုု္္္္ု ု အုု္္ခ ၢိဳ္္ေရားမွွဴားတုုိ႔၏ေနအိမမ္ မားတပင ္ထနိ္ားသိမ္ားထမားျခင္ားျဖ္သ္ည္။ အေၾကမင္ားရင္ားမွမ ၎တုုိ႔ 

တပင ္ ႐ုုံားမရွသိည့္အတပကေ္ၾကမင့္ဟုုဆိုသုည္။ ထုုိကြဲသ့ို႔ေသမ ္ီ္္္ေဆမင္ရပက္ခ က္မ မားသည္ ေဒသခံျ္ညသ္လူ ူ

ထုုၾကမားတပင ္ ႀကီားႀကီားမမားမမား အျငင္ား္ပမားဖပယ္ရမမရွိေသမ္လည္ား လုုံၿခၢိဳံ္တိခ္ ရ၍၊ ဘက္မလုုိကဘ္ြဲ ထိန္ားသမိ္ား 

သိုုေလွမင္ထမားမည့္ ေနရမမ မားကို ုမၾကမမီသတ္မတွေ္္ားာိုုႏင္မညဟ္ုလုည္ား ေမွ မ္လင့္္ါသည။္  

ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားကလည္ား ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားအတပက ္ မြဲ႐ုုကံုုိ ျဖ္္ကတတဆ္န္ားတည္ေဆမကထ္မား 

သည္ကုုိ ေတပ႔ရွိမတွသ္မားခြဲရ့သည။္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားအတပက ္ မြဲ႐ုုတံညေ္ဆမက္မႈအရည္အေသပားာွႏင့္ တသမတ္ 

တည္ားျဖ္္မႈသည္ ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔တပင ္ေတပ႔ရွိရသည့္မြဲ႐ုုံတညေ္ဆမကမ္ႈထက ္နိမ့္က လ က္ရွသိည္။ ေ္မင့္ၾကည့္ 

ေလလ့မသူမ မားက မွတသ္မားထမားသည့္ ခ ိၢိဳ႕ယပင္ားခ က္မ မားတပင ္မြဲေ္ားခန္ားမ မားကုုိ မွမားယပင္ားသည့္ဘကသ္ုုိ႔ မ ကာွ္ႏမမူ 

ေ္မင့္ၾကည့္ေလ့လမသူ၏အ္ရီငခ္ံ္ မ  

ေယဘယု အမားျဖင့္ နယ္ေျမအေ္ၚမတူည္၍ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ား ျဖ္္္ ္္မ မားတပင္ ထင္ရမွားသည့္ 
ကြဲပျ္မားျခမားနမားမႈကုုိ ေတပ႔ရွိရသည္။ အေကမင္အထညေ္ဖမ္မႈတုုိ႔ တ္ံုု္တံည္ားျဖ္္ေ္ရနအ္တပက ္
သငတ္နမ္ မား္ုုိမုုိျ္ၢိဳလုု္ေ္္ား္ါက အေထမက္အကူျဖ္ာို္ႏင္ေၾကမင္ားကုုိလည္ား အႀကံျ္ၢိဳခြဲ့သည။္ 
္္မမအမားျဖင့္ မိုုင္ားေနမင ္ (ရွမ္ားျ္ညန္ယ)္ ၏ ရ္္ကပက္အမတွ ္ (၃) တပင ္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားကုုိ 
ျ္င္္ရွမိြဲေ္ား႐ုုံမ မားတပင္ျ္ၢိဳလုု္ခ္ြဲ့ၿ္ီား၊ မြဲေ္ားျခင္ားျဖ္္္ ္္၏ လွိ ၢိဳ႕ဝကွ္္ပမထမားရွရိမႈအတပက္ ေသခ မမႈ 
မရိွခြဲ့ေ္။ မြဲ္ံုုားကိုလုည္ား ရ္က္ပက္အုု္္ခ ၢိဳ္္ေရားအဖပြဲ႕၏ အဖြဲပ႔ဝငတ္္္္ီား္ုုိင္သည့္ အိမ္တပင ္ထိန္ားသိမ္ား 
ခြဲ့ၾကသည။္  



 

ထမားျခင္ား သိုု႔မဟုတု ္ ဖပင့္ထမားသည့္ျ္တင္ားေ္ါက္အနာီးတပင ္ ထမားရွိျခင္ားတုုိ႔္ါဝငသ္ည္။ မြဲေ္ားသူ၏ အခပင္ ့

အေရားျဖ္သ္ည့္ လွ ိၢိဳ႕ဝွက္မြဲေ္ားမႈကုုိ မျဖ္္ေ္ျခင္ား၊ မြဲ္ံုုားမ မားကုုိ ၾကမ္ားျ္ငေ္္ၚတပင ္ထမားရွိျခင္ား၊ မြဲေ္ားခန္ား အတပင္ားတပင္ 

ေဘမလ္္ င္မ မားာွႏင့္ တဆံိ္ ္တံုုားာွႏ္္ခုု္လုုာံးကုုိေ္ားထမားျခင္ား၊ မြဲ္မရပကမ္ မားကုုိ ေသေသခ မခ မ ထိန္ားသမိ္ားမထမားျခင္ား 

္သည့္အေၾကမငာ္းတိုု႔ကုုိလည္ား ေတပ႔ရွိခြဲ့ရသည။္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသမူ မားအေနျဖင့္ ထ္မ္ံေတ႔ပရွိရသညမ္ွမ 

မြဲ္မရပကမ္ မားကုုိ အမတွ္အသမားျ္ၢိဳရန္အတပက္ ေဘမလ္္င ္သိုု႔မဟုတု ္တဆံိ္တ္ံုုားအသုုံားျ္ၢိဳမႈတပင ္တသမတတ္ည္ား 

မရွသိည့္ကိ္ ၥရ္္္င္ျဖ္သ္ည။္  

မိမတိိုု႔၏ လကရ္ိွအေျခအေနာွႏင္႔ ရရိွာုုိႏင္သည္႔  အရင္ားအျမ္မ္ မားအေ္ၚ သရုု္ခ္ပြဲသံုုားသ္မ္ႈမ မားအရ အထကတ္ပင ္

ေဖမ္ျ္ထမားသည့္ ေျ္မင္ားလြဲမႈအမားလုုံားကုုိ ျ္ၢိဳလုု္ရ္န္အတပက ္ မ မားျ္မားသည့္ရင္ားာီွႏားျမွၢိဳ္္ာႏွံမႈ ဘတ္ဂ ကက္ို ု ရွမေဖပ 

ရန္မွမ ႀကီားမမားေသမ ္ိနေ္ခၚမႈႀကီားတ္္ရ္္ျဖ္္ေၾကမင္ားကိုလုညာ္း နမားလည္္ ါသည္။ သိုု႔ရမတပင္ ေရပားေကမက္္ ြဲပ 

ရလဒမ္ မား၏ အရည္အေသပားကိုုေကမငာ္းမပန္ေ္ရနအ္တပက ္ ္ီား္မားေ္ားလုု္ ္ေဆမင္ရမည့္ ကိ ၥ္အခ ိၢိဳ႕ကုုိ ခ မွတ္ရန္ 

လုုိအ္္္ါသည။္ ေက ားရပမအုု္္္ု/ုရ္က္ပက္အုု္္္ ု ု အုု္္ခ ၢိဳ္္ေရားအဖပြဲ႕တပငသ္မမက၊ ေက ားရပမအု္္္ု/ုရ္္ကပက္အဆင့္ 

ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခြဲပ အဖြဲပ႔ဝင္အျဖ္္လည္ား တမဝန္ာွႏ္္ခုကုုုိတ္္ၿ္ိၢိဳငန္ကတ္ည္ားယူျခင္ားအမား အဆုုံားသတလ္ုုိက္ျခင္ား သည ္

္ီား္မားေ္ားေဆမင္ရပက္ရမည့္ကိ္ ၥရ္္မ မား္ပမထြဲမ ွ တ္္ခုုျဖ္္သည။္ သီားျခမားဖြဲပ႔္ညာ္းထမားသည့္ ေရပားေကမက္္ ြဲပေကမ္မ 

ရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပမ မားအတပက ္ သီားျခမားဝနထ္မ္ားျဖင့္ ဝန္ေဆမငမ္ႈမ မားေ္ားရန ္ ဘတ္ဂ က္ရွမိႈာွႏင့္ လုုိအ္္ခ ကတ္ုုိ႔ အေ္ၚမူ 

တည္၍ အၿမြဲတမ္ား သိုု႔မဟုတု ္ ္မခ ၢိဳ္္္ န္တ္္ရ္္က္ုုိ ညွိာႏႈိင္ားေဆမင္ရပက္ာိုုႏငသ္ည္။ သိုု႔မွသမလွ င ္ ထုုိသီားျခမား 

ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပမ မားအတပက္ ေထပ/အုု္္ သိုု႔မဟုတု ္ ေဒသာၱႏရအုု္္ခ ၢိဳ္္ေရားအဖပြဲ႕တုုိ႔အေ္ၚ အလပန္ 

မမွီခုုိဘြဲ လပတလ္ပတ္လ္လ္္္ျဖင့္ လုု္ ္ငန္ားမ မားေဆမငရ္ပကာိုု္ႏင္မည့္ လူ႔္ပမ္ားအမားအရင္ားအျမ္္ာွႏင့္ ေနရမတ္ခ္ုု 

ထပက္ေ္ၚလမမည္ျဖ္္သည။္  

ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားမည့္ ္ထမအုု္္္ ုုျဖ္သ္ည့္ အ္ုုိားရဝနထ္မ္ားမ မားသည ္ အနည္ားငယသ္မျဖ္သ္ည့္အတပက ္ ၎တိုု႔အ 

တပက ္ မြဲေ္ားာိုုႏင္သည့္အခ ိန္ကုုိ (၁၀) ရက္ခန္႔ေ္ားထမားျခင္ားမွမ အက ိၢိဳားထိေရမက္ျခင္ား သိုု႔မဟုတု ္ ခရီားေရမက္ျခင္ား 

မရွိေၾကမင္ားကုုိ ANFREL ၏ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားမ ွ အ္ီရငခ္ံခြဲ့္ ါသည္။ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားမည့္သူမ မား လမ 

ေရမက္ ျခင္ားမရွသိည့္ ရကမ္ မား္ပမရွိေၾကမင္ား ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားက ေတပ႔ရွိခြဲ့ရသည္။ မြဲေ္ားမႈမရွိဘြဲ 

မြဲေ္ားသည့္အခ ိန္ကုုိ ဤမွ ရွည္ၾကမ 

္ပမထမားရွိျခင္ားသည ္ မသမမမႈျ္ၢိဳ 

လုု္ရ္န ္ ္ုုိမုုိႀကီားမမားသည့္ အခပင္ ့

အလမ္ားႀကီားကုုိ ျဖ္္ေ္သည။္ ဤမြဲ 

ေ္ားမႈအခ ိနက္ုုိ ၃ ရက္မ ွ ၅ ရကသ္ုုိ႔ 

ေလွ မ့ခ လုုိက္ျခင္ားသည ္ အခ ိန္ာွႏင့္ 

ေငပကုုိ သကသ္မေ္႐ုုမံွ မက၊ 

ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပားေကမက္္ြဲပ ေကမ္မ 

ရွင္အတပက ္ ္ီမံခန္႔ခပြဲ၍ ထိန္ားခ ၢိဳ္္ရန ္

္ုုိမုုိလပယက္သူပမားေ္မည္ ျဖ္္ေၾကမင္ား 

ကုုိလည္ား ယုုံၾကည္္ါသည။္  
္ံုု ၃ - ႀကၢိိဳတငမ္ြဲေ္ားသည္႔ လုု္ င္နာ္း္္အ္တပငာ္း ေနမေကမငာ္း 

ျဖ္ေ္နသည္႔ သကႀ္ကာီးမြဲဆာႏၵရငွတ္္္္ ာီး မြဲေ္ားေန္္ ္
 



 

            ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားၾကမည့္ ဒုုတယိေျမမက္အုု္္္ုတုပင ္မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ား၌ရွိၾကသည့္ အရ္သ္မား မြဲေ္ားမည့္သမူ မား ျဖ္္ၿ္ီား 

၎တုုိ႔မွမ မြဲ႐ုုသံုုိ႔လမေရမက္ရန ္႐ုု္္္ုုိင္ားဆုုိင္ရမအရ မတတာိုု္ႏင္သည့္ သူမ မား္ါဝင္သည။္ ၎တုုိ႔မွမ အသက္အရပယ ္

ႀကီားရင့္သမူ မား၊ မသန္္ပမ္ားသည့္သမူ မား၊ ာႏုုိ႔္ုုိ႔ကေလားငယမ္ မားရွသိည့္ မိခင္မ မားျဖ္သ္ည္။ ထုုိသူတုုိ႔အတပက္ ေရပ႕လ မား 

မြဲေ္ားျခင္ားလုု္္ငန္ား္္္ကုုိ ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔မတုုိင္ခင ္ာႏွ္္ရက္အလုုိတပင ္္ီ္္ေ္္ားထမားၿ္ီား၊ ထိေရမက္၍ ခရီားေရမက ္

ေၾကမင္ားကုုိ  မိမိတိုု႔၏ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားမ ွ ေတပ႔ရွိခြဲ့ရသည္။ ANFREL သည ္ယငာ္းလုု္ ္ငန္ား္္က္ုုိ တုုိင္ား 

ေဒသႀကီား/ျ္ည္နယ ္၈ ခုုတပင ္ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ခြဲ့သည္။ အမ မားအမားျဖင္ ့္ါတကီုုိယ္္မားလယွ္မ မားာွႏင့္ ေဒသခ ံ

ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားရွိၾက၍၊ လုု္ ္ငန္ား္္္အတုုိင္ား လုုိက္လေံဆမငရ္ပက္ၾကသညက္ို ု ေတပ႕ရသည္။ ေဒသခံ 

ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခြဲပ အဖြဲပ႔ဝငမ္ မားသည ္ဤအမ ိၢိဳားအ္မားေအမကတ္ပင ္ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားရန ္္မရင္ားေ္ားထမားသည့္ သူမ မား၏ 

ေနအိမသ္ိုု႔ သပမားေရမက္ၾကည့္႐ႈခြဲ့ၾကသည္။ သတူုုိ႔သည ္မြဲ္မရပကမ္ မား၊ မြဲ္ံုုားမ မား၊ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲ ္မအတိ္မ မား၊ ္မရပက္ 

္မတမ္ားမ မားအ္ါအဝင္ ေရပားေကမက္္ ြဲပဆုုိင္ရမ္ ၥ္ည္ားမ မားကုုိ ယူေဆမင္၍ ္ါတကီုုိယ္္မားလယွ္မ မားာွႏင့္အတ ူတ္္အမိ ္

တက္ဆင္ား သပမားခြဲ့ၾကသည္။  

မြဲ႐ုုသံုုိ႔မလမာိုုႏငသ္ည့္ မြဲေ္ားမည့္သူမ မားအတပက ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားာုုိႏင္ရန္ ေဆမငရ္ပကေ္္ားခြဲသ့ည့္ ျ္ည္ေထမင္္ုေုရပား 

ေကမက္္ ြဲပေကမ္မရွင္၏ အ႐ုုိားခံႀကိၢိဳား္မ္ားအမားထုတု္မႈကို ု ANFREL အေနျဖင့္ ႀကီား္ပမအသိအမတွ္ျ္ၢိဳသည့္အျ္င္၊ 

လုု္င္န္ား္္္၏ လွ ိၢိဳ႕ဝွကရ္မည္႔ အေနအထမားကုုိ တုုိားတက္ေ္ရနလ္ည္ား ေဆမင္ရပကသ္င့္္ါသည္။ ဤေနရမတပင ္

လွ ိၢိဳ႕ဝွက္ရမည္႔အေနအထမားဆိုသုည ္ ္ါတကီုုိယ္္မားလယွ္မ မားအေနျဖင့္ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမအုု္္္ ုု ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ 

ခြဲပအမား မြဲ္မရပက္မ မား၊ မြဲ္ံုုားမ မားသယယ္ူေ္ားျခင္ားာွႏင့္ မြဲ္မရပကမ္ မားတပင ္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားအေနျဖင့္ အမွတ္အသမား 

ျ္ၢိဳျခင္ားအမား အကညူီေ္ားျခင္ားကုုိ ဆုုိလုုိသည။္ ျ္ည္ေထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရငွ္အေနျဖင့္ အနမဂတတ္ပင္ 

အိမ္တိုငု္ရမေရမက္ ေရပ႕လ မား္န္္ျဖင္႔ မြဲေ္ားေ္ျခငာ္းအတပက ္လုု္ထ္ုုံားလုု္န္ည္ားမ မားာွႏင့္ ဝနထ္မ္ားမ မားကို ုတရမားဝင္ 

သတ္မတွ္ေ္ားထမားရန ္အႀကံျ္ၢိဳ္ါသည။္ ေရပ႕လ မားမြဲေ္ားျခင္ားာွႏင့္္္္လ ္္ား္ါက ေထမက္္ံေ့ရား္ ၥ္ည္ားမ မား သယ္ယ ူ

္ုုိ႔ေဆမင္ျခင္ားကုုိ ေကမ္မရွင ္အဖပြဲ႕ခြဲပ အဖြဲပ႔ဝငတ္ုုိ႔ကုုိသမ ကညူီလုု္ ္ေဆမင္ခပင့္ေ္ားျခင္ား၊ မြဲဆာႏၵရွင္အမား မြဲေ္ားရမတပင္ 

ကညူီရနအ္တပကလ္ည္ား လိုုအ္္္ါက ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပအဖြဲပ႔ဝင ္သိုု႔မဟုတု ္ မိသမား္ုုဝငတ္ုုိ႔ကုုိသမ ကူညခီပင့္ျ္ၢိဳျခင္ား 

မ ိၢိဳားျဖ္္သည္။ 

ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားအတပက ္ ္မအိတမ္ မားအသုုံားျ္ၢိဳ 

ရမတပငလ္ည္ား တ္သ္မတတ္ည္ားမရိွသည့္ လုု္ ္ထုုံား 

လုု္န္ည္ားမ မားကုုိ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားက 

ေတပ႔ရွိရ္ါသည္။ ျ္ည္ေထမင္္ုေုရပားေကမက္္ ပြဲ 

ေကမ္မရငွ္အေနျဖင့္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားအတပက ္

္မအိတ္္ ုုံ္ာွံႏ္္မ ိၢိဳားကုုိ ေ္ားထမားၿ္ီား၊ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ 

ခြဲပဝနထ္မ္ားတုုိ႔အမား ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားက 

ေတပ႕ဆံုုေမားျမန္ားမႈမ မားအရ၊ ္မအတိအ္သုုံားျ္ၢိဳျခင္ား 

၏ ရည္ရပယခ္ ကက္ုုိ နမားလညရ္န္အတပက ္႐ႈ္္ေထပား 

ေနသညသ္မမက၊ တ္္သမတတ္ည္ားမရိွသည့္ 

အသုုံားျ္ၢိဳမႈတုုိ႔ကုုိလည္ား ေတပ႔ရွိရ္ါသည။္ ္မတိုကုမ္ွ ေ္ား္ိုု႔ရမည္ျဖ္္၍ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္မ ွႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားအတပက ္



 

္မအိတမ္ မားကို ု အသုုံားျ္ၢိဳရသည။္ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပအခ ိၢိဳ႕က ္မအိတာွ္ႏ္္မ ိၢိဳားလုုာံးကုုိအသုုံားျ္ၢိဳ၍၊ အခ ိၢိဳ႕က တ္မ္ ိၢိဳား 

တည္ားကုုိသမအသုုံားျ္ၢိဳေသမ္လည္ား အခ ိၢိဳ႕က မည္သည့္္မအတိ္ကုုိမ ွအသုုံားမျ္ၢိဳဘြဲ၊ အခ ိၢိဳ႕ေနရမမ မားတပင ္္မအတိ္ 

ေ္ၚ၌ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား၏ အမညက္ုုိေရားသမားထမားသည့္ ျဖ္္ရ္္မ ိၢိဳားလည္ားေတပ႕ခြဲ့္ ါသည္။ ျ္ည္ေထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ြဲပ 

ေကမ္မရငွ္အေနျဖင့္ အနမဂတတ္ပင ္ယင္ားကြဲသ့ုုိ႔ေသမ တ္သ္မတတ္ည္ားမျဖ္သ္ည့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈ္ုုံ္ံမ ိၢိဳား 

ကိုု ေရွမငရ္ွမားရန္အတပက ္ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားဆုုိင္ရမ သငတ္န္ားမ မားာွႏင့္ ္ ုုိမိုုရွင္ားလင္ား၍ အေသား္ိတ္ျဖ္သ္ည့္ လုု္ထ္ုုံား 

လုု္န္ည္ားမ မားကုုိ လုု္္ေဆမင္ေ္ားရန ္လုုိအ္္္ါသည။္   

ေယဘုယု အမားျဖင့္ ၿ္ီားခြဲ့သည့္ေရပားေကမက္္ြဲပမ မားာွႏင့္ာႏႈိင္ားယွ္္္ ါက မြဲဆာႏၵနယအ္တပင္ားႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားသည ္ ္ုုိမုု ိ 

လက္ခံာိုုႏင္ဖပယရ္မျဖ္္၍ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈလည္ားရွိၿ္ီား၊ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားတပင္မ ူ တုုိားတက္မႈသိ္မ္ 

ရွိေၾကမင္ား ျ္သေန္ါသည။္ ျ္ညေ္ထမင္္ုုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွင္မ ွ ထုတု္ျ္နေ္သမ မရွင္ားလင္ားသည္႔ လုု္ ္ထုုံား 

လုု္န္ည္ားမ မားာွႏင့္ သတင္ားအခ က္အလက ္အကန္႔အသတ္မ မားေၾကမင့္ ာႏုုိင္ငတံကမာွႏင့္ ျ္ည္တပင္ားမွ ေရပားေကမက ္

္ြဲပေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားအျ္င ္ ္ါတကီုုိယ္္မားလယွ္မ မားအေနျဖင့္လည္ား မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ မ ွ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ား 

ျခင္ားကုုိ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မရန ္ မျဖ္္ာိုုႏင္္ါ။ ေနမက္ထ္္္ူ္ န္္ ရမတ္ခ္ုုမွမ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ မ ွ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ား 

ျခင္ားကို ုလုု္ ္ေဆမငရ္မတပင္ ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရငွ္မ ွလုု္ေ္ဆမင္ျခင္ားမဟုတုဘ္ြဲ မြဲရံုုလကခ္ထံမားရိွ 

သည္႔ အ္ုုိားရဌမနက ေဆမငရ္ပက္္ုုံရျခင္ား္င္ျဖ္သ္ည။္ ျ္ည္ေထမင္္ုေုရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွင္အေနျဖင့္ မြဲ႐ုုံ္ ီမ ံ

ခန္႔ခြဲပမႈကုုိ ထုုိကြဲသ့ိုု႔လႊြဲေျ္မင္ားေ္ားျခင္ားမ ိၢိဳား ေရွမင္ၾက္သ္င့္ေၾကမင္ား ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ြဲပအၿ္ီား၌ 

ANFREL ာႏွင့္ အျခမားေသမေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရားအဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မားမ ွ အႀကံျ္ၢိဳခြဲ့ေသမ္လည္ား၊ တ္္္ ခန္ားမ မားာွႏင့္ 

အ္ုုိားရဌမနအခ ိၢိဳ႕တပင ္ မြဲေ္ားျခင္ားာွႏင့္္္လ္ ္္ား၍ ယင္ားသုုိ႔ျဖ္္ရ္မ္ မား ျဖ္ေ္္ၚေနဆြဲျဖ္သ္ည္။ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားရန ္အ 

တပက ္ ္မရင္ားေ္ားသည္႔ မြဲဆာႏၵရွင္အေရအတပက ္သုုိ႔မဟုတု ္၎တုုိ႔၏ အမည္မ မား၊ တညေ္နရမအတအိက  သုုိ႔မ 

ဟုတု ္ အခ ိနတ္ုုိ႔ာႏွင့္္္လ္ ္္ားသည့္ သတင္ားအခ က္အလက္မ မားကုုိလည္ား ထုတု္ျ္နေ္ၾကညမျခင္ားမ ိၢိဳားမရွေိ္။ ေယ 

ဘုယု ေျ္မရမညဆ္ုုိ္ါက ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားလုု္ ္ငန္ား္္၏္ ဤအ္ိုုင္ားအေ္ၚ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မရန ္ ျ္သျခင္ား 

မရိွေ္။ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မခပင့္မရသည့္အျ္င္၊ ျ္ည္ေထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရငွ္အေနျဖင့္ ထိန္ားခ ၢိဳ္္မႈာွႏင္႔ 

္္ေဒ္ည္ားမ ္္ားခ မတွထ္မားမႈ အမားနည္ားသည့္အတပက ္ အလပြဲသုုံား္မားျ္ ၢိဳရန ္ အျဖ္္ာိုုႏင္ဆုုံား အေၾကမင္ားရင္ားမ မားထြဲမွ 

တ္ခ္ုုျဖ္သ္ည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ မ ွ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားသ ူ အေရအတပက္အနည္ားငယသ္ည ္ မညသ္ည့္ၾကမားျဖတ္ေရပား 

ေကမက္္ ြဲပ ရလဒ္္ ုုံ္ကံုုိမဆုုိ လႊမ္ားမုုိားမႈမရွိေသမ္လည္ား ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ြဲပတပင္မ ူ အေရား္ါလမိ့္ 

မည္ျဖ္္၍ ထုုိသုုိ႔ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ား္ုုံ္ကံုုိ ္ုုံမွန္မြဲေ္ားျခင္ားလုု္ထ္ုုံားလုု္္နည္ားမ မား၊ သမမနမ္ြဲ႐ုုံမ မားာွႏင္႔  တသမတ ္

တည္ား ္ိုုျဖ္ေ္္မည့္ နည္ားလမ္ားတ္္ရ္္ျဖင့္ ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲသင့္္ါသည္။ ထုုိသုုိ႔ ျ္ၢိဳလုု္္ျခင္ားျဖင့္ ဤမြဲေ္ားမႈ္ုုံ္ကံုုိ 

္ုုိမုုိယုုံၾကညလ္မ၍၊ ္ုုိမုုိ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈရွိလမကမ အလြဲပသုုံား္မားျ္ၢိဳလုု္ာိုု္ႏင္ေျခ ္ုုိနည္ားလမမည္ျဖ္သ္ည။္  

ာႏုုိင္ငရံ္္ျခမားမွႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားအတပက ္၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ြဲပက င္ား္ခ ိနက္ ထုတု္ေ္ားသည့္ သတင္ား 

အခ က္အလက္မ မားထက္္မလွ င ္ ၂၀၁၇ ခုုာွႏ္္တပင ္ သတင္ားအခ က္အလကမ္ မား ္ုုိမုုိရရွိခြဲသ့ည္။ ာိုုႏင္ငံရ္္ျခမား 

မွႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားဆုုိင္ရမ လုု္ထ္ုံားလုု္န္ည္ား္မအုု္ ္အဂၤလိ္ ္ဘမသမျဖင္႔ ျ္ည္ေထမင္္ုေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွင ္

မွထုတု္ေဝခြဲ့ၿ္ီား၊ အျခမားာႏိုုင္ငတံပငေ္နထုုိင္၍ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားရန ္ာုုိႏင္င ံ၂၉ ာိုုႏင္ငံမ ွႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားမည့္သ ူ္ုု္ုုေ္ါင္ား ၃၃၉ 

္ီားသည္ ေကမ္မရွင္မခွ မတွ္သည့္ သတ္မတွ္ခ က္မ မားျဖင့္ကုုိကည္သီည္။ ္င္ကမ္တူပင ္ ထုုိကြဲ့သုုိ႔မြဲဆာႏၵရွင္ေ္ါင္ား 

၁၁၇ ေယမကရ္ွိ၍၊ မေလားရွမားကြဲသ့ုုိ႔ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား္ပမရွာိုုိႏင္သည့္ာႏုုိင္ငံမ ိၢိဳားတပင္မ ူမြဲေ္ားမည္႔သမူရိွေ္။ ေရပားေကမက္္ ြဲပ 



 

ေန႔၊ ညေန (၄) နမရေီနမက္္ုုိင္ားတပင ္ ၿမိၢိဳ႕နယ္ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပ၌ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားာွႏင့္ လမေရမက္ၾကည့္ 

႐ႈာိုုႏင္သည့္္ါတကီုုိယ္္မားလယွ္မ မားာွႏင့္အတတူကပ ထိုုႀကိၢိဳတင္မြဲအမားလုုံားကုုိ ေရတပက္ခြဲ့ၾကသည္။ ထုုိျဖ္္ရ္က္ 

အတတိ္ာွႏင့္မတညူီေတမ့ေၾကမင္ားကုုိျ္သသည။္ အတတိတ္္္ခ ိနတ္ုနု္ားကဆုုိလွ င ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲ္မရင္ားကုုိ ေၾကညမ 

ထမားတမမ ိၢိဳားမရွ၊ိ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားမည့္သမူ မားအတပက ္ မြဲ္ံုုားကုုိ သီားသန္႔ထုတု္ေ္ားထမားျခင္ားမ ိၢိဳားမရွ၊ိ မြဲေ္ားၿ္ီားေသမ 

မြဲလက္မတွမ္ မားကုုိယ္၌က ခ ိ္္္တိထ္မားျခင္ားမ ိၢိဳားမရွခိြဲ့ေ္။  

နိဂုုံားခ ၢိဳ္ဆ္ုုိရ္ါက ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားာွႏင့္္္လ္ ္္ား၍ ႐ႈ္္ေထပားမႈမ မားႀကၢံိဳေတပ႔ေနရျခင္ား၏ အဓကိအေၾကမင္ားရင္ားမွမ 

္္ေဒ္ည္ားမ ္္ားမ မား၊ သငတ္န္ားေ္ားျခင္ားာႏွင့္ လက္္ြဲပ္မအုု္္မ မား မရိွျခင္ားေၾကမင့္ျဖ္သ္ည။္ သင္တန္ားမ မား ္ုုိေ္ားျခင္ား၊ 

မြဲေ္ားျခင္ားလုု္္ငန္ား္္္၏ သပင္ျ္ငလ္ကၡဏမအခ ိၢိဳ႕အေ္ၚ ေနမကထ္္္ထနိ္ားခ ၢိဳ္မ္ႈထမားရွိျခင္ားတုုိ႔သည ္ယုုံၾကညမ္ႈကုုိ 

တုုိားတက္လမေ္မည္ျဖ္္ၿ္ီား၊ လကရ္ွ ိ ရွိေနေသမ အခ ိၢိဳ႔အခက္အခြဲမ မားကို ု အဆုုံားသတ္ေ္မည္ျဖ္သ္ည္။ ယင္ား 

သုုိ႔ျ္ၢိဳလုု္္ျခင္ားက လုု္ထ္ုံားလုု္ ္နည္ားမ မား ္ုုိမုုိတညူလီမေ္၍ ္္ေဒ္ည္ားမ ္္ားမ မားကုုိ တင္ားက ္္္ ပမ လုုိက္နမလမေ္ 

မည္ျဖ္္သည။္ ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ြဲပအၿ္ီားတပင ္အႀကံျ္ၢိဳထမားသည့္အတုုိင္ား ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားအတပက္ ေ္မင့္ၾက္္ 

မည့္သူမ မားသည ္တတ္ာိုုႏငသ္မွ  ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔တပင္ ေ္မင့္ၾက္္သည့္သမူ မားကြဲသ့ုုိ႔္င္ ျဖ္ေ္္သင့္သည။္ ေရပား 

ေကမက္္ ြဲပေန႔လုု္င္န္ား္္က္ို ု္ ုုိမိုုနီားက္္္ ပမျမင္ေတပ႔ာႏုုိင္ရန ္္ န္္ကုုိ္ံုုမွန္ျဖ္္ေနေအမင္လုု္ ထ္မားျခင္ားျဖင့္၊ ္ န္္အတပငာ္း 

ကမလရညွ္ျဖ္ေ္္ၚေနသည့္ ျ္ႆနမနယ္္ယတ္္ခ္ုကုုုိ တုုံ႔ျ္န္ေဆမင္ရပကထ္မားၿ္ီား ျဖ္္သညဟ္ုု ျ္ည္ေထမင္္ု ု

ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင္ာွႏင့္ ္ါဝင္္တသ္က္သအူမားလုုံားမ ွဂုုဏ္ယဝူင့္ၾကပမား္ပမ ထုတု္ေဖမ္ေျ္မဆုုိ ာႏုုိင္္ါမည။္  

ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔   

ဤေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔ာွႏင္႔္တ္သကေ္သမ အခန္ားတပင္ ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔၌ လုု္္ေဆမင္မႈမ မားာွႏင္႔ အျဖ္္အ္ က္မ မားကိုု 

ၿခံၢိဳငံုုမိေအမင္ ေဖမ္ျ္ထမားသည္။ မြဲ႐ုုတံပင ္လုု္္ေဆမင္မႈမ မားာွႏင့္ မြဲ႐ုုံ္မီံခန္႔ခြဲပမႈ၊ မြဲလက္မတွ္မ မားကုုိ လွ ိၢိဳ႕ဝွကထ္မားရွမိႈ၊ 

မြဲလက္မတွမ္ မား လက္ခရံယမူႈာွႏင့္ မြဲေ္ားရန ္ ေနမက္ထ္္နည္ားလမ္ားမ မားကုုိ ထူေထမင္ျခင္ားကြဲသ့ိုု႔ ကိ ၥ္ရ္မ္ မား 

္ါဝငသ္ည္။51 မြဲေ္ားသည့္ေန႔တပင ္ဆာႏၵမြဲမ မားကို ုမတွ္တမ္ားတင္ျခင္ား သုုိ႔မဟုတု ္ထေိရမကသ္ည့္ လုု္ ္ငန္ား္္္ျဖ္္ေရား 

သည ္ ဒီမုုိကေရ္နီည္ားက  ေရပားေကမက္္ြဲပ၏ အဓိကအ္တိ္အ္ုုိင္ားတ္ခ္ုုျဖ္သ္ည္။ မြဲေ္ားမႈကို ု လုု္ေ္ဆမငသ္ည့္ 

လုု္င္န္ား္္က္ိုု ျ္ၢိဳလုု္္္ံုုာွႏင္႔  ယင္ားလုု္ င္န္ား္္္တုုိ႔၏ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈအတုုိင္ားအတမတုုိ႔သည ္ ေရပားေကမက္္ြဲပလုု္ ္

ငန္ား္္္ာွႏင့္ ၎၏ ရလဒတ္ုုိ႔အမား အမ မားျ္ညသ္ူ၏ ယုုံၾကည္မႈရရွိေ္ရန ္အေထမက္အကူျ္ၢိဳ္ါသည။္  

ANFREL အေနျဖင့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔ နံနက္တပင ္မြဲ႐ုု ံ၁၅ ႐ုုံဖပင္႔သညက္ိုလုည္ားေကမင္ား၊ မြဲေ္ားေန္္္အတပင္ား မြဲ႐ုုံ 

၁၆၆ ႐ုုံကုုိလည္ားေကမင္ား၊ တုုိင္ားေဒသႀကီား/ျ္ညန္ယ ္ ၈ ခုုရွ ိ ၿမိၢိဳ႕နယ ္ ၂၂ ခုတုပင ္ မြဲ႐ုုံ ၁၃ ႐ုု ံ၏ ္ိတ္ျခင္ားတုုိ႔ကုုိ 

လည္ားေကမင္ား ေ္မင့္ၾကည့္ေလ့လမခြဲသ့ည္။ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ြဲပလုု္င္န္ား္္္ာွႏင့္ာႏႈိင္ားယွ္ ္္ါက မြဲ႐ုုံ 

ဝနထ္မ္ားမ မားအေနျဖင့္ ္ုုိမုုိဗဟုသုုတုျ္ည့္္ုုံလမၾက၍ ၎တုုိ႔၏အလုု္ာွ္ႏင့္္္လ္ ္္ားၿ္ီား ္ုုိမုုိယုုံၾကညမ္ႈရွလိမၾကကမ 

လုု္ထ္ုုံားလု္န္ည္ားတသမတတ္ည္ားျဖ္္မႈတပငလ္ည္ား တုုိားတက္လမသညက္ုုိ ANFREL ၏ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မ 

သူမ မားမ ွေတပ႔ရွိရ္ါသည။္ ANFREL အေနျဖင့္ ထုုိတုုိားတကမ္ႈမ မားအမား ေတပ႔ရွိရသညက္ုုိ ာႏွ္္ၿခိၢိဳကမ္ိ္ါသည။္ သိုု႔ ေသမ္ 

ေသခ မသည္မမွ ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ြဲပမတုုိင္ခငတ္ပင ္အမ႐ုုံ္ိုကု္ထမားရနလ္ုုိအ္္သည့္ ရံဖန္ရံခါျဖ္္တတ္ 

                                                           
51 ေရပားေကမက္ ပ္ြဲ ကတိကဝတ္မ မားာွႏင္႔ ္ံမ မား၊ Carter Cemter ဆန္ား္္္ခ က္လက္ ပ္ြဲ၊ The Carter Center 



 

သည္႔ အခ ိၢိဳ႕ကိ ၥ္ေလားမ မား က န္ရွိေနဆြဲျဖ္သ္ည။္ ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔ာႏွင့္္တသ္က္၍ ္ုုိမုုိတိက သည့္ ေလ႔လမေတပ႔ 

ရွိခ ကမ္ မားကုုိ ေအမက္္ါအတုုိင္ား အဆင့္အမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားခြဲပ၍ ေဖမ္ျ္ထမား္ါသည္။  

ႀကၢိိဳတငျ္္ငဆ္ငျ္ခငာ္း  

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲတပင ္ာႏုုိင္ငံေရား္ါတ ီ၂၄ ခုုာႏွင့္ ကုုိယ္္မားလယွ္ေလမင္ား ၉၆ ္ီား္ါဝင္ခြဲ့ၿ္ီား၊ ၁၇ ္ီားမွမ 

အမ ိၢိဳားသမီားမ မားျဖ္္၍ လ္လ္္္မြဲဆာႏၵနယ ္၁၉ ေနရမအတပက ္ယွ္္ၿ္ိၢိဳင္ခြဲ့ၾကျခင္ားျဖ္သ္ည။္ ႀကိၢိဳတင္ျ္ငဆ္ငရ္မတပင္ 

ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွငအ္ေနျဖင့္ မြဲ္ံုုား ၆,၃၇၀ ခုု၊ မြဲလကမ္ွတက္ုုိ မညက္ြဲသ့ုုိ႔မွန္ကန္္ပမ အ 

မွတ္အသမားျ္ၢိဳရမည့္အေၾကမင္ား္ါဝငသ္ည့္ ္ုုိ္တမ ၅,၇၄၀ ခုု၊ မြဲ႐ုုဝံနထ္မ္ားေ္ါင္ား ၂၀,၀၀၀ ၊ မြဲေ္ားမႈဆုုိင္ရမ 

လက္္ြဲပ္မအုု္ ္၂၄,၀၀၀ အုု္္၊ တဆံိ္တ္ံုုား ၂၁,၆၄၆ ခုု၊ ဖ က္မရသည့္မငဘ္ူား ၄,၅၄၄ ဘူား၊ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ား္ုုိ္တမ 

၃,၈၉၀ ရပကတ္ုုိ႔ကုုိ ေ္ားအ္္ခြဲ့ၿ္ာီး၊ မြဲ႐ုုံ ၂,၀၀၀ အတပက ္ မြဲလကမ္တွ ္ ၂,၄၇၂,၆၀၀ ခုုကုုိ ျ္င္ဆင္ေ္ားခြဲသ့ည္။ 

တရမားဝင္ျဖ္္၍ ္မရင္ားေ္ားသပင္ားထမားသည့္ မြဲဆာႏၵရွင္အေရအတပက္မမွ ၂,၀၃၂,၅၃၆ ္ီားထက္္ ုုိ္ါသည္။52 

၂၀၁၇ ဧျ္လီ ၁ ရကေ္န႔ ေရပားေကမက္္ပြဲမတိငု္မာွီႏ္္္တ္အတပင္ားတပင္ ေယဘုယု ေကမင္ားမပန္ေသမ ျ္ငဆ္င္မႈမ မား 

ျ္ၢိဳလု္ထ္မားျခင္ားမ မားအတပက ္ ANFREL သည္ ျ္ည္ေထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွငက္ုုိ ေ္မင့္ၾကည့္ေလ႔လမခြဲ ့

သည္။ ျ္ည္နယ/္တိုငာ္းေဒသႀကီား ၈ ခု္လံုားတပင ္ေရပားေကမက္္ပြဲ၌ အသံုားျ္ၢိဳရမည္႔ ္ ၥ္ည္ားမ မားသည ္အခိ န္မလီုုံၿခၢိဳံ္ပမ 

ေရမကလ္မခြဲသ့ညဟ္ ု ဆိာုိုႏင္္ါသည္။ မြဲရံအုေရအတပကမ္ မားနည္ား္ါားမႈာွႏင့္ ေ၀ားလံေခါင္သေီသမေဒသမ မားတပင ္

ေရပားေကမက္္ပြဲမက င္ား္ျခင္ားေၾကမင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲ ၥ္ည္ားမ မားကိသုယယ္ူ္ ို႔ေဆမငမ္ႈျ္ၢိဳလု္ ္ရမတပင ္ ၂၀၁၅ ာႏွင့္ 

ာႏႈိင္ားယွ္္္ါက UEC အတပက ္ သိသသိမသမလပယက္မူႈရိွေၾကမငာ္း ေတပ႔ရသည္။ သို႔ေသမ္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလ႔လမ 

သူမ မား၏ မတွ္ခ က္အရ မပန္ျ္ည္နယသ္ို႔႔ ္ ၥ္ည္ားမ မားအမား ေလွျဖင့္္ို႔ျခင္ား၊ ရွမ္ားျ္ည္နယ္၏ အခ ိၢိဳ႕အ္ိတ္အ 

္ိုုင္ားမ မားတပင ္ ေကမင္ားမပနေ္သမ လမ္ား္န္ားဆကသ္ပယေ္ရားကပနရ္ကမ္ မားမရိွျခင္ား္ေသမ ္ိန္ေခၚမႈအခ ိၢိဳ႕ရိွေနေသား 

ေၾကမင္ားေတပ႔ရသည္။ 

၂၀၁၅ တပင ္ ေနမကထ္္္အဓိကက သည့္ ကိ္ ၥရ္္မွမ မြဲလက္မတွ္၏ အရညအ္ေသပားျဖ္သ္ည။္ ANFREL သည္ 

မျ္ည့္္ံုေသမ သို႔မဟတု ္္ံုာႏွိ္္အရည္အေသပားညံဖ င္ားေသမ မြဲလက္မတွ္္မအု္္မ မား (ျဖ္သ္င့္သည့္ မြဲလကမ္တွ ္၅၀ 

ေအမကသ္မရွသိင္႔) ာွႏင့္္တ္သကေ္သမ အ္ီရငခ္ံ္မမ မားကို ေတပ႔ရိွခြဲ့သည။္ သို႔ရမတပင ္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲတပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ ၥ္ည္ားမ မား၏ အရည္အေသပား သို႔မဟတု ္ မြဲလကမ္ွတ္္ မအု္မ္ မားတပင ္ မြဲလကမ္ွတ္ 

ေလ မ႔ျခင္ားမ မားာွႏင့္္တသ္ကသ္ည့္ အ္ီရင္ခမံႈမ မား မရိွခြဲ႔သညက္ို ေတပ႔ရသည။္ ထုိကြဲ့သို႔ေသမ တိုားတကလ္မမႈကိ ု

အသိအမတွ္ျ္ၢိဳသင့္ျ္ီား ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲတပငလ္ညာ္း တညူီေသမ အရည္အေသပားထိန္ားခ ၢိဳ္္မႈကို 

ျ္ၢိဳလု္္ာုိႏင္မညဟ္ု ေမွ မ္လင့္သည။္ 

UEC သည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔တပင္ ေ္ားၿ္ီားျဖ္္သည္႔ ၾကိၢိဳတငမ္ြဲမ မားအမား ကိငုတ္ပယ္မႈမ မားာွႏင့္္္လ္ ္္ား၍ ္ပင့္လင္ား 

ျမင္သမမႈရိွမႈအေ္ၚ အသိအမတွ္ျ္ၢိဳသင့္သည္။ ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔တပင ္ မြဲရံုျ္င္္၌ ျ္သထမားေသမ မြဲဆာႏၵနယ္အ 

တပင္ားမ ွ ၾကိၢိဳတင္မြဲေ္ားသူ္ မရင္ား ္ံု္ံ - ၁၃ ကို ျမငေ္တပ႔ရျခင္ားအတပက ္ထ္မ္၍ံ ေက န္္အမားရမသိည။္ လက္္ြဲပ 

္မအုု္တ္ပင ္ ညႊန္ၾကမားထမားသည့္အတုုိင္ား ၾကိၢိဳတငဆ္ာႏၵမြဲထည္႔ထမားသည္႔ ္ံုားမ မားကို ေသခ မ္ပမ ႀကိၢိဳားျဖင္႔္ည္ား၍ 
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္ိတထ္မားကမ မြဲရံုအတပင္ား ျမငသ္မေသမေနရမတပင ္ ထိန္ားသိမ္ားထမားခြဲသ့ည။္53 ထိသုို႔တသမတတ္ညာ္း ျ္ၢိဳမူျခင္ား 

မ မားသည ္ ၾကိၢိဳတငမ္ြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ားအမားေၾကညမျခင္ားမရိွေသမ၊ ၾကိၢိဳတငမ္ြဲ္မရင္ားမ မားမွမျမင္သမမႈမရိွေသမ သို႔မ 

ဟတု ္မြဲရံုတပင ္ဆာႏၵမြဲ္ံုားမ မားရိွေနေသမ္လည္ား ္ည္ားောွႏမင္ထမားျခင္ားမရိွေသမ ၂၀၁၅ အေထပေထပ ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ 

ာႏႈိင္ားယွ္္္ါက ထငရ္ွမားေသမ ျခမားနမားခ ကတ္္္ခုျဖ္သ္ည္။  

မြဲရံုမ မားတည္ေဆမက္္ံုာွႏင့္ မြဲရံုခပြဲေ၀္ံုမ မား အထူားသျဖင့္ မြဲေ္ားခပင့္ရိွေသမ လူ္ ီားေရမ မားျ္မား္ံုမ မားမွမ ယခင္ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲမ မားာွႏင့္တူညေီသမေၾကမင့္ UEC သည ္မြဲရံုမ မားကိ ု ၿခံဝင္ားတ္ခ္ုတပင ္ထမားရိွကမ မြဲေ္ား္ငတ္မတ္ခ္ု ုအ 

ျဖ္္ျ္ၢိဳလု္ထ္မားခြဲ႔သည။္ မြဲဆာႏၵရွင္နည္ားေသမ ေနရမမ မားတပင ္မြဲရံု္င္တမမ မားမဟတု္္ြဲ မြဲရံုေလားမ မားသမရိွခြဲ႔သည။္ 

 

ANFREL သည္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားာွႏင့္ ္ါတီကိယု္္ မားလယွ္မ မားအတပက ္ အသိအမတွ္ျ္ၢိဳကတမ္ မားေ္ား 

အ္္မႈကိုလုည္ား ေ္မင့္ၾကည့့္ေလလ့မခြဲသ့ည္။ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားသည ္ UEC မ ွ ညႊန္ၾကမားသည္႔ 

ေလွ မကထ္မားမႈနည္ားလမ္ားမ မားအတိုုင္ား ျ္ ၢိဳလုု္္ၿ္ီားေနမက ္ အခ ိန္မီ္ င ္ အသိအမွတ္ျ္ၢိဳကတ္ျ္မားမ မားကို ု ရရိွသည။္ 

ျ္ညတ္ပင္ားေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေသမအဖပြဲ႔မ မားသည ္ UEC အေနျဖင့္ အသိအမတွ္ျ္ၢိဳကတ္ျ္မားမ မားထတုေ္္ားရမတပင္ 

္ိုမိုေျ္မင္ားလပယ္ျ္ငလ္ပယ္ရိွလမမႈကိ ု ခ ီားမပမ္ားခြဲ့ၾကသည။္ ယခငက္ဆိလုွ င ္ UEC သို႔ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူ 

တ္ေ္ယမကခ္ င္ား္၏ီ မူရင္ားလက္မတွ္မ မားာႏွင့္အတ ူ သတမ္တွ္ထမားေသမ္ံု္ံကိ ု ျဖည့္္ပကေ္ရားသမားတင ္ သပင္ားရန ္

လိုအ္သ္ည။္ သို႔ေသမ္ တငသ္ပင္ားရမည့္ အခ ိန္မတိုင္မ ီ တ္ာုိ္ႏင္ငံလံုားအတိငု္ားအတမအမားျဖင့္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလ ့
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လမသူအမားလံုား၏ လကမ္တွ္မ မားကိ ု ္ုေုဆမင္ားရန ္ မလပယက္ူေသမေၾကမင့္ ယခာွုႏ္္တပင ္ မူရင္ားလက္မတွ္မ မားာွႏင့္ 

အတ ူ ္ံု္ံကို ေနမက္မတွငသ္ပင္ားခပင့္ေ္ားျ္ီား အသိအမတွ္ျ္ၢိဳကတ္မ မားကိ ု ထတုေ္္ားခြဲ႔သည္။ မြဲရံုမ မား၏ ္မရင္ားကို ု

ထတု္ျ္န္ျခင္ားအမားလည္ား အေ္ါင္ားလကၡဏမေဆမင္ေသမ မတွ္သမားမႈမ မားရိွခြဲ့သည။္ ANFREL သည္ ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲေန႔မတိုင္ခင ္ မြဲရံုမ မားကိေုလလ့မခြဲ႔ျ္ီား မြဲရံုအမ မား္ုသည ္ ေကမင္ား္ပမျ္င္ဆင္ထမားသညက္ိ ု ေက န္္္ ပမ 

ေတပ႔ခြဲ႔ရသည္။ 

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္္ေရပားေကမက္္ ပြဲျ္ငဆ္ငမ္ႈမ မားျ္ၢိဳလု္ ္ေန္္္အတပင္ား ္ိုုားရိမ္ရမႈအတပက ္ အေရား္ါေသမ နယ္ေျမမမွ 

ရွမ္ားျ္ည္နယ္၏ သီားျခမားကိ ၥ္ရ္္မ မားျဖ္က္မ လုုံၿခၢိဳံေရားအရ ္ိုုားရမိ္ရမႈမ မားေၾကမင့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔မတိုင္ခင ္ မြဲရံု 

မ မားကိ ု ေနရမေျ္မင္ားေရပ႕ခြဲ႔ရျခင္ားျဖ္သ္ည္။ ္ို၍အေသား္တိက္ ေသမ ေဆပားောႏပားမႈမ မားကိ ု အထကတ္ပင ္ ေဖမ္ျ္ခြဲ႔ 

ေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုုငရ္မ ၀န္ားက ငအ္ေျခအေနမ မားအခန္ားတပင ္ဖတရ္ႈာုိႏင္္ါသည္။ ထိမုြဲရံုု္ယဖ္ ကရ္သည္႔ က္ိ္ၥ 

ရ္္မ မားကို ုသငခ္န္ား္မရယူာုုိႏင္လမိ္႔မညဟ္ုု ေမွ မ္လင္႔ၿ္ီား ၂၀၂၀ အတပက ္မြဲရံုေနရမမ မား ေရပားခ ယ္ရမတပင ္အထူားသ 

ျဖင့္ လံုျခံၢိဳေရားျ္ႆနမရိွာႏုိင္ေသမေနရမမ မားတပင ္ ္ိုမိုဂရုုျ္ၢိဳလုု္္ေဆမင္ျခင္ားာွႏင္႔ အ္ီအ္္ေ္ရားဆပြဲျခင္ားမ မား လုု္ ္

ေဆမင္ာုုိႏင္မည္ျဖ္သ္ည္။ အလမားတူျ္သနမမ ိၢိဳားသည ္ ၂၀၂၀ တပငလ္ည္ား ျဖ္္ာိုႏင္ေခ ရိွကမ ္ယ္ဖ က္မႈအေရအ 

တပက္ ေလ မ့ေအမင္ာွႏင္ ့ ္ယဖ္ ကမ္ႈေၾကမင့္ သကေ္ရမက္ာိုႏင္မႈမ မား နည္ား္ါားေအမင္ ျ္ၢိဳလုု္ ္ေ္ားျခင္ားျဖင့္ မြဲဆာႏၵရွင ္

မ မားကိ ုမြဲေ္ားခပင့္မရ္ြဲျဖ္္မည္႔ အေရားမ ွကမကပယ္ာုိႏင္မည္ျဖ္သ္ည္။ 

မြဲ႐ုုဖံပင့္ျခငာ္း  

ANFREL ၏ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသမူ မားမွ ေလလ့မခြဲ့ၾကသည့္ မြဲ႐ုုံ (၁၅) ႐ုုံဖပင္႔လွ္္ျခင္ားအေ္ၚ အေျခခကံမ ေျ္မ 

ဆိုရု္ါက ေနရမအမ မား္ုတုပင ္ မြဲ႐ုုံဖပင္႔လွ္္ျခင္ားကုုိ ္္ေဒ္ည္ားမ ္္ားာွႏင့္အညီ ျ္ ၢိဳလုု္ခ္ြဲသ့ညဟ္ု ု ဆိုုရ္ါမည။္ ျ္ည ္

ေထမင္္ုေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွင္၏ လက္္ြဲပ္မအုု္္အေ္ၚအေျခခံၿ္ီား၊ ေယဘုယု အမားျဖင့္ မြဲ႐ုုံတ္္ခုခု င္ား္တီပင ္အ 

ဖပြဲ႔ဝင ္အနည္ားဆုုံား ၇ ္ီားရွိ္ါသည။္ ထုုိသတူုုိ႔မွမ မြဲ႐ုုံအရမရွိတ္္္ီား၊ ဒုုတယိမြဲ႐ုုအံရမရွတိ္္္ ီား၊ မြဲ္မရင္ားကုုိ ္္္ေဆား 

မည့္သ ူတ္္္ီား၊ မြဲလက္မတွ ္ထုုတေ္္ားမည့္သတူ္္္ ီား၊ မြဲ႐ုုံအေ္မင့္အျဖ္္ေဆမင္ရပက္မည့္သ ူ ၂ ္ီားာွႏင့္ မြဲဆာႏၵရွင္ 

တုုိ႔၏ လကက္ုုိ ဖ က္မရေသမ မင္တုုိ႔ေ္ားမည့္သူတ္္္ီား တိုု႔ျဖ္္သည္။ အကယ္၍ မြဲဆာႏၵရွင္္ာီးေရ ၁၀၀၀ ထက ္

ေက မ္လပန္္ ါက မြဲ္မရင္ား္္္ရနာွ္ႏင့္ မြဲလက္မတွထ္ုတု္ေ္ားရန္အတပက္ ေနမကထ္္လ္တူ္္္ ီားကို ု ခန္႔ထမားာိုုႏင္သည္။ 

ထုုိအဖြဲပ႔ဝင္အမားလုုံားကုုိ ၿမိၢိဳ႕နယ္ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခြဲပမွ ခန္႔ထမား္ါသည။္ မြဲ႐ုုကံုုိ နံနက ္ ၆ နမရတီိတတိပင ္ ဖပင့္မည္ျဖ္္ 

ေသမေၾကမင့္ မြဲ႐ုုံအဖပြဲ႔ဝင္အမားလုုံားသည ္ ေ္မ္ီား္ပမေရမက္ရွေိနရမည္ျဖ္သ္ည္။ မြဲ႐ုုကံိ ု အထုုိင္ခ မႈောွႏားေကပားျခင္ား 

သိုု႔မဟုတု ္ မြဲ႐ုုံဝနထ္မ္ားမ မားအေရမကေ္နမကက္ ျခင္ားတုုိ႔ေၾကမင့္ အခ ိၢိဳ႕မြဲ႐ုုံမ မားမမွ ဖပင့္ခ ိန္ေနမကက္ ေနေၾကမငာ္းကုုိ 

ANFREL က ေတပ႔ရွိခြဲ့ရသည။္ ထုုိ႔ျ္င္ မြဲ႐ုုံဝန္ထမ္ားမ မားအမားလုုံား ္ုုံ္ုုံညညီေီရမက္ရွေိနၿ္ီျဖ္္ေသမ္လည္ား၊ မြဲ႐ုုံမဖပင့္ 

ခငတ္ပင ္္ါတီကုုိယ္္ မားလွယမ္ မား သိုု႔မဟုတု္ ေဒသခံေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသမူ မားကုုိ ေ္မင့္ဆုုိင္ားေနရသည့္ ျဖ္္ရ္္ 

မ မားလည္ားေတပ႔ရ္ါသည။္  

မြဲ႐ုုတံပင ္အမ မားအမားျဖင္ ့PACE ာႏွင့္ EEOPs တုုိ႔မွ ျ္ညတ္ပင္ား ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားာွႏင့္ ္ ါတီကုုိယ္္ မားလွယမ္ မား၊ 

အမ မား္ုုမွမ NLD ာွႏင့္ USDP တုုိ႔မွျဖ္၍္ ္ုုိမုုိေသားငယသ္ည့္္ါတမီ မား သုုိ႔မဟုတု ္ တ္္သီား္ုုဂ လကုုိယ္္မားလယွ ္

ေလမင္ားမ မားရိွေနရမ အမားတက္ဖပယ္ေကမင္ားသည။္ ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္ထက္္မလွ င ္၂၀၁၇ ခုုာွႏ္္၌ ္ါတကီုုိယ္္မားလယွ ္

မ မားာွႏင့္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသမူ မားသည ္ သူတုုိ႔၏တရမားဝင္အသိအမတွ္ျ္ၢိဳကဒ္မ မားကုုိ ဝတဆ္င္ျခင္ား/ ျ္သျခင္ား 



 

ာႏွင့္္္္လ ္္ား၍ ္ည္ားမ ္္ားမ မားာွႏင့္အည ီလိုကု္နမခြဲ့ၾကသည္။ မြဲရံုုမဖပင့္မီေလား၌ မြဲ႐ုုံဝန္ထမ္ားက မြဲ္ံုုားအမား ေလားဖက ္

ေလားတနမ္ ွႀကိၢိဳားျဖင္႔ မ္ည္ားောွႏမင္မ ီမြဲ္ံုုားလပတ္အမား ျ္သခြဲသ့ည။္ ထုုိ႔ေနမက ္္ုုံ္ံ-၁၃ (ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ား သူ္ မရငာ္း) ကုုိ 

ဝနထ္မ္ားက ထုတု္၍က္္ခြဲ႔ၿ္ီား ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားမည့္သူမ မားမရွသိည့္ နယ္ေျမမ ွမြဲ႐ုုံမ မားမွလပြဲၿ္ီား မြဲ႐ုုံတ္္ခုုခ င္ား္ ီအတပင္ား၌ 

ႀကိၢိဳတငမ္ြဲ္ံုုားမ မားကုုိ ျမင္ာိုုႏင္္ါသည။္ မြဲရံုုဖပင့္အၿ္ီား၌ တန္ား္ီားသူမ မားသည ္ ၂၀၁၅ ထက္္ မလွ င ္ အေတမ္ 

အတနန္ည္ား္ါားသပမားၿ္ီား၊ မြဲေ္ားသူ္ီားေရနည္ား္ါားသပမားျခင္ားကုုိ ထငဟ္္္ျခင္ားျဖ္္၍ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပကိုု 

လအူမ မား ္တိ္ဝင္္ မားမႈက ဆင္ားသပမားျခငာ္းကုုိ ေတပ႔ရသည။္  

မြဲေ္ားျခငာ္း  

ANFREL သည ္ာႏုုိင္ငတံကမမွေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသ ူ၁၅ ္ီားာွႏင့္အတ ူၿမိၢိဳ႕နယ ္၂၂ ၿမိၢိဳ႕နယ္္လုုံားတပင ္မြဲ႐ုု ံ၁၆၆ ခုု၌ 

မြဲေ္ားျခင္ားကုုိ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မရန ္္ီမံခြဲသ့ည။္ အေသားအဖြဲပမွမားယပငာ္းမႈအခ ိၢိဳ႕ ရွိေသမ္လည္ား ေယဘုယု အမားျဖင့္ 

မြဲေ္ားျခင္ားကုုိ ေခ မေမပ႔္ပမ ေဆမင္ရပက္ာိုုႏင္ခြဲသ့ည။္ ANFREL ၏ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ြဲပကုုိ ေ္မင့္ၾကည့္ 

ေလလ့မခြဲ့ျခင္ားအေ္ၚ အေျခခံ၍ဆိုုရလွ င္ မြဲေ္ားျခင္ားလုု္ ္ငန္ား္္တ္ပင ္အဓကိ္ိုုားရိမ္ရေသမ နယ္္ ယ္ႀကီား ၃ ခု ုရွိ္ါ 

သည္။ ၎တိုု႔မွမ (၁) မြဲ႐ုုံအရမရွိမ မားာႏွင့္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားအတပင္ားတပင ္ မြဲဆာႏၵရငွ္္ညမေ္ားာွႏင့္ သငတ္န္ားမ မား မရိွ 

ေသမေၾကမင့္ မြဲေ္ားျခင္ားလုု္ထ္ုုံားလု္္နည္ားမ မားကုုိ အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတပင ္ တသမတတ္ည္ားမရွိျခင္ား၊ (၂) 

တန္ား္ီေနေသမ လူမ မားာွႏင့္ အတပင္ားရွ ိလူ္ုလုူေဝားကုုိ ေကမင္ားမပန္္ပမ ္ီမမံထမားာႏိုုင္ေသမေၾကမင့္ ျ္ည့္က ္္ေနၿ္ီား 

ဖ႐ုုိဖရြဲျဖ္္ေနသည့္ မြဲ႐ုုံမ မား၊ (၃) မြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ားတပင ္မ္ါဝငေ္သမေၾကမင့္ မြဲေ္ားရန ္သတမ္တွ္ခ က ္ျ္ည္႔မီေသမ္ 

လည္ား မြဲေ္ားရန္ ျငငာ္း္ယ္ခရံျခင္ား တိုု႔ျဖ္္သည္။   

ယင္ားကိ ၥ္ရ္မ္ မားာွႏင့္္္လ္ ္္ား၍ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပတပင ္ တုုိားတက္မႈရိွခြဲ႔သည္ကို ု ANFREL က 

ေတပ႔ရွိခြဲ့ရသည။္ မြဲ႐ုုံဝနထ္မ္ားအမ မား္ုုမမွ ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ြဲပတပင္ ေဆမင္ရပက္ခြဲ့ဖူားသည့္ အေတပ႔အႀကၢံိဳရွိခြဲ့ 

ေသမေၾကမင့္ ၂၀၁၇ ၌ ္ုုိမုုိလုု္ေ္ဆမင္ာိုုႏင္္ပမ္ားရွကိမ၊ ယုုံၾကည္မႈလည္ား ္ုုိရွိလမခြဲ့္ ါသည။္ သိုု႔ရမတပင ္ မြဲေ္ားျခင္ား 

လုု္ထ္ုုံားလုု္န္ည္ားမ မားမွမ မြဲေ္ားမည့္သမူ မားအတပက ္ ႐ႈ္္ေထပားေနသည့္အတပက ္ ၎တိုု႔ကုုိ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ား 

သငတ္န္ားမ မား လုုလံုုေံလမကေ္လမက ္မျ္ၢိဳလုု္ေ္္ားခြဲ့ေၾကမင္ား ေတပ႔ရွိရသည့္ ျဖ္ရ္္္အခ ိၢိဳ႕လည္ား ရွိေနဆြဲျဖ္သ္ည္။ 

ထုုိျဖ္္ရ္္မ ိၢိဳားတပင ္ ္ါတကီုုိယ္္မားလယွမ္ မားသည ္ မြဲ႐ုုံတပင္မြဲဆာႏၵရွငမ္ မားအမား ကညူီရန ္ ႀကိၢိဳား္မ္ားခြဲ့ၾကသည။္ ျ္ည္ 

ေထမင္္ုေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွင္မ ွ ေ္ားထမားသည့္ မြဲဆာႏၵရွင္္ ညမေ္ား ္ုုိ္တမမ မားသည ္မြဲ႐ုုံအနီားတပင ္က္ထ္မား 

ေသမ္လည္ား၊ ထုုိတ္္ခုတုည္ားျဖင္႔ မြဲေ္ားမည့္သူမ မားကုုိ မညသ္ိုု႔မြဲေ္ားရမညက္ို ု္ညမေ္ားရမတပင ္ထိေရမကမ္ႈမရွိေ္။ 

္ုုိ္တမမ မားကုုိ မဖတတ္တသ္ည့္ ျ္ညသ္ူမ မား္ပမရွိေနျခင္ား၊ ္မမတတေ္ျမမက္ၾကသည့္ အေၾကမင္ားျ္ခ က္မ မား 

ရွိေနျခင္ား သိုု႔မဟုုတ ္ ္ုုိ္တမမ မားကုုိ ျမန္မမဘမသမ္ကမားျဖင့္ ေရားသမားထမား၍ အခ ိၢိဳ႕အေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ 

တုုိင္ားရင္ားသမားဘမသမ္ကမားကုုိသမ ဖတ္႐ႈတတ္ျခင္ားတုုိ႔သည္  ျ္ႆနမကို ု္ုုိမုုိဆုုိားေ္ခြဲသ့ည။္ ျမနမ္မဘမသမျဖင့္ 

ေရားသမားထမားသည့္ မြဲ႐ုုံတပင္ားရွ ိဆုုိင္ားဘုတု ္(ဝငေ္္ါက္၊ ထပက္ေ္ါက၊္ မြဲ္ံုုား ္သည္အမားျဖင့္) တုုိ႔ာႏွင့္္္္လ ္္ား၍လည္ား 

္ိန္ေခၚမႈမွမအတတူူ္င္ ျဖ္သ္ည္။  

မြဲဆာႏၵရွင္အေရအတပက္နည္ား္ါားသပမားေသမေၾကမင့္ ANFREL အေနျဖင့္ လမူ မားျ္ည့္သိ္က္ ္ေ္နသည့္ မြဲ႐ုုံမ မားကုုိ 

မေတပ႔ရွိခြဲ့ရေ္။ သုုိ႔ရမတပင ္ မြဲ႐ုုံအရမရွမိ မား လုု္္ေဆမငထ္မားသည့္ မြဲရံုု္ီ္္္မႈတိုု႔ကလည္ား အေထမက္အကူျဖ္ခ္ြဲ့ 



 

သည္။ မြဲေ္ားျခင္ားလုု္ထ္ုုံားလုု္န္ည္ားမ မားကုုိ အေကမင္အထညေ္ဖမ္ရမတပင ္ မတညူီမႈကုုိ မြဲ႐ုုံအနည္ားငယ္တပင္ 

ေတပ႔ရွိခြဲ့ရၿ္ာီး၊ ထုုိမြဲ႐ုုံမ မားတပင ္မြဲလက္မတွ္အခ ိၢိဳ႕ကုုိ ေနမက္ေက မဘက၌္ တဆံိ္ ္တုုံုုားထုုျခင္ား၊ အခ ိၢိဳ႕ေသမ မြဲ႐ုုံအရမ 

ရိွမ မားသည ္ မြဲေ္ားမည့္သတူုုိ႔အမား မြဲ္မရင္ား္မအုု္တ္ပင ္ ၎တုုိ႔၏အမည္၌ လက္မတွ္မထုုိားခုုိင္ားျခင္ားတိုု႔ကုုိ ေတပ႔ခြဲ့ရ 

သည္။ မြဲ႐ုုံအခ ိၢိဳ႕တပင ္မြဲေ္ားျခင္ားျဖ္္္္မ္မွ ္ ိုုမုုိောွႏားေကပားေနခြဲ့ၿ္ီား၊ ရလဒ္အေနျဖင့္ ထုုိမြဲ႐ုုံမ မား၏ျ္င္္တပင ္္ ုုိမိုုရညွ္လ မား 

သည့္ လူတန္ားရညွ္ႀကီားကုုိ ျဖ္္ေ္ၚေ္ခြဲသ့ည္။  

မြဲဆာႏၵရွင္သကေ္သခလံကမ္တွ္ကို ု အသုုံားျ္ၢိဳျခင္ားသည ္ မြဲ႐ုုံအရမရွိမ မားကုုိ မြဲ္မရင္ားတပင ္ မြဲဆာႏၵရွင္၏ အမည္အမား 
္ုုိမုုိလ င္ျမန္္ ပမရွမေဖပရမ၌ အကူအညီျဖ္္ေ္ခြဲ့ၿ္ီား၊ တန္ား္ရီသည္႔ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား အခ ိနက္ုုနသ္ကသ္မ သပမားေသမ 
ေၾကမင့္ တန္ား္ရီသည္႔ လုုိင္ားကို ု တုုိသပမားေ္ခြဲသ့ည။္ ANFREL သည ္ ယင္ားမြဲဆာႏၵရွငသ္က္ေသခ ံ လကမ္ွတက္ုုိ 
အသုုံားျ္ၢိဳျခင္ားအမား ေထမက္ခံ္ ါသည။္ ထိုလုကမ္တွသ္ည ္ မြဲေ္ားရနလ္ုုိအ္္ခ က္ျဖ္သ္ညသ္မမက မြဲေ္ားျခင္ားလုု္ ္
ငန္ား္္္ကုုိ ္ုုိမုုိေခ မေမပ႔္ပမေဆမင္ရပကာိုု္ႏင္ေရား ကညူီသည့္နည္ားတ္္ခုုအျဖ္္လည္ား ျမင္မသိည္။  

၂၀၁၇ ခုုာႏွ္တ္ပင္ ျ္ည္ေထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွငသ္ည ္ မြဲ္မရင္ားတပင ္ မ္ါဝငသ္ည့္ မြဲဆာႏၵရွငမ္ မား မြဲ႐ုုသံိုု႔ 

ေရမက္ရွလိမ္ါက ကုုိင္တပယ္ေျဖရွင္ားရန ္္ုုိမုုိျ္င္ဆငထ္မားခြဲ့္ါသည။္ လက္ထြဲရွ ိမြဲ္မရင္ားကုု ိ ျ္င္ဆင၊္ ျဖည့္္ပကရ္န္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲမတိုုင္မ ီအေရား္ါသည့္ အမားထုတု္မႈအျ္င္၊ ျ္ည္ေထမင္္ုေုရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရငွ္သည္ ေရပားေကမက ္

္ပြဲပေန႔တပင ္မြဲ္မရင္ားျ္ငဆ္င္ျခင္ားကုုိ အဆင္ေျ္ေခ မေမပ႔ေ္ရန္အတပက ္္ုုံ္ ံ- ၁၂ ကုုိ ထုတု္ေ္ားခြဲသ့ည။္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား 

အေနျဖင့္ သကဆ္ိုုင္ရမလႊတ္ေတမ္မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ား ေနထုုိင္ေနသည့္ ာႏုုိင္ငသံမားမ မားျဖ္္ေၾကမင္ား အခ က္အလက ္

အေထမက္အထမားမ မား ျ္သာိုုႏင္္ါက ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ မြဲေ္ားာိုုႏင္မည ္ျဖ္သ္ည။္ ထုုိအမားထုတု္ႀကိၢိဳား ္မ္ားမႈမ မားေၾကမင့္ 

ျငင္ား္ယ္ခရံသည့္ သုုိ႔မဟုတု ္မြဲ္မရင္ားတပငမ္္ါဝင္သည့္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မား၏ ျ္ႆနမသည ္သိသမ္ပမ ေလ မက့ သပမား 

သည္႔အတပက ္UEC ၏ အမားထုတု္မႈကို ုအသိအမတွ္ျ္ၢိဳရန ္လိုုအ္သ္ည္။   

မြဲေ္ားသည့္ေန႔တပင ္ ႐ႈေထမင့္အမားလုုံားအမား ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသမူ မားကုုိ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မရန ္ ဖပင့္ေ္ားထမား 

ျခင္ားာွႏင့္ ္ါတီကုုိယ္္ မားလယွမ္ မားက မ က္ျမငသ္က္ေသအျဖ္ ္ ၾကည့္႐ႈခပင့္ေ္ားထမားျခင္ားကုုိ ေတပ႔ရသည္။ ထုုိသုုိ႔ 

ဝင္ေရမက္ခပင့္ရရွမိႈက ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔၏ ္ပင့္လင္ားျမင္သမမႈကုုိ အေတမ္္င ္ အေထမက္အကူျ္ၢိဳခြဲ့္ ါသည။္ ဝင ္

ေရမက္ခပင့္ရရွိရန္ ျ္ႆနမရွေိနသည့္ေနရမမ မားတပင ္သငတ္န္ားမ မားမရွိျခင္ား၊ မရငွ္ားလင္ားသည့္ ္္ေဒ္ည္ားမ ္္ားမ မား၊ 

ေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခြဲပအဆင့္မ မားအၾကမား လပြဲမွမားသည့္ဆကသ္ပယေ္ရားတုုိ႔ေၾကမင့္ အမ မားအမားျဖင့္ အေသား္မား မူမမနွ္မႈ 

မ မားရွိခြဲသ့ည္။  

ရနက္ုုနတ္ပင ္ အေသား္မားအျဖ္္အ္ ကေ္လားမ မားမတွ္္္ ါား မြဲေ္ားေန္္တ္ပင ္ အဓိကျဖ္္ရ္မ္ မား တင္ျ္လမျခင္ားမ ိၢိဳား 

မရွိ္ါ။ ဒဂုုံၿမိၢိဳ႕သ္္အေရွ႕္ုုိင္ားၿမိၢိဳ႕နယ္ာွႏင့္ လႈိငသ္မယမၿမိၢိဳ႕နယတ္ုုိ႔တပငေ္နထုုိင္သအူခ ိၢိဳ႕မွ အျခမားသမူ မားက ကုုိယ္္မား 

လမေရမက္မြဲေ္ားသည္႔ ျဖ္္ရ္္အခ ိၢိဳ႕သမရွိခြဲသ့ည္။ သတင္ားာွႏင့္ အပန္လုုိင္ားမီဒယီမတိုု႔အေ္ၚ အေျခခံ္ါက ေက မက္ 

တံခါားၿမိၢိဳ႕နယ္တပငလ္ည္ား အလမားတကူိ ၥ္ရ္္မ ိၢိဳားျဖ္္္ပမားခြဲသ့ည္။ ျဖ္္ရ္မ္ွမ ္ြဲခူားတုုိင္ား၊ အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ မြဲဆာႏၵ 

နယ္အမတွ ္၄ ၏ ေနရမအတပက ္မြဲေ္ားရမတပင ္မြဲဆာႏၵရွင္ာွႏ္္္ီားကုုိယ္္ မား လမေရမက္၍ မြဲေ္ားခြဲသ့ည့္အတပက ္ရြဲမွ 



 

တရမား္ပြဲဆုုိခြဲ့သည္႔ျဖ္္ရ္္ျဖ္သ္ည။္54 ရွမ္ားျ္ညန္ယေ္တမင္္ ုုိင္ားာႏွင့္ ရခုုိင္ျ္ညန္ယက္ြဲ့သုုိ႔ လုုံၿခၢိဳံေရား္ိုုားရမိ္ရသည့္ 

နယေ္ျမမ မားာွႏင့္္္္လ ္္ား၍ ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔တပင ္မြဲေ္ားျခင္ားမွမ ေခ မေမပ႔ၿ္ီား၊ အောႏွမင့္အယကွ္မရွခိြဲ့ေ္။  

မြဲရံုု္တိျ္ခငာ္း၊ မြဲေရတပကျ္ခငာ္းာွႏင့္ ဇယမားတပင ္ေရားသပငာ္းျခငာ္း  

ANFREL သည ္ မြဲ႐ု ံ ၁၃ ႐ုုံတပင ္ မြဲရံုု္ိတ္ျခင္ားလုု္္ငန္ား္္္ကုုိ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မခြဲ့ၿ္ီား၊ ္တိ္ခ ိနတ္ပင ္ မြဲေ္ားရန္ 

တန္ား္ီေနသမူ မားကို ု မြဲေ္ားခပင္႔ျ္ၢိဳသည္မ ွ လပြဲ၍ မြဲ႐ုုံအမ မား္ုုမွမ ညေန ၄ နမရတီပင ္ ္တိ္ခြဲသ့ည္။55 မြဲ႐ုုံအခ ိၢိဳ႕တပင ္

မြဲဆာႏၵရွင္အနည္ားငယ ္ မြဲမေ္ားရေသားသည့္တုုိင္ေအမင ္ မြဲေ္ားရမည့္သူအမားလုုံား မြဲေ္ားၿ္ီား္ါၿ္ီဟုု ေၾကညမ၍ မြဲ႐ုုံအ 

ရမရွိမ မားက မြဲ႐ုုမံ မားကုုိ ေ္မ္ီား္ပမ္တိ္ခြဲ့ၾကသညက္ို ု ေ္မင္႔ၾကည္႔ေလ႔လမသမူ မားက ေတပ႕ရိွရသည္။ မြဲဆာႏၵရွင္အမား 

လံုုားမြဲေ္ားၿ္ီား္ါက ယင္ားကြဲသ့ိုု႔ေ္မ္ီား္ပမ ္ိတသ္ိမ္ားျခင္ားမ ိၢိဳားကုုိ ခပင့္ျ္ၢိဳထမားသည။္ မြဲ႐ုုံအရမရွိမ မား/အဖြဲပ႔ဝင္မ မားက ရွင္ား 

ျ္သည္မွမ မြဲမေ္ားရေသားသည့္ က နရ္ွေိသမ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားသည ္ ထုုိအခ ိန္တပင္ အနီားအနမား၌ မရွိခြဲ့ၾကသည့္အ 

တပက္ျဖ္သ္ညဟ္ု ု ဆိုသုည္။ ထိုကုိ ၥ္ရ္္ာွႏင္႔္တသ္က္၍ တိုုင္ၾကမားလမမႈမ မားမရွိေသားေသမ္လည္ား ျ္ညေ္ထမင္္ု ု

ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင္အေနျဖင့္ မြဲ႐ုုအံရမရွိမ မားကို ု ္ည္ားမ ္္ားမ မားာွႏင့္အည ီ လုု္ ္ေဆမငရ္န ္ ္ုုိမုုိတင္ားက ္္္ပမ 

တုုိက္တပန္ားသင့္သည္။  

မြဲေရတပက္ျခင္ားလုု္ ္ငန္ား္္မ္္တငမ္ ီ မြဲေ္ားျခင္ားၿ္ီားဆုုံားသပမားသည္ာွႏင့္တၿ္ိၢိဳင္နက ္ ျ္ၢိဳလုု္ ္ရနလ္ုုိအ္္သည့္ အဆင့္ 

မ မား္ပမရွသိည္။ လက္္ြဲပ္မအုု္ထ္ြဲတပင ္ ရွင္ားျ္ထမားသည့္အတုုိင္ား ္ိုုေနသည့္ မြဲလက္မတွ္မ မားကုုိ မြဲ႐ုုံအရမရွတိုုိ႔က 

္ယဖ္ က္္ ္္ရမည္ျဖ္္ၿ္ီား၊ အသုုံားျ္ၢိဳထမားသည့္ မြဲလက္မတွ္မ မားာွႏင္႔ အသုုံားမျ္ၢိဳရေသားသည့္ မြဲလက္မတွ္မ မားကုုိ ေရ 

တပက္၍ ျ္နလ္ည္္ုု္ ညာ္းထမားရ္ါမည။္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မား၏ အေတပ႔အႀကၢံိဳတုုိ႔အေ္ၚ အေျခခံ၍ ဆိုုရ္ါက 

မြဲ႐ုုတံ္္႐ုုာွံႏင့္ တ္႐္ုုံမွမ ထုုိအဆင့္မ မားကုုိ ္န္တ္က အေကမင္အထည္ေဖမ္ထမားျခင္ား မရွိ္ါ။ အခ ိၢိဳ႕မြဲ႐ုုံမ မား တပင္ 

ဤေဖမ္ျ္ထမားသည့္ အေရားႀကီားေသမ အဆင့္မ မားကုုိ မေဆမငရ္ပကရ္ေသားမ ီမြဲမ မားကုုိ္တင္ ေရတပက္ၾကသညက္ိုု 

ေတပ႕ရသည္။  

မြဲရံုု္ိတ္ျခငာ္းအတပက္ ေနမကတ္ဆင့္မွမ အမွနတ္ကယ ္ မြဲေရတပက္ျခင္ားျဖ္္ၿ္ီား ထုုိအဆင့္တပင ္ မြဲေရတပက္ျခင္ား၊ မြဲ 

မ မားကိုု ေ္ါင္ားျခင္ားာွႏင္႔ ဇယမားတပင ္ ေရားသပင္ားျခင္ားလုု္္ငန္ား္္္မွ ေနမကဆ္ုုံားရလဒ္ကိုု ေၾကညမျခင္ားအထ ိအမားလုုံား္ါ 

ဝငသ္ည။္ မြဲေရတပက္ျခင္ားာွႏင့္ ဇယမားတပင္ ေရားသပင္ားျခင္ားလုု္ ္ငန္ား္္မ္ မားသည ္ ာႏုုိင္ငတံ္ာိုု္ႏင္ငံာွႏင့္ တ္္ာိုုႏင္ငမံွမ အ 

ေသား္ိတအ္မားျဖင့္ ကြဲပျ္မားျခမားနမားေသမ္လည္ား၊ တကိ မႈ၊ ႐ုုိားသမားမႈာွႏင့္ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈတုုိ႔မွမ လုု္္ငန္ား္္က္ုုိ 

လမ္ားညႊနေ္္ားသည့္ အမားလံုုားာွႏင္႔ဆိုုငေ္သမ မူမ မား္င္ျဖ္သ္ည္။56  

မြဲရံုုဖပင့္လွ္္ျခင္ား၊ မြဲေ္ားျခင္ားလုု္င္န္ား္္ ္ တိုု႔ျဖင္႔ာႏႈိင္ားယွ္ ္္ါက မြဲေရတပက္ျခငာ္းလုု္င္န္ား္္သ္ည ္ ္ုုိမုိျ္ႆနမေ္ား 

ာႏိုုင္ၿ္ီား ျ္ညေ္ထမင္္ုေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွင္အေနျဖင့္ ္ုုိမုုိအမ႐ုုံထမားရနလ္ုုိအ္္သည္။ မြဲေရတပက္ျခင္ားရလဒက္ုုိ လ ူ

၁၂ ္ီား (မြဲ႐ုုံအဖြဲပ႔ဝင ္ - ၄ ္ီား၊ ္ါတီကုုိယ္္ မားလယွ ္ - ၄ ္ီားာွႏင့္ မ က္ျမင္သကေ္သအျဖ္္ ျ္ည္သ ူ - ၄ ္ီား) မ ွလက ္

မွတမ္ေရားထုုိားမ ီ ္ုုံ္ ံ - ၁၆ (္ုုေ္ါင္ားထမားေသမ္ံုု္ံ) တပင္ ျဖည္႔သပင္ားကမ မြဲ႐ုုံျ္င္္တပင္ ျ္သထမားသင့္္ါသည။္ 

                                                           
54 http://elevenmyanmar.com/politics/8610 

55 Ibid 81 
56 Ibid 79 
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ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားအေနျဖင့္ တုုိားတက္ရနလ္ုုိအ္္သည့္ နယ္္ယမ္ မား သိုု႔မဟုုတ ္ ္ုုံသ႑မန္မမနွ္မႈ အ 

နည္ားငယက္ုုိ ေတပ႔ခြဲ့ရသည။္ ထိုုအထြဲတပင ္ ႀကိၢိဳတင္မြဲမ မားကုုိ ္ထမဆုုံားႀကိၢိဳတင္ေရတပက္ရမည့္အ္မား ေနမကဆ္ုုံားမွ 

ေရတပကသ္ည့္ျဖ္္ရ္၊္ ရလဒ္မ မားကုုိ ္ုုံ္ ံ- ၁၆ တပင ္မျဖည္႔သပင္ားရေသားမ ီ္ုုံ္ံ - ၁၆ အမား လက္မတွေ္ရားထုုိားထမားျခင္ား၊ 

မြဲ႐ုုံအခ ိၢိဳ႕တပင ္ ရလဒ္္ုုံ္ ံအမနွ္မ မားကုုိ ျ္သမထမားျခင္ားာွႏင့္ မြဲမ မား္တင္မေရတပကရ္ေသားခငတ္ပင ္ အသုုံားမျ္ၢိဳရေသား 

သည့္ မြဲလကမ္ွတတ္ုုိ႔ကို ု ျ္နလ္ည္မ္ုု္ည္ားထမားျခင္ားမ မား္င္ျဖ္္သည။္ ကေံကမင္ားသညမ္ွမ မေကမင္ားေသမ 

ရညရ္ပယခ္ က္ျဖင့္ ျ္ၢိဳလုု္္သည့္ လကၡဏမမရွိျခင္ား၊ သိသမထင္ရွမားသည့္ ျဖ္္ရ္္မ မားမရွိျခင္ားာွႏင့္ တိုငု္ၾကမား မႈမ မားကုုိ 

တင္ျ္လမမႈမ ိၢိဳားမရွိျခင္ားတုုိ႔ျဖ္သ္ည္။ သိုု႔တိုုငေ္အမင ္ ာႏုုိင္ငတံဝမွ္ားလုုံားရွ ိ မြဲ႐ုုံအမားလုုံားတပင ္ မြဲေရတပက္ျခင္ား အတပက ္

္ည္ားမ ္္ားမ မားကို ု တသမတတ္ည္ား လုုိက္နမရနမ္ွမလည္ား အေရားႀကီားေနဆြဲျဖ္သ္ည္။ အနမဂတတ္ပင ္ မြဲ႐ုုံအရမရွ ိ

မ မားအတပက ္ သငတ္န္ားမ မားျ္ၢိဳလုု္သ္ည့္အခါတပင ္ လုု္င္န္ား္္္၏ ဤအဆင့္သည္ ျ္ညေ္ထမင္္ုေုရပား ေကမက္္ြဲပ 

ေကမ္မရငွ္မ ွ္ီား္မားေ္ားလုု္ေ္ဆမင္ရမည့္ အရမတ္္ခုုျဖ္္သည။္  

၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ြဲပာႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ြဲပၾကမားတပင ္အေရား္ါသည့္ ေျ္မင္ားလြဲမႈတ္္ခုမုွမ ခိုုငလ္ံုုမြဲ 

ာႏွင့္ ္ယ္မြဲတုုိ႔အတပက ္သတ္မတွ္ခ က္မ မား္င္ျဖ္သ္ည။္ ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္တပင ္မြဲဆာႏၵရွငက္ မြဲလကမ္ွတေ္္ၚတပင ္တ္္ 

ႀကိမထ္က္မက တဆံိ္္ာိွႏ္္မိ္ ါက ယင္ားမြဲမွမ ္ယမ္ြဲျဖ္သ္ည္။ ္ယ္မြဲအတပက ္ထိုသုိုု႔ေသမ တင္ားၾက္သ္ည္႔ သတ္ 

မွတခ္ ကမ္ မားေၾကမင္႔ ္ယ္မြဲမ မား္ပမ ထပက္ေ္ၚလမာုုိႏငသ္ည္ကို ုမညသ္ူမဆို ုခန္႔မွန္ားၾကည္႔ာႏိုုငသ္ည္။   ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္ 

က ထင္ျမငခ္ ကေ္္ားျခင္ားမ မားအေ္ၚ အေျခခံ၍ ဆိုရု္ါက ျ္ညေ္ထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရငွ္သည ္္ည္ားမ ္္ားကုုိ 

ေျ္မင္ားလြဲခြဲ့ၿ္ီား  ယခုုအခ ိနတ္ပင ္တဆံိ္ ္တုုံားတ္္ႀကိမမ္က ထုထုမားသည့္ မြဲလက္မတွ္မ မားကိုလုည္ား ခိုုငလ္ံုုမြဲအျဖ္္ 

ထည့္သပင္ားေရတပကခ္ြဲသ့ည။္ ယင္ားသုုိ႔ ႀကိမဖ္န္မ မား္ပမတံဆိ္ ထ္ုုျခင္ားသည ္ မြဲဆာႏၵရွငက္ သူ၏ ရည္ရပယ္ခ ကက္ိုု 

ရွင္ားရငွ္ားလင္ားလင္ားျ္လိုု၍ဟု ု မတွယ္ူ၍ျဖ္္သည။္57 ထုုိ္ည္ားမ ္္ားကုုိ ေလ မခ့ ေ္ားလုုိက္ျခင္ားေၾကမင့္ ၂၀၁၅ 

ေရပားေကမက္္ြဲပာွႏင့္ာႏႈိင္ားယွ္္္ါက ္ယမ္ြဲအေရအတပက ္ ရမခုုိင္ာႏႈန္ားမွမ ္ုုိုမုုိနည္ား္ါားသပမားသည။္ IFES ၏ ္ဏမမအ 

ခ က္အလက္ေကမကယ္ူမႈအရ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ြဲပတပင ္ မြဲ ၅.၃၈ ရမခုုိင္ာႏႈန္ားမွမ ္ယ္မြဲမ မားျဖ္သ္ပမား 

ခြဲ့ၿ္ီား ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပတပင ္ ္ယ္မြဲအေရအတပက္မမွ ထက္ဝက္မွ  ေလ မ့သပမားခြဲသ့ည။္58 က န္ရွိေန 

သည့္ ္ယ္မြဲအမ မား္ုုမွမ တဆံိ္တ္ုုံားကုုိ မွနက္န္္ပမ မထုုသည့္အတပက္ေၾကမင့္ျဖ္္သည။္ ယင္ားမွမ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမ 

ေ္ားျခင္ားမ မားမရွခိြဲ့ေသမေၾကမင့္ျဖ္သ္ည။္ ရွမ္ားျ္ည္နယ္အတပင္ားရွိ ေက ားသီားၿမိၢိဳ႕ ာွႏင့္ မုုိင္ားရွွဴားၿမိၢိဳ႕မ မားတပင ္ ္ယ္မြဲအ 

မ မားဆုုံားအဆင့္ျဖ္္ၿ္ီား ၁၀% ေက မ္သည္။ အ့ံၾသ္ရမမဟုတုသ္ည္မွမ ထုုိေဒသမ မားတပင ္၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္၌ လုုံၿခၢိဳံေရား 

အရ ္ိုုားရိမရ္မႈမ မားေၾကမင့္ အေထပေထပေရပားေကမက္္ြဲပမျ္ၢိဳလုု္ခ္ြဲ့ရ၍ျဖ္သ္ည။္ ယင္ားေဒသမ မားတပင ္္ုု္ုုေ္ါင္ား ္ယမ္ြဲ 

အေရအတပက္မ မားေနရျခင္ားမွမ မြဲဆာႏၵရငွ္္ညမေ္ားလုု္ ္ငန္ားမ မား ္ုုိမုုိလုုိအ္္ေနျခင္ားာွႏင့္ မြဲေ္ားျခင္ားလုု္င္န္ား္္တ္ပင္ 

၎တုုိ႔အေနျဖင့္ အေတပ႔အႀကၢံိဳမရွိျခင္ားတုုိ႔ကို ုထငဟ္္ေ္္သည္။  

မြဲေရတပက္၍ ္ုုေ္ါင္ားၿ္ီားေနမက ္မြဲ႐ုုံအရမရွိမ မားသည ္မြဲလက္မတွမ္ မား၊ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲလက္မတွမ္ မား၊ ္ယ္မြဲမ မား၊ အသုုံား 

မျ္ၢိဳရေသားသည့္မြဲမ မား၊ လကခ္ံျဖတ္္ ုုိင္ားမ မားာွႏင့္ ္ုုံ္ ံ - ၁၆၊ မြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ားာွႏင့္ ္ုုံ္ ံ - ၁၇ တုုိ႔ထည့္ထမားသည့္ 

မ္ုတု္မၿ္ြဲာုုိႏငသ္ည္႔အိတ္မ မားအမား ၿမိၢိဳ႕နယ္ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပသုုိ႔ ေ္ား္ုုိ႔ရသည္။ မြဲ႐ုုတံ္္ခုခု င္ား္မီ ွ ရလဒ္အမားလုုံားကိုု 

ၿမိၢိဳ႕နယ္ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပရံုုားသုုိ႔ ေ္ား္ုုိ႔ၿ္ီားေနမက္၊ ထုုိ္ုု္ုုေ္ါင္ားမြဲမ မားကုုိ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ မ ွ ႀကိၢိဳတင္မြဲရလဒ္မ မားာႏွင့္ 
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ေ္ါင္ား္ည္ားမည္ျဖ္သ္ည။္ မြဲဆာႏၵနယတ္္ခ္ုုတပင္ားမ ွ ထပက္ေ္ၚလမသည့္ မြဲ႐ုုရံလဒမ္ မားအမားလုုာံးကုုိ ေ္ါင္ားလုုိက္ၿ္ီား 

ေနမက ္ၿမိၢိဳ႕နယ္ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပသည ္္ုုံ္ ံ- ၁၉ ကုုိ ျဖည့္ၿ္ီားသည့္အခါ ရလဒက္ုုိ ေၾကညမရသည။္59 မြဲ႐ုုံအဆင့္အ 

လုုိက္ရရွလိမသည့္ ထုုိရလဒ္မ မားကုုိ ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရငွ္႐ုုံားသိုု႔ ေ္ား္ိုု႔ရၿ္ီား http://uecmyanmar 

.org/results တပင ္ဝငေ္ရမက္ၾကည့္႐ႈာုုိႏင္္ါသည။္ 

ကုုိယ္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ္ါတီကုုိယ္္မားလယွ္မ မားအေနျဖင့္ ၿမိၢိဳ႕နယ္အမားလုုံားတပင ္ မြဲေ္ားျခင္ားလုု္္ငန္ား္္္ကုုိ 

အကန္႔အသတ္မရိွ္ြဲ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မခြဲရ့ေသမေၾကမင့္ ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္ာွႏင့္ာႏႈိင္ားယွ္ ္္ါက ဇယမားတပင ္ထည္႔သပင္ား 

ျခင္ားလုု္ ္ငန္ား္္သ္ည ္ ္ုုိမုုိလ င္ျမန္၍၊ ္ပင့္လင္ားျမင္သမမႈ္ုုိရွိသညက္ိုု ေတပ႕ရသည္။ ျ္ညေ္ထမင္္ုေုရပားေကမက္္ ြဲပ 

ေကမ္မရငွ္သည ္ရလဒ္မ မားကုုိ ေရပားေကမက္္ြဲပၿ္ီား ေနမကတ္္ေ္န႔ျဖ္္သည့္ ၂၀၁၇ ခုုာႏွ္ ္ဧၿ္ီလ ၂ ရက္ေန႔တပင ္တ 

ရမားဝငေ္ၾကညမခြဲသ့ည။္ ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္တပင္ အခ ိၢိဳ႕ေဒသမ မား၌ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မား္ပမအေနျဖင့္ ဇယမားတပင္ 

ျဖည္႔သပင္ားျခင္ားျဖ္္္္က္ုုိ မၾကည့္႐ႈာိုုႏင္ခြဲ့ၾက္ါ။ ၂၀၁၇ တပင္မ ူ ၾကည့္႐ႈခပင့္ရွိလမသည့္အျ္င္၊ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မလမ္ါ 

သည္။ မြဲေ္ါင္ားျခင္ားာွႏင့္ ဇယမားတပင္ ျဖည္႔သပင္ားျခငာ္းလုု္ ္ငန္ား္္တ္ပင္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသူမ မားာွႏင့္ ္ါတကီုုိယ္္မား 

လယွ္မ မားကုုိ ၾကည္႔ရႈခပင့္ေ္ားျခင္ားက ေရပားေကမက္္ ြဲပ၏ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈာွႏင့္ ႐ုုိားသမားမႈကိုု ေသခ မေ္သည့္ မရိွမျဖ္ ္

အ္ိတ္အ္ုုိင္ားတ္ခ္ုုျဖ္သ္ည။္60  

ျမန္မမာိုုႏင္ငံ၏ လက္ရွိ္ ္ေဒမူေဘမငသ္ည ္ မြဲေရတပက္ျခင္ားာွႏင့္ ဇယမားတပင ္ ထည္႔သပင္ားျခင္ားအတပက ္ လုု္္ငန္ား္္္ 

တပင ္ ရွင္ားလင္ားသည့္ လက္္ြဲပ္မအုု္ ္ သုုိ႔မဟုတု ္ အေသား္တိ ္ ္္ေဒ္ည္ားမ ္္ားမ မားမရွေိ္။ ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပား 

ေကမက္္ ြဲပေကမ္မရွင္အေနျဖင့္ မြဲ႐ုုဖံပင့္ျခင္ားာွႏင့္ မြဲေ္ားျခင္ားျဖ္္္္္အတပပက္ ္ည္ားမ ္္ားအေသား္တိ္ခ မတွသ္ည့္ အ 

တုုိင္ား္င ္ မြဲ႐ုုံ္တိ္ျခင္ားအတပကလ္ည္ား လမ္ားညႊနခ္ က ္ ္ိုုမိုုအေသား္ိတက္ုုိ ခ မွတ္ေ္ားသင့္သည္။ ထိုု႔ျ္င္ အနမဂတ ္

တပင ္္ိုုမုုိခုုိင္မမသည့္ ္္ေဒမူေဘမင္တ္္ခုုျဖင့္ ထိုလုုု္င္န္ား္္တ္ုုိ႔ကုုိ ထိန္ားေက မင္ားေ္ားရမည္ျဖ္သ္ည။္  

မြဲလမေ္ားသ ူအေရအတပက ္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲအႀကိၢိဳေ္မင့္ၾကည့္ေရားအ္ီရငခ္ံ္မတပင ္ ခပြဲျခမ္ား္တိ္ျဖမေလလ့မခ က္မ မားအရ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက ္

္ပြဲတပင ္ မြဲလမေ္ားသူအနည္ားငယသ္မရိွမညဟ္ ု ခန္႔မွန္ားထမားခြဲ႔သည္။ ထိသုို႔ခန္႔မွန္ားျခင္ားတပင ္အေၾကမင္ားျ္ခ ကာွ္ႏ္္ခု 

ရိွသည။္ ္ထမတ္္ခ က္မွမ ေရပားေကမက္္ပြဲေန႔သည ္၂၀၁၇ ဧျ္ီလ ၁ရက္ေန႔ ္ေနေန႔ျဖ္္ျ္ီား ထိုေန႔သည ္လူအမ မား 

္ု၏ အလု္ လ္ု္္ရကတ္္ရ္က္ျဖ္သ္ည့္အျ္င ္္ိတရ္က္အျဖ္္ ေၾကညမထမားျခငာ္းမရိွ္ါ။ ရနက္ုနက္ြဲသ့ို႔ေနရမမ ိၢိဳားတပင ္

မြဲေ္ား္ိုင္ခပင့္ရိွသူမ မားသည ္အခေၾကားေငပနည္ား္ါားေသမ ေန႔္မား၀န္ထမ္ားမ မားျဖ္္ျ္ီား ထိုေန႔တပင ္အလု္ လ္ု္္ရမည္ျဖ္္ 

ေၾကမင္ား ္ိုုားရိမ္ရသည္႔အခ က္အျဖ္ ္ျ္ညတ္ပင္ားေလ႔လမသူမ မားာွႏင့္ မီဒယီမမ မားမ ွေျ္မၾကမားခြဲ႔သည။္ ထို္ ိုုားရိမရ္မႈကိ ု

တုုန္႔ျ္န္လုု္ ္ေဆမင္ေ္ားသည္႔ အေနျဖင္႔ UEC သည ္္က္ရံုမ မားာွႏင့္ ကမုၸဏီမ မားအမား ၀နထ္မ္ားမ မားကို ေရပားေကမက္္ ပြဲ 

ေန႔တပင ္မြဲထည့္ခပင့္ျ္ၢိဳရန္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမတိငု္ခငေ္န႔ကထြဲက ေၾကညမထမားသည္။ ရညရ္ပယခ္ ကေ္ကမင္ားျဖင္႔ ထုတု္ 

ျ္န္ေၾကညမျခင္ားျဖ္္ေသမ္လည္ား ထိုုေၾကညမခ က္သည ္ထိုသုိုု႔ေသမ နယ္ေျမမ မားတပင ္မြဲလမေ္ားသူအေရအတပက္ 

မ မားလမေရားအတပက ္ၾသဇမလႊမ္ားမိုုားမႈ မရိွသည္ကို ုေတပ႔ရိွရသည။္ 
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ဒုုတယိအခ က္အေနျဖင္႔ မြဲလမေ္ားသအူေရအတပက္နည္ားရျခင္ားမွမ အလပန႐္ိုုားရွင္ား္ါသည္။ ျ္ည္သမူ မားအေနျဖင့္ 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ြဲပတပင ္ ္တိ္ဝင္္ မားမႈ္ုုိမိုုနည္ား္ါားသပမားခြဲသ့ည့္ ကိ ၥ္္င္ျဖ္သ္ည္။ မြဲဆာႏၵရွငတ္ုုိ႔၏ ္ိတ္ဝင္္မား 

မႈမ မားနည္ား္ါားသပမားရျခင္ားအတပက ္ ရွင္ားလင္ားဖပင့္ဆုုိျ္ာႏုုိငသ္ည့္ အခ က္အလက္မ မား္ပမရွသိည့္အနက ္ အေျခခံအ 

က ဆုုံားမွမ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပသည ္ လႊတ္ေတမ္ာွႏ္္ရ္္္လုုံားတပင ္ ေနရမအမ မား္ုုအာုုိႏင္ရထမားသည္႔ အမဏမ 

ရ္ါတီအေ္ၚ သကေ္ရမကမ္ႈရွလိိမ့္မည္မဟုတုသ္ည့္အတပက ္ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားအေနျဖင့္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ 

အေ္ၚ  ္ိတ္ဝင္္မားမႈ္ုုိမုုိနည္ား္ါားရျခင္ားျဖ္သ္ည။္ ေက ားလက္ေရမ ၿမိၢိဳ႕ျ္မွ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားာွႏင္႔ ာိႏႈက္ာိႏႈက္ခၽပတ္ခၽပတ ္

ေမားျမန္ားမႈမ မားအရ ၎တိုု႔ထံမ ွတသမတတ္ည္ားအေျဖမမွ ္ိတဝ္င္္ မားမႈနည္ားသည ္ဟုသုမေျဖၾကသည္။ ၎တိုု႔က 

ရွင္ားျ္ရမတပင ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲသည ္အမဏမရ္ါတကီို ုလႊတ္ေတမ္တပင္ သက္ေရမကမ္ႈေ္ားမည ္ မဟုတု္ 

သျဖင့္ ၎တိုု႔ကြဲ႔သိုု႔ေသမ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားသည္ ေရပားေကမက္္ပြဲကို ု ္တိ္ဝင္္ မားမႈနည္ားရေၾကမင္ား ရွင္ားျ္ၾကသည္။ 

အျခမားသူမ မားကလည္ား ၎တိုု႔၏ အျမငက္ို ု ထုတု္ေဖမ္ေျ္မၾကမားရမတပင ္ အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီအဖြဲပ႔ခ ၢိဳ္္္ါတ ီ

အမဏမရလမကတည္ားက သသိမသည့္ တုုိားတက္မႈမ မားမရွသိည့္အတပက ္ ္တိ္အောွႏမင့္အယကွ္ျဖ္ရ္သည့္ 

(္တိ္္ က္ျခင္ားမဟုတု)္ ျ္ညသ္ူမ မားရွေိၾကမင္ားကုုိ ေဖမ္ျ္သည့္ သေဘမထမားမ မားရွိ္ါသည။္ ္တိ္အောွႏမင့္အ 

ယကွ္ျဖ္္ရသျဖင္႔ ေရပားေကမက္္ ြဲပကုုိ ္ိတ္မဝင္္မားေတမ႔ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ ေယဘုယု အမားျဖင့္ ျ္ညသ္တူုုိ႔သည ္ ရခိုုင ္

ျ္ည္နယ္မ ွ ္ဋိ္ ကၡ၊ တုုိင္ားေဒသႀကီား/ျ္ ညန္ယအ္ခ ိၢိဳ႕ တပငရ္ွိသည့္ ေဒသခလံက္နကက္ုုိင္အဖြဲပ႔မ မားာွႏင့္ အ္္္အ 

ခတရ္္္္ြဲေရား၊ ောွႏားေကပားေနသည့္ ္ီား္ပမားေရားဖံပ႔ၿဖိၢိဳားတုုိားတက္မႈကြဲသ့ုုိ႔ေသမ ္ုုိမုုိထငရ္ွမားသည္႔ အျခမားကိ ၥ္ရ္မ္ မား 

အေ္ၚသမ ္ိုုမုိအမ႐ုုံ္ူား္ုုိက္မႈရိွ္ါသည။္ အမ႐ုုံ္ူား္ုုိက္မႈ္ ုုိမိုုအမားနည္ားလမသည့္ အျခမားအေၾကမင္ားျ္ခ က္တ္္ရ္္မွမ 

မီဒီယမမ မားတပင ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ြဲပာွႏင့္္္လ္ ္္ားသည့္ သတင္ားအခ က္အလက္မ မားေဖမ္ျ္မႈ အေတမ္နည္ား္ါား 

ခြဲ့ေသမေၾကမင့္ျဖ္္သည။္ အင္တမဗ ွဴားျ္ ၢိဳလုု္ခ္ြဲသ့ည့္ လူမ မား္ပမမွမ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပာႏွင့္္တသ္ကသ္ည့္ 

အေသား္တိ္အခ က္အလကမ္ မား္ပမကုုိ မသရိွိခြဲ့ၾကေ္။ ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမ လႈ္ရ္ွမားေဆမငရ္ပက္မႈမ မားာွႏင့္ မီဒီ 

ယမတပင ္လူသရိွင္ၾကမားေဖမ္ျ္မႈတုုိ႔ (အထူားသျဖင့္ ေဒသခမံီဒီယမတိုု႔တပင)္ နညာ္း္ါားလမ္ါက မြဲဆာႏၵရွငတ္ုုိ႔၏ ္တိ္ 

ဝင္္မားမႈသည ္သဘမဝအမားျဖင့္ ္ိုုမုုိ နည္ား္ါားသည္။  

မြဲဆာႏၵရွင္တုုိ႔၏ ္တိ္အမားထက္သန္မႈမ မားေလ မန့ည္ားလမရျခင္ားသည ္ မြဲဆာႏၵရွငတ္ုုိ႔၏ သိရိွနမားလညမ္ႈနည္ား္ါားျခင္ား 

တပင ္ ထင္ဟ္္ေနၿ္ီား ၎တုုိ႔၏ အမညမ္ မားအမား မြဲ္မရင္ားတပင ္ ္္္ေဆားသည့္ သူမ မား္ုုိမုုိနည္ား္ါားလမသည။္ အ 

ေထပေထပေရပားေကမက္္ ြဲပမ မားာႏွင့္ာႏႈိင္ားယွ္ ္္ါက ကမမၻတဝမွ္ားရွ ိ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပမ မားတပငလ္ည္ား မြဲဆာႏၵရွင္ 

အေရအတပက္္ုုိမုုိနည္ား္ါား၍ သိရိွနမားလည္မႈမွမလည္ား ္ုုိမုုိနည္ား္ါား္ါသည။္61 ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပ၌ မြဲ 

ေ္ားခပင္႔ရိွသ ူမြဲဆာႏၵရွင္္ုု္ ုုေ္ါင္ား ၂,၀၃၂,၅၃၆ ္ီားတပင ္မြဲလမေ္ားသ ူ၇၄၇,၄၅၀ ္ီားသမရွိခြဲသ့ည့္အတပက ္၃၆.၇၇% 

သမ မြဲေ္ားခြဲ့သည။္ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ြဲပတပင ္မြဲေ္ားာိုုႏင္သူ္ ီားေရ ၂၃.၉ သန္ားမ ွမြဲလမေ္ားသ ူအေရအ 

တပက ္ ၆၉.၈၂% (၃၄,၂၉၅,၃၃၄ ္ီား) ရွိသည္။ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲတပင ္ မြဲလမေ္ားသူအေရအတပက ္ နည္ား 

မညဟ္ုု ေမွ မ္လင့္ထမားေသမ္လည္ား မြဲလမေ္ားသူ္ီားေရသည ္ ၅၀% ေအမကတ္ပင္ရိွသျဖင္႔ အ့ံၾသ္ရမေကမင္ား 

ေအမင္္င ္နည္ား္ါားလသွညက္ိုု ေတပ႕ရသည္။ 

 

                                                           
61 ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္ ပ္ြဲရလဒ္အခ က္အလက္မ မားအေ္ၚ ္ဏမမသရု္္ခပြဲသံုားသ္္ျခင္ား၊ IFES, 2017 



 

၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ြဲပာွႏင့္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပအၾကမား မြဲလမေ္ားသူအေရအတပက္ 
ာႏႈိငာ္းယွ္သ္ည္႔ ဇယမား 

ျ္ညန္ယ/္ 
တုုိငာ္း 

မြဲဆာႏၵနယမ္ မား 
မြဲေ္ားသ ူအေရအတပက ္ 

% (၂၀၁၇) 
မြဲေ္ားသ ူအေရအတပက ္ 

% (၂၀၁၅) 
ကပမဟခ က ္

ရခိုုင္  အမ္ား  ၆၁.၅၅ ၆၇.၉၇ ၆.၄၂ 

ြ္ဲခူား  ြ္ဲခူားအမ ိၢိဳားသမား (၄)  ၄၀.၃၃ ၆၅.၁၂ ၂၄.၇၉ 

မပန္  ေခ မင္ားဆုုံ  ၃၈.၄၅ ၄၄.၄၆ ၆.၀၁ 

ခ င္ား  ခ င္ားအမ ိၢိဳားသမား ၃  ၇၅.၃၇ ၈၄.၇၉ ၉.၄၂ 

ရန္ကုုန္  ဒဂံုုၿမိၢိဳ႕သ္္အေရွ႕္ိုုင္ား ၄၁.၆၅ ၇၁.၆၃ ၂၉.၉၈ 

ရန္ကုုန္  ဒဂံုုၿမိၢိဳ႕သ္္ဆိ္္ကမ္ား  ၂၉ .၂၃ ၄၇.၆၃ ၁၈.၄ 

ရန္ကုုန္  လိႈင္သမယမ  ၁၂.၂၅ ၃၆.၇၁ ၂၄.၄၆ 

ကယမား  ဖ႐ူဆို ၆၈.၇၃ ၈၃.၃၅ ၁၄.၆၄ 

ရန္ကုုန္  ေကမ့မွွဴား ၅၉ .၂၈ ၈၀.၄၆ ၂၁.၁၈ 

ရွမ္ား က ိၢိဳင္ားတံု ၄၀.၅၄ ၅၀.၂၂ ၉ .၆၈ 

ရွမ္ား ေက ားသီား* ၅၀.၆၇ - - 

ရွမ္ား ေက ားသီား ၁* ၅၅.၆ - - 

ရွမ္ား ေက ားသီား ၂* ၄၇.၇၄ - - 

ရွမ္ား မိုုင္ား႐ႈား* ၄၇.၉၈ - - 

ရွမ္ား မိုုင္ား႐ႈား ၁* ၄၄.၇၆ - - 

ရွမ္ား မိုုင္ား႐ႈား ၂* ၅၁.၆၅ - - 

္္္ကုုိင္ား  မံုုရပမ ၄၇.၇၁ ၇၇.၂၆ ၂၉ .၅၅ 

ရွမ္ား ေညမင္ေရႊ  ၅၅.၉၄ ၈၀.၂၆ ၂၄.၃၂ 

ရန္ကုုန္  ရန္ကုုန္အမ ိၢိဳားသမား ၆ ၂၇.၁၅ ၆၁.၈၉ ၃၄.၇၄ 

* ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္က ေရပားေကမက္ ပ္ြဲကိုု ္ယ္ဖ က္ခြဲ႔သျဖင္႔ မြဲလမေ္ားသူအေရအတပက္ကုုိ ာိႏႈင္ားယွ္္ျခင္ား မျ္ၢိဳာိုုႏင္္ါ။ 
ဇ္္ျမ္္ - IFES Preliminary Data 2017 

 



 

မြဲဆာႏၵနယ ္ ၁၉ ခုုတပင ္ ခ င္ားျ္ည္နယ္ရွ ိအမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ေနရမတပင ္မြဲေ္ားသူအေရအတပက ္အမ မားဆုုံားျဖ္္၍ 

၇၅.၃၇% ရွိၿ္ီား၊ ရန္ကုနု္ၿမိၢိဳ႕ လႈိင္သမယမရွိ ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္ေနရမတပင ္ မြဲေ္ားသူအေရအတပက ္ အနည္ားဆုုံား 

ျဖ္္ကမ မြဲလမေ္ားသရူမခုုိင္ာႏႈန္ားမွမ ၁၂.၂၅% သမရွိခြဲသ့ည။္ ၿခၢိဳံငံုုသုုံားသ္္္ါက မြဲဆာႏၵနယ ္ ၁၉ ခုတုပင ္ ၈ ေနရမ 

သမလွ င ္ မြဲလမေ္ားသူအေရအတပက ္ ၅၀% ထက္ေက မ္လပန္္ါသည္။ ရနက္ုုနတ္ပင ္အမ ိၢိဳားသမားလႊတေ္တမ္ေနရမ 

အတပက္ ေရပားေကမက္္ြဲပ၌ မြဲေ္ားရမတပင ္အမ မားဆုုံားေလ မန့ည္ားခြဲ့ၿ္ီား၊ ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္က မြဲဆာႏၵရွင ္္ုု္ုုေ္ါင္ား ၆၁.၈၉% ရွိ 

၍ ၂၀၁၇ ခုုာွႏ္္တပင ္ ၂၁.၁၅% သမရွသိည္။ မြဲလမေ္ားသူ ေလ မ့နည္ားမႈ အနည္ားဆုုံားေဒသမွမ မပန္ျ္ည္နယ္ရွ ိ

ေခ မင္ားဆုုံမြဲဆာႏၵနယတ္ပင္ျဖ္္ၿ္ီား ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္ာွႏင့္ာႏႈိင္ား္မ္ါက မြဲဆာႏၵရွင္အေရအတပက္မွမ ၆.၀၁% မွ သမ ေလ မ႔ 

သပမားခြဲသ့ည။္  

လုုံၿခၢိဳံေရားအတပက ္္ိုုားရိမရ္သည့္ေဒသမ မားတပင ္မြဲလမေ္ားသအူေရအတပက္မ မားျ္မား္ပမ ရွိခြဲ့သည။္ ၂၀၁၅ ခုုာႏွ္တ္ပင္ 

ေရပားေကမက္္ြဲပဖ ကသ္ိမ္ားခြဲ့ရသည့္ ရွမ္ားျ္ည္နယ္ရွ ိမြဲဆာႏၵနယ ္၆ ခုတပင ္အျခမားေသမ ျ္ည္နယ/္တုုိင္ားမ မားာွႏင့္ ာႏႈိင္ား  

ယွ္္္ ါက မြဲလမေ္ားသူအေရအတပကမ္ မားလွ္ါသည္။ အထူားသျဖင့္ ေရပားေကမက္္ြဲပတေလွ မကဆ္ကလ္က ္ ျဖ္္္ပမား 

ေနသည့္ လုုံၿခၢိဳံေရားျ္ႆနမကုုိ ထည့္သပင္ား္္္ား္မားခြဲ့ၾကသည။္ လုုံၿခၢိဳံေရား္ိုုားရိမရ္သည့္ အျခမားေဒသတ္ခ္ုုျဖ္သ္ည့္ 

ရခုုိင္ျ္ည္နယရ္ွ ိ အမ္ားၿမိၢိဳ႕နယတ္ပင ္ ္ မ္ားမွ မြဲလမေ္ားသ ူ မြဲဆာႏၵရွင္အေရအတပက ္ ္ိုုမုုိမ မားေနေၾကမင္ားကုုိ ေတပ႔ရွ ိ

ခြဲ့ရသည။္ ၆၁.၅၅ % ျဖ္္သည။္  

ဆန္႔က ငဘ္က္ျဖ္ရ္္တ္္ခ္ုုမွမ ရနက္ုုနရ္ွိ မြဲဆာႏၵနယ ္၅ ခုုတပင္ ေကမ့မွွဴားေဒသတ္ခ္ုုတည္ားတပင္သမ မြဲလမေ္ားသ ူ

အေရအတပက ္၅၀% ေက မ္ရွိခြဲသ့ည။္ ္ုု္ ုုေ္ါင္ားမြဲဆာႏၵနယ ္၁၉ ခုုတပင ္မြဲေ္ားသအူေရအတပက ္အနည္ားဆုုံား ေဒသ ၃ 

ခုုလုုံားမွမ ရနက္ုုန္ၿမိၢိဳ႕တပင္ျဖ္္္ ါသည္။ လိႈင္သမယမ ၁၂.၂၅% ၊ အမ ိၢိဳားသမားလႊတေ္တမ္ေနရမအတပက ္၂၇.၁၅% ာွႏင့္ 

ဒဂုုံၿမိၢိဳ႕သ္ဆ္ိ္က္မ္ား ၂၉.၂၃% တုုိ႔ျဖ္သ္ည္။ ရနက္ုနု္ၿမိၢိဳ႕တပင ္မြဲေ္ားသည့္သ ူအေရအတပက ္အလပနန္ည္ား္ါားမႈသည္ 

သတိထမားရမည့္ အလမားအလမတ္ခ္ုကုုုိ မီားေမမင္ားထုုိားျ္္ါသည။္ လႈိငသ္မယမာွႏင့္ ဒဂုုံဆိ္က္မ္ားၿမိၢိဳ႕တိုု႔သည ္

မြဲဆာႏၵရွင္အေရအတပက ္ မ မားျ္မား္ပမရွိေနသည့္ ္က္မႈဇုုနေ္နရမမ မားျဖ္သ္ည္။ သုုိ႔ရမတပင ္ ထုုိမြဲဆာႏၵရွငမ္ မားမွမ 

မြဲေ္ားရန္အတပက ္ခပင့္ယလူုုိက္ျခင္ားထက္္ မလွ င ္မြဲမေ္ားရနက္ုုိသမ ေရပားခ ယခ္ြဲ့ၾကသူမ မားျဖ္သ္ည။္ မြဲေ္ားသူအေရ 

အတပက္္ုုိမုုိ မ မားျ္မားလမေ္ရန္အတပက ္၂၀၂၀ ခုုာွႏ္္တပင ္အလုု္ ္သမမားမ မားာွႏင့္ အလုု္ရ္ွငမ္ မားထသံုုိ႔ ္ိုုမုုိအေရမက ္

သပမားရနလ္ုုိအ္္္ါသည္။  

္ုုိမုုိ ေယဘုယု က က ေဝဖနရ္္ါက မြဲေ္ားသူအေရအတပက ္အလပနန္ည္ားလမရျခင္ားမွမ ္န္္အေ္ၚ မြဲဆာႏၵရွင္တိုု႔၏ 

္ိတမ္ေက န္မ္ႈ ာႏွင့္/သိုု႔မဟုတု ္မယံုုၾကည္မႈကိုု ျ္သသည့္ျ္ယုုဒ္္င္ျဖ္သ္ည္။ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားက အ္ုုိားရတပင ္မည ္

သည့္္ါတီတကတ္က ္ အေရား္ါလမိ့္မည ္ မဟုုတေ္ၾကမင္ားာွႏင့္ ေယဘုယု အမားျဖင့္ အ္ုုိားရသည ္ သတူုုိ႔၏ ဘဝအ 

တပက ္္္္မွနသ္ည့္ေျ္မင္ားလြဲမႈကုုိ ျ္ၢိဳလုု္ ္မေ္ားဟု ုမြဲဆာႏၵရွင္မ မားမွမ ယုုံၾကည္ေနခ ိန္မ ိၢိဳားတပင္ ျဖ္သ္ည္။ 

မြဲလမေ္ားသည္႔ အေရအတပက္နည္ားရျခင္ား၏ အျခမားအေၾကမင္ားရင္ားတ္္ခုမုွမ လူ႔အသုုိင္ားအဝုုိင္ားတပငရ္ွ ိ ခပြဲျခမားထမား 

ျခင္ားခံရသည့္ အုု္္္ုဝုငမ္ မား (ဆင္ားရြဲသမားမ မား၊ ္ညမေရားနိမ့္္ါားသည့္သူမ မား၊ လူနည္ား္ုမု မားာွႏင့္ ေဝားလသံေီခါငသ္ည့္ 

ေဒသမ မားတပင္ ေနထုုိင္ေနၾကသည့္သူမ မား) အၾကမား မြဲေ္ားာႏႈန္ားနည္ား္ါားျခင္ားျဖ္္ာုုိႏင္္ါသည။္ သိုု႔ေသမ္ မြဲမေ္ားခြဲသ့ည့္ 

တရမားဝငမ္ြဲဆာႏၵရွင္တုုိ႔အတပက ္လမူႈ္ီား္ပမားေနမက္ခဆံုုိင္ရမ အခ က္အလက္မ မားလည္ားမရွိ္ ါ။ သိုု႔ေသမ္ ခပြဲျခမားထမား 

ျခင္ားခံရသည့္ အုု္္္ုုမ မားအၾကမားတပင ္မြဲလမမေ္ားသည္႔အ္္္အလမကို ုအၿမြဲတမ္ားေတပ႕လမရၿ္ီဆိုု္ ါက ျ္ညေ္ထမင ္



 

္ုေရပားေကမက္္ ြဲပေကမ္မရွင္အေနျဖင့္ ထုုိအုု္္္ုုမ မားအတပက ္ ္္္မတွထ္မားရန ္လိုုအ္္ၿ္ီား  ာုုိႏင္ငသံမားအသိ္ညမေ္ား 

ျခင္ားမ မားလုု္္ရန ္လုုိအ္္္ါသည။္  

ထိုုအခ ကက္ ေျ္မျ္သညမ္ွမ ANFREL အေနျဖင္႔ ရာုုိႏင္ေသမ အခ က္အလက္မ မားသည ္ အကန္႔အသတရ္ိွေန 

ေသမေၾကမင္႔ လကခ္ံာုုိႏင္သည္႔ ္ံုု္ံကိုု ေဖမ္ထုတု္ေ္ားာုုိႏင္ျခင္ားမရိွဟုဆုိုရုမည္။ ေယဘုုယ ဆုုိရ္ါက သတ္မတွ္ခ က ္

ေဘမင္ဝင္ေသမ မြဲဆာႏၵရွငမ္ မားသည ္လပတလ္္္္ပမ မြဲေ္ား္ုုိင္ခပင့္ရွိၿ္ီား၊ မြဲ႐ုုံမ မားကုုိ လူအမားလုုံားမ ွအသုုံားျ္ၢိဳာိုုႏင္ရ္ါမည။္ 

ဝင္ေငပအဆင့္ာႏွင့္ ္ညမေရားအဆင့္တုုိ႔မွမ ေက ားရပမေဒသမ မားတပင ္ ္ိုုမိုုနည္ား္ါားသည့္တုုိင ္ ၿမိၢိဳ႕ျ္မွ မြဲေ္ားသူအေရ 

အတပက္မွမ ေက ားရပမေဒသမ မားတပင ္မြဲေ္ားသူအေရအတပကထ္က ္္ုုိမုုိနည္ား္ါားေသမေၾကမင့္ ္ညမေရားနိမ့္္ါားျခင္ားာွႏင့္ 

တုုိင္ားရင္ားသမားလူနည္ား္ုုအုု္္္ုတု္္ခုတုပင ္တုုိင္ားရင္ားသမားျဖ္္ေနျခင္ားတုုိ႔သည ္ မြဲေ္ားသူအေရအတပက္အေ္ၚ အဓိက 

လႊမ္ားမုုိားမႈႀကီားတ္္ခုမုဟုတု္္ ါ။  

ယင္ားအေၾကမင္ားျ္ခ ကက္ုုိ ဖယ္ၾကည္႔္ါက မြဲေ္ားသူအေရအတပက္နည္ား္ါားျခင္ားသည ္ဒီမုုိကေရ္ီအတပက ္သမမက 

အုု္္ခ ၢိဳ္္ေရားအတပကလ္ည္ား အလပနဆ္ုုိားရပမားေ္္ါသည္။ မြဲလမေ္ားသူအေရအတပကသ္ည ္ာိုုႏင္ငံတုုိင္ားရွိ ေရပားေကမက္္ြဲပ 

တုုိင္ားတပင ္ အေရား္ါသည့္ အ္ိတ္အ္ုုိင္ား္င္ျဖ္္ေသမ္လည္ား ျမနမ္မာိုုႏင္ငကံြဲသ့ုုိ႔ အမဏမရွင ္ အုု္္ခ ၢိဳ္္ေရား္န္မ္ွ 

တဆင့္ ဒီမုုိကေရ္သီုုိ႔ ောွႏားေကပား္ပမ ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲေနဆြဲျဖ္္သည့္ ာႏုုိင္ငံမ ိၢိဳားတပင ္ မြဲလမေ္ားသအူေရအတပကမ္ွမ 

အေရားႀကီားလွ္ ါသည။္ မြဲလမေ္ားသူအေရအတပက္္ ုုိမုုိနည္ား္ါားလမသည့္အခါ၊ အာႏုုိင္ရ္ါတမီွမ အအုု္္ခ ၢိဳ္္ခံျ္ည္သ ူ

အမ မား္ုု၏ အက ိၢိဳား္ီား္ပမားကုုိ အမွနတ္ကယ္ကိုယု္္ မားျ္ၢိဳျခင္ားမမွ မေသခ မေတမ့္ါ။ ထုု႔ိေၾကမင့္ အမွနတ္ကယ ္

ေရပားခ ယထ္မားသည့္ မူဝါဒမ မားကို ုအမ မား္ုုွက အမွနတ္ကယ္ေထမက္ခမံႈ ရိွ၊ မရိွ မွမ ရွင္ားလင္ားမႈမရိွာႏိုုင္ေတမ႔ေ္။   

မြဲဆာႏၵရွင္မ မား မြဲ႐ုုံသိုု႔လမ၍မြဲေ္ားရန ္ မညသ္ည့္အခ ကမ္ မားက ္ံ့္ုုိားာိုုႏင္မညက္ုုိ ျ္န္လည္္္္ား္မားရန ္လုုိအ္္သည။္ 

ယခုုအခ ိနသ္ည ္ျ္ည္ေထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရငွ္၊ အရ္ဖ္ကအ္ဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မား၊ မီဒီယမ၊ ာႏုုိင္ငံေရား္ါတီမ မား ာွႏင့္ 

ကုုိယ္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားအတပက ္လမမည့္ ၂၀၂၀ ေရပားေကမက္္ ြဲပတပင ္မြဲလမေ္ားသူအေရအတပက ္တုုိားတကလ္မ 

ေ္ရန္ ျ္င္ဆင္ရမည့္အခ ိန္္င္ျဖ္သ္ည။္ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ ႐ုုိားရွင္ားသည့္ ကိ ၥ္ေလားမ မားျဖ္္သည့္ ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔ 

ကုုိ အမားလ္္ရကတ္ပငသ္မ က င္ား္ေ္ားျခင္ားသမမက၊ မြဲေ္ားမည့္ လူ္ီားေရအ္ုုိင္ား တ္္္ ုုိင္ားခ င္ား္ီအလိုကု ္သင့္ေလ မ္ 

မည့္ နည္ားလမ္ားတ္ခ္ုုခ င္ား္ီျဖင့္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားလုု္ ္ငန္ားမ မားကုုိ ျ္င္ဆငထ္မားသင့္္ါသည။္  

သတမ္တွခ္ ကျ္္ည္႔မသီည္႔ မြဲဆာႏၵရငွမ္ မား မြဲေ္ားခပင္႔မရျခငာ္း  

လုုံၿခၢိဳံေရားအရ ္ိုုားရိမရ္မႈမ မားေၾကမင့္ ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္တပင္ ေရပားေကမက္္ ြဲပမလုု္ာုုိ္ႏင္သည့္ ေက ားသီားာွႏင့္ မိုုင္ားရွွဴား ေဒသတုုိ႔ 

တပင္ ေနမကဆ္ုုံား၌ ေရပားေကမက္္ပြဲျ္ၢိဳလုု္ ္ာိုုႏင္ခြဲ့သည့္အတပက ္ ANFREL အေနျဖင့္ အမားတက္ခြဲ့ရသည။္ ထိုေုဒသ 

မ မားတပင ္ ေရပားေကမက္္ြဲပျ္ၢိဳလုု္္ေ္ားျခင္ားသည္ ျ္ည္ေထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင္အေနျဖင္႔ ၿငိမ္ားခ မ္ားေသမ 

အေျခအေနေရမက္္ ါက က င္ား္ေ္ားရန္ ရိုုားရိုုားသမားသမားရည္ရပယခ္ က္ရိွသညက္ိုု ျ္သေနသည္။ ေရပားေကမက္္ြဲပ 

မက င္ား္ရေသားသည့္ အျခမားေသမ ေဒသမ မားတပငလ္ည္ား ျဖ္္ာိုုႏင္သမွ  ေ္မ္ီား္ပမ ေရပားေကမက္္ြဲပ က င္ား္ေ္ားာိုုႏင္ 

ေရားကုုိလည္ား ANFREL မွ ေမွ မ္လင့္္ါသည္။  



 

ထုုိေနရမေဒသ (၂) ခုတပင ္ ေရပားေကမက္္ြဲပမ မား က င္ား္ေ္ားာိုုႏငသ္ညက္ုုိ ခ ီားမပမ္ားေထမ္နမျ္ၢိဳေသမ္လည္ား၊ ANFREL 

ာႏွင္႔ ေဆပားောႏပားခြဲသ့ူအခ ိၢိဳ႕က ေမားလမ 

ေသမ ေမားခပန္ားမ မားရွေိနဆြဲျဖ္သ္ည္။ 

ထုုိေနရမမ မားတပင္ ေရပားေကမက္္ြဲပကုုိ 

အဘယ္ေၾကမင့္ က င္ား္ာိုုႏင္ခြဲၿ့္ီား 

အျခမားေသမေနရမမ မားတပင ္ အဘယ ္

ေၾကမင့္မျ္ၢိဳလုု္ ္ာိုုႏင္ရသနည္ား။ ၂၀၁၅ 

ခုုာွႏ္္တပင ္ အခ ိၢိဳ႕ ေဒသမ မား၌ 

ေရပားေကမက္္ြဲပကုုိ အဘယေ္ၾကမင့္ 

ဖ ကသ္ိမ္ားခြဲ့ၾက၍၊ အျခမားေသမ 

ေဒသမ မားတပင ္ မဖ ကသ္ိမ္ားသနည္ား 

ဟသူည့္ ေမားခပန္ားမ မား္င္ျဖ္္သည ္

(၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ပြဲပ ဖ ကသ္မိ္ား 

သည့္ နယ္ေျမမ မားျ္ေသမ ေျမ္ုုကံုုိ 

ၾကည့္္ါ)။62 ယင္ားကြဲ့သုုိ႔ေသမ 

္ပ္္္ြဲပခ က္မ မားကုုိ ကုု္မားရန္အတပက္ 

ျ္ည္ေထမင္္ုု ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္ 

မရွင္အေနျဖင့္ တုုိက္္ြဲပျဖ္္္ပမားေန 

သည့္နယ္ေျမအခ ိၢိဳ႕၌ ေရပားေကမက္္ြဲပ ဖ ကသ္ိမ္ားေရားာွႏင့္္္္လ ္္ား၍ ေကမ္မရွင္၏ သတမ္တွ္ခ ကမ္ မားကုုိ ျဖ္္ာႏုုိင္သမွ  

္ပင့္လင္ားျမင္သမရန ္ လုုိအ္သ္ညဟ္ု ု ယုုံၾကည္္ါသည္။ သိုု႔ရမတပင ္ တုုိက္္ြဲပျ္င္ားထန္္ပမ ျဖ္္္ပမားေနသည့္ အျခမား 

ေဒသမ မားတပင္ ေရပားေကမက္္ပြဲ ဆကလ္ကက္ င္ား္ေ္သည္႔ သတ္မတွ္ခ က္ကိုလုည္ား ္ပင္႔လင္ားျမငသ္မမႈ 

ရွိေ္လိုသုည္။ လမမည္႔ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ြဲပက င္ား္ခ ိနတ္ပင ္မညသ္ည့္ေနရမတပင္မ ွတုုိက္္ ြဲပမ မား ဆက္လက ္

ျဖ္္္ပမားေတမမ့ညမ္ဟုတု္ဟုု ေမွ မ္လင့္ေသမ္လည္ား ေရပားေကမက္္ြဲပ ဖ ကသ္ိမ္ားာိုုႏငေ္ျခရွသိည့္ မညသ္ည့္အေျခအေန 

အတပက္မဆုုိ အသုုံားျ္ၢိဳမည့္ သတ္မတွ္ခ က္မ မားာွႏင့္္္္လ ္္ား၍ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မ္ပမ ႀကိၢိဳတင္ျ္ငဆ္ငထ္မား္ါက 

္ုုိမုုိေကမင္ားမပန္္ ါသည။္  ၎၏ ဆုုံားျဖတ္ခ က္ခ မတွ္ျခင္ားလုု္ ္ငန္ား္္က္ုုိ ဖပင့္ေ္ားထမားၿ္ီား ထုုိေဒသမ မားတပင ္

လုုံၿခၢိဳံေရားအေျခအေန္တိ္ခ ရသညာွ္ႏင့္တၿ္ိၢိဳင္နက္ ေနမကထ္္္ၾကမားျဖတ ္ ေရပားေကမက္္ ြဲပကုုိ က င္ား္ေ္ားရန ္

္ီ္္္ျခင္ားသည ္ ္ါတီ္ပြဲာွႏင္႔ ဘကလ္ုုိကသ္ည့္ ္ယဖ္ က႐္ုု္သ္ိမ္ားမႈျဖ္သ္ည ္ဟေူသမ သံသယကုုိ ေလ မ႔္ါားေ္ရန ္

အေထမက္အကူျဖ္္္ါလိမ့္မည။္  

ေရပားေကမက္္ြဲပလည္ားမရိွ၊ ကုုိယ္္မားလယွ္မ မားလည္ားမရွိေသားသည့္ ေဒသမ မားတပငေ္နထုုိင္ေနၾကသည့္ မြဲေ္ား္ုုိင္ 

ခပင့္မရသမူ မားအျ္င၊္ ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ပြဲမတုုိင္ခင္မွ္၍ ၂၀၁၇ ခုုာွႏ္္တုုိင္ေအမင္ထ ိ ာႏုုိင္ငတံ္ဝ္ွမ္ားတပင ္အျခမား 

ေသမ တ္္္ီားခ ငာ္း္ုုဂ ိၢိဳလ္မ မား္ပမမွမ ၎တုုိ႔၏အသကံုုိ ထုုတေ္ဖမ္ေျ္မၾကမားခပင့္မရေသား္ြဲ ေနထိုုငေ္နရသမူ မားရိွ 

သည္။ ျမန္မမာိုုႏင္ငံအတပင္ားရွ ိ ႐ိုဟုင္ဂ မလူ္ီားေရအမ မား္ုကုုုိ ခ န္လွ္ခ္ထံမားရျခင္ားကိ္ ၥအ္ါအဝင ္ကိ ၥ္ရ္္မ မား္ပမ္ါ 

                                                           
62 ဇ္္ျမ္္ - EMReF, MyPILAR REPORT: “ေရပားေကမက္ ပ္ြဲဖ က္သိမ္ားခြဲ႔ေသမ ၿမိၢိဳ႕နယ္မ မား”၊ ၂၀၁၆ ္က္တင္ဘမလ ၆ ရက္ ထုုတ္ေဝ၊ အ္ီရင္ခံ္မကိုု 

၂၀၁၇ ေမလ ၃၁ ရက္တပင္ http://www.mypilar.org/en/publication/townships-where-elections-were-cancelled မွ ရရွိ 

http://www.mypilar.org/en/publication/townships-where-elections-were-cancelled


 

ဝငသ္ည့္ ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မငာ္းလြဲမႈကုုိ ္္္ား္မားာႏိုုငလ္ိမ္႔မညဟ္ုလုည္ား ေမွ မ္လင့္္ါသည္။ ၎တိုု႔ကိုု ေရပားေကမက္္ြဲပတပင ္

ခ န္လွ္ ထ္မားခြဲ႔သည္႔ မၾကမေသားခငက္ ေနမကခ္ံအေၾကမင္ားမ မားသည ္ ၎တိုု႔၏ တိုုင္ားျ္ညတ္ပင္ားတပင ္ ႀကံၢိဳေတပ႕ 

ေနရေသမ ဆုုိားရပမားသည့္အေျခအေနမ မားာႏွင္႔ တထ္တ္ည္ားျဖ္္ေနသညဟ္ုု ေယဘုယု ဆိုရုမည္ျဖ္သ္ည္။ ဤကိ္ ၥ 

ရ္္မွမ ယခင္ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားာွႏင္႔ယွ္လ္ွ င ္၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ြဲပာွႏင့္ ၂၀၁၇ ေရပားေကမက္္ြဲပ တုုိ႔၏ ဆုတုယ္ုတု္လမ 

သည့္ နယ္္ယ္အနည္ားငယ္မ မားမ ွတ္္ခုျုဖ္္သညဟ္ု ုယုုံၾကညသ္ည္။  

႐ုုိဟင္ဂ မအမ မား္ုု၊ အျခမားတုုိင္ားရင္ားသမားလူမ ိၢိဳားမ မားာွႏင့္ ဘမသမေရားအရ လူနည္ား္ုုအုု္္္ုမု မားသည ္ာႏုုိင္ငသံမားအျဖ္ ္

အျ္ည့္အဝ အသိအမတွ္ျ္ၢိဳမႈ မရေသမ္လည္ား ၎တိုု႔သည ္၂၀၁၀ ာွႏင့္ ၂၀၁၂ ခုုာႏွ္တ္ပင ္ဝိႈကက္တ္္မ မား (ယမယ ီ

သက္ေသခကံတ္္ုုံ္ )ံ ကုုိ အသုုံားျ္ၢိဳ၍ မြဲေ္ားာိုုႏင္ခြဲ့ၾကသည။္ ကံမေကမငာ္းအေၾကမငာ္းမလသွညမ္ွမ ၂၀၁၅ 

ေရပားေကမက္္ြဲပျ္င္ဆင္ေနခ ိနတ္ပင ္ ဝိုႈကက္တ္မ မားကုုိ ရည္ရပယ္ခ က္ရွိရွိျဖင့္ သကတ္မ္ားကုုနေ္္လုုိကသ္ည့္အတပက ္

ယခင္က မြဲေ္ား္ုုိင္ခပင့္ရခြဲ့သည့္ မြဲဆာႏၵရငွ္ရမေထမင္ေ္ါင္ားမ မား္ပမသည ္ ခ နလ္ွ္ထ္မားျခင္ားခံခြဲရ့သည။္ ယင္ားျဖ္္ရ္္ 

က ္ိတက္ူားေ္ါကရ္မ သတ္မတွ္ခ ကမ္ မားကို ု အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈကုုိအသုုံားျ္ၢိဳ၍ ႐ုုိဟငဂ္ မမ မားကုုိ မြဲေ္ားာိုုႏင္ 

သည့္ ္မရင္ားထြဲမ ွ ဖယ္ခ နထ္မားခြဲ့သညသ္မမက အျခမားေသမ ယ္ေ္က ားမႈာွႏင္႔ ဘမသမေရားလနူည္ား္ု ု ကုုိယ္္မား 

လယွ္ေလမင္ားမ မားကိုလုည္ား ဖယ္ခ နထ္မားခြဲ့သည။္   

အထကတ္ပင္ေဖမ္ျ္ခြဲ့သည့္ မြဲေ္ား္ုုိင္ခပင့္မရိွသည္႔ မူဝါဒကုုိ အေျခခကံ က သမမက လုု္ထ္ံုုားလုု္္နည္ားအရ္ါ ျ္န္ 

လည္ေလလ့မသုုံားသ္သ္င့္္ါသည္။ ယင္ားသည္ ေရပားေကမက္္ ြဲပာွႏင္႔ဆိုုငေ္သမ ကိ ၥ္ရ္ထ္က္္မလွ င ္ ာိုုႏင္ငံေရားာွႏင့္ 

လူ႔အခပင့္အေရားတိုု႔ျဖင္႔ က ယက္ ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔ ္ုုိမုုိသကဆ္ုုိင္ၿ္ီား ျမန္မမာိုုႏင္ငံရွ ိ အခ ိၢိဳ႕ေသမ လူနည္ား္ုုအုု္ ္္ုုေလားမ မား 

အေ္ၚ မြဲေ္ား္ိုုငခ္ပင္႔မေ္ားသည္႔ မူဝါဒကို ု က ယက္ ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္ားသည္ ေရပားေကမက္္ြဲပ 

လုု္င္န္ား္္က္ုုိ အာႏုတလ္ကၡဏမေဆမငသ္ည့္ သကေ္ရမကမ္ႈရွိရမ အမားလံုုား္ါဝင္ာုုိႏင္မႈ၊ ျမန္မမျ္ညသ္ူမ မား၏ ဆာႏၵ 

မ မားကုုိ မွနက္န္္ပမကုုိယ္္ မားျ္ၢိဳရန္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ၏ အရည္အေသပားတုုိ႔အေ္ၚလည္ား သကေ္ရမက္မႈရွသိညဟ္ုု 

ANFREL က ခုုိင္ခုုိင္မမမမယုုံၾကည္္ါသည္။  

အတတိက္မလတပင္ျဖ္္္  က္ခြဲသ့ည့္ အေလားအနက္ထမားရမည္႔ လူ႔အခပင့္အေရားဆုုိင္ရမ ္ိုုားရမိ္္ူ္န္္ရမမ မားကုုိ 

နည္ား္ညမ္ုုိင္ားဆုုိင္ရမ႐ႈေထမင့္မွသမ သီားသန္႔ခဏျ္န္ၾကည္႔ရန ္ ႀကိၢိဳား္မားၾကည္႔လွ င ္ အကယ္၍ အ္ုုိားရသည ္ မြဲ 

ေ္ားခပင္႔ရရန ္ သတ္မတွ္ခ က္မ မားအတပက ္ တင္ားၾက္ေ္သမ ာႏိုုင္ငသံမား္ာံႏႈန္ားမ မားကို ု က င္႔သံုုားလိုု္ါက အနည္ားဆံုုား 

အမားျဖင္႔ သင္႔ေလ မ္ေသမ လုု္္ငန္ား္္တ္္ခ္ုုာွႏင္႔ ဤျ္င္ားထန္ေသမ ္္ေဒကို ုညညီီမွ မွ သကေ္ရမကေ္္ရန္ေတမ႔ 

လိုုမည္ျဖ္သ္ည။္ ၎သည္ ေနမကလ္မမည့္ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲအတပက ္္ုုိမုုိအေရား္ါလမမည္ ျဖ္္သည။္ 

အေၾကမင္ားမွမ ၂၀၁၅ ခုာႏွ္က္ ထုုိသိုု႔ေသမ လုု္င္န္ား္္္မ ိၢိဳားကုုိ ေဆမငရ္ပကခ္ြဲ့ျခင္ားမရွသိည့္အတပက္ ျဖ္သ္ည္။ ာိုုႏင္ 

ငံသမားမ မားာွႏင့္ ကုုိယ္္မားလယွ္ေလမငာ္းတုုိ႔၏ ေနမကခ္ံသမုုိင္ားေၾကမင္ားမ မား၊ တခါတခါ တုုိင္ားရငာ္းသမားာွႏင့္ 

ဘမသမေရားကပြဲျ္မားမႈမ မားအလိုကု္ရိွေနသည္႔ အေနအထမားကိုမုတူည္၍ သတမ္ွတခ္ က္ျ္ည္႔မီျခင္ားရိွ၊ မရိွ ္္္ား္မား 

ရမတပင ္ ၎တုုိ႔အမား မတညူသီည္႔ ္္ေဒသက္ေရမက္မႈမ မား၊ ္ံုု္မ္ား္္ေ္ဆားမႈအတိုငု္ားအတမမ မား ရိွေၾကမင္ား 

သတင္ားမ မားရရိွသည္။ ကုုိယ္္ မားလယွေ္လမင္ားအုု္္္ုမု မား၊ လူနည္ား္ုမု မား၊ အထူားသျဖင့္ မပတ္္လငက္ုုိယ္္မားလယွ ္

ေလမင္ားမ မား၏ အမည္္မရင္ားတငသ္ပင္ားမႈကို ု အမားေလ မ႔သပမားေ္ရန ္ ၎တိုု႔၏ ာုုိႏင္ငံသမားျဖ္္မႈကို ု ေမားခပန္ားထုတု္ 

ျခင္ားမ မားရိွေၾကမင္ား အခ ိၢိဳ႕အုု္္္ုုမ မားက ေ္မဒကတက္ၾကသည။္ လမမည္႔လႊတေ္တမ္တပင ္တိုုင္ားျ္ညတ္ပင ္မည ္သူက 

ာႏုုိင္ငသံမားျဖ္္သည ္ဟေူသမ အဓိ ၺ္ါယ္/ရွင္ားလင္ားခ ကက္ို ုခ မွတ္၍ ထိုုအတိုငု္ား ာႏုုိင္ငသံမားအမားလုုံားအေ္ၚ မွ  တ္ပမ 



 

က င့္သုုံားရန ္ ္္္ား္မားသင့္္ါသည။္ ျမန္မမာ္ုုိႏင္ငံအေနျဖင္႔ ထုုိ္ံာႏႈန္ားကုုိ ညညီီမွ မွ သကေ္ရမကေ္္ေရားအျ္င၊္ 

ာႏုုိ္င္ငသံမားျဖ္္ေရား ္ံာႏႈန္ားသည ္အျခမားေသမာိုုႏင္ငမံ မားမ ွ္ံာႏႈန္ားမ မားာွႏင့္ ္ုုိမုုိနီားနီား္္္္ ္က္ င္႔သံုုားသင္႔သည။္ အျခမားေသမ 

ာႏုုိင္ငမံ မားတပင ္ မိဘမ မားသည္ ေမပားကတည္ားက ာႏိုုင္ငသံမားျဖ္ရ္န္မလိုု္ ြဲ ကေလားေမပား ဖပမားခ ိန္၌ မိဘတ္္္ ီားသည ္

ာႏုုိင္ငသံမားျဖ္္ေန္ါက ထိုကုေလားကုုိ ထုုိာႏုုိင္ငသံမားအျဖ္သ္ုုိ႔ ေ္ားအ္္ရနလ္ုုံေလမက္္ါသည္။  

 ၂၀၁၅ ခုုာွႏ္္တပင ္ေရပားေကမက္္ြဲပ၌္ါဝငရ္န ္္ိနေ္ခၚမႈမ မားာွႏင့္ ရင္ဆုုိင္ေနရသည့္ ျ္ညတ္ပင္ားအိုုားမြဲ႔အိမ္မြဲ႔မ မား (IDPs) 

ာႏွင္႔ ေရႊ႕ေျ္မင္ားလုု္သ္မားအေရအတပက ္အေတမ္မ မားမ မားရွေိနသညဆ္ိုုသည္႔ အခ က္ျဖ္္ၿ္ီား အကယ္၍သမ ၎တုုိ႔ 

အေ္ၚ ထိေရမက္မည္႔ မူဝါဒမ မားာွႏင္႔ အရင္ားအျမ္မ္ မားကုုိ မေဖမ္ထုတု္ာုုိႏင္္ါက ၂၀၂၀ တပငလ္ည္ား ထိုုနည္ားလညာ္း 

ေကမင္ားေတပ႕ရ္ီားမည္ျဖ္သ္ည္။ ္ီား္ပမားေရားအရ ေရႊ႕ေျ္မင္ားလုု္သ္မားမ မားာွႏင့္ IDP မ မားသည ္မြဲလမေ္ားသူအနညာ္း 

ဆံုုားျဖ္္မည္႔ အုု္္္ုုမ မားတပင ္ ္ါဝင္ေ္လမိ္႔မည္။ ျ္ၢိဳလပယ္ျ္င္လပယရ္ိွသည့္ မြဲဆာႏၵရွငမ္ွတ္္ ုုတံင္ျခင္ားာွႏင့္ မွတ္္ ံုုတင္ 

ကတ္ကို ု ၾကည္႔သည္႔ ္္ေဒ္ည္ားမ ္္ားမ မားသည ္ လံုုေလမကမ္ႈမရိွေ္။ တ္္ာိုုႏင္ငလံုုံားအတုုိင္ားအတမျဖင့္ မွတ္္ ံုု 

တငက္ြဲ႔သိုု႔ေသမ အေထမက္အထမားမ မား က ယ္က ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔ မရိွၾကျခင္ား၊ ေနရမသ္တ္ပင ္၎တိုု႔၏ လကၡဏမကိုု 

တကိ ္ပမ ္ီ္္ေ္္ားာုုိႏင္မည္႔သူအမားရွမေဖပရန ္ခကခ္ြဲသည္႔ အေျခအေနမ ိၢိဳားရိွေနသည္ျဖ္ေ္သမေၾကမင္႔ျဖ္္သည။္     

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားဟသူည ္အမားလံုုား္ါဝင္သင္႔ၿ္ီား ဒီမိုကုေရ္လီုု္္ငန္ား္္္မ မားတပင္ က မား၊မ ၊ ဘမသမေရား၊ လူမ ိၢိဳားေရား 

ာႏွင့္ တုုိင္ားရင္ားသမား္သည္တိုု႔အေ္ၚ ခပြဲျခမားဆကဆ္ံမႈမ မားမရိွသင္႔ေ္။ ထိုုသိုု႔ေသမ ဒီမုုိကေရ္နီည္ားက  အမားလံုုား 

္ါဝင္ေရား အာႏွ္္သမရျဖင္႔ ျမန္မမျ္ညသ္ူမ မား ္ုုိမုုိက ယက္ ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔ ္ါဝငလ္မာိုုႏင္မည့္အဆင့္မ မားကုုိ ျမွင႔္တင ္

သင္႔သည္။     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ေရပားေကမက္္ ပြဲလပနက္မလ   
ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔ ရလဒမ္ မား 

ယခ ု၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတပင္ မြဲေ္ားခပင့္ရွိသ ူ၂,၀၃၂,၅၃၆ ္ီားတပင ္မြဲအေရအတပက ္္ု္ေု္ါင္ား ၇၄၇,၄၅၀ 

မြဲလမေ္ားခြဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ မြဲလမေ္ားၾကသ ူ အေရအတပကမ္ွမ ၅၀% ေအမက္ျဖ္္ၿ္ီား ကမမၻတဝမွ္ားမွ 

ာႏိုင္ငံအမ မား္တုပငလ္ည္ား အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲထက ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ပြဲမွမ မြဲလမထည့္သူအေရအတပက္ 

နည္ား္ါားေလ့ရွိေသမ္လည္ား ၅၀% ေအမက္မွမ အလပန္နည္ား္ါသညဟ္ ုဆိုာုိႏင္္ါသည္။  

ာႏိုင္ငေံရား္ါတ ီ၂၄ ္ါတမီ ွကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား ၉၄ ္ီားာွႏင့္ တ္သ္ီား္ုဂ လ ၇ ္ီားတို႔က လ္လ္္မ္ြဲဆာႏၵနယ ္၁၉ 

ေနရမကိ ုယွ္္ၿ္ိၢိဳင္ၾကရျခင္ားျဖ္သ္ည။္ ျ္ညသ္ူ႔လႊတ္ေတမ္ ၉ ေနရမအတပက ္ မြဲေ္ားခပင့္ရွိသ ူ ၁,၂၁၂,၄၀၀ ္ီား ရွိ 

ေသမ္လည္ား ၄၃၀,၄၁၉ ္ီား (၃၄.၈၀ %) သမ ဧၿ္ီ ၁ ရက္ေန႔ ေရပားေကမက္္ ပြဲတပင ္မြဲလမေ္ားခြဲ့ၾကသည္။ ယင္ား ၉ 

ေနရမတပင ္NLD က ၅ ေနရမ အာုိႏင္ရၿ္ီား SNLD ၂ ေနရမ၊ USDP ာႏွင့္ ANP က တ္ေ္နရမ္ ီအာုိႏင္ရခြဲ့္ါသည္။ 

အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္တပင ္ လ္္္လ္ေ္နရမ ၃ ေနရမရွိၿ္ီား မြဲေ္ားခပင့္ ရွိသ ူ ၆၉၉,၉၆၅ ္ီား ရွိၿ္ီား ၂၄၃,၅၉၀ ္ီား 

(၃၄.၀၃%) မြဲလမေ္ားကမ NLD က ၃ ေနရမလံုား အာုိႏင္ရခြဲသ့ည္။ 

ျ္ည္နယလ္ႊတ္ေတမ္ ၇ ေနရမတပင ္မြဲေ္ားခပင့္ရွိသူ္ု္ ုေ္ါင္ား ၂၂၆,၁၅၃ ္ီားရွိၿ္ီား မြဲလမေ္ားသ ူ၁၁၀,၉၀၀ (၄၉.၀၃%) 

ရွိကမ SNLD ၄ ေနရမ၊ NLD ၊ USDP ာွႏင့္ ANDP တို႔က ၁ ေနရမ္ ီအာႏိုင္ရခြဲ့္ ါသည္။ 

ေယဘယု  မြဲလမေ္ားသူအေရအတပက ္နည္ား္ါားေနၿ္ီား ေနရမတ္္ခု္ တီပငလ္ည္ား ႀကီားမမားေသမ ကပမျခမားခ က ္ရွိေန 

္ါသည္။ ္္မမ ခ င္ားျ္ည္နယ၌္ အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္အတပက ္၇၅.၃၇ % မြဲလမေ္ားၾကခ ိနတ္ပင ္လိႈငသ္မယမ ၿမိၢိဳ႕ 

နယ၌္ ၁၂.၂၅% သမ မြဲလမေ္ားၾကသညက္ို ေတပ႕ရသည။္ လိႈငသ္မယမၿမိၢိဳ႕ နယမ္ွမ ၂၀၁၅ ခုာွႏ္္ ေရပားေကမက္ 

္ပြဲတနု္ားက ၁၅၃,၀၉၂ ္ီား မြဲလမေ္ားခြဲ့ၿ္ ီား ၂၀၁၇ တပငမ္ ူ ၄၆,၄၁၈ ္ီားသမ မြဲလမေ္ားၾကသျဖင့္ မြဲလမေ္ားသူ 

အေရအတပက္ကပမျခမားမႈတပင ္အေလ မက့ ဆံုား (၂၄%) ၿမိၢိဳ႕နယ္ ျဖ္္ခြဲ့္ါသည္။ 

ၾကမားျဖတ္္ေရပားေကမက္္ ပြဲ ရလဒ္မ မားာွႏင့္ မြဲလမေ္ားသူအေရအတပက ္္မရင္ားဇယမားမ မားကိ ု ေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွင္ 

၏ အပန္လိုင္ားဝက္ဘဆ္ိကု ္ (http://uecmyanmar.org/results/index-en/index.html) တပင္ ေလလ့မာုိႏင္္ါ 

သည။္ တဖကတ္ပင္ ေဖမ္ျ္ထမားေသမဇယမားမွမ မြဲလမေ္ားသ ူအေရအတပကက္ို ျခံၢိဳငံုေဖမ္ျ္ထမားျခင္ား ျဖ္္္ ါသည။္63 
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မြဲဆာႏၵနယ္မ မား မြဲလမေ္ားသူ 
အေရအတပက္ 

မြဲေ္ားခပင့္ရွသူိ 
အေရအတပက္ 

မြဲလမေ္ားသူ 
ရမခိငုာ္ႏႈနာ္း 

အမ္ား 46,669 75,828 61.55% 

္ြဲခူား အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ ၄ 129,187 320,338 40.33% 

ေခ မင္ားဆံု 48,535 126,225 38.45% 

ခ င္ား အမ ိၢိဳားသမား လႊတေ္တမ္ ၃ 21,124 28,027 75.37% 

ဒဂံုၿမိၢိဳ႕သ္ ္(အေရွ႕) 41,490 99,617 41.65% 

ဒဂံုၿမိၢိဳ႕သ္ ္(ဆိ္က္မ္ား) 26,250 89,807 29.23% 

လိႈငသ္မယမ 46,353 378,451 12.25% 

ဖရဆူိ ုမြဲဆာႏၵနယ ္၁ 6,286 9,146 68.73% 

ေကမမ့ွွဴား 56,141 94,698 59.28% 

က ိၢိဳင္ားတံုု မြဲဆာႏၵနယ ္၂ 22,758 56,132 40.54% 

ေက ားသီား 27,077 53,438 50.67% 

ေက ားသီား မြဲဆာႏၵနယ ္၁ 14,328 25,772 55.6% 

ေက ားသီား မြဲဆာႏၵနယ ္၂ 13,208 27,666 47.74% 

မိုင္ားရွွဴား 21,076 43,931 47.98% 

မိုင္ားရွွဴား မြဲဆာႏၵနယ ္၁ 10,731 23,974 44.76% 

မိုင္ားရွွဴား မြဲဆာႏၵနယ ္၂ 10,268 19,880 51.65% 

မံုရပမ 119,290 250,033 47.71% 

ေညမင္ေရႊ မြဲဆာႏၵနယ ္၁ 35,075 62,703 55.94% 

ရနက္ုန္အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ ၆ 93,279 343,600 27.15% 

 



 

ဧၿ္ီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ပြဲအၿ္ီား ျ္ညေ္ထမင္္ုေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွငက္ ရလဒ္မ မားကို ေၾကညမ 

ရမတပင ္အမ ိၢိဳားသမားအဆင့္ လႊတ္ေတမ္မ မားာွႏင့္ ျ္ည္နယ/္တိုင္ားေဒသႀကီား လႊတ္ေတမ္မ မား၏ လ္လ္္ေ္နရမ ၁၉ 

ေနရမတပင ္အမဏမရ္ါတ ီ NLD က ၉ ေနရမာုိႏင္သျဖင့္ လ္္လ္္ေနရမမ မား၏ ထကဝ္ကခ္န္႔ အာႏိုင္ရခြဲသ့ညဟ္ု 

ထတု္ေဖမ္ေၾကညမခြဲ့္ါသည။္  

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲမတိုငု္မတီ္ာွ္ႏ္္ခန္႔က NLD ္ါတီမွမ ၂၀၁၅ ာႏိုဝင္ဘမ ေရပားေကမက္္ပြဲ၌ အာႏိုင္ရရွိၿ္ီား 

ေနမကဆ္ံုားအ္ိုားရဖပြဲ႕ခြဲ့္ါသည္။ ဤသည္မွမ ၎တို႔ သကတ္မ္ားတပင္ ေ္မလပန္ားေနဆြဲ ျဖ္္ၿ္ီား အ္ိုားရ၏ တ္္ာႏွ္္ 

သက္တမ္ားအု္ခ္ ၢိဳ္္မႈအတပက ္ မြဲေ္ားသမူ မားက မညမ္ွ ေလမက္ထ ိ ၎တို႔ကိ ု တမဝန္ခာုိံႏင္မညဆ္ိသုည္ကိ ု သိရန ္

ခကခ္ြဲ္ါသည။္ သိသမသည္မမွေတမ ့မပန္ျ္ညန္ယ၊္ ေခ မင္ားဆံုကြဲသ့ို႔ နယ္ၿမိၢိဳ႕အခ ိၢိဳ႕ ာွႏင့္ ေက ားသီားမြဲဆာႏၵနယ ္၁ ာွႏင့္ 

၂၊ မိုင္ားရွွဴားမြဲဆာႏၵနယ ္ ၁ ာႏွင့္ ၂၊ က ိၢိဳင္ားတံုုမြဲဆာႏၵနယ ္ ၂ ကြဲသ့ို႔ တိုင္ားရင္ားသမားလူနည္ား္ေုဒသမ မား၏ ္ဋိ္ကၡနယ ္

ေျမအခ ိၢိဳ႕တပင ္ NLD အေနျဖင့္ အရံႈားာွႏင္ ့ရငဆ္ိုင္ခြဲရ့္ါသည။္ ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကည္က ၿငိမ္ားခ မ္ားေရားကိ ုအရယ ူ

ေ္ားမညဟ္ ု ကတိျ္ၢိဳထမားေသမ္လည္ား အဆို္ါတိုင္ားရင္ားသမားလူနည္ား္ေုဒသမ မားတပင ္ တိငု္ားရင္ားသမားလက္နက ္

ကိုင္္ ဋိ္ကၡမ မား ဆကလ္က္ရွေိနဆြဲ ျဖ္သ္ည္။ 

NLD အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ရလဒ္ာွႏင့္ယွ္ ္လွ င ္ ရမခိုင္ာႏႈန္ားအမားျဖင့္ ္ိုမိုနည္ား္ါားေသမ အာႏိုင္ရေနရမကိသုမ ရရွိခြဲ ့

ေသမ္လည္ား ဤၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲ ရလဒ္မွမ NLD အမ မား္ု ေနရမယထူမားၿ္ ီားျဖ္္ေသမ ျ္ညေ္ထမင္္ ုအဆင္႔ 

လႊတ္ေတမ္မ မားတပင ္ သိသမထင္ရွမားေသမ အက ိၢိဳားသကေ္ရမက္မႈ မရွသိလိ ု ျ္ည္နယာွ္ႏင့္ တိုငာ္းေဒသႀကီား အ 

သီားသီားတပင ္ ဖပြဲ႕္ည္ားထမားေသမ လက္ရွ ိ (NLD) အု္္ခ ၢိဳ္သ္ူအမ မား္ေုနရမကိလုည္ား သက္ေရမကမ္ႈမရွိေ္။ 

ေအမကတ္ပင ္၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ ရလဒ္မ မားကို ေဖမ္ျ္ထမား္ါသည္။ 

ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ 

မြဲဆာႏၵနယ္ 

ယခငလ္ႊတ္ေတမ္ ကုိယ္္မားလွယ္ လက္ရွ ိအာုိႏငရ္ ကုိယ္္မားလွယ္ 

အမည္ ္ါတီ 
လ္လ္္ရ္ျခငာ္း 
အေၾကမငာ္းရငာ္း 

အမည္ ္ါတီ 

အမ္ား၊ 
ရခိုင္ျ္ည္နယ ္

္ီားသနိ္ားေဆပ USDP 
လက္ရွိ 

အ္ိုားရအဖပြဲ႕ဝင ္
ေဒါကတ္မေအားေမမင ္ ANP 

ေခ မင္ားဆံု၊ 
မပန္ျ္ည္နယ ္

ေဒၚခင္ေဌားၾကပယ ္ NLD 
လက္ရွိ 

အေျခခံ္္ေဒ ခံုရံုား 
အဖပြဲ႕ဝင ္

္ီားေအမင္ၾကညသ္ိန္ား USDP 

ဒဂံုအေရွ႕၊ 
ရနက္ုန ္

္ီားမ ိၢိဳားေအမင ္ NLD 

လက္ရွိ 
ေနျ္ည္ေတမ္ 

ေကမင္္ီ နယ္ေျမ 
္ကၠ႒ 

္ီားေနေက မ္ NLD 



 

 ုံဂဒ
 ၊း္မက္ပိဆ
္နုက္နရ  

း္ငဝ္ာ်ကေးီဥ  NLD 
 ရးုိစအ ိွရ္ကလ

းီကႀ္နဝ  
္နိစမျးီဥ  NLD 

 ၊ာယာသ္ငႈိလ
္နုက္နရ  

့ ္ငမျး္နသးီဥ  NLD 
 ရးုိစအ ိွရ္ကလ

းီကႀ္နဝ  
း္ငမး္ငဝးီဥ  NLD 

 ၊းဴွမ့ာကေ
္နုက္နရ  

္ညကၾုစး္နဆ္ငာအေၚဒေ  NLD 
 ိွရ္ကလ  ၏္ာတေံင္ငုႏိ

ံခ္ငပ္ငုိတအ ္လဳိၢဂုပ  
 း္ငဝြဆေ္ာ်ကေးီဥ
းူလာအးီဥ )ၚခေ(  

NLD 

 ၊းီသး်ကေ
္ယန္ညပျး္မွရ  

ိွရမ ဲြပ္ကာကေးြရေ  
ေရြးေကာက ္
ပြဲ ိွရမ  

 းရေဳံချုံလ
္က်ခပျး္ငာကၾေအ  

ာ္်ကေ္ငာအေး္ငုိစးီဥ  SNLD 

 ၊းဴွရး္ငုိမ
္ယန္ညပျး္မွရ  

ိွရမ ဲြပ္ကာကေးြရေ  
 ္ကာကေးြရေ

ပြဲ ိွရမ  
 းရေဳံချုံလ

္က်ခပျး္ငာကၾေအ  
 )ၚခေ( းအေး္ငဝး္ငုိစ

းအေး္နြထး္ငုိစ  
SNLD 

 ၊ာြရုံမ
း္ငုိက္စစ  

္ငာမေ္ငစ႔္နသးီဥ  NLD 
 ိွရ္ကလ
းီကႀ္္နဝရးုိစအ  

္ငာအေ႔္နြညးီဥ  NLD 

အမ်ိဳ းသားလႊတ္ေတာ္ 

မဆဲႏၵနယ္ 

ယခငလ္ႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ လက္ရွ ိအႏုိငရ္ ကုိယ္စားလွယ္ 

အမည္ ပါတီ 
လစလ္ပရ္ျခငး္ 
အေၾကာင္းရင္း 

အမည္ ပါတီ 

 းူခဲပ
းာသးဳိ်မအ  
 ာ္တေ္တႊလ

၄ 

းအေ္တမျး္ငဝးီဥ  NLD 
း္မထ္နဝာတွိရ္ကလ  

 ာသေနေ္ငာဆေ
ုစ္ငာထေ္ညပျ းီကႀ္နဝ  

့ ္ငမျး္နစး္နစၚဒေ  NLD 

 း္င်ခ
းာသးဳိ်မအ
 ာ္တေ္တႊလ

၃ 

ူယးီထ္နဗီရန္ငဟ  NLD ိွရ္ကလ တၼမသုဒ  း္ငခးြဘေူပ  NLD 

 ္နုက္နရ
းာသးဳိ်မအ
 ာ္တေ္တႊလ

၆ 

ူသ္ငာအေးီဥ  NLD 
 ိွရ္ကလ
္ငဝ႕ဲြဖအရးုိစအ  

 ာတ္ကါဒေ
္ငာမေ္ငာမေ  

NLD 



 

တုိငာ္းေဒသႀကီားာွႏင့္ ျ္ည္နယ္ လႊတ္ေတမ္မ မား 

 

မြဲေ္ားသူမ မား၏ အျမငမ္ မား - ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္္ါတီေထမက္ခမံႈ 

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲမွမ ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကည ္္ီားေဆမငသ္ည့္ တ္္ာွႏ္္သမားအ္ိုားရအေ္ၚ ၎တို႔အမား 

မြဲေ္ားခြဲ့သမူ မား၏ အလပန္အၾကွဴားေမွ မ္လင့္ခ ကထ္မားမႈမ မားေၾကမင့္ NLD အတပက ္ ႀကီားမမားေသမ ္ိန္ေခၚမႈအခ ိၢိဳ႕ကိ ု

သယ္ေဆမငလ္မခြဲ့္ါသည။္ ANFREL မ ွေတပ႕ဆံုေမားျမန္ားခြဲ့ေသမ မြဲေ္ားသူအမ မား္ုမွမ ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ပြဲအၿ္ီား 

မြဲဆာႏၵနယ္ 

ယခငလ္ႊတ္ေတမ္ ကုိယ္္မားလွယ္ လက္ရွ ိအာုိႏငရ္ ကုိယ္္မားလွယ္ 

အမည္ ္ါတီ 
လ္လ္္ရ္ျခငာ္း 
အေၾကမငာ္းရငာ္း 

အမည္ ္ါတီ 

ေက ားသီား 
မြဲဆာႏၵနယ္ 

၁ 
ေရပားေကမက္္ပြဲမရွ ိ

ေရပားေကမက္္ပြဲ 
မရွ ိ

လံုျခံၢိဳေရား 
အေၾကမင္ားျ္ခ က ္

္ိုင္ား္မံိုင္ား SNLD 

ေက ားသီား 
မြဲဆာႏၵနယ္ 

၂ 
ေရပားေကမက္္ပြဲမရွ ိ

ေရပားေကမက္္ပြဲ 
မရွ ိ

လံုျခံၢိဳေရား 
အေၾကမင္ားျ္ခ က ္

္ီားခငေ္မမင္ညပန္႔ SNLD 

မိုင္ားရွွဴား 
မြဲဆာႏၵနယ္ 

၂ 
ေရပားေကမက္္ပြဲမရွ ိ

ေရပားေကမက္္ပြဲ 
မရွ ိ

လံုျခံၢိဳေရား 
အေၾကမင္ားျ္ခ က ္

ေဒၚနန္ားေကမငာ္းခမ ္ SNLD 

ဖရဆူို 
မြဲဆာႏၵနယ ္

၁ 
Thoe Ral NLD 

တမဝနထ္မ္ားေဆမင္ 
ဆြဲတပင္ ကပယလ္ပန ္

္ီားသြဲရယ ္ ANDP 

ေညမင္ေရႊ 
မြဲဆာႏၵနယ္ 

၁ 
တငရ္င ္ NLD 

တမဝနထ္မ္ားေဆမင္ 
ဆြဲတပင္ ကပယလ္ပန ္

္ီားခငေ္မမင္ဝင္ား NLD 

မိုင္ားရွွဴား 
မြဲဆာႏၵနယ္ 

၁ 
ေရပားေကမက္္ပြဲမရွ ိ

ေရပားေကမက္္ပြဲ 
မရွ ိ

လံုျခံၢိဳေရား 
အေၾကမင္ားျ္ခ က ္

္ီား္ိုင္ားလင္ားျမတ ္ SNLD 

 မြဲဆာႏၵနယ္ 
၂ 

္ီတမေသမင္ား္နိ ္ USDP 
တမဝနထ္မ္ားေဆမင္ 
ဆြဲတပင္ ကပယလ္ပန ္

္ီားရွမားေမပလရွန ္ USDP 



 

တပင ္ NLD အ္ိုားရအမဏမရလမၿ္ာီးေနမက ္ ၎တို႔ ေန႔္္ဘ္ဝေျ္မင္ားလြဲမႈအတပက ္ မ မား္ပမေမွ မ္လင့္ခ ကထ္မားခြဲ ့

ေၾကမင္ားေျ္မျ္ၾကသည။္ ဆယ္္ုာွႏ္္မ မား္ပမအတပင္ား ္ထမဆံုားအရ္္သမား၊ လူႀကိၢိဳက္အမ မားဆံုားေရပားေကမက္ခံအ္ိုားရ 

တက္လမေသမေၾကမင့္ ာႏိုင္ငသံမားျ္ညသ္ူမ မား ္ိတလ္ႈ္္ရမွားေ္ မ္ရႊင္ၾကျခင္ားမွမမွန္ေသမ္လည္ား ယင္ား္တိလ္ႈ္္ရမွား 

ေ္ မ္ရႊင္မႈမ ွထပက္ေ္ၚလမသည့္ ေမွ မ္လင့္ခ ကမ္ မားကို ေက န္္ေ္ာုိႏင္ရနမ္ွမမ ူခကခ္ြဲ္ါသည။္ တ္္္ ီားတ္္ေယမက ္

က မြဲေ္ားသမူ မားအေနျဖင့္ မွနက္န္္ ပမ္တိ္္ က္ၾကသညဟ္ ုယံုၾကညသ္ည္ျဖ္ေ္္၊ က ိၢိဳားေၾကမင္ားမဆေီလ မ္္ပမ ျမင့္ 

မမားေနေသမ ေမွ မ္လင့္ခ က္မ မား ရွိေနသညဟ္ ုယံုၾကညသ္ည္ျဖ္္ေ္၊ NLD ၏ ၂၀၁၅ ေသမင္ျ္ိၢိဳကမ္ားျ္ိၢိဳအာုိႏင္ရမႈရ 

လဒ္ာွႏင့္ တန္ားညိွ၍ေတမ႔ မျဖ္ာုုိ္ႏင္ေ္။   

အမွန္အကနရ္လဒမ္ မားကိ ုၾကည့္္ါက ဧၿ္ီ ၁ ရကေ္န႔ ေရပားေကမက္္ ပြဲတပင ္NLD ယွ္္ၿ္ိၢိဳငေ္သမ ၁၈ ေနရမ၌ ၉ ေနရမ 

သို႔မဟတု ္ ၅၀% အာႏိုင္ရခြဲ့သည။္ NLD ၇၉% အာႏိုင္ရခြဲ့ေသမ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ ယွ္ ္လွ င္ 

ယခုၾကမားျဖတ္မွမ သသိမထင္ရမွားေသမ ေလ မက့ မႈတ္ခ္ုျဖ္္္ါသည္။64 ေရွ႕္ိုငာ္းတပင္ ေဖမ္ျ္ခြဲ့သလို္ င ္ ၾကမားျဖတ ္

ေရပားေကမက္္ပြဲရလဒ္မွမ NLD ္ါတီ၏ ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္ာႏွင့္ အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္တပင ္ရယထူမားေသမ အမ မား္ ု

အေနအထမားအေ္ၚ သက္ေရမက္မႈရွိမည္မဟတု္္ါ။ သို႔ေသမ္လည္ား လက္ရွအိ္ိုားရအု္ခ္ ၢိဳ္္မႈအေ္ၚ ္တိ္္ က ္

လက္္ က္ျဖ္္မႈ၊ အထူားသျဖင့္ တိုင္ားရင္ားသမားလူနည္ား္ ုမြဲေ္ားသူမ မား၌ ေ္ၚေ္ါကလ္မာုိႏင္္ါသည။္ မြဲေ္ားသ ူအမ မား္ု 

ကို ေတပ႕ဆံုေမားျမန္ားရမတပင ္ ယခထုလိအူနည္ားငယ္တို႔တပင ္ တိုင္ားရင္ားသမား္ဋိ္ကၡ အဆံုားသတ္ရန ္ ႀကိၢိဳား္မ္ားမႈာွႏင့္ 

္ီား္ပမားေရားတိုားတကမ္ႈကိ ုတပန္ားအမားေ္ားရမတပင ္္ါတီ၏ေအမင္ျမငမ္ႈမရေသမ အေျခအေနာွႏင့္္တသ္က္၍ ္ိတ္္  က္ 

မႈအေနအထမားအခ ိၢိဳ႕ကို ေဖမ္ျ္ခြဲ့ၾက္ါသည္။  

ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္ေနရမအတပက ္ဒဂံုုအေရွ႕ ၊ ဒဂံုဆိ္က္မ္ား၊ လိႈငသ္မယမ၊ ေကမ့မွွဴားာွႏင့္ မံုရပမ (္္က္ိုင္ားတိုင္ား) တို႔ 

တပင ္ NLD အာႏိုင္ရခြဲ့္ ါသည။္ အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ေနရမအတပက ္္ြဲခူားအမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္မြဲဆာႏၵနယ ္၄၊ ခ င္ား 

အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္ မြဲဆာႏၵနယ ္၃ ာွႏင့္ ရန္ကနု္အမ ိၢိဳားသမားလႊတ္ေတမ္မြဲဆာႏၵနယ ္၆ ေနရမ ၃ ေနရမ္လံုား အာုိႏင္ 

ရေအမင ္ ္ပမ္ားေဆမင္ာုိႏင္ခြဲသ့ည။္ ျ္ညန္ယ/္တိုင္ားေဒသႀကီား လႊတ္ေတမ္ေနရမမ မားတပငမ္ူ ေညမငေ္ရႊ မြဲဆာႏၵနယ ္

တ္ခ္ုတပငသ္မ NLD အာုိႏင္ရခြဲသ့ည္။  

NLD လပြဲေခ မ္သပမားေသမ ေနရမမ မားတပင္ ေခ မင္ားဆံုမြဲဆာႏၵနယ္၌ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲတုန္ားက ၎တို႔၏ 

အဓိကျ္ိၢိဳငဘ္က ္USDP ကို ႐ံႈားနိမ့္သပမားျခင္ားျဖ္သ္ည။္ ျ္ည္နယ/္ တိငု္ားေဒသႀကာီးလႊတ္ေတမ္တပင ္ကယမားျ္ည္နယ ္

ဖရဆူို၌ NLD က ANDP ကို ႐ံႈားနမိ့္ခြဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကမင့္ဆိေုသမ္ ၎တို႔ကိုယ္္ မားလယွ္အမား မွတ္္ ံုတင္ရန ္

္ ကက္ပက္ခြဲ့ေသမေၾကမင့္ျဖ္္သည္။65 ရွမ္ားျ္ည္နယ္မ ွေက ားသီားာွႏင့္ မိုငရ္ွွဴားေနရမမ မားတပငမ္ ူယင္ားေဒသမ မား၌ ၂၀၁၅ 

တုန္ားက ေရပားေကမက္္ ပြဲမက င္ား္ခြဲ့ျခင္ားေၾကမင့္ တိကု႐္ိုက ္ာႏိႈင္ားယွ္ ္မႈ မျ္ၢိဳလု္ ္ာုိႏင္ေ္။  

ာႏိုင္ငေံရား ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူမ မားာွႏင့္ မီဒီယမမ မားက ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲ ရလဒမ္ မားမွမ NLD ္ီား 

ေဆမင္ေသမ အ္ိုားရအတပက ္ သတေိ္ားအခ က္ျ္မႈတ္္ခုအျဖ္ ္ ္ံုေဖမ္ေျ္မဆိုၾကသည။္66 ၎တို႔က ယခ ု         

                                                           
64 https://www.irrawaddy.com/opinion/nld-take-election-results-wake-call.html  
65 https://www.irrawaddy.com/news/burma/nld-to-discipline-karenni-state-party-heads-for-late-candidate-registration.html  
66 https://www.irrawaddy.com/opinion/nld-take-election-results-wake-call.html  
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ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲမွမ NLD ္ါတကီိ ု လူထကု ၂၀၁၅ တုန္ားကလိ ု အမ မားႀကိၢိဳက္ေထမကခ္ံမႈရရွိေနဆြဲလမား      

ဆိသုညက္ို ေထမက္ျ္ေနျခင္ား ျဖ္သ္ညဟ္ဆုိုသည။္  

ဧရမဝတ ီသတင္ားဌမနက NLD ၏ ေျ္မေရားဆိုခပင့္ရွသိ ူ္ီားဝင္ားထိနသ္ည္ ေရပားေကမက္္ပြဲရလဒေ္ၾကညမသည့္ ဧၿ္ီ ၂ 

ရကေ္န႔တပင ္လထူကုိ ုမြဲေ္ားမႈနည္ား္ါားသည့္အတပက္ ျ္္တ္ငေ္ျ္မဆိလုိုကေ္ၾကမင္ား ေဖမ္ျ္ခြဲ႔သည္။ လထူကု ၂၀၁၅ 

တုန္ားကလိ ုNLD ကိ ုမြဲထပကမ္ေ္ားရျခင္ားမွမ ၂ ာွႏ္္အတပင္ား ၎တို႔ NLD အေ္ၚ ထမားရွသိည့္ ယံုၾကညမ္ႈ ေလ မက့ ေန 

ျခင္ားကို ျ္ဆိုုျခင္ားျဖ္ာုုိ္ႏင္သည္။ 

ာႏိုင္ငေံရားေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္သူအမ မား္ုကလည္ား မြဲေ္ားသမူ မားမွမ ၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ ပြဲတနု္ားက ေရပားေကမက္ခ ံ

ကိယု္္မားလယွက္ိုမၾကည့္ဘြဲ ္ါတကီိသုမၾကည့္၍ မြဲေ္ားခြဲ့ၾကျခင္ားျဖ္္ေၾကမင္ားသေဘမတူၾကသည။္ တိုင္ားရင္ား 

သမားျ္ညသ္ူအမားလံုားက NLD ကို အမ မားဆံုားေထမကခ္ံခြဲ့ၾကၿ္ီား လကူိုမၾကည့္ဘြဲ မြဲေ္ားခြဲ့ေသမ္လည္ား ေရပားေကမက ္

ခံကိယု္္မားလယွမ္ မားမွမ ၎တို႔အမား ျ္နလ္ည္အက ိၢိဳားျ္ၢိဳမညဟ္ ုယံုၾကည္ခြဲ့ၾကသည္။  

NLD အမဏမရၿ္ီား တ္ာွ္ႏ္္အၾကမတပင ္ ္ါတီက လထူုအသံ၊ သို႔မဟတု ္၎တို႔ကိ ု မြဲေ္ားခြဲ့ေသမ ျ္ညသ္ူမ မား၏ 

အသကံိ ု နမားေထမင္ရန ္ ္ ကက္ပက္ခြဲသ့ည့္ အခ ိနတ္ိုင္ား မြဲေ္ားသူမ မားမမွ သ ၥ္မေဖမက္ခရံသကြဲ့သို႔ ခံ္မားၾကၿ္ီား 

လမမည့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲတပင ္၎တို႔ ေထမက္ခမံႈကိ ုရု္သ္ိမာ္းခြဲ့ၾကျခင္ား ျဖ္သ္ည္။ ယင္ားအေၾကမင္ားက္င ္၂၀၁၇ 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲ၌ တိုင္ားရင္ားသမားေနရမအမ မား္တုပင ္ NLD ျဖ္္္ က္ခြဲသ့ည္မ မားကိ ု ရွင္ားျ္သလိုုျဖ္္ခြဲ႔ 

သည္။67 

၂၀၁၅ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင္ ေဒသခတံိုင္ားရင္ားသမား္ါတီမ မားာွႏင့္ အဓိကျ္ိၢိဳင္ဘက ္USDP ကို ေက မ္ျဖတ ္အာုိႏင္ရရွိခြဲ ့

ေသမ မပန္ျ္ည္နယေ္ခ မင္ားဆံုတပင ္ယခအုခါ ျ္ညသ္ူ႔အသံ ျ္ည္သူ႔ဆာႏၵကို နမားမေထမငခ္ြဲ့ျခင္ားေၾကမင့္ ၾကမားျဖတ္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲရံႈားခြဲရ့သညမ္ွမ အရွင္ားဆံုား္္မမ္င္ ျဖ္သ္ည။္  

ေရပားေကမက္္ပြဲမတိုင္မကီ္င္ ေဒသခံျ္ညသ္ူမ မား မြဲေ္ားသူအမ မား္ုမွမ NLD အ္ိုားရ၏ လတတ္ေလမ ဆံုားျဖတ္ 

ခ က္ျဖ္ေ္သမ မပန္ျ္ည္နယ္ေခ မင္ားဆံုတတံမားကိ ု ဗိုလခ္ ၢိဳ္္ေအမငဆ္န္ားတံတမားဟ ု အမည္ေ္ားခြဲ့မႈအေ္ၚ မေက မ 

န္္ျဖ္ခ္ြဲ့ရသည္။ ယင္ားတတံမားအမည္ေ္ားမႈကို ေဒသခမံ မားက မပနတ္ိုင္ားရင္ားသမားကိ ု ္ိုမိုကိယု္္ မားျ္ၢိဳေသမ အမည ္

ျဖ္္ေ္ခ င္ေသမေၾကမင့္ ကန္႔ကပကေ္နၾကသည့္ၾကမားမ ွဗိုလ္ခ ၢိဳ္္ေအမငဆ္န္ားတတံမားဟ ုအတည္ျ္ၢိဳခြဲ့ျခင္ားျဖ္သ္ည။္  

ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ မရင္ားဇယမားမ မားအရ ယင္ားေဒသ၌ ၃၈% ေသမ မြဲေ္ားခပင့္ရွသိမူ မားသမ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ မြဲေ္ား 

ခြဲ့ၾကသည။္ သို႔ေသမ္ မြဲလမမေ္ားသူမ မားကလညာ္း တတံမားကိ ၥ္မေက လညမ္ႈေၾကမင့္္င္ျဖ္္္ါသည။္ ေရပားေကမက္ 

္ပြဲေကမ္မရွငက္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ပြဲရလဒ္ကို ေၾကညမေသမအခါ NLD အရွကရ္ခြဲ့ၿ္ီား USDP က ေအမင္္ပြဲ 

ခံခြဲသ့ည။္  
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ဧၿ္ီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ပြဲရလဒ္မွမ ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကည္အ္ါအဝင ္ ဗမမလူမ မား္ု၏ အု္္ခ ၢိဳ္္မႈ 

ေအမကတ္ပင ္ရုန္ားကနေ္နခြဲရ့ေသမ ျမနမ္မာုိႏင္ငံ၏ တတယိလူ္ီားေရ အမ မားဆံုားအင္အမား္ုျဖ္္သည့္ တိုင္ားရင္ားသမား 

လူနည္ား္မု မားအၾကမား NLD ေထမက္ခမံႈ ေလ မလ့မျခင္ားအမား လွ္ဟ္ျ္သေနသည္။ 

ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲရလဒ္မမွ တိုင္ားရင္ားသမားာုိႏင္ငံေရားမွမ အဆံုားအျဖတ္ေ္ားမည့္ အခ ကတ္္္ခ ု အေသအခ မ 

ျဖ္္လမဟန္တသူည။္ ေဒသခ ံမီဒီယမက ေဖမ္ျ္ရမတပင ္ SNLD မွမ ၂၀၁၅ ရလဒထ္က ္္ိုတိုားတကလ္မသညမ္ွမ 

မြဲေ္ားသူမ မားက NLD အ္ိုားရ၏ ၿငိမ္ားခ မ္ားေရားကိုု ေဖမ္ေဆမင္မေ္ားာုုိႏင္ျခင္ားအေ္ၚ မေက မန္္ျဖ္လ္မရမမ ွ တိငု္ား 

ရင္ားသမားလူမ မား္ေုနရမမ မား၌ က ဆံုားရန္ အေၾကမင္ားဖနလ္မျခင္ားေၾကမင့္ဟု ေဖမ္ျ္ၾကသည။္  

တိုင္ားရင္ားသမားအေရား၊ ဘမသမေရား္ဋိ္ကၡမ မားာႏွင့္ ရႈ္္ေထပားေနေသမ အေနမကဘ္က္ျ္ ညန္ယ ္ ရခိငု္တပငလ္ည္ား 

NLD အာႏိုုင္မရခြဲ႔ေ္။ ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္ေနရမတပင္ ေဒသခ ံANP ္ါတီ၏ ္ကၠ႒ ေဒါကတ္မေအားေမမင ္အာုိႏင္ရခြဲ ့

သည္။ ေဒါကတ္မေအားေမမင္မွမ မဆူလငရ္ိုဟင္ဂ မမ မားကိ ု ဆန္႔က ငရ္မတပင ္ သေဘမထမားတင္ားမမေသမ ာုိႏင္ငံ 

ေရားသမမားအျဖ္ ္လသူိမ မားသည။္ 

္မရင္ားဇယမားမ မား၏ အဆိုုအရ ရခိငု္ျ္ည္နယတ္ပင ္ ရိုဟင္ဂ မတ္သ္န္ားခန္႔ ေနထိုင္ၾကသည။္ ေဒသခ ံ တိုငု္ားရင္ား 

သမားမ မားၾကမား ဘမသမေရားအရမတညူမီႈာွႏင္႔ မတကူပြဲျ္မားမႈကို ု လကမ္ခာုုိံႏင္ၾကျခင္ားေၾကမင္႔ အၾကမ္ားဖက္မႈမ မားာွႏင့္ 

ဖိာိွႏ္္မႈမ မား ၂၀၁၂ တပင ္ ျဖ္လ္မျ္ီား လပန္ခြဲသ့ည့္ ၅ ာႏွ္္အတပင္ား မၾကမခဏဆိသုလို ေသပား္ပန္ားေသမ လူမ ိၢိဳားေရားာွႏင္႔ 

တိုုင္ားရင္ားသမားဆိုုငရ္မ အၾကမ္ားဖကမ္ႈမ မားျဖ္္ေ္ၚတတ္ရမ ကလုသမဂ ္ံု္မ္ား္္္ေဆားေရားအရမရွမိ မားက လသူမား 

ခ င္ား္မနမမႈာွႏင္႔ဆိုုင္ေသမ ရမဇဝတ္မႈေျမမကသ္ည္ဟ ုတံဆိ္ ္က္္ၾကသည။္ 

ယင္ား္ဋိ္ကၡမွမ ေဒၚေအမငဆ္နာ္း္ုၾကည္အတပက ္ အဓိကက ေသမ က င့္ဝတ္္ ိုင္ားဆိုင္ရမ ္ိန္ေခၚမႈျဖ္သ္ည္။ သ ူ

သည ္ရိုဟငဂ္ မဖက္မ ွအကမအကပယ္ေ္ားေသမ ာႏိုင္ငတံကမဖိအမားာွႏင့္ ျ္ညတ္ပင္ားမ ွလထူုအမ မားအျ္မား၏ ရိဟုင ္

ဂ မမ မားအေ္ၚ တိုကု္ခိုကုမ္ႈတို႔အၾကမား ရုုန္ားကန္ရမည္ျဖ္သ္ည္။ တရမားဝင္ဖာိွိႏ္္ညႇင္ား္န္ားေနမႈကိ ု ာႏႈတဆ္ိတေ္နသ 

ျဖင့္ သသူည ္ ာႏိုင္ငတံကမအသိုင္ားအဝိငု္ား၏ ေဝဖန္ျခင္ားကိခုံရၿ္ီား ျ္ ညတ္ပင္ားအတိကု္အခမံ မားက ရိုဟငဂ္ မမ မားကို 

ဂရုဏမထမားသည္ဟေူသမ ္ပ္္္ပြဲမႈမ မားာွႏင့္ ရင္ဆိငု္ေနရသည။္ 

အေ္ၚတပင္ ေဖမ္ျ္ခြဲ့သည့္အတိုင္ား္င ္ ရွမ္ားေဒသခံ္ါတ ီ SNLD ၂၀၁၅ တုန္ားက မျငိမ္ားခ မ္ားသျဖင့္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ 

မလု္ ္လိကုရ္ေသမ ရွမ္ားျ္ည္နယမ္ွ ေနရမ ၆ ခတုပင ္အာုိႏင္ရခြဲသ့ည္။ တမဝနထ္မ္ားေဆမငဆ္ြဲ လႊတ္ေတမ္အမတ ္

ကပယ္လပနသ္ပမားသည့္ ရွမ္ားျ္ညန္ယ္ ေနရမာွႏ္္ခုတပင ္NLD ာႏွင့္ USDP က တ္ခ္ု္ ီအာုိႏင္ရခြဲသ့ည္။  

ရွမ္ားျ္ည္နယ ္ ၿမိၢိဳ႕နယ္ာွႏ္္ခုျဖ္သ္ည့္ ေက ားသီားာွႏင့္ မိုင္ားရွွဴားတပင ္ ၂၀၁၅ တုန္ားက အၾကမ္ားဖကမ္ႈမ မားေၾကမင့္ ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲ ယ္ဖ ကလ္ိုကရ္ေသမ ေနရမမ မားကို ေနမကဆ္ံုားတပင ္ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ ပြဲက ငာ္း္ၿ္ီား ျဖည့္တင္ားာုိႏင္ 

ခြဲ့သည။္ ထို႔ေၾကမင့္ အဆို္ ါေနရမ ၆ ေနရမလံုားတပင ္ SNLD ကို NLD ရံႈားနိမ့္ျခငာ္းအတပက ္မွတသ္မားသငခ္န္ား္မယူ 

္ါက အက ိၢိဳားရွိာုိႏင္သည။္ 

NLD ၏ တိငု္ားရင္ားသမားေခါင္ားေဆမင္မ မားအမား ျ္ညေ္ထမင္္ုၿငမိ္ားခ မ္ားေရားလုု္င္န္ား္္္တပင္္ါဝင္ာုိႏင္ရန္ မႀကိၢိဳား္မား 

ာႏိုင္မႈက ရွမ္ားျ္ည္နယ္မွ ေဒသခံမ မားအၾကမား ္ိတ္္ ကလ္က္္ က္ ျဖ္္ေ္ခြဲသ့ည္။ ၇ ာႏွ္္အတပင္ား ၎တို႔ မြဲမ မား 



 

ေ္ားခပင့္ရေသမ ္ထမဆံုားအႀကိမတ္ပင ္ NLD ထက ္ ရွမ္ားဒီမိကုေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္္ါတကီိ ု ္ံုေအမလိုက္ျခင္ားမွမ အ့ံၾသ္ 

ရမေတမ႔မဟတု္ေ္။ ထို႔ျ္င ္အရမရွမိ မားအေနျဖင္႔ ေဒသခမံ မားာွႏင့္ ဆကသ္ပယ္ရမတပင ္္ိုမိုခက္ခြဲၿ္ီား အျ္န္အလွန ္

ဆက္ဆရံမတပင ္ဘမသမျ္န္ေ္ၚတပငလ္ည္ား မွီခိုုရသည္။68 

NLD ေျ္မေရားဆိခုပင့္ရွိသ ူ္ီားဝငာ္းထနိက္ ဘမသမ္ကမား အတမားအဆီားရွေိၾကမငာ္းာႏွင့္ ၎တို႔ ယွ္ ္ၿ္ိၢိဳင္ရသည့္ ရွမ္ား 

ျ္ည္နယ္ခရိုငမ္ မားအတပင္ားမ ွ လက္နကက္ိုင္အဖပြဲ႕မ မားာွႏင့္ ျ္ႆနမမ မားရွေိၾကမင္ား ဝန္ခခံြဲသ့ည။္ ေဒသခာုိံႏင္ငံေရား 

သမမားမ မားာွႏင့္ ခ ိတဆ္က္မည့္အ္မား ္ီားဝင္ားထိနက္ “ကၽပန္ေတမ္တို႔ ရွမ္ားျ္ညန္ယ္မွမ တိုားတက္ေအမင ္ဆကလ္က္ 

လု္ေ္ဆမင္ေန္ါတယ္။ ေဒသခေံတပက ဗမမလိ ုနမားမလညတ္ြဲ့အတပက ္ကၽပနေ္တမ္တို႔ မူဝါဒေတပကိ ု ရွမ္ားဘမသမ 

္ကမားနြဲ႔ ဘမသမျ္နရ္မွမ ျဖ္္္ါတယ”္ ဟ ုေျ္မခြဲသ့ည္။69  

NLD ေရပားေကမက္္ ပြဲ ပမ္ားေဆမငမ္ႈက ရျခင္ားအတပက ္အျခမားထ္္ျဖည့္ရမည့္ အေၾကမင္ားျ္ခ ကမ္ွမ ေဒၚေအမငဆ္န္ား 

္ုၾကည္က ာႏိုင္ငံျခမားေရားဝန္ႀကီားာွႏင့္ ာႏိုင္ငေံတမ္အတိငု္္ငခ္ံ္ဂု ိၢိဳလ ္တမဝနမ္ မားယထူမားၿ္ီား ္ါတတီပင ္မရွိေတမ႔ျခင္ား္င ္

ျဖ္္သည။္ 

၂၀၀၈ အေျခခံ္္ေဒ ္ုဒ္မ ၂၃၂ (္ ) တပင ္အ္ိုားရဝန္ႀကီားမ မားသည ္္ါတီတမဝန္မ မားတပင ္မ္ါဝင္ရဟ ု္ါရွိသည။္ 

ထို႔ေၾကမင့္ NLD ေရပားေကမက္္ ပြဲ မြဲဆပယ္မႈမ မားကို ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကညေ္လမက ္လူႀကိၢိဳက္မမ မားေသမ အျခမား 

္ါတီေခါင္ားေဆမင္မ မား ္ီားေဆမင္ခြဲရ့သည္။ ထို႔ေၾကမင့္္င္ ရနက္ုနာွ္ႏင့္ အနီားတဝိကုတ္ပင ္ လထူုု္ည္ားေဝားရမ၌ 

လူနည္ားၿ္ီား ္ါတီအေ္ၚ လူႀကိၢိဳက္မ မားမႈာွႏင့္ မြဲေ္ားသူမ မားအေ္ၚ သက္ေရမက္မႈမ မား ရွိခြဲသ့ည္။ 

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲရလဒမ္ မားအရ NLD ္ါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတမ္တပင ္လကရ္ွထိိန္ားခ ၢိဳ္မ္ႈကိ ုထိန္ား 

သိမ္ားထမားလို္ါက NLD အ္ိုားရသည ္တိုင္ားရင္ားသမားလူနည္ား္ုမ မားအၾကမား ယံုၾကည္မႈကိ ုရာုိႏင္သေလမက္ ျဖ္္ေ္ၚ 

လမေအမင ္ ္ပမ္ားေဆမင္ရန ္ လိုအ္္္ ါလိမ့္မည။္ ေအမင္ျမင္ေသမ ၿငိမ္ားခ မ္ားေရားလုု္ ္ငနာ္း္္ာွ္ႏင့္ ၿငိမ္ားခ မ္ားေရားေဆပား 

ောႏပားညႇိာိႏႈင္ားမႈမ မားကလည္ား ၎အတပက ္အေရား္ါေသမ လကၡဏမတ္္ခု္ င္ျဖ္သ္ည္။ ထို႔ျ္င ္ NLD အေနျဖင့္ ္ဋ ိ

္ကၡျဖ္္္ပမားရမေနရမမ မားရွ ိ လူထု၏ ေန႔္္ဘ္ဝာွႏင့္ ္ိုမို၍ ္ံုမွနထ္ိေတပ႕ မႈရွိျခင္ားာွႏင့္ ၎တို႔၏ ျ္ႆနမမ မားကိ ု

္ိုမိုနမားလညလ္မေအမင ္ႀကိၢိဳား္မ္ားေဆမငရ္ပက္ျခင္ားမလွည္ား အက ိၢိဳားအျမတ ္ရရွာုိိႏင္္္ါလိမ့္မည္။ 

NLD တပင ္ ယခထု ိ ာုိႏင္ငံေရားက္မားကပကတ္ပင ္ အမားေကမင္ားေမမင္ားသန္အေျခအေနတပင ္ ရွိေန္ါေသားသည္။ အ 

ဘယ္ေၾကမင့္ဆိုေသမ္ ယခလုိုအခကအ္ခြဲမ မား၊ ေဝဖန္မႈမ မား ရွိေနလ က္ာွႏင့္္င္ ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကညမ္ွမ တိုင္ား 

ျ္ည္အတပက ္ ၾသဇမအရွဆိံုား ာႏိုင္ငံေရားေခါင္ားေဆမင္အျဖ္ ္ဆကလ္ကရ္ွိေနဆြဲျဖ္္ကမ NLD ္ါတီမမွ အေကမင္ား 

ဆံုားအသိအမတွ္ျ္ၢိဳခထံမားရသည့္ ္ါတီျဖ္္ၿ္ီား ေနမက္ာွႏ္္မ မား္ပမထ ိလႊတေ္တမ္တပင ္အမ မား္ုအေနအထမား ဆက္ရွိ 

ေနမည္ ျဖ္္ေသမေၾကမင့္္င္ျဖ္္သည။္ 

သိုု႔ေသမ္ NLD ္ါတီေရမ ေဒၚေအမင္ဆန္ား္ုၾကည္္ါ သတထိမားရမညမ္ွမ ယံုၾကည္မႈမလပနက္ြဲဖို႔ျဖ္္ၿ္ီား ျမန္မမလထူ ု

အမ မား္ုမွမ တ္ာွ္ႏ္္သမားအရ္သ္မားအ္ိုားရကိ ု ္ီား္ပမားေရားအ္ တိုင္ားရင္ားသမား္ဋိ္ကၡအလယ ္ မူားယ္ေ္ဆားဝါားာွႏင့္ 

                                                           
68 http://frontiermyanmar.net/en/ethnic-politics-looms-large-in-by-election  
69 http://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-idUSKBN17336D  
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အု္္ခ ၢိဳ္္မႈျ္ႆနမအဆံုား ျ္ႆနမမ မားကို ု ္၍မေျဖရွင္ားမီကတည္ားက အခ ိန္္ ိုေ္ားရန ္ အဆငသ္င့္ျဖ္္ေနေသား 

သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ လ င္ျမန္ၿ္ီား လကေ္တပ႕က ေသမ လု္င္န္ားေဆမင္ရပကမ္ႈမ မားျဖင္႔ တိုင္ားရင္ားသမားအရ ကပြဲျ္မားေနမႈ 

မ မားာွႏင္႔ ယံုုၾကညမ္ႈမရိွမႈမ မားကို ုအေရားေ္ၚ ကိုုငတ္ပယ္ရန ္လိုအ္္္ ါသည။္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲဆုိငရ္မ အျငငာ္း္ပမားမႈ ေျဖရငွာ္းျခငာ္း 

ေရပားေကမက္္ပြဲအျငင္ား္ပမားမႈမ မားမွမ ေရပားေကမက္္ပြဲဒမီိုကေရ္ီ္န္တ္ပင ္ထပကေ္္ၚလမေလ႔ရိွသည့္အတပက ္သမမသ 

မတက္ ျ္ီား လပတလ္္ေ္သမ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ အျငင္ား္ပမားမႈေျဖရွင္ားေရား္န္္တ္္ခ ု ဒီမိုကရကတ္္္ေရပား 

ေကမက္္ ပြဲမ မားအတပက ္မျဖ္မ္ေန လိုအ္္္ါသည။္ အဆို္ ါ ္န္မ္ မားက ေရပားေကမက္္ပြဲ ျဖ္္္ ္တ္ပင ္တရမား္္ေဒ 

္ိုားမိုားမႈအေကမင္အထည္ေဖမ္ရန ္ အေျခခံအုတ္ျမ္တ္္ခ္ု၊ အရံအတမားတ္ခ္အုျဖ္ ္ ္ံ့္ိုားေ္ား္ါသည။္ ၎တို႔က 

လထူု၏ အသကံိ ု ၾကမားရန္ာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲ ရလဒ္မွမ လထူ ုအမွန္တကယ ္လိုခ ငေ္သမ ကိုယ္္ မားျ္ၢိဳသူ ျဖ္္ရန္ 

အေထမက္အကူျ္ၢိဳသည္။ မွ တ၍ ထိေရမကေ္သမ အျငင္ား္ပမားမႈ ေျဖရွင္ားေရား္န္က္ မွ တေသမ တရမားခပင ္သို႔မ 

ဟတု ္ ၾကမားနမမႈမ မားကိ ု ထေိရမကသ္ည့္ ကုု္မားမႈမ မားေ္ားာုိႏင္ေသမ အမွီအခိုကင္ားသည့္ တရမားသူႀကီားမ မားျဖင့္ 

ေဆမင္ရပက္ရမည္ျဖ္သ္ည္။ ယင္ားဘမသမရ္္၌ ကၽပမ္ားက င္သမူ မားအဆိုအရ ေရပားေကမက္္ပြဲအျငင္ား္ပမားမႈကိ္ ၥမ မား ကို 

တိုုင္ၾကမားျခင္ားမ မားအတပက ္ တရမား္ီရင္ျခင္ားသည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ န္က္ိ ု အမားနည္ားေ္သညဟ္ု ု မ္္္ား္မားသင္႔ဘြဲ 

ယင္ား၏ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈာွႏင့္ အမားေကမင္ားမႈ လကၡဏမတ္္ရ္္္င္ျဖ္သ္ည္။70 

ျမန္မမာုိႏင္ငတံပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲဆိုငု္ရမ တိုုင္ၾကမားမႈမ မားကိ ုအဆင့္အမ ိၢိဳားမ ိၢိဳားတပင ္ကိုငတ္ပယ္ေျဖရွင္ားရသည။္ အမ မား္ု 

ျဖ္္ေသမ ေဒသာၱႏရအဆင္႔ ေရပားေကမက္္ ပြဲအျငင္ား္ပမားမႈေျဖရွင္ားျခင္ားအမ မား္ုကုိ ုာႏိုင္ငံေရား္ါတီမ မား၏ ကိုယ ္္မားလယွ ္

မ မား၊ ကိုုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားမ မားျဖင့္ ဖပြဲ႕္ည္ားထမားသည့္ ၿမိၢိဳ႕နယ္အဆင့္ ေ ႔္္္ည္ိွာႏိႈင္ားေရားေကမ္မတီမ မားျဖင့္ ကိုင ္

တပယ္္ါသည။္ ၂၀၁၇ တပင္ ေကမ္မတမီ မား၏ တိုားတကေ္သမ ္ပမ္ားေဆမင္ရညက္ိ ု ္ိုမို္ပမ္ားရည္ျ္ည့္ေသမ အခက္ 

အခြဲေျဖရငွ္ားေရားတပင္ ေတပ႕ရၿ္ီား ေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရငွ္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မား၏ ္ိုမိေုကမင္ားမပနေ္သမ အက ိၢိဳားေဆမငေ္္ားမႈ 

တို႔ကို ုအသိအမတွ္ျ္ၢိဳရ္ါမည။္ သကဆ္ိုငရ္မ ္ါဝင္္တသ္ကသ္မူ မားက ျ္ႆနမာွႏင့္ အျငင္ား္ပမားမႈမ မားကိ ုအ္္ိုင္ား 

ကတည္ားက ကိငု္တပယေ္ျဖရွင္ားာုိႏင္ေသမ ေကမ္မတီ၏္ပမ္ားေဆမငရ္ညက္ိ ု အသိအမတွ္ျ္ၢိဳၾက္ါသည။္ ၎တို႔က 

ထိသုို႔ျ္ၢိဳလု္္ျခင္ားျဖင့္ ေအားခ မ္ားေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲ တဝ္န္ားက ငက္ိ ု ထိန္ားသမိာ္းရန ္ အကူအညီေ္ားရမေရမက္ၿ္ီား 

ေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွင္၏ ေ ႔္္္္ညိွာိႏႈင္ားေရားေကမ္မတီ္န္္မ ွ ္ိုမိုျမင့္မမားေသမအဆင့္မ မား မေရမကခ္င ္ အခ ိၢိဳ႕ 

ေသမ တိုုင္ၾကမားမႈမ မားကို ေျဖရငွ္ားလိကု္ျခင္ားအမားျဖင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲလုု္င္န္ား္္က္ို ေခ မေမပ႕ေသမလုု္င္န္ား္္ ္

ျဖ္္သပမားေ္ရန ္အကူအညီေ္ားသညဟ္ ုယံုၾကည္္ါသည္။   

္ကမားေျ္မခြဲ႔ၾကသူမ မားက ယခုေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ ဤ္န္္၏ထိေရမက္မႈကိ ု ခ ီားမပမ္ားေနခ ိနတ္ပင ္ ၎တို႔က္င္ 

လမမည့္အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲတပငလ္ည္ား ထိုသို႔ေသမ ထေိရမက္မႈမ ိၢိဳား ဆကလ္ကရ္ွိမလမားဆိသုညက္ို ေမားခပန္ား 

ထတု္ၾက္ါသည္။ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲကမလအတပင္ား ကိ္ ၥရ္္တ္္ခု္ာွီႏင့္ အဆို္ါ္န္မ္ မားကို ေကမင္ား္ပမ 

အမရံု္ိုက္ေန္္တ္ပင္ ေကမ္မတီမ မားအေနျဖင့္ ယွ္္ျ္ိၢိဳငေ္နရမ ္ိုမိုမ မားျ္မားသည့္ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲမ မား၌ 
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ယခလုို ေကမင္ား္ပမေဆမင္ရပကာုိ္ႏင္္ါ္ီားမလမားဆိသုညက္ိ ုသသံယရွိျခင္ားမွမလညာ္း ေဘမင္ဝင္္ ါသည။္ ယင္ား္ိုားရိမ္္ ူ 

္န္မႈကိ ု္ိုမိုေကမင္ားမပနေ္သမ ္န္မ္ မား တည္ေဆမက္ရန ္လု္ ္ေဆမင္ျခင္ားာွႏင့္ ေကမ္မတီ္ န္မ္ မား ေရွ႕ဆကရ္မတပင ္

အမားေကမင္ားေ္မည့္ ္ိုမိုရွင္ားလင္ားေသမ လုု္ထ္ံုုားလုု္န္ည္ားမ မား ထမားရွိျခင္ားအမားျဖင့္ တုန္႔ျ္န္ေဆမင္ရပကေ္္ားရမည ္

ျဖ္္္ါသည။္  

အမ ိၢိဳားသမားအဆင့္ အျငင္ား္ပမားမႈမ မားအတပက္ ျ္ည္ေထမင္္ေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွငက္ ကိုယ္္ မားလယွ္ေလမင္ား 

မ မားာွႏင့္ ာႏိုင္ငေံရား္ါတီမ မားကိ ု၎တို႔တိုင္ၾကမားမႈမ မားကိ ုတင္ျ္ရနာွ္ႏင့္ အျငင္ား္ပမားမႈမ မားကိ ု္မရင္ားသပင္ားရန္ ေနမက ္

ဆံုားသတ္မတွ္ေန႔ရကက္ို  ေၾကညမခြဲသ့ည္။ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မားာွႏင့္ ာုိႏင္ငံေရား္ါတမီ မားအတပက ္တိုင္ၾကမား 

မႈမ မားကို ုတင္ျ္ရန္ ေနမကဆ္ံုားသတ္မတွ္ရက္မမွ ေမလ ၁၅ ရက၊္ ၂၀၁၇ ခာုႏွ္္ျဖ္္ျ္ီား တိုင္ားေဒသႀကီား/ျ္ည္နယ ္

အဆင့္ အျငင္ား္ပမားမႈမ မားကိမုူ ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၇ ထ ိသတ္မတွထ္မားသည္။ ဆံုားျဖတ္ခ က္ေ္ားျခင္ားအတပက ္အခပင္႔အမ 

ဏမရွိသမူွမ ္ပ္္္ပြဲမႈအမ ိၢိဳားအ္မားေ္ၚ မတူည္္ါသည။္ ရလဒ္မ မားာွႏင့္္တသ္ကေ္သမ ေရပားေကမက္္ ပြဲလပနက္မလအ 

တပက ္တိုင္ၾကမားမႈမ မားကိ ု ၂၀၁၄ ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ ္ေဒေအမကတ္ပင္ ျ္ည္ေထမင္္ုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွငက္ ဖပြဲ႕ 

္ည္ားထမားသည့္ ေရပားေကမက္္ပြဲတရမားရံုားတ္ခ္ုမ ွ္ီရငဆ္ံုားျဖတ္္ ါသည္။  

၂၀၁၄ ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ ္္ေဒ၊ ္ုဒ္မ ၇၀ အရ ေရပားေကမက္္ ပြဲတရမားရံုားမွမ ္ံုမွနတ္ရမားရံုားလို္င္ 

ျဖ္္ၿ္ီား ္္္ေဆားမႈမ မားကိ ု ္ိတ္ဝင္္မားသူမ မားအမား ၾကည္႔ရႈာုိႏင္ရန ္ တံခါားဖပင့္ေ္ားထမားသည။္71 ေရပားေကမက္္ပြဲ 

တရမားရံုားက တိုင္ၾကမားမႈတ္္ခု္ ီအတပက ္ အမ မားျ္ညသ္ူၾကမားနမမႈာွႏင့္ ္ံု္မ္ား္္္ေဆားမႈတို႔ကို ေဆမင္ရပကသ္ည္။ 

တရမားရံုားအေနျဖင့္ ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ ္ေဒမ မားတပင ္ ေဖမ္ျ္ထမားေသမ ေနမက္ဆံုားသတ္မတွ္ရကမ္ မားအတပင္ား ေဆမင ္

ရပကရ္္ါမည။္72 ေရပားေကမက္္ပြဲတရမားရံုားတပင္ အမဏမက ယ္ျ္န္႔္ပမရွိၿ္ီား ္ုဒ္မ ၇၂ (က) ာွႏင့္အည ီသကေ္သခိုငလ္ံု 

္ါက အမႈကိ ု္လ္္ရန ္သို႔မဟတု္ ေရပားေကမက္္ ပြဲ ရလဒ္ကို ေျ္မင္ား္္ရ္န္ာွႏင့္   တိုင္ၾကမားသူကိ ုအာုုိႏင္ရသူအျဖ္္ 

ေၾကညမရန ္အမဏမေ္ားထမားသည။္73 ျ္္္မႈထငရ္ွမားေသမ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားကိ ုအမ မားဆံုားအျ္္္ေ္ားသည ္

မွမ ေနမငေ္ရပားေကမက္္ ပြဲမ မား၌ ဝင္ေရမကယ္ွ္္ၿ္ိၢိဳငခ္ပင့္မျ္ၢိဳေတမ့ျခင္ားျဖ္သ္ည။္ ္ုဒ္မ ၈၈ (က) တပင ္ေရပားေကမက္္ပြဲ 

ဆိုငရ္မ ္္ေဒခ ိၢိဳားေဖမက္ေသမ ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားအမား မညသ္ို႔အျ္္္ေ္ားရမညက္ို ေဖမ္ျ္ထမားသည္။ ္္မမ - 

၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ ေနမငမ္ည္သည့္ေရပားေကမက္္ ပြဲတပင္မွမ ဝင္ေရမက္ယွ္ ္ျ္ိၢိဳင္ျခင္ား မျ္ၢိဳေတမ ့

ျခင္ားမ ိၢိဳားျဖ္သ္ည။္74 တရမားရံုားသည္ ေရွ႕ေနခ ၢိဳ္္ရံုား၏ ကိုယ္္ မားလွယမ္ မားထမံ ွ နည္ား္ညမ္ိုင္ားဆိုငရ္မ အကူအည ီ

ရရွိ္ါသည္။75 

၂၀၁၄ ျ္ည္သူ႔လႊတေ္တမ္ေရပားေကမက္္ ပြ္ဲ ္ေဒ၊ ္ုဒ္မ ၇၄ (က) အရ တရမားရံုား ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားကိ ုသင့္ေတမ္သည့္ 

ေဒသဆိုငရ္မရံုားမ မားတပင္ျဖ္ေ္္၊ ျ္ည္ေထမင္္ ုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရငွ ္ဝကဘ္ဆ္ိုကတ္ပင္ျဖ္ေ္္ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မ 

                                                           
71 ၂၀၁၄ ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ေရပားေကမက္ ပ္ြဲ္္ေဒ   
72 ၂၀၁၄ ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ေရပားေကမက္ ပ္ြ္ဲ ္ေဒ၊ ္ုုဒ္မ ၇၀     
73 ၂၀၁၄ ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ေရပားေကမက္ ပ္ြ္ဲ ္ေဒ၊ ္ုုဒ္မ ၇၂ - က 

74 ၂၀၁၄ ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ေရပားေကမက္ ပ္ြ္ဲ ္ေဒ၊ ္ုုဒ္မ ၈၈ - က 

75 ၂၀၁၄ ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ေရပားေကမက္ ပ္ြ္ဲ ္ေဒ၊   



 

္ပမ ျ္ညသ္ူအမ မားသိရွေိ္ရန္အလို႔ငွမ တငထ္မားေ္ားရမည္ျဖ္သ္ည္။ ္ ပ္္္ပြဲမႈမ မားမွမ ရမဇဝတမ္ႈအက္္္ေဒေျမမက္္ ါ 

က ေဒသဆိုငရ္မ တရမားရံုားတပင ္အမႈ္္ေ္ဆားရမည္ ျဖ္သ္ည။္76 

၂၀၁၇ ေမလ ၁၈ ရကတ္ပင ္ ျ္ညေ္ထမင္္ုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွငက္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲ၌ ၎တို႔ 

ရရွထိမားေသမ တိုင္ၾကမားမႈမ မားာွႏင့္္တသ္က္၍ ေၾကညမခ ကတ္္္ေ္မငထ္ုတ္ျ္ န္ခြဲသ့ည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ာုိႏင္င ံ

ေရား္ါတ ီ၁၃ ခုာွႏင့္ တ္္္ာီးခ င္ား ၁၄ ္ီားတို႔ထံမွ ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ ္ေဒခ ိၢိဳားေဖမကေ္ၾကမင္ား ္ပ္္္ပြဲထမားသည့္ တိုုင္ၾကမား 

္မမ မား ရရွိခြဲသ့ညဟ္ုုဆိုသုည။္  

သတင္ားထတု္ျ္နခ္ က္အရ UEC အေနျဖင့္ တိုင္ၾကမားမႈအမားလံုားကိ ုခပြဲျခမ္ား္တိ္ျဖမ၊ ေဆပားောႏပား၊ သံုားသ္္မညဟ္ ုဆို 

သည္။ UEC ရွင္ားျ္ခြဲသ့လို္င ္တိုင္ၾကမားမႈ အမ မား္မုွမ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲကို ု၂၀၁၇ ဧၿ္ ီ၁ ရက္တပင ္က င္ား 

္ရန ္ဆံုားျဖတမ္ႈအေ္ၚ ္ီားတညခ္ြဲ့ၾကသည္။ တိုုင္ၾကမားမႈကို ုတတိိက က ဆိုရု္ါက ယင္ားေန႔ရကမ္ွမ NLD အ္ိုားရဖပြဲ႕ 

သည့္ ၂၀၁၆ မွ ေရတပကလ္ွ င ္တ္္ာွႏ္္ျ္ည့္အခ ိန္ျဖ္ေ္သမေၾကမင့္ ဆံုုားျဖတခ္ က္မွမ အ္ိုားရ၏ ေတမင္ားဆိမုႈကို ု

အေျခခထံမားသည္ဟူ၍ျဖ္သ္ည။္   

သို႔ေသမ္ UEC က ၎တို႔ ေရပားခ ယ္ေသမ ေန႔ရက္မွမ မညသ္ည့္ာႏိုင္ငေံရား္ါတီေခါင္ားေဆမငမ္ မားကေ္ားေသမ ဖိ 

အမားေၾကမင့္မွမဟတု္ေၾကမင္ား ျငင္ားဆိကုမ ေရပားေကမက္္ ပြဲေန႔ရကက္ိ ု ္္ေဒမ မားအမားလံုားာွႏင့္အညီ ေဆမငရ္ပက ္

ထမားျခင္ားျဖ္သ္ညဟ္ဆုိသုည္။ မတူေသမ တိုင္ားရင္ားသမားမ ိၢိဳား္ံုတို႔က ေရပားေကမက္္ပြဲကိ ုတနဂၤောႏပေန႔တပင ္မက င္ား္ 

ေ္လိုေၾကမင္ား အၾကံျ္ၢိဳၾကသျဖင့္ ၎တို႔က ဧၿ္ီလ ၁ ရက္၊ ္ေနေန႔ကို ေရပားခ ယခ္ြဲ့ျခင္ားျဖ္္ေၾကမင္ား UEC က 

ရွင္ားျ္သည။္ ထို႔ျ္င ္ ဧၿ္လီ ၁ ရကေ္န႔မွမ ၂၀၁၂ တနု္ားက ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ပြဲ က င္ား္ခြဲေ့သမေန႔္င္ ျဖ္္ 

ေၾကမင္ား ေထမက္ျ္ခြဲသ့ည္။77 

၂၀၁၇ ဇပနလ္ ၁၂ ရကတ္ပင ္NLD ကိယု္္ မားလယွေ္လမင္ားမ မားအေ္ၚ တိုင္ၾကမားမႈ အမ မားဆံုား္ါဝငေ္သမ တိုုင္ၾကမားမႈ 

၆ ခုကိ ုတရမားရံုားက ္္ေ္ဆားခြဲသ့ည။္ တိုင္ၾကမားမႈ ၁ ခကုသမ USDP ကိယု္္ မားလယွေ္လမင္ားကိ ုတိုင္ၾကမားျခင္ား 

ျဖ္္သည။္78  

ဇပနလ္ ၁၃ ရက၊္ ၂၀၁၇ တပင္ ေရပားေကမက္္ပြဲအသံုား္ရတိ္ာွႏင့္္တသ္က္သည့္ တိုငု္ၾကမားမႈ ၂ ခုကိ ု္ထမဆံုုားၾကမားနမ 

္္္ေဆားခြဲသ့ည။္ ယင္ား ္ထမၾကမားနမမႈကိ ုတရမားရံုုားအဖပြဲ႕ဝင ္ ္ီားေအမင္ျမင့္ (္ကၠ႒) ၊ ္ီား္ိုားရယ ္ (အဖပြဲ႕ဝင)္ ာႏွင့္ 

္ီားထပန္ားခင ္ (အဖပြဲ႕ဝင)္ တို႔က ္္္ေဆားခြဲၾ့ကျခင္ား ျဖ္သ္ည္။ တိုင္ၾကမားသမူွမ ရန္ကုနေ္တမင္္ိငု္ားခရိုင္မ ွ ျဖ္သ္ည။္ 

တိုင္ၾကမားခရံသမူွမ ေကမမ့ွွဴား မြဲဆာႏၵနယမ္ွ တ္သ္ီား္ုဂ လ ကိယု္္ မားလယွ ္္ီားေဇမ္ထပန္ားျဖ္သ္ည။္ 

ၾကမားနမ္္္ေဆားမႈအတပင္ား တိုင္ၾကမားခရံသကူ တရမားရံုားသို႔ ၎အေနျဖင့္ ္ံု္ံ - ၂၀ ကို မတင္ျ္ာုိႏင္ခြဲ့ျခင္ားအ 

ေၾကမင္ားမွမ မူရင္ားေငပလက္ခံျဖတ္္ ိုင္ား သံုား္ံုာွႏ္္္ံုခန္႔ ရံုားခန္ားေျ္မင္ားရမတပင္ ေ္ မကဆ္ံုားသပမားေသမေၾကမင့္ ျဖ္္ 

သည္ဟေုလွ မကလ္ြဲသည္။ ထို႔ျ္င ္၎က ေငပလက္ခံျဖတ္္ိငု္ား အတုမ မား မလု္ ္ခြဲ့ျခင္ားမွမ မလမိ္ခ ငေ္သမေၾကမင့္ 

                                                           
76 ၂၀၁၄ ျ္ည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ေရပားေကမက္ ပ္ြ္ဲ ္ေဒ၊   
77 https://www.facebook.com/uecmyanmar/posts/1194937103965319  

78 အေထမက္အထမားကိုု ANFREL သိုု႔ International IDEA က ေ္ားခြဲ႔ျခင္ားျဖ္္သည္။ 

https://www.facebook.com/uecmyanmar/posts/1194937103965319


 

ျဖ္္သျဖင့္ ္ံု္ံ - ၂၀ ကိ ုမတင္ျ္ခြဲ့ျခင္ား ျဖ္သ္ညဟ္ဆုိသုည္။ တရမားရံုားမွ ဆံုားျဖတ္ခ ကက္ို ေနမက္မ ွခ မတွ္မည္ျဖ္ ္

သည္။79 

ေရပားေကမက္္ပြဲ ကုနက္ ္ရတိာွ္ႏင့္ ္တသ္က္သည့္ ဒုတိယအမႈကိ ုတရမရံုုားအဖပြဲ႕ဝင ္္ီားေအမင္ျမင့္ (္ကၠ႒) ၊ ္ီား္ိုား 

ရယ ္ (အဖပြဲ႕ဝင)္ ာွႏင့္ ္ီားထပန္ားခင ္ (အဖပြဲ႕ဝင)္ တို႔က ္္္ေဆားခြဲ့ၾကသည္။ တိုင္ၾကမားသူမွမ ္္္ကိငုတ္ိုင္ား၊ မံုရပမမြဲဆာႏၵ     

နယမ္ွျဖ္သ္ည္။ တိုင္ၾကမားခရံသမူွမ မံုရပမမြဲဆာႏၵနယ္မ ွNLD ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ား္ီားညပန္႔လိႈင္ျဖ္သ္ည။္ ၾကမားနမ 

္္္ေဆားမႈအတပင္ား တိုင္ၾကမားခရံသူက တရမားရံုားသို႔ ၎အေနျဖင့္ ္ံု္ံ - ၂၀ ကိ ု မတင္ျ္ာုိႏင္ခြဲ့ျခငာ္းအေၾကမင္ားမွမ 

က န္ားမမေရားအေျခအေနေၾကမင့္ျဖ္္သညဟ္ု ေလွ မကလ္ြဲသည္။ တရမားရံုားက ၎သကေ္သအျဖ္ ္ တင္ျ္ေသမ 

မတလ္ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ရက္္ပြဲျဖင့္ ေဆားမွတတ္မ္ားကို္္ေ္ဆားၿ္ီား မတလ္ ၃၀ ရက ္ မတိုငမ္ကီ ဘမလု္ ္ေနခြဲ ့

သည္ကို ေမားျမန္ား္ါသည။္ တိုင္ၾကမားခရံသကူ ၎အေနျဖင့္ မတလ္တ္လ္လံုား လယယ္မလု္ ္ကိငု္ျခင္ားာွႏင့္ လံုား 

္မ္ားေနခြဲ့ၿ္ီား မတလ္ ၂၈ ရကမ္ ွ္၍ ေနမေကမင္ားျဖ္္ခြဲေ့ၾကမင္ား ေျဖၾကမားခြဲ့္ါသည္။ တရမားရံုားက ဆံုားျဖတ္ခ ကက္ို 

ေနမက္မ ွခ မတွ္မညဟ္ ုထ္္မ ံေျ္မဆို္ ါသည္။ 

ဤအ္ီရင္ခံ္ မေရားသမားေနခ ိနတ္ပင္ ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ အျငင္ား္ပမားမႈေျဖရငွ္ားျခင္ား လုု္င္န္ား္္္မ မားမမွ ဆက ္

လက္လု္ ္ေဆမင္ေနဆြဲျဖ္္ၿ္ီား မညသ္ည့္အမႈတ္္ခုမ ွၿ္ီားျ္တ္ျခင္ား မရွိေသားေ္။80 

၂၀၁၅ ကတည္ားက ေရပားေကမက္္ပြဲဆိုငရ္မ အျငင္ား္ပမားမႈေျဖရငွ္ားျခင္ား္္ေဒမ မားမမွ ေျ္မငာ္းလြဲျခင္ားမရွိေ္။ ANFREL 

က ၂၀၁၅ ေလလ့မေ္မင့္ၾကည့္ေရားအ္ီရငခ္ံ္မတပင ္ အၾကံျ္ၢိဳထမားသညမ္ွမ အေျခခံအခပင့္အေရားမ မားကိ ု သက ္

ေရမက္မႈရွိေသမ ျ္ည္ေထမင္္ေုရပားေကမက္္ပြဲ ေကမ္မရွင ္ဆံုားျဖတခ္ ကမ္ မားမွမ ္္ေဒဆိုငရ္မ တရမားရံုားသို႔ အယခူ ံ

ဝင္ရန ္ အခပင္႔ေ္ားသင္႔ေၾကမင္ားေဖမ္ျ္ခြဲ႔သည္။ UEC ၏ ဆံုားျဖတ္ခ က္မ မားတပင္ လုု္င္န္ား္္တ္ပင ္ ္ါဝငေ္ဆမင္ 

ရပက္ျခင္ားာွႏင္႔ဆိုုင္ေသမ အခပင့္အေရားဆိုငရ္မမ မားာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ပြဲရလဒာွ္ႏင့္္တသ္က္သည့္ ္ိနေ္ခၚမႈမ မားကိ ု္ီရင ္

ဆံုားျဖတ္ျခင္ားတို႔္ါဝငသ္ည္။ မညသ္ည့္ ANFREL ၏ ေရပားေကမက္္ ပြဲ အျငငာ္း္ပမားမႈေျဖရွင္ားေရားအေ္ၚ အၾကံျ္ၢိဳ 

ခ က္မ မားကိုမ ွသကဆ္ိုငရ္မ အမဏမ္ိုုငမ္ မားအေနျဖင့္ ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ ္ေဒတပင ္ထည္႔သပင္ားျခင္ားအမား လု္ေ္ဆမင္ 

ျခင္ားမရိွေသားေ္။ လႊတေ္တမ္မ မားာႏွင့္ ျ္ည္ေထမင္္ုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွင္မ ွမူဝါဒခ မတွသ္ူမ မားအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ 

အေထပ ေထပေရပားေကမက္္ ပြဲာွႏင့္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတို႔မွ သင္ခန္ား္မမ မားကိ ုရယူၿ္ီား ၂၀၂၀ အေထပေထပ 

ေရပားေကမက္္ပြဲအမ ီအသံုားခ ာုိႏင္ၾကရန္ ေမွ မ္လင့္မိ္ါသည္။ 
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အႀကျံ္ၢိဳခ ကမ္ မား  

၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ြဲပာွႏင့္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ပြဲတုုိ႔ကုုိ ေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မမႈတုုိ႔အေ္ၚ         

အေျခခံ၍၊ ANFREL က အဓကိအႀကံျ္ ၢိဳခ က္အေတမ္မ မားမ မားကုုိ ထုုတေ္ဖမ္တင္ျ္ခြဲ့ၿ္ီားျဖ္သ္ည္။ ယင္ားအႀကံျ္ၢိဳ 

ခ က္မ မားကို ုက႑အလိုကု ္အေၾကမင္ားအရမမ မားခြဲပ၍ ေအမက္္ါအတုုိင္ား အုု္္္ုုခြဲပ တင္ျ္ထမား္ါသည။္ ေနမကဆ္ံုား 

အ္ိုင္ားတပင ္၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲကိ ု ႀကိၢိဳတင္ျ္ငဆ္ငရ္န္အတပက ္တိကု္ရိကု္အဆိုျ္ၢိဳမႈတ္ခ္ုအေနျဖင္႔ 

နည္ား္န္ဆ္ိငု္ရမ အႀကံျ္ၢိဳခ က္္မရင္ားကို ေဖမ္ျ္ထမား္ါသည္။     

ဖြဲပ႔္ညာ္းအုု္ခ္ ၢိဳ္္္ ုုအံေျခခံ္ ္ေဒကုုိ ျ ၢ္ိဳျ္ငေ္ျ္မငာ္းလြဲေရား  

လပတ္လ္္၍ တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ြဲပ္န္တ္္ရ္္္ျဖ္္ေ္ၚလမေရားအတပက ္ဖပြဲ႔္ည္ားအုု္ခ္ ၢိဳ္္္ုု ံအေျခခံ္ ္ေဒ 

မူေဘမငက္ုုိ ေျ္မင္ားလြဲေရားမွမ ခ ကခ္ င္ားျ္ၢိဳလုု္ရ္မည့္ ကိ ၥ္တ္္ရ္္ျဖ္ေ္ၾကမင္ားကုုိ ANFREL  က မေျ္မင္ားလြဲေသမ 

ရ္တ္ညခ္ က္အျဖ္ထ္မားရိွ္ါသည။္ ထိုု႔ျ္င ္ယင္ားသုုိ႔ျ္ၢိဳလုု္္ရမတပငလ္ည္ား ျ္ည္ေထမင္္ ုလုႊတေ္တမ္ာႏွင့္ တ္္မေတမ္ 

အ္ါအဝင ္ ္ါဝင္္ တ္သကသ္ူမ မား္ပမ၏ သာႏၷ႒ိမန္လုုိအ္္၍၊ ႀကီားမမားလသွည့္ အဆင့္ႀကီားတ္္ရ္္ျဖ္ေ္ၾကမင္ားကုုိ 

လည္ား ANFREL အေနျဖင့္ သေဘမေ္ါက္္ါသည္။ သုုိ႔ရမတပင ္ယင္ား္ိနေ္ခၚမႈမ မားေၾကမင့္ ကၽပန္္တ္ိုု႔အေနျဖင့္ ဒီမုုိ  

ကေရ္ီနည္ားက  အေျခခံ္္ေဒရရွိေရားဆုုိသည့္ ရည္မနွ္ားခ က္မွ ေသပဖယ္ျခင္ား သိုု႔မဟုတု ္အမားေလ မ႔ျခင္ားမ မား မျဖ္ ္

သင့္ေ္။ သိုု႔ေသမ္ ခရီားရညွ္ႀကီားတ္္ရ္သ္ည္ ေျခလွမ္ားတ္လ္ွမ္ားမ ွအ္ျ္ၢိဳသည္ျဖ္္၍၊ အေျခခံ္ ္ေဒမူေဘမင္ကုုိ 

ျ္ၢိဳျ္င္မည့္ တရမားဝင္ေၾကညမခ က္တ္ရ္္သ္ည ္အလပနေ္ကမင္ားမပန္၍၊ ေ္မ္ီား္ပမ ေဆမငရ္ပကရ္မည့္ အဆင့္တ္္ခု ု

ျဖ္္သည။္ ထုုိ္္ေဒဆုုိင္ရမ ျ္ၢိဳျ္င္ေျ္မင္ားလြဲေရားတုု႔ိသည္ ေအမက္္ ါတိုု႔ာႏွင့္ သကဆ္ုုိင္္ါသည ္- 

 လႊတ္ေတမ္ကိုယု္္မားလယွ္အမားလုုံားကုုိ ေရပားေကမက္္ြဲပမွတဆင့္သမ တုုိက္႐ုုိကေ္ရပားခ ယသ္င့္ၿ္ီား သိုု႔မ 
ဟုတု ္တ္္မေတမ္အတပက ္သီားသန္႔ဖယထ္မားသည္႔ ေနရမအမားလုုံားကုုိ ဖယရ္ွမား္္္ရနဆ္ုုိလုုိ္ါသည္၊ 
 

 ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ ီမခံန္႔ခပြဲသည္႔ အဖပြဲ႕ ၊ အဖြဲပ႔ဝင္ခန္႔အ္္ေရား္န္သ္ည ္သမၼတက ေရပားခ ယ္ခပင္႔ထက္္ မလွ င္ 
္ပင့္လင္ားျမင္သမၿ္ီား လပတလ္္္သည့္ လုု္ ္ထုုံားလုု္န္ည္ားတ္္ရ္သ္မ ျဖ္သ္င့္သည္၊  
 

 ာႏုုိင္ငသံမားတုုိင္ားမြဲေ္ား္ုုိင္ခပင့္ကိုု ေလား္မားသင္႔ၿ္ီား ဘမသမေရားာွႏင့္ မ ိၢိဳားာႏပယ္္ုုေနမက္ခေံၾကမင့္ သတမ္ွတ ္
ခ က္ျ္ည္႔မီသည္႔ မြဲဆာႏၵရွင္မ မားာွႏင့္ ကုုိယ္္မားလယွ္ေလမင္ားတုုိ႔ကုုိ ခြဲပျခမားဆကဆ္ံေရားာွႏင့္္္လ္ ္္ား၍ ာႏုုိင္င ံ
သမားတုုိင္ားမြဲေ္ား္ုုိင္ခပင့္  သိုု႔မဟုုတ ္ကုုိယ္္မားလယွ္ေလမင္ားျဖ္္္ ိုုင္ခပင့္ဟူသည့္ အေျခခံအခပင့္အေရားကိုု 
အေျခခံ၍    ေျ္မင္ားလြဲျ္ငဆ္ငသ္င့္သည္။ ျမန္မမာိုုႏင္ငတံပင္ ေနထုုိင္လမၾကသည့္သူမ မား၊ အထူားသျဖင့္ 
ေရွားမဆပက ျမန္မမာုုိႏင္ငံတပင္ ေနထိုုင္ၾကေသမ အထူားသျဖင္႔  ယခငယ္မယီမတွ္္ ုုံတင္ကဒက္ုုိင္ေဆမင ္
ထမားသည့္ သူမ မား၏ ္္ေဒအရအေနအထမားကုုိ ေျဖရွငာ္းေ္ားသင့္သည။္ ဤအႀကံျ္ၢိဳခ ကတ္ပင ္ဘမသမ 
ေရားေခါင္ားေဆမင္မ မားာွႏင့္ အက ္္ားက ခံေနရသူမ မားကုုိလည္ား မြဲေ္ားခပင့္ေ္ားရန္္ ါဝင္သည။္ 
  

 လႊတ္ေတမ္တပင ္အမ ိၢိဳားသမီားမ မား၏ ကုုိယ္္မားျ္ၢိဳမႈျမင့္တက္ေ္ရန္အတပက ္“မိမိဆာႏၵအေလွ မက ္ခြဲပတမ္ား” 
ကို ုက င္႔သံုုားျခင္ားျဖင္႔ အမ ိၢိဳားသမီားမ မား၏ ခြဲပတမ္ားမ မားခ ေ္ားျခင္ား - ာိုုႏင္ငံေရား္ါတတီ္ခ္ုုခ င္ား္၏ီ ႐ုုံားတပင္ား 
္ည္ားမ ္္ားမ မားတပင ္အမ ိၢိဳားသမီားကုုိယ္္ မားလယွ္ေလမင္ားခြဲပတမ္ားအေရအတပက္ကုုိ ဆုုံားျဖတ္္ါသည။္  
 



 

 ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပားေကမက္္ပြဲေကမ္မရွငတ္ပင ္အမ ိၢိဳားသမီားာွႏင့္ လူနည္ား္ုုလမူ ိၢိဳား္ုတုုုိ႔ ္ုုိမုုိမ မားျ္မား္ပမ ္ါဝင္ 
လမ္ါက အလပန္အမင္ား ္ိတ္ေက န္္္ ရမေကမင္ားမည္ျဖ္ေ္သမ္လည္ား ထိုသုိုု႔လုု္္ေဆမင္ရန္ ျ္ည ္
ေထမင္္ေုရပားေကမက္္ ြဲပေကမ္မရွငတ္ပင္္ ါဝငသ္ည့္ လက္ရွေိကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ဝင ္အေရအတပက္ကုုိ ၅ ္ီားမွ 
ယခင ္အ္ုုိားရလကထ္ကတ္ပင ္ရွိခြဲသ့ည့္အတုုိင္ား ၁၅ ္ီားအထ ိတုုိားျမွင့္ခန္႔အ္္ရန ္လုုိအ္္္ါသည။္  
 

 ေရပားေကမက္္ြဲပေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မသတူိုု႔၏ အခန္ားက႑ကိုလုည္ား ဖြဲပ႔္ည္ား္ုုံအေျခခံ္ ္ေဒထြဲတပင္ 
ထည့္သပင္ားထမားသင့္ၿ္ီား၊ မညသ္ူမဆုုိာွႏင့္ မညသ္ည့္ေနရမတပငမ္ဆုုိ တန္ားတညူီမွ ္ပမျဖင့္ ေ္မင့္ၾကည့္ေလ ့
လမခပင့္လည္ား ္ါဝင္သည။္  
 

 ာႏုုိင္ငသံမားတုုိင္ားတပင ္ ္္ေဒေအမက၌္ တညူီေသမအခပင့္အေရားာွႏင့္ တမဝန္ဝတၱရမားတုုိ႔ ရွသိင့္ေသမ 
ေၾကမင့္၊ ေရပားေကမက္္ ြဲပလုု္္ငန္ား္္တ္ပင ္ တ္္မေတမ္အတပက ္ အထူားေဆမင္ရပက္ေ္ားထမားသည့္ မည္ 
သည့္ ္ုုဒ္မ မဆုုိကုုိ ္ယဖ္ ကသ္င္႔္ါသည္၊  
 

 မူဝါဒမ မားကိ ု က ယ္က ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔ နမားလည္ရနာွ္ႏင္႔ တူညီ္ ပမ အေကမငအ္ထည္ေဖမ္ာႏိုင္မႈကို ေသခ မ 
ေ္ရန ္အဓိကတုုိင္ားရင္ားသမားဘမသမ္ကမားတုုိ႔ျဖင့္ ္္ေဒ္ည္ားမ ္္ားမ မားကုုိ ္ံုုာႏိွ္ထ္ုတု္ေဝ္ါ။ 
 

 မီဒီယမ၏အျမငက္ုုိ ေဖမ္ျ္ရမရန ္ တမားဆီားထမားသည့္၊ အ္ုုိားရက မီဒီယမတုုိ႔အေ္ၚ ခ မွတထ္မားသည့္ 
ဆက ္သပယေ္ရား္္ေဒ္ုုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကို ုဖ ကသ္ိမ္ား္ါ။  

ႀကၢိိဳတငမ္ြဲေ္ားျခငာ္း  

၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ာႏႈိင္ားယွ္ ္္ါက ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားတပင ္ တုုိားတက္မႈမ မားေတပ႔လမရေသမ္လည္ား 

လုု္ေ္ဆမင္္ရမမ မားလည္ား အမ မားအျ္မား္င ္ က န္ရွေိန္ါေသားသည။္ အေျခခံအမားျဖင့္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားတပင ္

လည္ား ္ုုံမွနမ္ြဲေ္ားျခင္ားကြဲသ့ိုု႔္င္ လပတလ္္္၍၊ တရမားမွ တသည့္ မူမ မားာွႏင့္္င ္ ေဆမငရ္ပကသ္င့္သည။္ ထိုုအႀကံ 

ျ္ၢိဳခ က္တိုု႔သည ္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားကို ု မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ားသမမက၊ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ အတပကလ္ည္ား အႀကံၢိဳားဝင္ 

သည္။ ္ိုု၍ တတိကိ က ဆိုုရ္ါက -   

 ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရငွသ္ည ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားအတပက ္ အဓကိေဆမင္ရပကသ္/ူ္ီ္္္ 
သတူ္္္ီားသမ ျဖ္္သင့္သည။္ အျခမား္ါဝင္္တ္သတသ္မူ မားက ကညူီာိုုႏင္ေသမ္လည္ား၊ လုု္င္န္ား္္က္ို ုအ 
က ိၢိဳား္ီား္ပမားအုု္္္ုမုွနသ္မွ ၏ တိုကု္ရိုကုာ္ႏွင္႔ မလိုလုမားအ္္ေသမ လႊမ္ားမိုုားမႈမ မားမွ ကင္ားလပတေ္ရားကို ု
ေသခ မ ေအမငလ္ုု္္ေဆမင္ရ္ါမည။္ တ္္္ ခန္ားအတပင္ားမ ွမြဲရံုုမ မားကြဲ႔သိုု႔ ထနိ္ားခ ၢိဳ္္ထမားေသမ နယ္ေျမ 
မ မားတပင ္ မြဲရံုုမ မားထမားရိွျခင္ား၊ အ္ိုုားရတမဝန္ရိွသူမ မားက ေရပားေကမက္္ပြ္ဲ ီမံခန္႔ခပြဲမႈ ဆံုုားျဖတ္ခ က္မ မား 
ေ္ားေနျခင္ားကြဲ႔သိုု႔ လုု္ ္ငန္ား္္္အေ္ၚ အမ မားလက္ခမံႈကို ုသက္ေရမက္မႈမ မားရိွာႏိုုငသ္ည္႔ အေရား္ါသည္႔ 
ဆံုုားျဖတ္ခ က္မ မားာွႏင္႔္တသ္က္၍ ျ္နလ္ည္္္္ား္မား၍ ကန္႔သတမ္ႈမ မားျ္ၢိဳလုု္္ရန ္ANFREL က အႀကံျ္ၢိဳ 
္ါသည္။ 
    

 ယခင္အလမားသ႑မနတ္သူည့္အႀကံျ္ၢိဳခ ကက္ြဲသ့ုုိ႔္င္၊ ေရပားေကမက္္ ြဲပေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခြဲပကို ုလပတလ္္္၍ 
ေက ားရပမအုု္္္ု/ုရ္္ကပက္အုု္္ခ ၢိဳ္္ေရားအဖပြဲ႕ာႏွင့္ ရွင္ားလင္ား္ပမ ခြဲပျခမားထမားသင့္သည္။ ရ္က္ပက/္ေက ားရပမ 
အုု္္္ုုအုု္ခ္ ၢိဳ္္ေရားအဆင့္တပင္ ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွငအ္ဖပြဲ႕ခြဲပက ေဆမငရ္ပက္ခြဲသ့ည့္ မြဲဆာႏၵနယ ္
အတပင္ား ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားကိ ၥ္ရ္တ္ပင ္ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲမလွသူည ္ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမအုု္္္ုုအုု္္ခ ၢိဳ္္ 



 

ေရားအဖပြဲ႕မ ွ လာွူႏင့္ထ္ေ္နသည့္အျဖ္္ သိုု႔မဟုတု ္ တူညေီနသည့္အျဖ္္ တုုိ႔ကိုလုည္ား ANFREL က 
မ မား္ပမေတပ႔ခြဲ႔ရသည။္ အဖြဲပ႔ဝင္တုုိ႔ကုုိ ကုုိယ္္မားျ္ၢိဳျခင္ားအျ္င္၊ အေျခခံအေဆမကအ္္ီား႐ႈေထမင့္မွလည္ား 
လပတ္လ္္မႈရွိရမည။္ (ဆုုိလုုိသည္မွမ ေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပရံုုားေနရမာွႏင့္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားသည့္ေနရမ) 
  

 မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ားာွႏင္႔ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားတုုိ႔အတပက ္သီားျခမားႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားသူ္မရင္ားကုုိ 
္ိုုမုုိေ္မ္ီား္ပမ ္ုုံာိွႏ္္ျဖန္႔ေဝထမားရန္ျဖ္သ္ည္။ 
 

 မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ားာွႏင္႔ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္ င္္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားမ မားအတပက ္ ၾကမားေနျဖ္္မည္႔ ေနရမအ္ါအ 
ဝင ္  ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားရမည္႔ အခ ိန္ဇယမားကိ ုႀကိၢိဳတငေ္ၾကညမထမား္ါ။ 
 

 မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ားာွႏင္႔ မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားျခင္ားမ မားအတပက ္လပယ္ကူ္ ပမရာုုိႏင္မည္႔   ႀကိၢိဳတင္မြဲ 
ေ္ားျခင္ားဆုုိင္ရမ လက္္ြဲပ္မအုု္က္ို ုထုတုေ္ဝ္ါ။ 
 

 ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားလုု္င္န္ား္္က္ို ု ္ါတီကုုိယ္္မားလယွ္၊ မီဒီယမာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ြဲပေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မ 
သတူုုိ႔ထံမ ွမ က္ျမငသ္က္ေသ အနည္ားဆံုုားအေရအတပကအ္မားျဖင္႔ လမေရမက္ၾကည့္႐ႈရန္။  
 

 ာႏုုိင္ငရံ္္ျခမားမ ွ (မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္ ) ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ားအတပက ္ ္မတုုိက္မေွ္ား္ုုိ႔မြဲေ္ားျခင္ားကြဲ့သိုု႔ ္ုုိမုုိတမ 
သပမားသည္႔ “မြဲေ္ားသည့္ လုု္ထ္ုုံားလုု္္နည္ားေနမက္တ္္မ ိၢိဳား” ကုုိ လုု္္ေဆမင္ေ္ား္ါ။ ာႏုုိင္ငံရ္္ျခမားမ ွ ာိုုႏင္င ံ
သမားမ မားအေနျဖင့္ သ႐ံုုံားမ မားရိွရမ ေနရမသိုု႔ သပမားေရမကမ္ြဲသပမားေ္ားရနမ္ွမ အလပန္္ငက္ုုနက္ ္ရတိ္ႀကီား 
လသွည။္ ခရီားသပမား္ရတိ္ႀကီားလွျခင္ားာွႏင္႔ အလု္မ္ ွ ခပင္႔ရကရ္ရိွရနတ္ို႔မွမလည္ား မြဲဆာႏၵရွငတ္ိုု႔အမား 
္ိတ္္  ကေ္္သည့္ အေၾကမင္ားရင္ား တ္ခ္ုု္င္ျဖ္္သည။္  
 

 မြဲဆာႏၵရွင္အေရအတပက္နည္ား္ါားေသမေၾကမင့္ ျ္ညသ္ူ႔ဝနထ္မ္ား/တမဝနက္ အရမရွိ (မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ား) 
တုုိ႔အတပက ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားရန ္သတ္မတွက္မလကုုိ ေလ မ့ခ ္ါ။ ANFREL မွ အႀကံျ္ၢိဳသညမ္ွမ ၁၀ ရက ္
ထက္္မလွ င ္အမ မားဆုုံား ၃ ရက္သမျ္ၢိဳလုု္ရ္န္ျဖ္သ္ည။္ သတ္မတွထ္မားသည့္ ရကတ္ုုိ႔သည ္အလပန ္
ရွည္ၾကမေသမေၾကမင့္ မ႐ုုိားသမားမႈတုုိ႔ျဖ္္ေ္ၚလမေ္ရန ္လမ္ားဖပင့္ေ္ားထမားသကြဲသ့ိုု႔ ျဖ္္ေနသည္။  
 

 ေဘမလ္္ ငက္ုုိ တင္ားက ္္္ပမ အသုုံားျ္ၢိဳေ္ျခင္ား (္ုုံမွနမ္ြဲေ္ားျခင္ားတပင ္တံဆိ္ တ္ုုံား႐ုုိကာိွ္ႏ္္အသုုံားျ္ၢိဳေသမ 
ေၾကမင္)့ ကြဲ႔သိုု႔ေသမ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားသည္႔ မြဲလက္မတွ္မ မားကို ု ္ုုံမွနမ္ြဲေ္ားသည့္ မြဲလက္မတွ္္ုုံ္ ံမွ 
ကပြဲထပကသ္ပမားေ္မည့္ မွတသ္မားသည္႔ နည္ားလမ္ားတ္္မ ိၢိဳားကုုိ အသုုံားျ္ၢိဳရနဆ္ုုံားျဖတ္၍ တ္ာိုု္ႏင္ငံလုုံား 
အေနအထမားျဖင့္ တရမားဝငည္ႊန္ၾကမားခ က္ျဖ္ေ္္ၚလမေ္ရန္ ေဆမင္ရပက္္ ါ။ 
 

 ာႏုုိင္ငရံ္္ျခမားမ ွႀကိၢိဳတငမ္ြဲေ္ားျခင္ား (မြဲဆာႏၵနယ္ျ္င္္) အတပကသ္မ ္မအတိ္ကို ုအသုုံားျ္ၢိဳရန ္ဆံုုားျဖတ္သင္႔ 
ကမ အိမ္တိုငု္ရမေရမကသ္ပမား၍ မြဲေ္ားေ္ျခင္ား (မြဲဆာႏၵနယ္အတပင္ား) တပင ္ႀကိၢိဳတင္မြဲဆာႏၵရွင္အမညာွ္ႏင့္ တ 
ကပ ္မအိတေ္္ၚတပင ္မေရားသမားသင့္္ါ။ 
 

 မြဲေရတပက္ေနသည့္အခါတပင ္္ ုုံမွနမ္ြဲလက္မတွ္မ မားာွႏင့္ ကြဲပျ္မားျခမားနမားမႈရွိေ္ရနအ္တပက ္ႀကိၢိဳတငမ္ြဲလက ္
မွတမ္ မားကုုိ အေရမငက္ပြဲတ္္မ ိၢိဳား သိုု႔မဟုတု ္ကုတု္တ္္မ ိၢိဳားကိုုခပြဲ၍ သတ္မတွ္္ါ။  
 

 ႀကိၢိဳတငမ္ြဲဆာႏၵရွင္အေရအတပက ္ နည္ား္ါားသည့္အတပက ္ ႀကိၢိဳတင္မြဲလက္မတွအ္ေရအတပက ္ အနည္ား 
ငယက္ိုသုမ္ုုာိွံႏ္္္ါ။ အေၾကမင္ားမွမ ္ိုုမုုိထိေရမက္သည့္ ဘတ္ဂ ကသ္ုုံား္ြဲပေရားအျ္င္၊ အသုုံားမျ္ၢိဳရေသား  
သည့္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲလကမ္ွတမ္ မား္ပမကုုိ အလပြဲသုုံား္မားျ္ၢိဳမည့္ အေရားမွေရမွင္ၾက္္ရန္ျဖ္သ္ည။္  



 

 တမဝန္ရိွသူအမားလံုုား၊ အထူားသျဖင္႔ ျ္ည္ေထမင္္ုုအဆင္႔ာွႏင္႔ ေဒသဆိုုငရ္မအဆင္႔မ မားအမားလံုုားမ ွ ေရပား 
ေကမက္္ ပြဲကို ု ္ီမံခန္႔ခပြဲမည္႔ အရမရိွမ မားသည ္ ႀကိၢိဳတငမ္ြဲာွႏင္႔္တသ္ကသ္ည္႔ လုု္ထ္ံုုားလုု္န္ညာ္း 
အသ္မ္ မားာွႏင္႔ ညႊန္ၾကမားခ က္္ ည္ားမ ္ာ္းမ မားကိုု ေကမင္ား္ပမ သိနမားလည္ထမားေရားကိုု ေသခ မေ္ရ 
္ါမည။္    

မြဲဆာႏၵရငွ္္ မရငာ္း 

တကိ ၍ ေနမကဆ္ံုုားရအခ က္အလကမ္ မား္ါဝင္ေသမ မြဲ္မရင္ားတ္ခ္သုည ္ တရမားမွ တေသမေ႐ပားေကမက္္ပြဲတ္ခ္ ု

အတပက ္ အဓိကညႊနက္ိန္ားတ္္ခုျဖ္သ္ည္။ ၎သည္ ေ႐ပားေကမက္္ပြဲလု္င္နာ္းေဆမငတ္မမ မားတပင ္ အဓိကအ 

က ယ္ျ္န္႔ဆံုုားအ္ိတ္အ္ုိင္ားျဖ္္ၿ္ီား၊ အထူားသျဖင့္ ၎ကုိ ္ီမခံန္႔ခပြဲရမတပင ္ ယခုမု ွ ၎အမား္တငလ္ုု္ေ္ဆမငရ္ 

မည့္ာိုႏင္ငံတ္္ခုအတပက ္ ္ုိ၍အေရား္ါသည္။ အေတပ႔အႀကံၢိဳမ မားအရ ႀကီားမမားေသမ အမားထတု္ႀကိၢိဳား္မ္ားမႈ (ရုု္္္ိုငု္ား 

ဆိုုငရ္မေရမ ေငပေၾကား္ုိင္ားဆုိင္ရမ္ါ) မ မားလိုုအ္မ္ည္ျဖ္္ေသမ္လည္ား ထိုုသိုု႔ေသမ ရင္ားာီွႏားျမၢိဳ္္ာံွႏမႈမွမ ထည္႔သင္႔ 

သည္ဟု ုဆိုုခ င္္ါသည္။ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္႐ပားေကမက္္ ပြဲတပင ္ မြဲ္မရင္ားမ မားတုိားတက္လမခြဲ့ေသမ္လည္ား အႀကံျ္ၢိဳ 

ခ က္မ မားကုုိ ထည့္သပင္ား္္္ား္မားရန ္လိုု္ ါသည ္- 

 မြဲ႐ုုတံ္္ခုတုပင ္မြဲဆာႏၵရွငတ္္္္ ီားအမား ေဖမ္ထုတု္ရန္အတပက ္္ုုိမိုုလပယက္ူ၍၊ အဆငေ္ျ္ေ္ေရားမွမ မြဲ္မ 

ရင္ားကုုိ “အိမ္ေထမင္္ ုု္မရင္ား” ္မအုု္မ္ွၾကည့္၍ ျ္င္ဆင္သည့္ လကရ္ွိအေလ့အထကို ု ဆကမ္လုု္ ္

ရန္ျဖ္သ္ည္။ မြဲဆာႏၵရွင္၏ မွတ္္ ံုုတင္နံ္ ါတက္ုိ အေျခခထံမားေသမ အကၡရမ္္ ္သုိ႔မဟုတ ္ဂဏန္ား္္ ္

္န္က္ုိ ေရရညွ္္ ီမံခ က္၏ တ္ိတတ္ေဒသအေနျဖင့္ ေထမကခ္ံအႀကံျ္ၢိဳလိုု္ါသည။္ 
   

 အိမ္တုိင္ရမေရမက ္မြဲ္မရင္ား္္ေ္ဆားျခငာ္းကိုု ေ႐ပားေကမက္္ ပြဲေန႔မတုိင္ခငတ္ပင ္္န္္တက ျဖင့္ အခ ိန္လုံ 

ေလမက္္ ပမယ၍ူ ္ီ္္သ္င့္ၿ္ီား ္မရင္ားအခ က္အလက္မ မားကုိ လူဝင္မႈႀကီားၾက္္ေရားဝန္ႀကီားဌမန 

သိုု႔မဟုတု္ ျ္ညထ္ြဲေရားဝန္ႀကီားဌမနာွႏင့္ ္ူားေ္ါင္ားလု္ ္ေဆမင္သင့္ၿ္ီား NGO မ မားာွႏင္႔ တကၠသိုလု ္

ေက မင္ားသမားမ မား ကြဲ႔သိုု႔ေသမ အလမားအလမရိွသည္႔ လုု္ ္အမားေ္ားအဖပြဲ႕မ မားကို ု္ါဝငရ္န ္အမားေ္ားသင္႔ 

သည္။ 
    

 UEC သည ္အႀကံၢိဳားဝင္ၿ္ီားသည္႔ အိမ္ေထမင္္ ုုအေရအတပကက္ို ုထုုတ္ျ္န္ေ္ားျခင္ားျဖင္႔ မြဲဆာႏၵရွငမ္တွ္္ံုု 

တငလ္ုု္င္န္ား္္မ္ မားကို ု ္ပင္႔လင္ားျမင္သမမႈအမား တိုုားတက္ေအမငလ္ုု္ေ္ဆမင္မႈအမား ဆကထ္ိန္ားသင္႔ 

သည္။ ခပြဲျခမားထမားျခင္ားခံရေသမ တိုုင္ားရငာ္းသမားမ မား/ဘမသမေရားအုု္္္ုမု မားာွႏင့္ IDPs မ မားသည ္မြဲ္မရင္ား 

တပင ္္ါဝငသ္င့္ၿ္ီား ေနမကဆ္ံုုားမြဲ္မရင္ားခင္ားက င္ားျ္သရမေနရမမ မားသည္ ေ္ ား၊ ေက မင္ားာွႏင့္ ္န္ားျခံမ မားကြဲ႔ 

သိုု႔ေသမ လူအမ မားလပယလ္ပယက္ူကူျမငေ္တပ႔ာိုႏင္သည္႔ ေနရမမ မားျဖ္္ရန ္လုိအ္္သည္။ 
   

 သတ္မတွ္ခ က္ျ္ည္႔မီေသမ မြဲဆာႏၵရွငမ္ မားမ ွတင္ျ္ထမားေသမ မြဲ္မရင္ားအမွမားျ္င္ဆင္ခ က္လုု္ ္ငန္ား္္ ္

အ္ါအဝင ္ မြဲ္မရင္ား္ီ္္္မႈမ မားကုိ လုု္ေ္ဆမင္ရမတပင ္ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈရိွေသမ လုု္္ငန္ား္္္ျဖ္သ္င္႔ 

သည္။ လုု္ ္ငန္ား္္္အခ ိန္ာွႏင္႔အမွ  လုု္ေ္ဆမငေ္နမႈာွႏင္႔ အမွမားျ္င္ဆင္ရန္ေတမင္ားဆိုလုမမႈမ မားကို ုလက ္

ခံသည္၊ လကမ္ခသံညတ္ိုု႔ာႏွင္႔္တ္သကေ္သမ သတင္ားအခ က္အလကမ္ မားကို ုအသိေ္ားရမည။္   



 

 မြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ားကို ု ျ္သရမာွႏင္႔ လကလ္ွမ္ားမီၾကည္႔ရႈာုုိႏင္ေအမင ္လုု္ေ္ဆမင္ရမတပင ္အမ မားျ္ညသ္ူာွႏင္႔ 

ရင္ားာွီႏားေနေသမ ေနရမမ မားျဖ္္ေရားကို ုေသခ မေအမငလ္ုု္္၍ အပန္လုိင္ားတင္ျခင္ားကြဲ႔သိုု႔ အျခမားနည္ားလမ္ား 

မ မားလည္ားရွမသင္႔သည။္   

မြဲဆပယ္္ ညာ္း႐ုုာံးျခငာ္း    

၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ြဲပတပင ္မြဲဆပယ္္ည္ား႐ုုံားေရားကမလသည္ ျ္ႆနမျဖ္္ာိုုႏင္ေျခ အနည္ားဆုုံားျဖ္္ခြဲ႔သညက္ိုု 

ANFREL က ေလ႔လမေတပ႔ရွိခြဲ့ရသည္။ မီားေမမင္ားထိုုားျ္လိုသုည္႔ အႀကံျ္ၢိဳခ က္အခ ိၢိဳ႕ကုုိလည္ား အဆိုုျ္ၢိဳထမား္ါသည ္- 

 မြဲဆပယ္္ည္ား႐ုုံားေရားဆုုိင္ရမ ဘ႑မေရားအ္ိုုင္ားသည ္ အေရား္ါလသွည္႔ တိုုားတက္မႈရိွရန္လိုုအ္သ္ည္႔ 
လုု္င္န္ား္္္မ မားတပင ္္ါဝင္ၿ္ီား ္္ေဒ္ည္ားမ ္္ားမ မားကို ုအေလားေ္ား၍ မလိုကု္နမၾကေ္။ ျ္ညေ္ထမင္္ု ု
ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင္အေနျဖင့္ ထိုု္ ္ေဒ္ည္ားမ ္္ားကိုုအသုုံားခ ရမတပင ္ ၎တုုိ႔၏ ကတကိဝတက္ုုိ 
ျ္သသင့္သည္။ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈရွိသည့္ မြဲဆပယ္္ည္ား႐ုာံးေရားဆုုိင္ရမ ဘ႑မေရားအေၾကမင္ားအရမ 
တုုိ႔ကုုိ ျ္ညသ္တူုုိ႔မွ အလပယတ္ကသူိရွသိင့္ၿ္ီား၊ မလုုိကန္မသည့္သတူုုိ႔ကုုိလညာ္း ျ္္္ဒဏ္ခ မတွသ္င့္ 
သည္။  
 

 မြဲဆပယ္္ည္ားရံုုားရမတပင ္တရမားမွ တေ္ရန္ ယွ္္ၿ္ိၢိဳင္မည္႔ ေနရမတ္္ခုခု င္ား္ီအလိုကု ္အမ မားဆုုံားသံုုား္ပြဲရ 
မည္႔ ေငပ္ မမဏကို ု္္ေဒ္ည္ားမ ္္ားမ မားေရား၍ ရွင္ားလင္ားေအမင ္လုု္ ္ေဆမင္္ ါ။ 
   

 အခ ိန္ာွႏင့္ေနရမအ္ါအဝင ္ ္ါတတီ္ခ္ုခု င္ား္ီမ ွ သိုု႔မဟုုတ ္ ကုုိယ္္မားလယွေ္လမင္ားတ္္္ီားခ င္ား္၏ီ 
မြဲဆပယ္္ည္ား႐ုုံားေရားဆုုိင္ရမလႈ္ ္ရွမားမႈမ မားကို ု ္ပင္႔လင္ားျမင္သမမႈရိွရန္အတပက ္ အမ မားျ္ညသ္သူိုု႔ 
ထုတု္ျ္နထ္မား္ါ။ 
    

 ္ါတတီုုိင္ားာွႏင့္ ကုုိယ္္ မားလွယတ္ုုိင္ားအတပက္ ေနရမအမားလံုုားတပင ္မြဲဆပယ္္ည္ား႐ုုံားေရားေဆမငရ္ပကရ္မ၌ တ ူ
ညသီည့္ အခပင္အလမ္ားရရွေိရားကိုု ေသခ မ္ါေ္။ အခ ိၢိဳ႕သတင္ားမ မားအရ တ္္္ ခန္ားမ မားာွႏင္႔ တိုုင္ားရင္ား 
သမား လက္နကက္ိုုင္အဖပြဲ႕မ မားသည ္ ၎တိုု႔ ထိန္ားခ ၢိဳ္ေ္သမ နယ္ေျမမ မားတပင္ မည္သည္႔္ါတကီသမ 
မြဲဆပယ္ခပင္႔ရမညဟ္ု ုလုု္ ္ေဆမငမ္ႈမ မားရိွေၾကမင္ား ၾကမားသိရ္ါသည။္ 
    

 မြဲဝယ္ျခင္ားအေလ႔အထမ မားကို ုကန္႔သတ္ာုုိႏင္ရန ္ထိေရမကေ္သမ မြဲဆပယ္္ညာ္းရံုုားမႈဆိုုငရ္မ ္မရင္ား္္္ 
သည္႔ ္န္တ္္ခ္ုုကို ုက င္႔သံုုား၍ တင္ားၾက္ေ္သမ ျ္္္ဒဏ္မ မားခ မတွ္ရန္ျဖ္္္ါသည္။   

ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔ လုု္ င္နာ္း္္ ္

ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔လုု္င္န္ား္္သ္ည္ ေရပားေကမက္္ ြဲပေအမင္ျမင္မႈကုုိ ဆုုံားျဖတ္ရမတပင ္ အဓကိက သည့္ လုု္င္န္ား္္္ 

္င္ျဖ္သ္ည္။ ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔လုု္္ငနာ္း္္တ္ပင ္ အခ ိန္အနည္ားငယ္အတပင္ား၌ လႈ္ရ္ွမားေဆမငရ္ပက္မႈမ မား္ပမ (အ 

ခ ိန္တ္္ရကတ္ည္ားတပင ္ မြဲ႐ုုံဖပင့္ျခင္ား၊ မြဲေ္ားျခင္ား၊ မြဲ႐ုုံ္တိ္ျခင္ား၊ မြဲေရတပက္ျခင္ား၊ မြဲ္မရင္ားဇယမားျ္ၢိဳ္ုုျခင္ားတုုိ႔ျ္ၢိဳလုု္္ 

သည ္ - တ္္ရကထ္က္္ုုိ၍ၾကမာိုုႏငသ္ည့္ ဇယမားျ္ၢိဳ္ုုျခင္ားမလွြဲပ၍) ္ါဝင္သည။္ ဤအေရားႀကီားသည့္ လုု္င္န္ား္္က္ုုိ 

တုုိားတက္ေ္ရန္အတပက ္အႀကံျ္ၢိဳခ က္္ မရင္ားမွမ ေအမက္္ါအတုုိင္ားျဖ္သ္ည ္- 



 

 မြဲ႐ုုံအမားလုုံားကုုိ တ္္္ ခနာ္းအတပင္ားကြဲသ့ိုု႔ ထနိ္ားခ ၢိဳ္ထ္မားသည္႔ ္တ္ဝန္ားက င္ထက္္မလွ င ္ ၾကမားေနျဖ္ ္
မည္႔ ေနရမတ္ေ္နရမတပင ္ထမားရွေိရားကို ုေသခ မ္ါေ္။ ထိန္ားခ ၢိဳ္ထ္မားသည္႔ ္တဝ္န္ားက ငတ္ပင ္မြဲေ္ားရ 
ျခင္ားသည ္မြဲေ္ားသတူုုိ႔၏ လပတလ္္္္ပမေရပားခ ယခ္ပင့္အတပက ္အေကမင္ားဆံုုားအေနအထမားမဟုတုေ္္။ ထိုု႔ 
ေၾကမင္ ့တ္္္ ခန္ားအတပင္ား မြဲ႐ုုံကုုိ ထမားရွိျခင္ားအမား ေရွမငရ္ွမားသင့္သည္။ ္ပင့္လင္ားျမငသ္မမႈရွိျခင္ားာွႏင့္ 
လပတ္လ္္္ပမေရပားခ ယခ္ပင့္ရွိျခင္ားတိုု႔ကိုု အဆငေ္ျ္ေရားထက ္ ္ီား္မားေ္ားေဆမငရ္ပကသ္င့္သည။္ ေနမက္ 
ဆံုားတပင ္တ္္္ ခန္ား၏ ဂိတေ္္ါက္ဝအျ္င္ဘကတ္ပင ္မြဲ႐ုုကံို ုထမားရွိာိုုႏင္သည။္  
 

 ္ုုိမုုိဆန္ားသ္တ္ထီပငသ္ည့္နည္ားလမ္ားတုုိ႔ျဖင့္ ္ုုိမုုိျ္င္ားထနသ္ည့္ မြဲဆာႏၵရွင္္ ညမေ္ားလႈ္္ရွမားမႈတုုိ႔ကုုိ 
အေရားေ္ၚ လုုိအ္လ္ က္ရွသိည။္ မြဲဆာႏၵရွငတ္ုုိ႔သမမက ကိုယု္္မားလယွ္ေလမငာ္းမ မားက္ါ ေရပားေကမက္္ြဲပ 
ဆုုိင္ရမ လုု္ထ္ုုံားလုု္န္ည္ားတုုိ႔ကုုိ မသရိွိၾကေၾကမင္ားမွမ အလပန္အမင္ားထငရ္ွမားေနသည္။ နည္ားလမ္ားတုုိ႔၏ 
ထိေရမက္မႈာွႏင့္ ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမဗဟုသုုုတမ မားျ္န္႔ာွံႏ႔မႈတုုိ႔ကုုိ ဆန္ား္္္ာုုိႏင္ရန္ အ္ိုုားရသည ္ မြဲဆာႏၵ 
ရွင္္ညမေ္ားလႈ္ရ္ွမားမႈတ္ခ္ု ု မ္ခငာ္ႏွင္႔အၿ္ီားတပင္ ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမလုု္ထ္ုုံားလုု္န္ည္ားတုုိ႔ကုုိ 
နမားလညမ္ႈ အဆင့္အမား ္္္တမ္ားေကမကယ္ူရန ္  ANFREL က အႀကံျ္ၢိဳ္ါသည္။ ANFREL ၏ ေ္မင့္ 
ၾကည့္ေလလ့မမႈအေ္ၚ အေျချ္ၢိဳ၍ဆိုုရလွ င္   ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွငသ္ည ္အမ မားအမား 
ျဖင့္ ယင္ားလႈ္ရ္ွမားေဆမင္ရပက္မႈတုုိ႔ကုုိ ေဆမငရ္ပကာိုု္ႏင္္ပမ္ားရွသိည့္ အရ္ဖ္က္အဖြဲပ႔အ္ည္ားမ မားအမား 
လႊြဲေျ္မင္ားေ္ားခြဲသ့ညက္ိုေုတပ႕ရရမ ၎မွမျဖ္္ာုုိႏင္္ါသည။္  သိုု႔ရမတပင ္ မွတသ္မားထမားသင္႔သည္မွမ 
ျ္ည္ေထမင္္ုု ေရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွငအ္ေနျဖင့္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားျခင္ားအတပက ္အဓိကတမဝန္ရွသိ ူ
ျဖ္္သညဆ္ိုုေသမ အခ က္ျဖ္သ္ည။္  
 

 ္ုုိားရိမဖ္ပယရ္မ အခ က္ေ္ားေနသည္႔ မြဲလမေ္ားသူအေရအတပကန္ည္ား္ါားျခင္ားသည ္ျ္ညသ္တူုုိ႔၏ ္ိတဝ္င္ 
္မားမႈအနည္ားဆုုံားအေျခအေနေရမကရ္ွိေနျခင္ား သိုု႔မဟုတု ္ ္ါဝင္ရန္အခပင့္အလမ္ားနည္ား္ါားမႈတုုိ႔ကုုိ ထင ္
ဟ္သ္ည္။ ျ္ညသ္မူ မား၏ ္ါဝင္လုုိ္တိက္ုုိ ျမွင့္တငေ္္ားရန ္ ဆန္ားသ္တ္ထီပငသ္ည္႔ ႀကိၢိဳား္မ္ားအမား 
ထုတု္မႈမ မား လုုိအ္္သည္။ ထုုိ႔ျ္င္ေရပားေကမက္္ြဲပကုုိ အမားလ္္ရကတ္ပင ္ က င္ား္ေ္ားရမည္ျဖ္္ၿ္ီား သုုိ႔မ 
ဟုတု္္ါက ထိုုရက္အမား အမားလ္္ရက္အျဖ္္ ေၾကညမသင့္္ါသည။္ 
  

 အထူားသျဖင့္ ရ္က္ပက္/ေက ားရပမအုု္္္ ုအုဆင္႔ ေရပားေကမက္္ ြဲပေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲမ မားအတပက ္ သငတ္န္ား 
မ မားကို ုအႀကိမေ္ရာွႏင့္ အရည္အေသပားတုုိ႔မ မားတပင ္ဂရုုျ္ၢိဳ၍ လုု္ ္ေဆမငရ္န္ျဖ္္သည္။ 
    

 မြဲ႐ုုံဝန္ထမ္ားတုုိ႔ကုုိ ေလက့ င့္သငတ္န္ားအတပင္ားတပင ္“ေရပားေကမက္္ ြဲပနမနူမ” တ္္ခုကုိုု ေလ႔က င္႔ခန္ားအျဖ္္ 
ျ္ၢိဳလုု္သ္င့္ေၾကမင္ားအႀကံျ္ၢိဳ္ါသည္။ ေရပားေကမက္္ြဲပနမူနမဆုုိသည္မွမ တကယ္႔ေရပားေကမက္္ ြဲပေန႔ 
အတိုုင္ားလုု္ ္ေဆမင္ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ ထုုိ႔ေၾကမင့္ မြဲ႐ုုံဝနထ္မ္ားသ္္တုုိ႔အေနျဖင့္ မြဲေ္ားသည့္ေန႔တပင္ ေဆမင္ 
ရပကရ္မည့္အရမတုုိ႔ာွႏင့္္တသ္က္၍ လက္ေတပ႔အေတပ႔အႀကၢံိဳရရွသိပမားလမိ့္မည္ျဖ္္သည။္ မြဲေရ တပက္ 
သည့္္ုုံ္ံ ကြဲပျ္မားျခမားနမားမႈတုုိ႔ကလည္ား ထိုသုို႔အဆိုုျ္ၢိဳမႈ လုုိအ္္ေၾကမင္ား ျ္သေနသည္။  
 

 ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပမ မားအၾကမားတပင ္ မွမားယပင္ားဆက္သပယမ္ႈာွႏင့္ သတင္ားအခ က္အလက္ 
မရရိွမႈတုုိ႔သည ္ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ြဲပတပင္သမမက ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပတပင္ 
လည္ား ျဖ္္ေ္ၚခြဲသ့ည။္ ျ္ည္ေထမင္္ ုုေရပားေကမက္္ ြဲပေကမ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပား 
ေကမက္္ ြဲပတပင ္ယင္ားသိုု႔မျဖ္္ေ္ၚေ္ရနအ္တပက ္ကုုိင္တပယ္ေျဖရွင္ားသင့္သည္။ ႐ုုိားရွင္ားသည့္ ေျဖရွင္ားမႈ 
တ္ခ္ုုမွမ ေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွင္အဖပြဲ႕ခြဲပမ မားအၾကမား အဓိကကိုုားကမား္ရမ ဇ္္ျမ္္တ္္ခုုအျဖ္ ္အေသား 
္ိတာွ္ႏင္႔ အလုုံား္ုုံ္ါဝငသ္ည့္ ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမ ္ည္ားမ ္္ားမ မား/လုု္ ္ထုုာံးလုု္ ္နည္ား လက္္ ပြဲ မအုု္  ္



 

ထမားရိွရနလ္ုုိအ္္္ါသည။္ ေရပားေကမက္္ ြဲပအတပင္ား ထ္မ္ထံုတု္ျ္နသ္ည္႔၊ ျ္င္ဆင္သည္႔ ညႊန္ၾကမားခ က၊္ 
္ည္ား မ ္္ားမ မားကို ု  တတာိုု္ႏင္သမွ  ျမနဆ္န္္ ပမျဖင့္ ာိုုႏင္ငံတဝွမ္ားသိုု႔ ထုတု္ျ္နသ္င္႔သည။္    
 

 ာႏုုိင္ငတံလႊမားတပင ္မသန္္ပမ္ားသူတုုိ႔အတပက ္ဝင္ေရမကရ္လပယက္သူည့္ မြဲ႐ုုတံုုိ႔္ီ္္္ထမားရွိေ္ားျခင္ားအျ္င္၊ 
သငတ္န္ားေ္ားျခင္ား၊ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားျခင္ားာွႏင့္ အေထမက္အကူ္ ၥ္ည္ားမ မား (္္မမ မ ကမ္ျမင္ဖတာုုိ္ႏင္ 
သည္႔ ္မ္ုုံ္)ံ ကိုုေထမက္္ံေ့္ားျခင္ားတိုု႔အမား ဆကလ္က္ေဆမငရ္ပက္ရန ္အမားေ္ားျခင္ားတိုု႔ျဖ္္သည္။ 
  

 ေရပားေကမက္္ြဲပေန႔လုု္င္န္ား္္္၏က န္ရွသိည့္အ္ုုိင္ားတုုိ႔တပင ္မြဲေရတပက္ျခင္ားသည္ ျ္ႆနမအျဖ္ာိုု္ႏင္ဆုုံား 
ျဖ္္သည။္ ျ္ည္ေထမင္္ုေုရပားေကမက္္ ြဲပေကမ္မရငွ္အေနျဖင့္ ဤအ္ုုိင္ားတပင ္ သငတ္န္ားေ္ားေရားအေ္ၚ 
အမ႐ုုံ္ုုိကသ္င့္သည္။ မြဲ႐ုုတံ္္႐ုုာွံႏင့္တ္႐္ုုံတပင ္ ကြဲပျ္မားျခမားနမားသည့္ လုု္ထ္ုုံားလုု္ ္နည္ားတုုိ႔ကို ုအသုုံားျ္ၢိဳ 
ျခင္ားအမား ထငထ္င္ရမွားရွမားျမင္ေတပ႔ေနရေသားသည့္အတပက္ ေရွမင္ၾက္ရ္မည္ျဖ္သ္ည္။ အဆင့္ 
တ္ဆ္င့္ခ င္ား္၌ီ ရွင္ားလင္ား၍၊ တကိ သည့္ လုု္ထ္ုုံားလုု္ ္နည္ားတုုိ႔ကုုိ ေဖမ္ထုုတေ္္ားရမည္ျဖ္္ၿ္ ီား၊ တရမား 
ဝငလ္ူအမ မား သိေအမင္ ေဆမင္ရပက္ေ္ားရမည္ျဖ္သ္ည္။  
 

 မြဲဆာႏၵရွင္္မရင္ားျ္ၢိဳ္ုုျခင္ား သိုု႔မဟုတု ္ ္ီ္ ္္ျခင္ားမသွည ္ ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမအျငင္ား္ပမားမႈေျဖရငွ္ားျခင္ား   
အထိ ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမ လႈ္္ရွမားမႈျ္ကၡဒိန္ကုုိ ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရွငက္ ္ုုိမုုိေ္မ္ီား 
္ပမ ထုုတ္ျ္နထ္မားရမည္ျဖ္သ္ည။္ 
  

 ျ္ည္ေထမင္္ုုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မရငွအ္ေနျဖင့္ ရလဒက္ို ုဇယမားတပင္ ေရားသပငာ္းျခင္ားလုု္ ္ငန္ား္္က္ုုိ ဆုုိ 
ရွယမ္ီဒီယမာွႏင့္ ျ္ည္သူ္ ုုိင္၊ ္ုုဂ လိက္ုုိင္ရုု္္ျမင္သံၾကမား၊ ေရဒီယုုိတုုိ႔ကြဲသ့ုုိ႔ မီဒယီမတိုု႔မွတ္ဆ္င့္ ထုတု္ 
ျ္န္္ါ။ 
    

 လုုိအ္္သည့္ ျ္ညန္ယတ္္္ခုုခ ငာ္း္တီပင ္လူနည္ား္ုလုမူ ိၢိဳား္ု/ုတုုိင္ားရင္ားသမားအုု္္္ုုမ မားကို ု္ ီားတညသ္ည့္ အ 
ထူားဌမနခပြဲ သိုု႔မဟုတု ္ရမထူား သိုု႔မဟုတု ္တမဝန္ရွိ္ ုုဂ ိၢိဳလတ္္္္ီားကုုိ ျ္ည္ေထမင္္ ု ုေရပားေကမက္္ြဲပေကမ္မ 
ရွငက္ ေ္ားထမားသင္႔သည။္ ရည္ရပယ္ခ က္မွမ ေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္္္လ္ ္္ား၍ အထူားသျဖင့္ မြဲဆာႏၵရွင္္မ 
ရင္ားသပင္ားျခင္ားာွႏင့္ မြဲဆာႏၵရွင္္ညမေ္ားေရားတုုိ႔အတပက ္ လူနည္ား္ုုလမူ ိၢိဳား္ုု၊ တုုိင္ားရင္ားသမားအုု္္္ ုုမ မားာွႏင့္ 
ဆက္ဆမံည့္ ဌမနခပြဲတ္ခ္ု/ု္ုုဂ ိၢိဳလ္တ္္္ာီးထမားရွရိန္ျဖ္္သည။္ ယင္ားမွမ ေရပားေကမက္္ြဲပလုု္င္န္ား္္တ္ပင ္
တုုိင္ားရင္ားသမားလူနည္ား္ုုအုု္္္ုမု မား္ါဝငလ္မေ္ေရားကုုိ အမမခံေ္ားမည့္ ႀကိၢိဳား္မ္ားအမားထုတုမ္ႈ တ္တိ ္
တ္ုုိင္ား္င္ျဖ္သ္ည္။ ဤအထူားဌမနခပြဲ/ရမထူားသည ္ ျမန္မမာိုုႏင္ငရံွ ိ တုုိင္ားရင္ားသမား အုု္္္ုတုုုိ႔၏ 
လက္ရွိရငဆ္ုုိင္ေနရသည့္ ္ိန္ေခၚမႈတုုိ႔ကုုိ ျ္ညေ္ထမင္္ုေုရပားေကမက္္ ပြဲေကမ္မရွငမ္ွ တုု႔ံျ္န္ေဆမင ္
ရပကခ္ ကတ္္ခ္ုလုည္ားျဖ္္ေ္လိမ္႔ မည။္ 
  

 ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမ အျငင္ား္ပမားမႈေျဖရွင္ားေရားလုု္္ငန္ား္္္တပင္   ျ္ညသ္မူ မား္ုုိမုုိ္ါဝငလ္မေရားမွမ 
လုုိအ္္ခ ကတ္္ရ္္္ျဖ္သ္ည။္ ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမ အျငင္ား္ပမားမႈေျဖရွငာ္းေရားလုု္င္န္ား္္တ္ပင ္အနည္ား 
ဆုုံားအမား ျဖင့္ မီဒီယမာွႏင့္ ျ္ည္တပင္ားေ္မင့္ၾကည့္ေလလ့မေရားအုု္္္ ုုတုုိ႔မွ ေ္မင့္ၾကည့္ရန္ကို ုမလုု္္မေနရ 
ျ္ၢိဳလုု္္ာုုိႏင္္ါသည။္    
 

 

 



 

္ဋိ္ ကၡနယေ္ျမမ မားမ ွေရပားေကမက္္ ြဲပမ မား  

ျမန္မမာ္ိုုႏင္ငံ၏ာိုုႏင္ငံေရားအေျခအေနကုုိၾကည့္႐ႈ္ါက၊ ္ဋိ္ကၡနယေ္ျမမ မားာွႏင့္ ေနမကလ္မမည့္ာႏွ္္မ မားတပင ္ ္ဋိ္ကၡ 

ျဖ္္ာုုိႏင္ေျခမ မားကိုု ေတပ႕ရသည္။ ယင္ားနယေ္ျမမ မားသည္ ေရပားေကမက္္ ြဲပက င္ား္ရမတပင ္ ္ိန္ေခၚမႈမ မားျမင့္မမားလမ 

ေ္ၿ္ီား ေရပားေကမက္္ြဲပဖ ကသ္ိမ္ားရျခင္ားျဖင္႔ အဆုုံားသတာိုု္ႏင္္ါသည္။ ထိုု႔ေၾကမင့္ ANFREL အေနျဖင့္ ယင္ား္နိ္ေခၚ 

ခ ကတ္ုုိ႔ကုုိ ေက မ္ျဖတ္ာိုုႏင္ေရားအတပက ္သီားသန္႔္ည္ားမ ္္ားမ မား ျ္ၢိဳလုု္ေ္္ားရန ္အဆုုိျ္ၢိဳ္ါသည။္ ထုုိသုုိ႔သီားသန္႔္ည္ား 

မ ္္ားမ မားသည္ ေရပားေကမက္္ ြဲပ္ ္ေဒဆုုိင္ရမ သေဘမတရမားျဖင္႔ၾကည့္္ါက အသ္မ္ မားျဖ္သ္ည္။ ထုုိ႔ေၾကမင့္ 

ျဖ္္ာိုုႏင္သမွ  ထည္႔သပင္ားေ္ားရမည္႔ အခ က္အလကမ္ မားလုုိအ္သ္ည။္ ေယဘယု အမားျဖင့္ ္ဋိ္ကၡဒဏ္ေဒသမ မား   

တပင ္ေရပားေကမက္္ြဲပဆုုိင္ရမ ္ိန္ေခၚမႈအမား ေက မ္လပန္ာိုုႏင္ေ္ေရားအတပက ္သီားသန္႔္ည္ားမ ္္ားမ မားကုုိ ္မရင္ားျ္ၢိဳ္ုုာိုုႏင္ရန္ 

အလုု္႐္ုုံေဆပားောႏပား္ြဲပတ္္ရ္္ျ္ၢိဳလုု္ ္ေရားကုုိ ANFREL မွ အဆုုိျ္ၢိဳ္ါသည္။  

္ဏမမ သရုု္ ္ခပြဲဆန္ား္္ခ္ က္အျဖ္ ္အႀကံျ္ၢိဳခ ကအ္ခ ိၢိဳ႕ ရွိ္ါသည ္- 

 UEC သည ္ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မား မွန္မနွက္ င္ား္ာုုိႏင္ေရားေသခ မေ္ရန ္အ္ိုုားရက တိုကု္ခိုကု္ေနသညဟ္ုု 
္္္ား္မားရသူမ မားအ္ါအဝင ္ ္ါဝင္္တသ္က္ေနသမူ မား၊ အဖပြဲ႕မ မားာွႏင္႔ ေဆပားောႏပားညွိာႏႈိင္ားရမည္ျဖ္သ္ည္။ 
UEC သည္ ေရပားေကမက္္ ပြဲလုု္ ္ငန္ား္္္အတပင္ား ညွိာႏႈိင္ားေဆပားောႏပားရန္ာွႏင္႔ ္ဋိ္ကၡနယ္ေျမမ မားတပင္ 
မြဲေ္ားခပင္႔ရေရားာွႏင္႔ဆိုငေ္သမကိ္ ၥမ မား လုု္ေ္ဆမင္ရန္အတပက ္ ၾကမားေနဌမနခပြဲတ္္ခု ု ဖပြဲ႕္ည္ားရန္ 
သိုု႔မဟုတု ္ လက္ရွိဖပြဲ႕္ည္ားထမားသည့္ ေ္႔္္ည္ွိာႏႈိင္ားေရားေကမ္မတကီို ု အမားေကမင္ားေအမင္လုု္ ္ေ္ားရန ္
လိုုအ္သ္ည။္  
   

 UEC သည ္မြဲ႐ုုေံနရမကို ုလူတိုငု္ားလကခ္ံာိုုႏင္သည့္ ေနရမျဖ္္ရန္ ေသခ မေ္သင္႔သည။္ ၿ္ီားခြဲ႔သည္႔ ေရပား 
ေကမက္္ ပြဲမ မားတပင ္ထိုကုိ ၥ္ရ္္မွမ အျငင္ား္ပမားဖပယ ္ ႀကံၢိဳေတပ႕ခြဲ႔ရသည္။ ယင္ားသိုု႔ေဆမင္ရပက္ရန ္အခ ိန္ 
ယသူည့္အတပက၊္ ေရပားေကမက္္ ြဲပကမလမတုုိင္ခငတ္ပင ္သင့္ေလ မ္သည့္ အခ ိန္၌ ေဆပားောႏပားညွိာႏႈိင္ား/ဆုုံား 
ျဖတ္ရမည္ျဖ္သ္ည္။ 
    

 ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ေရပားေကမက္္ြဲပတပင ္မြဲ႐ုုအံတပက္ ေနရမအသ္မ္ မားသိုု႔ UEC က အႀကိၢိဳအ္ုုိ႔ အခမြဲ့ျ္ၢိဳလုု္ ္ 
ေ္ားျခင္ားသည ္အလပန္အေထမက္အကူျဖ္္ေၾကမင္ားေတပ႔ရွိခြဲရ့သည။္ UEC ၏ သယယ္ူ္ုုိ႔ေဆမင္ေရားလုု္ ္ 
ငန္ား္္္တပင ္ ဘက္မလုုိက္မႈကုုိ ေသခ မ္ါက ANFREL က ယင္ားလုု္င္န္ား္္က္ုုိ ေထမကခ္ံ္ါသည။္ 
္ဋိ္ကၡေဒသမ မားတပင ္ထုုိသုုိ႔ဝန္ေဆမငမ္ႈမ ိၢိဳားေ္ားရန ္UEC မွ အဆငသ္င့္ျဖ္္ေနရ္ါမည္။ 
 

 မြဲ႐ုံအတပင္ားာွႏင့္ ျ္င္္တပင ္ လုုံၿခၢိဳံေရားထမားရွမိႈသည ္ ္ဋိ္ကၡနယ္ေျမတုုိ႔တပင ္ ထလိပယ္ရလွပယသ္ည့္ 
ကိ ၥ္ရ္ ္တ္္ခုုျဖ္သ္ည္။ မြဲ႐ုုံမ မားအနမားတပင ္ဘက္မလုုိကသ္ည့္ လုုံၿခၢိဳံေရားအငအ္မားတုုိ႔ုု လိုုအ္သ္ညက္ုုိ 
ANFREL က သေဘမတူ္ ါသည္။ အမဆယီံာ္ိုုႏင္ငံမ မားရွိ ေရပားေကမက္္ ြဲပအေတပ႔အႀကၢံိဳတုုိ႔အေ္ၚ အေျခခံ၍ 
ဆိုုရ္ါက လုုံၿခၢိဳံေရားအငအ္မား္ုတုုုိ႔တပင ္ ရြဲတ္္ဖပြဲ႕မ ွ မီားသတ္အထ ိ အမ ိၢိဳားအ္မားကြဲပျ္မားာိုုႏင္သည္။ 
ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္လုုံၿခၢိဳံေရားကိ ၥ္ကိုုမ ူအ္ုုိားရကသမ လုုံားဝတမဝန္ယထူမားသင့္္ါသည္။ ္ဋိ္ကၡၡအေျခ 
အေနအေ္ၚမတူည္၍ အဖပြဲ႕အ္ည္ားမ မားသည ္ျ္ၢိဳလပယေ္ျ္မင္ားလပယ္ျဖ္ာိုု္ႏင္္ါသည္။ 
 

  



 

 ေရပားေကမက္္ြဲပကိုုဖ ကသ္ိမ္ားရ္ါကလည္ား ဖ ကသ္ိမ္ားလုုိက္ရသည့္ ဆုုံားျဖတ္ခ က္ာွႏင့္ အေၾကမင္ားရင္ားတုုိ႔ကို ု
တတ္ာိုုႏင္သမွ  ျမနဆ္န္္ပမျဖင့္ ျ္ညသ္တူုုိ႔အမား အသိေ္ား္ါ။ UEC သည ္ယင္ားအတပက ္တမဝနယ္ထူမားရ 
ေသမေၾကမင့္ မညသ္ည့္ေရပားေကမက္္ြဲပဖ ကသ္ိမ္ားမႈ ဆုုံားျဖတခ္ က္အတပက္မဆုုိ ျ္ညသ္လူူထုမုွ ေ္မင့္ 
ၾကည့္ာိုုႏင္မည့္ ္န္္က သည္႔ အဆင္႔မ မား ရွိသင့္္ါသည္။  

၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲာွႏင့္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲ -   ာႏႈိႈငာ္းယွ္ ခ္ က ္

ယခုအခန္ား၏ ရည္မနွ္ားခ က္မ မားမွမ ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲာွႏင့္ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ ပြဲတို႔အမား 

တ္ခ္ ကခ္ င္ား္ ီ ျမန္ျမန္ဆနဆ္န ္ အက ္္ားခ ၢိဳ္္ာႏႈိင္ားယွ္ ္ ေဖမ္ျ္ျခင္ားျဖ္သ္ည္။ ာႏိႈင္ားယွ္ ္ေဖမ္ျ္ခ က္မွမ ၂၀၁၅ အ 

ေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲတပင္ ေတပ႕ရွိရေသမ ကိ္ ၥရ္္မ မား၊ ယင္ားရွမေဖပေတပ႕ရွခိ က္မ မားကိ ု တုန္႔ျ္န္ေျဖရွင္ားသပမားရန္ 

ANFREL က အဆိုျ္တင္ျ္ခြဲ့ေသမ ယခင္အႀကံျ္ၢိဳခ က္မ မား၊ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတေ္ရပားေကမက္္ပြဲတပင္ ေတပ႕ရွရိေသမ 

ဆက္္္္ျ္ႆနမမ မားာွႏင့္ ေနမကဆ္ံုား သာီးျခမားေကမ္လံတပင ္တိုားတကမ္ႈမွနသ္မွ ကိ ု္ီ္္သ္ံုားသ္ထ္မားသည။္  

ဇယမားတ္္ခလုံုားကိုၾကည့္လွ င္ ေယဘုယု အမားျဖင့္ တိုားတကမ္ႈနည္ား္ါားသညက္ိ ုေဖမ္ျ္ေန္ါသည္။ ျမနမ္မာိုႏင္ငတံပင ္

က င္ား္ျ္ၢိဳလု္ေ္သမ ေရပားေကမက္္ပြဲကိ ု ာႏုိင္ငတံကမ၏ လပတလ္္္၍ တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ပြဲ ္ံခ ိန္္ ံညႊန္ား 

မ မားာွႏင့္အညီ ေဆမငရ္ပကာို္ႏင္ဖို႔မွမ မ မား္ပမလိုအ္ေ္န္ါေသားသည။္ ၂၀၁၅ အေထပေထပ ေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ANFREL 

၏ မူသေဘမ အႀကံျ္ၢိဳခ က္အခ ိၢိဳ႕ကိ ု လုိက္္ါေဆမငရ္ပက္ာိုႏင္ခြဲ့ျခင္ားမရွိ္ ါ။ ္္မမအမားျဖင့္ - ၂၀၀၈ ဖပြဲ႕္ည္ား္ံ ု

အေျခခံ္္ေဒက တ္မ္ေတမ္အမား ျမနမ္မာိုႏင္ငံ၏ ဒီမိုကေရ္ီအေဆမက္အအုံကိ ုထိခိကုန္္္နမမႈရွေိ္သည့္ လႊတ ္

ေတမ္အမတ္ေနရမ ၂၅ ရမခုိင္ာႏႈန္ားာွႏင့္ အေရားႀကီားေသမ ဝန္ႀကီားဌမနေနရမမ မားကိ ုခန္႔အ္္ခပင့္ေ္ားထမားသည္။ ္ ္ေဒမူ 

ေဘမငက္ UEC ၏ လပတလ္္္မႈကိ ုအမမခံေ္ားထမားျခင္ား မရွိေသား္ါ။ မ မား္ပမေသမ လူနည္ား္ ုတိုင္ားရင္ားသမားမ မားာွႏင့္ 

ကိယု္္မားလယွ္ေလမင္ားမ မား၏မြဲေ္ားခပင့္မ မားဆံုား႐ႈံားေနမႈမွမ လမမည့္ ၂၀၂၀ အေထပေထပေရပားေကမက္္ပြဲတပင ္ ဆက ္

လက္ျဖ္္ေ္ၚေနလိမ့္္ီားမညဟ္ ုခန္႔မွန္ားရသည္။  အမ ိၢိဳားသမီားမ မား၊ မသန္္ပမ္ားသမူ မား၊ ဘမသမေရားေခါင္ားေဆမင္မ မား၊ 

အက ္္ားသမားမ မားာွႏင့္ တိငု္ားရင္ားသမားအဖပြဲ႕မ မား္ါဝင္ေသမ အ္္ခ္ံအု္္္ ုမ မားသမမက မီဒီယမ၏ လပတလ္္္္ ပမေရား 

သမားေဖမ္ထတု္ခပင့္ကိလုည္ား ္္ေဒျဖင့္ ကမကပယ္ေ္ားထမားာိုႏင္ျခင္ားမရွိ္ ါ။ ႀကိၢိဳတင္မြဲေ္ားမႈဆိုငရ္မ လု္ထ္ံုားလု္န္ည္ား 

ျ္ႆနမမ မားသည္လည္ား ဆကလ္က္ျဖ္္ေ္ၚ ေန္ါေသားသည္။ ္္္ဘကမ္ြဲဆာႏၵရွင္မ မား မြဲထည့္သည့္အခါ အရ္္ 

သမားမ မား အသံုားျ္ၢိဳေသမ လု္ထ္ံုားလု္န္ည္ားမ မားအတုိင္ားမဟုတဘ္ြဲ ္ပင့္လင္ားျမင့္သမမႈမရိွေ္။  ္ဋိ္ကၡတင္ားမမမႈျမင့္ 

မမားေနေသမေနရမမ မားတပင္ ေရပားေကမက္္ ပြဲက င္ား္မႈကိ ုUEC က ္္္ား္မားေ္ားသင့္ျခင္ားကြဲ့သို႔ေသမ ၂၀၁၇ ၾကမားျဖတ္ 

ေရပားေကမက္္ပြဲမွရရွိသည့္ အေတပ႕အႀကံၢိဳမ မားအေ္ၚ အေျခခံ၍လည္ား ေနမကထ္္ ္္ိန္ေခၚမႈမ မားကို ေတပ႕ရွခိြဲ့သည။္  

သို႔ေသမ္ အဆိုု္ါ အေကမင္ားဆံုုား္ံုု္ံအႀကံျ္ခ က္မ မားက ယခငေ္ရပားေကမက္္ ပြဲာွႏ္္ခု္လံုားသည္ ေအမင္ျမင္မႈမရွေိသမ 

ေရပားေကမက္္ပြဲမ မားျဖ္သ္ညဟ္ ု ဆိလုိုျခင္ားမဟုတ္္ ါ။ ANFREL က ၂၀၁၅ အေထပေထပေရပားေကမက္္ ပြဲာွႏင့္ ၂၀၁၇ 

ၾကမားျဖတ ္ ေရပားေကမက္္ပြဲတို႔ာႏွင့္္တသ္က္၍ ယခုလိသုံုုားသ္္္ ါသည ္ - “တိုားတက္မႈမ မားရွိေအမင ္ လု္ေ္ဆမင္ရ 
္ီားမည္႔ ေနရမမ မား္ပမ က နေ္နေသားေသမ္လည္ား ေရပားေကမက္္ပြဲလုု္င္န္ား္္သ္ည္ ေမွ မ္လင့္ထမားသညမ္ မားထက ္္ို၍ 
လုု္္ျ္ာုုိႏင္ခြဲ႔ၿ္ီား ေရပားေကမက္္ ပြဲမတွဆင္႔ ျ္ညသ္ူ႔အသံမ မားၾကမားရေအမင ္လုု္္ေဆမငေ္သမနည္ားကို ု   တိုုင္ားျ္ည္အ 
တပက္ ေ္ားခြဲ႔သည္။”  



 

 

ေဒၚေအမငဆ္န္ား္ုၾကည္အ္ိုားရသည္ ျမန္မမာိုႏင္ငတံပင ္ ဒီမုိကေရ္ကီိ ု ္္္္္္မွနမ္ွန ္ အမွနတ္ကယ ္ အေကမင္အ 

ထည္ေဖမ္ေဆမငရ္ပကေ္နေၾကမင္ား သက္ေသျ္ရန ္ လိုအ္ေ္န္ါေသားေသမ္လည္ား ယခုအခ ိနတ္ပင ္ ၎အတပက္ 

တုိက္္ပြဲဝင္ေနရသည္။ မ မားမၾကမမကီ ျမန္မမာိုႏင္ငံေရားအေျခအေနသည ္  ဒီမိကုေရ္ီ္န္ ္္ိုမိုေကမင္ားမပန္လမေရား 

အတပက ္အေျခခံအုတ္ျမ္မ္ မားကိ ုတညေ္ဆမကရ္န္ ေရႊအခပင့္အလမ္ားမ မားေ္ားေနၿ္ီျဖ္္ရမ ၎ကို ုအေကမင္ားဘက္မ ွ

ရႈျမင္ရမည္ျဖ္္္ါသည္။ ANFREL သည ္လပတလ္္္၍ တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲ မ မားဆုိင္ရမ ဘနေ္ကမက ္

ေၾကညမ္မတမာ္းမ မားေ္ၚ အေျခခကံမ ျမန္မမာိုႏင္ငံတပင ္လပတလ္္္ၿ္ီား တရမားမွ တေသမ ေရပားေကမက္္ ပြဲမ မား ျဖ္ေ္္ၚ 

လမေရားကိ ုအေထမက္အ္ံေ့္ားအ္သ္ပမားမည္ျဖ္္ၿ္ီား ယင္ားကို ေအမင္ျမငေ္္ရန ္အလို႔ငွမ ျမန္မမျ္ညသ္မူ မားာွႏင့္အတ ူ

အၿမြဲတမ္ား ရ္္တညသ္ပမားရန ္သာႏၷိ႒မန္ရိွေနဆြဲျဖ္သ္ည္။  

   



၂၀၁၅ 
အေထပေထပေရပြးေကာက ္ ပြဲမ ာြးမ ွ

ကစိၥရ္ မ ာြး 
ယခင အႀကျံ ဳ္ခ က မ ာြး 

၂၀၁၇ 
ၾကာြးျဖတ ေရပြးေကာက ္ ပြဲမ ွ

ကစိၥရ္ မ ာြး 
သရုုု္ု  ခပြဲသံုုြးသ္ မႈမ ာြး 

ဖပြဲ႕စည ြး္ံုုအေျခခဥ္ေဒဆုုိင ရာာွႏင ့ ဥ္ေဒမေူဘာင  

ေရပြးေကာက ပ္ြဲဆုုိင ရာာွႏင ့ ာႏုုိင ငံေရြး 
ျဖစ စဥ တိုု႔၏ ဒီမိုုကရက တစ လကၡ 
ဏာမ ာြးအေ္ၚ သက ေရာက မႈရိွ 
ေသာ တ  ္မေတာ ကေရြးဆပြဲထာြး 
သည ့ အေျခခံဥ္ေဒမွ ေရပြးေကာက ပ္ြဲ 
ဆုုိင ရာ ဥ္ေဒမ ာြး တပင ္ါဝင ေသာ 
အာြးနည ြး ခ က မ ာြး - 

● လႊတ ေတာ သံုုြးရ  ္လံုုြးတပင  တ  ္မ 
ေတာ ကခန ႔အ  ္ထာြးေသာ အမတ  
ေနရာ ၂၅ ရာခုုိင ာႏႈန ြး 

● တ  ္က ကာကပယ ေရြး၊ ျ္ည ထြဲ 
ေရြးာွႏင ့ နယ စ  ္ေရြးရာဝန ႀကီြးမ ာြး 
ခန ႔အ  ္ထာြးမႈ  

● UEC ၏ လပတ လ  ္မႈာွႏင ့ မွ တမႈကိုု 
အာမခံမႈမရိွျခင ြး 

● ဥ္ေဒမ ာြးသည လူနည ြးစုုတုုိင ြးရင ြး 
သာြးမြဲဆာႏၵရွင မ ာြးာွႏင ့ ကိုုယ စာြး 
လွယ ေလာင ြးမ ာြး၏မြဲေ္ြးာိႏုုုုင သည ႔ 
အခပင ့အေရြးမ ာြးကိုု ဆံုုြး႐ႈံြးေစခြဲ့ 
သည ။ 

● ဥ္ေဒျ္႒ာန ြးခ က မ ာြးသည  တုုိင ြး 
ရင ြးသာြးဘာသာစကာြးမ ာြးျဖင ့ 
ေရြးသာြးထာြးျခင ြးမရိွ္ါ။ 

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲ ေစာင ့ၾကည ေလ့ 
လာသူ၏ အခန ြးက႑ကိုု လႊတ  
ေတာ ဆုုိင ရာေရပြးေကာက ပ္ြဲဥ္ေဒ 
မ ာြးတပင ရည ညႊန ြးထာြးျခင ြးမရိွ္ါ။  

● ျမန မာာႏုုိင ငံ၌ ္ိုုုုမိုုုုဒီမုုိကေရစီနည ြးက  
ေသာ ဥ္ေဒျ္ဳမႈရရိွေစရန  အေျခခံ ဥ္ေဒ 
၌ တ  ္က လႊတ ေတာ အမတ ေနရာ ၂၅ 
ရာခုုိင ာႏႈန ြးခန ႔အ  ္ခပင ့ ေ္ြးထာြးျခင ြးကိုု 
ဖယ ရွာြးသင ့သည ။   

● လပတ လ  ္မႈာွႏင ့ ဘက မလိုုုုက မႈရိွေစရန  
UEC အဖပြဲ႕ဝင  ခန ႔အ  ္မႈဆုုိင ရာစနစ ကိုု 
ျ္န လည သံုုြးသ  ္သင ့သည ။ 

● လူနည ြးစုုတိုုင ြးရင ြးသာြးမ ာြး၏ မြဲေ္ြးခပင ့ 
မ ာြးဆံုုြးရႈံြးမႈကိုု ျဖစ ေ္ၚေစသည ့ ဥ္ေဒ 
မ ာြးအာြး ာႏုုိင ငံတကာ စံခ ိန စံ ညႊန ြးမ ာြးာွႏင ့ 
အညီျဖစ ေစရန  ျ္င ဆင သင ့သည ။ 
ေနာက လႊတ ေတာ က မည သူမ ာြးသည  
ာႏုုိင ငံသာြးမ ာြးျဖစ သည ကိုု ရွင ြးရွင ြး 
လင ြးလင ြးအဓိ ၸ္ါယ  ဖပင ့ဆိုုရန ာွႏင ့ အာြးလံုုြး 
အတပက  မွ တေသာ စံာႏႈန ြးတစ ခုုကိုု 
က င ့သံုုြးရန  ဥ္ေဒျ္႒ာန ြးျခင ြးကိုု လုု  ္ 
ေဆာင သင ့သည ။ 

● ု္ုဒ မ ၃၉၂ အ္ါအဝင  မြဲေ္ြးခပင ့အေ္ၚ 
ယုုတ ိကင ြးမြဲ့စပာ တာြးျမစ ထာြးမႈမ ာြးအာြး 
ဖယ ရွာြးသင ့သည ။  

● မိဘ၊ အိမ ေထာင စုု (သိုု႔) သာြးသမီြး 
မ ာြးက ာႏုုိင ငံျခာြးသာြးမ ာြး ျဖစ ေနသူ တစ စံုု 
တစ ဦြးအာြးသမၼတရာထူြး လက ခံခပင ့ 
္ိတ ္င ထာြးမႈကိုု ျ္န လည သံုုြးသ  ္သင ့ 
သည ။ 

● ဥ္ေဒျ္႒ာန ြးခ က မ ာြးကိုု တိုုင ြးရင ြးသာြး 
ဘာသာစကာြးမ ာြးသိုု႔ ဘာသာျ္န ဆိုု 
သင ့သည ။  

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲေလ့လာေစာင ့ၾကည ့သူမ ာြး
၏အခန ြးက႑ကိုုလႊတ ေတာ  ဆုုိင ရာေရပြး 
ေကာက ပ္ြဲဥ္ေဒမ ာြးတပင  ျ္႒ာန ြးေ္ြးသင ့ 
သည ။   

● ျမန မာာႏုုိင ငံသည  ဒီမုုိကရက တစ ေရပြး 
ေကာက ပ္ြဲစံာႏႈန ြးမ ာြး၊ ာႏုုိင ငံေရြးတပင  ္ါဝင  
ေရြးာွႏင ့ အျခာြးေသာ အခပင ့အေရြးမ ာြးာွႏင ့ 
လပတ လ  ္မႈမ ာြးကိုု သတ မွတ သည ့ 
ျ္ည သူာွႏင ့ ာႏုုငိ ငံေရြးရ္ိုုုုင ခပင ့မ ာြးာွႏင ့ 
အျခာြးေသာနုုိင ငံတကာ လူ႔အခပင ့အေရြး 
ဆုုိင ရာ စာခ ဳ  ္မ ာြးတပင  လက မွတ ေရြးထိုုြး 
သင ့သည ။  

အေလြးေ္ြးေဖာ ျ္ထာြးသည ့ 
ကိစၥရ  ္တစ ခုုခ င ြးစီာွႏင ့ သက  
ဆုုိင ေသာဥ္ေဒမ ာြးမွာ ေျ္ာင ြး 
လြဲျခင ြးမရိွေသြး္ါ။  

၂၀၁၅ ေရပြးေကာက ပ္ြဲမ ာြး ၿ္ီြး 

ေနာက သိသာထင ရွာြးသည ့ အာဏာလႊြဲ 

ေျ္ာင ြးမႈကိုု လုု  ္ေဆာင ခြဲ့ေသာ လည ြး 

အာဏာရအစိုုြးရမွာ အေျခခံဥ္ေဒကိုု မ 

ျ္င ဆင ာႏုုိင သလိုု  ာႏုုိင ငံ၏ ေရပြးေကာက ပ္ြဲ 

ဆုုိင ရာ မူေဘာင တပင  အဓိကအေျ္ာင ြး 

အလြဲမ ာြးလည ြး လုု  ္ေဆာင ာႏုုိင ျခင ြး မရိွ 

ေသြး္ါ။ ၂၀၁၀ ာွႏင  ့၂၀၁၅ ေရပြးေကာက ပ္ြဲ 

မ ာြးေနာက ္ိုုင ြးျမန မာ ာႏုုိင ငံ၏ ေရပြးေကာက  

ပ္ြဲဆုုိင ရာ ဥ္ေဒမ ာြးကိုု ျ္င ဆင ျဖည ့စပက  

မႈအခ ိဳ႕ ျ ဳ္လုု  ္ခြဲ့ေသာ လည ြး ေရပြးေကာက  

ပ္ြဲေကာ မရွင ဥ္ေဒ၊ ာႏုုိင ငံေရြး္ါတီမ ာြး 

မွတ ္ံုုတင ျခင ြးဥ္ေဒ၊ ျ္ည သူ႔လႊတ ေတာ  

ေရပြးေကာက ပ္ြဲဆုုိင ရာ ဥ္ေဒ၊ အမ ိဳြးသာြး 

လႊတ ေတာ ေရပြးေကာက  ပ္ြဲဆုုိင ရာဥ္ေဒ၊ 

သမၼတာွႏင ့ ဒုုတိယ သမၼတေရပြးေကာက  

တင ေျမာက ျခင ြး ဆုုိင ရာဥ္ေဒာွႏင ့ တိုုင ြးေဒ 

သႀကီြးာွႏင ့ ျ္ည နယ  ဆုုိင ရာေရပြးေကာက ပ္ြဲ 

ဥ္ေဒမ ာြး သည  SPDC က ၂၀၁၀ တပင  

ထုုတ ျ္န ခြဲ့သည ့ ဥ္ေဒမ ာြးာွႏင ့ မ ာြးစပာ 

တူညီလ က ရိွေန္ါေသြးသည ။  

 

ေရပြးေကာက ္ ပြဲဆုုိင ရာ စမီခံန ႔ခပြဲမႈအဖပြဲ႕ (EMB) 

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲဆုုိင ရာ စီမံခန ႔ခပြဲမႈ 
သည  ဥ္ေဒာွႏင ့ ဖပြဲ႕စည ြးမႈဆုုိင ရာ 
တပင  လပတ လ  ္မႈမရိွဘြဲ ေဒသဆိုုုုင  
ရာ အေထပေထပအုု  ္ခ ဳ  ္ေရြးဦြးစီြး 
ဌာန – (ရ  ္ကပက /ေက ြးရပာအုု  ္စုု 
အုုုု  ္ခ ဳ  ္ေရြးအဖပြဲ႕ာွႏင ့ တူညီေသာ) 
အေ္ၚတပင  မီွခိုုေနသည ။  

● ျ္ည တပင ြးေရပြးေကာက ပ္ြဲဆုုိင ရာ္ါ 
ဝင ္တ သက သူမ ာြးအၾကာြး UEC 
အေ္ၚလက ခံမႈမရွိျခင ြးမွာ ခန ႔အ  ္ 
သည ့ စနစ ေၾကာင ့ျဖစ သည ။ 

● စပမ ြးေဆာင ာိႏုုင ျခင ြး မရိွမႈာွႏင ့ လုု  ္ 
ထံုုြးလုု  ္နည ြးမ ာြးတပင  မ ာြးစပာ မတူ 
ညီမႈမ ာြး ရိွေနျခင ြးသည  UEC ၏ 
္ေရာ ဖက ရွင နယ ဆန မႈာွႏင ႔ေရပြး 
ေကာက ပ္ြဲကိုုယ ၌၏ တရာြးမွ တမႈ 
ကိုု အထင အျမင ေသြးာႏုုိင ျခင ြးမ ိဳြး 
ာႏုုိင ငံအဝန ြးျဖစ ေ္ၚေစခြဲ့သည ။ 

● UEC ာွႏင ့ ၎၏ေကာ မရွင အဖပြဲ႕ခပြဲ 
မ ာြးအၾကာြး အျ္န အလွန ဆက  
သပယ မႈ မရိွျခင ြး။ 

● ေကာ မရွင အဖပြဲ႕ဝင မ ာြးကိုု ေရပြးခ ယ ေရြး 
လုု  ္ငန ြးစဥ တပင  ္ါဝင ္တ သက သူမ ာြး 
စပာ ္ါဝင သင ့ၿ္ီြး ္ါတီ သိုုုု႔မဟုုုုတ  အဖပြဲ႕ 
အစည ြးတိုုုု႔မွ ခ ဳ  ္ကိုုုုင ထာြးရန  ္ံုုုုစံမ ာြးမွ 
ကာကပယ သင ့ သည ။  

● GAD ထံမွ အမိွအခုုိကင ြးမႈကိုု ္ိုုမိုုရရိွ 
ေအာင ဖန တီြးေစျခင ြးျဖင ့ ေကာ မရွင အဖပြဲ႕ 
ခပြဲ၏ လပတ လ  ္မႈကိုု ျမႇင ့တင ာႏုုိင သည ။ 

● အဆင ့အာြးလံုုြးတပင  ညီမွ ၍ ဘက မလုုိက  
ေသာ ေရပြးေကာက ပ္ြဲစီမံခန ႔ခပြဲမႈျဖစ ေစရန  
ေကာ မရွင အဖပြဲ႕ခပြဲ အဖပြဲ႕ဝင မ ာြးခန ႔အ  ္ 
ျခင ြးဆုုိင ရာ လုုုု  ္ထံုုြး လုု  ္နည ြးအသစ မ ာြး 
ကိုု ေရြးဆပြဲျ္ ႒ာန ြးသင ့သည ။ အဖပြဲ႕ဝင မ ာြး 
အျဖစ  ္ါဝင ဖိုု႔ ေရပြးခ ယ သတ မွတ ရာတပင  
လည ြး အရ  ္ဖက အဖပြဲ႕အစည ြး (သိုု႔) 
ဖပြဲ႕စည ြးထာြးေသာ အတတ ္ညာ ဆုုိင ရာ 
ကၽပမ ြးက င မႈေကာ မရွင မ ာြးမွ ကိုုယ စာြး 
လွယ မ ာြး ္ါဝင ေစသင ့သည ။ 

● အထူြးသျဖင ့ ေဒသအဆင ့ ေကာ မရွင ခပြဲ 
မ ာြးအတပက  စပမ ြးေဆာင ာႏုုိင မႈ ျမႇင ့တင ေရြး 
အစီအစဥ မ ာြးကိုု ္ိုုမိုုေဆာင ရပက ေ္ြး 
သင ့သည ။ 

●  အထက ာွႏင ့ ေအာက  အျ္န အ လွန ဆက  
သပယ ေနေသာ အမိန ႔ေ္ြးကပင ြးဆက ႀကီြး 
တစ ခုုလံုုြးကိုု ္ိုု၍အာြးေကာင ြးခိုုင မာသည ့ 
စနစ တစ  ရ  ္ျဖစ လာေရြးအတပက  
သင တန ြးမ ာြးေ္ြးအ  ္ရမည ။  

● ၂၀၁၇ၾကာြးျဖတ ေရပြးေကာက  
ပ္ြဲကိုု စီမံခန ႔ခြဲပသည ့ UEC ၏ 
အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသာ္ါဝင ေသာ 
ေကာ မရွင အဖပြဲ႕အာြး ျမန မာ 
အစိုုြးရ၏ေခါင ြးေဆာင ာႏုုိင ငံ 
ေတာ အတုုိင ္င ခံ ု္ုဂ ိဳလ  ေဒၚ 
ေအာင ဆန ြးစုုၾကည ာွႏင ႔ တိုုုုင  
္င ၍ တာဝန ထမ ြးေဆာင ေန 
ေသာ သမၼတဦြးထင ေက ာ က 
ခန ႔အ  ္ထာြးျခင ြးျဖစ သည  

● UEC သည  ေရပြးေကာက ပ္ြဲ 
ဆုုိင ရာ္ါဝင ္တ သက သူမ ာြး 
၏ ယံုုၾကည မႈကိုု ရရိွခြဲ့ၿ္ီြး 
တိုုြးတက မႈ ႀကီြးႀကီြးမာြးမာြး 
ရိွခြဲ့သည ။ 

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲမ ာြးက င ြး္ရာ 
တပင  မြဲ႐ုုံအရာရိွမ ာြး၏ စည ြး 
ကမ ြးာွႏင ့ဗဟုုသုုတျမင ့မာြးတိုုြး 
တက လာမႈမ ာြးရွိ။ 

● ျ္ည သူမ ာြးအာြး သတင ြးအ 
ခ က အလက မ ာြး္ိုုမိုုရရိွ 
ေအာင  ေဆာင ရပက ေ္ြးျခင ြး 
ျဖင ့ ပ္င ့လင ြးျမင သာမႈကိုုုုတိုုုုြး 
တက ေစကာ တ  ္စခန ြးမ ာြး 
တပင  မြဲေ္ြးျခင ြးကိုု ေစာင ႔ 
ၾကည ႔ခပင ႔ေ္ြးျခင ြးျဖင ႔ ေကာ မ 
ရွင အေ္ၚ ျ္ည သူမ ာြး၏ ယံုု 
ၾကည မႈျ္န လည  ျမင ့မာြးလာ 
ေစသည ။   

● UEC ၏   ျ္ည တပင ြးာွႏင ့ ာႏုုိင ငံ 
တကာေရပြးေကာက ပ္ြဲဆုုိင ရာ 
္ါဝင ္တ သက သူမ ာြးာွႏင ့ ္ူြး 
ေ္ါင ြးေဆာင ရပက ျခင ြးသည  
အာြးတက ဖပယ  ဆက ဆံေရြး 
ျဖစ ေစသည ။ 

● ၿ္ီြးခြဲ့သည ့ေရပြးေကာက ပ္ြဲ ာွႏစ  ခုုစလံုုြးတပင  
UEC ေကာ မရွင  အဖပြဲ႕ခပြဲမ ာြးအၾကာြး 
ညိွာိႏႈင ြး ေဆာင ရပက မႈာွႏင ့ အျ္န အလွန  
ဆက သပယ ေရြးမ ာြး လပြဲမွာြးေနမႈေၾကာင ႔ 
္ါဝင ေန သူအမ ိဳြးမ ိဳ ြးၾကာြး၌ ရႈ  ္ေထပြး 
မႈကိုုျဖစ ေစသည ။ UEC ေကာ မရွင  
အဖပြဲ႕ခပြဲအဖပြဲ႕ဝင မ ာြးသည  ယခင  ၂၀၁၅ 
အေထပ ေထပေရပြးေကာက ပ္ြဲတပင  ရရိွ 
ေသာအေတပ႕အႀကံမ ာြးေၾကာင ့ ၾကာြး 
ျဖတ ေရပြး ေကာက ပ္ြဲျ္ဳလုု  ္ရာတပင  ယံုု 
ၾကည မႈမ ာြးရိွေနၾကသည ။ ၂၀၂၀ 
အေထပေထပေရပြး ေကာက ပ္ြဲအတပက  
ျ္င ဆင ရန  UEC အဖပြဲ႕ဝင မ ာြးအာြး 
သင တန ြးမ ာြးေ္ြးအ  ္ဖိုု႔အထူြး လိုုအ  ္္ါ 
သည ။  

● အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးာွႏင ့ လူနည ြးစုု တိုုင ြးရင ြး 
သာြးမ ာြးသည  UEC တပင  ကိုုုုယ စာြးျ္ဳ 
မႈမရွိေ္။ 

● UEC အဖပြဲ႕ဝင မ ာြးအာြး သမၼတက 
သူ႔သေဘာျဖင ႔ ခန ႔အ  ္ျခင ြးသည  
အျခာြး တိုုုုက ရိုုုုက ၾသဇာလႊမ ြးမႈမ ာြးမွ 
ကင ြးလပတ မႈကိုုုု ေမြးခပန ြး ထပက ေ္ၚေစ 
သည ။ NLD သည  ယခင က ယင ြးအေျခ 
အေနမ ိဳြးကိုု ေဝဖန မႈမ ာြး ရိွခြဲ့ၿ္ီြး (ယခင  
UEC အဖပြဲ႕ဝင မ ာြးသည  USDP 
ဦြးေဆာင သည ့ အစိုုြးရာွႏင ့ နီြးစ  ္လပန ြး 
သည ဟုု NLD က စပ  ္စပြဲခြဲ့သည ) ။ 
ယခုုအခါ အစိုုြးရအဖပြဲ႕ဝင အမ ာြးစုုမွာ 
NLD မွ ျဖစ လာေသာအခါ ထိုုကိစၥ 
အေ္ၚ လိုုုုအ  ္ေသာ ကိုုုုင တပယ မႈမ ာြး 
လုုုု  ္သင ႔သည ။      

● UEC သည  GAD အဆင ႔ အမ ိဳြးမ ိဳြး၏ 
ထိန ြးခ ဳ  ္မႈမွ ကင ြးလပတ ရန  လူအင အာြး 
ေရာ ဘ႑ာေရြးစေသာ အရင ြး 
အျမစ မ ာြး ႀကီြးစပာလိုုုုသည ။         

 

မြဲဆာႏၵရငွ အျဖစ  သတ မတွ ခ က ျ္ည ႔မေီရြးာွႏင ့ စာရင ြးေ္ြးသပင ြးျခင ြး 

● ဘာသာေရြးအဖပြဲ႕ဝင မ ာြး၊ ေထာင  
က ေနသူမ ာြး၊ တရာြး႐ုုံြးက “အျ္စ  
ရိွေၾကာင ြး” ေၾကညာထာြးသူမ ာြး၊ 
စိတ အေျခအေနမေကာင ြးဟုုုု တ 
ရာြးရံုုုုြးမွ ေၾကညာခံထာြးရသူမ ာြး၊ 
ေဒဝါလီခံထာြးရသူ ာႏုုိင ငံသာြးမ ာြး 
စသည ႔ အခ ိဳ႕အုုုု  ္စုုုုမ ာြးအာြး မြဲေ္ြး 
ခပင ့မျ္ဳ္ါ။  

● မြဲဆာႏၵရွင အမည စာရွင ြးတပင  မတိ 
က မႈမ ာြးစပာ္ါရိွၿ္ီြး   ေကာ မရွင အ 
ဖပြဲ႕ခပြဲမ ာြးသည  ၎တိုု႔ကုုိ ကမက 
ထျ္ဳ ေဖာ ထုုုုတ ေ္ြးာိႏုုုုင ျခင ြးမရွိ္ါ။    

● အခ ိဳ႕ေသာ ရ  ္ရပာလူထုုုုမ ာြးသည  
(အထူြးသျဖင ့ ေရပ႕ေျ္ာင ြးေနထုုိင  
သူမ ာြးာွႏင ႔ အိုုုုြးမြဲ႔အိမ မြဲ႔ျဖစ ရ 
သူမ ာြး) ေရပြးေကာက ပ္ြဲတပင  မြဲေ္ြး 

● လူနည ြးစုုတိုုင ြးရင ြးသာြးမ ာြး၏ မြဲေ္ြး 
ခပင ႔ဆံုုြးရႈံြးမႈကိုု ျဖစ ေ္ၚေစသည ့ ဥ္ေဒ 
မ ာြးအာြး ျ္န သံုုုုြးသ  ္၍ ာႏုုိင ငံတကာ 
စံမ ာြးာွႏင ့အညီျဖစ ေစရန  ျ္င ဆင သင ့ 
သည ။ ေနာက လႊတ ေတာ သည  မည သူ 
မ ာြးသည  ာႏုုိင ငံသာြးမ ာြးျဖစ သည ကိုု 
ရွင ြးရွင ြးလင ြးလင ြး အဓိ ၸ္ါယ ဖပင ့ဆိုုရန ာွႏင ့ 
အာြးလံုုြးအတပက မွ တေသာ စံာႏႈန ြးတစ ခုု 
ကိုုက င ့သံုုြးရန  ဥ္ေဒျ္႒ာန ြးျခင ြးကိုု လုု  ္ 
ေဆာင သင ့သည ။ 

● ု္ုဒ  ၃၉၂ အ္ါအဝင  မြဲေ္ြးခပင ့အေ္ၚ 
ယုုတ ိမရိွေသာ ္ိတ ္င တာြးဆီြးမႈမ ာြးကိုု 
ဖယ ရွာြးသင ့္ါသည ။  

● ာႏုုိင ငံသာြးအာြးလံုုြးတပင  မြဲေ္ြး 
ခပင ့ရိွေၾကာင ြး ေသခ ာေစ 
သည ့ ဥ္ေဒအေျ္ာင ြးအလြဲ 
မ ာြး မရွိ္ါ။  

● UEC က အိမ တုုိင ရာေရာက  
စာရင ြးေကာက ယူျခင ြးအ္ါ
အဝင  တိက ေသခ ာၿ္ီြး ျ္ည ႔ 
စံုုုုသည ့ မြဲဆာႏၵရွင စာရင ြး ရရိွ 
ရန  ႀကိဳြးစာြးအာြးထုုတ မႈမ ာြး 
တပင  အေကာင အထည ေဖာ  
မႈ ညံ႔ေသာ လည ြး ႀကိဳြးစာြးမႈ 
ေတာ႔ရွိခြဲ႔သည ။    

● အိမ တုုိင ရာေရာက  စာရင ြးေကာက ယူ 
စီစစ မႈျ္ဳုုလုု  ္သည ့ မဟာဗ ်ဴဟာကိုု 
လူအမ ာြးစုု အေလြးထာြးခ ီြးမပမ ြးၾက 
သည ။ အထူြးသျဖင ့ သပာေရြးလာ 
ေရြးခက ခြဲေသာ ေက ြးလက ေဒသာွႏင ့ 
သီြးျခာြးေနရာမ ာြးတပင  ေနထုုိင ေသာ 
ျ္ည သူမ ာြးကျဖစ သည ။ အိမ တုုိင ရာ 
 ေရာက  စာရင ြးေကာက ယူျခင ြးသည  
UEC ၏ ရည ရပယ ခ က  ေကာင ြးမပန မႈကိုု 
ေဖာ ျ္ေနျခင ြးျဖစ  ေသာ လည ြး ယင ြး 
မဟာဗ ်ဴ ဟာသည  လူာွႏင ့ ေထာက ့္ံ 
္ိုု႔ေဆာင ေရြးအရင ြးအျမစ မ ာြး ႀကီြးႀကီြး 
မာြးမာြးလိုုအ  ္သည ။     

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲ ဥ္ေဒတပင  မည သည ့မူ 
သေဘာတရာြး္ိုုင ြးဆိုုင ရာ ေျ္ာင ြးလြဲ 
မႈမ ာြး မရိွျခင ြးေၾကာင ႔ ေရပ႕ေျ္ာင ြး 



ခပင ႔မရေသြး္ါ။ ကန ႔သတ ္ိတ  
္င ၿ္ီြး ခပြဲျခာြးဆက ဆံထာြးေသာ 
ာႏုုိင ငံသာြး ဆုုိင ရာ ျ္႒ာန ြးခ က မ ာြး 
သည  မြဲေ္ြးျခင ြးာွႏင ့ကိုုယ စာြး 
လွယ ေလာင ြး အခပင ့အေရြးမ ာြး 
အေ္ၚ ဆုုိြးရပာေသာ သက ေရာက မႈ 
မ ာြး ရိွသည ။  

ေနထုုိင သူမ ာြး၊ အိုုုုြးမြဲ႔အိမ မြဲ႔ ျဖစ ရသူမ ာြး 
မွာ မြဲေ္ြးခပင ႔ မရေသြးေ္။ ထိုုုုနည ြးတူ 
ဘာသာေရြး ု္ုဂ ိဳလ ၊ ျ္စ ဒဏ သင ့ 
ေနေသာ အက ဥ ြးသာြးမ ာြးမွာလည ြး 
မြဲေ္ြးခပင ႔မရေ္။    

ကိုုယ စာြးလယွ ေလာင ြးအတပက  သတ မတွ ခ က ာွႏင ့ အမည စာရင ြးေ္ြးသပင ြးမႈမ ာြး 

● ကိုုယ စာြးလွယ ေလာင ြးျဖစ ခပင ့ာွႏင ့ 
္တ သက ၍ ကန ႔သတ ထာြးေသာ 
လိုုအ  ္ခ က မ ာြး၊ ေရပြးခ ယ ၍ သက  
ေရာက ေစျခင ြး၊ လုုုု  ္ထံုုုုြးလုုုု  ္နည ြး 
ဆိုုုုင ရာ အကာအကပယ ေ္ြးထာြးမႈ 
မရွိျခင ြး၊ ကိုုယ စာြးလွယ ေလာင ြး 
သတ  မွတ ခ က တပင  ပ္င ့လင ြး 
ျမင သာမႈ မ ာြးအ္ိုုင ြး၌ ေမြးခပန ြးမ ာြး 
ထပက ေ္ၚ လာခြဲ့သည ။  

● လူနည ြးစုုတိုုင ြးရင ြးသာြးမ ာြး၏ မြဲေ္ြးခပင ့ 
မ ာြးဆံုုြးရႈံြးမႈကိုု ျဖစ ေ္ၚေစသည ့ ဥ္ေဒ 
မ ာြးအာြး ာႏုုိင ငံတကာစံမ ာြးာွႏင ့အညီ 
ျဖစ ေစရန  ျ္င ဆင သင ့သည ။ ေနာက  
လႊတ ေတာ က မည သူမ ာြးသည  ာႏုုိင ငံ 
သာြးမ ာြးျဖစ သည ကိုု ရွင ြးရွင ြးလင ြးလင ြး 
အဓိ ၸ္ါယ ဖပင ့ဆိုုရန ာွႏင ့ အာြးလံုုြးအတပက  
မွ တေသာ စံာႏႈန ြးတစ ခုုကိုု က င ့သံုုြးရန  
ဥ္ေဒျ္႒ာန ြးျခင ြးကိုု လုု  ္ေဆာင သင ့ 
သည ။ 

● ု္ုဒ  ၃၉၂ အ္ါအဝင  မြဲေ္ြးခပင ့အေ္ၚ 
ယုုတ ိမရိွေသာ ္ိတ ္င တာြးဆီြးမႈမ ာြးကိုု 
ဖယ ရွာြးသင ့သည ။  

● မြဲေ္ြးခပင ့ရသူမ ာြး၏ အခပင ့အေရြး မဆံုုုုြးရံႈြး 
ရန  ျ္ည သူမ ာြးအာြး    ေရပြးေကာက ပ္ြဲေန႔ 
မတုုိင ခင ႀကိဳတင ၍ ေရပြးေကာက ပ္ြဲေန႔ 
မြဲဆာႏၵရွင စီစစ မႈအတပက  လိုုအ  ္ခ က မ ာြး 
ကိုု ရွင ြးရွင ြးလင ြးလင ြး အသိေ္ြး 
အေၾကာင ြးၾကာြးသင ့သည ။ 

ယင ြးကိစၥာွႏင ့္တ သက ၍ ဘာမွ 
ေျ္ာင ြးလြဲမႈမ ာြးမရိွ္ါ။ 

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲဥ္ေဒတပင  မည သည ့ 
အဓိက ေျ္ာင ြးလြဲမႈမ ာြးမရိွ ြ္ဲ ေရပ႕ေျ္ာင ြး 
ေနထုုိင သူမ ာြး၊ အိုုုုြးမြဲ႔အိမ မြဲ႔ျဖစ ရသူ 
မ ာြးမွာ ကိုုယ စာြးလွယ ေလာင ြးျဖစ  
ခပင ႔မရွိေသြးေ္။ ထိုုုုနည ြးတူ ဘာသာ 
ေရြး ု္ုဂ ိဳလ ၊ ျ္စ ဒဏ သင ့ေနေသာ 
အက ဥ ြးသာြးမ ာြး   ကိုုယ စာြးလွယ  
ေလာင ြးျဖစ  ခပင ႔မရိွေသာ ု္ုဂ ိဳလ မ ာြး 
တပင ္ါဝင သည ။ 

ာႏုုိင ငေံရြးအရ လုုု္ု  ခပင ႔သာမႈာွႏင ႔ မြဲဆပယ စည ြး႐ုုြံးေရြးကာလ 

● ျမန မာာႏုုိင ငံမွ ဥ္ေဒမူေဘာင သည  
လပတ လ  ္စပာ ဆာႏၵထုုတ ေဖာ ခပင ့ 
ာွႏင ့ အသင ြးအ္င ြးဖပြဲ႕စည ြးခပင ့မ ာြး 
ကိုု လံုုေလာက စပာ အကာအကပယ  
ေ္ြးထာြးျခင ြးမရိွ္ါ။  
ထိရွလပယ ေသာ အေၾကာင ြးအရာ 
မ ာြးကိုု သတင ြးေရြးသာြးျခင ြး အ္ါ 
အဝင  ကန ႔သတ ခ က မ ာြးာွႏင ့ 
ရွင ြးလင ြးတိက မႈမရိွေသာ မီဒီယာ 
ဥ္ေဒရိွေနျခင ြးကိုုက လက တုုန ႔ 
ျ္န မႈကိုုသာ ျဖစ ေစာႏုုိင ၿ္ီြး သတင ြး 
ေထာက  မ ာြးသည  အကာအကပယ  
အနည ြး အက ဥ ြးသာရရိွသည ။  

● ႐ုု  ္ျမင သံၾကာြးမ ာြးတဆင ့ ္ါတီ 
မ ာြး၏ မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြးာွႏင ့ ္တ  
သက ၍ ္ါဝင သည ့ အေၾကာင ြး 
အရာကိုု UEC ထံ ႀကိဳတင ၍ အ 
တည ျ္ဳခ က ရယူရသည ။  

● လက ေဆာင ေ္ြးျခင ြး၊ အလွ်ဴေငပ 
ထည ့ဝင ျခင ြး ္ံုုစံမ ိဳြးျဖင ့လည ြး 
ေကာင ြး၊ (သိုု႔) မြဲဆာႏၵရွင မ ာြးအာြး 
ေငပေၾကြးတိုုက ႐ိုုက ေ္ြးအ  ္ျခင ြး 
ျဖင ့လည ြးေကာင ြး အစရိွသည ့ မြဲ 
ဝယ ယူျခင ြးာွႏင ့္တ သက ေသာ 
လုု  ္ရ  ္မ ာြးအာြး တစ ာႏုုိင ငံလံုုြး 
အာံွႏ႔မွ ANFREL ေလ့လာေစာင ့ 
ၾကည ့သူမ ာြးထံသုုိ႔ သတင ြးေ္ြးမႈ 
မ ာြးရွိသည ။    

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲမ ာြးာွႏင ့ မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးမႈ 
အတပက  အခ ိန ဇယာြးအ္ါအဝင  
ေရပြးေကာက ပ္ြဲလုုုု  ္ငန ြးစဥ တပင  ္ါဝင  
သည ့အစိတ အ္ိုုင ြးမ ာြးကိုု စည ြးမ ဥ ြး 
စည ြးကမ ြးသတ မွတ ရန  ေရပြးေကာက ပ္ြဲ 
ဥ္ေဒမ ာြးကိုု ျ္င ဆင သင ့သည ။   

● ဒီမိုုကရက တစ ေရပြးေကာက ပ္ြဲမ ာြးကိုု က င ြး 
္ာႏုုိင သည ့ ္တ ဝန ြးက င မ ိဳြး ျဖစ ေစရန  
အေျခခံဥ္ေဒ၌ လပတ လ  ္စပာ အသင ြး 
အ္င ြးဖပြဲ႕စည ြးခပင ့၊ စည ြး႐ုုံြးလႈ  ္ရွာြးခပင ့ာွႏင ့ 
ဆာႏၵထုုတ ေဖာ ခပင ့တိုု႔အာြး လက ေတပ 
က င ့သံုုြးေရြးကိုု အာမခံေ္ြးထာြးသင ့ 
သည ။  

● ႀကိဳတင အတည ျ္ဳခ က ရယူေရြး အတပက  
မရွိသင ႔ေသာ အကန ႔အသတ မ ာြး (သိုု႔) 
လိုုအ  ္ခ က မ ာြးရိွမေနဘြဲ ကိုုယ စာြးလွယ  
ေလာင ြးမ ာြးာွႏင ့ ာႏုုိင ငံေရြး္ါတီမ ာြးအာြး 
မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြး ခပင ့ေ္ြးသင ့သည ။  

● ဝင ေရာက ယွဥ ၿ္ိဳင ေသာ ကိုုယ စာြး 
လွယ ေလာင ြးမ ာြး မီဒီယာကိုု လပတ လ  ္ 
စပာ အသံုုြးျ္ဳာႏုုိင ရန  မိန ႔ခပန ြး္ါ အေၾကာင ြး 
အရာကိုု ႀကိဳတင အတည  ျ္ဳခ က  
ေတာင ြးယူျခင ြးမ ိဳြးမရိွရန  လိုုအ  ္သည ။  

● အရ  ္ဖက အစည ြးအဖပြဲ႕ာွႏင ့ သတင ြး 
ေထာက မ ာြးအာြး ေစာ ကာြးမႈကိုုုု ေၾကာက  
ရပံ႕ရမႈ၊ တာြးဆီြး္ိတ ္င ခံရမႈ (သိုု႔) 
လက တုုုုန ႔ျ္န ျခင ြးခံရမႈတိုု႔မွ ကင ြးေဝြးၿ္ီြး 
လပတ လ  ္စပာ အလုု  ္လုု  ္ာႏုုိင ခပင ့ကိုု အကာ 
အကပယ ေ္ြးသည ့ ဥ္ေဒျ္႒ာန ြးခ က မ ိဳြး 
ထပက ေ္ၚေအာင  ေဆာင ရပက သင ့သည ။  

 

● လက ရိွ ဥ္ေဒမူေဘာင သည  
လပတ လ  ္စပာ ထုုတ ေဖာ ခပင ့ 
ာွႏင ့ အသင ြးအ္င ြး ဖပြဲ႕စည ြး 
ခပင ့ကိုုကာကပယ ေ္ြးထာြးျခင ြး 
မရိွေသြး္ါ။ 

● အဓိက ု္ုဂ ိဳလ မ ာြးာွႏင ့ ေတပ႔ဆံုု 
ေမြးျမန ြးမႈမ ာြးအရ ယခုု 
၂၀၁၇ ၾကာြးျဖတ ေရပြး 
ေကာက ပ္ြဲ၌ ာႏုုိင ငံေရြး္ါတီ 
မ ာြးသည  ၎တိုု႔၏ 
ေရပြးေကာက ပ္ြဲဆုုိင ရာ စာရပက  
စာတမ ြးမ ာြးကိုု UEC သိုု႔ 
တင သပင ြး၍ အတည ျ္ဳ 
ခ က ရယူျခင ြးမ ိဳြး မလုုိေတာ့ 
ဟုုုုသိရသည ။ သိုု႔ေသာ  ေလ့ 
လာသူမ ာြးက အခ ိဳ႕ေသာ 
ေနရာမ ာြး၌ ယင ြးလုု  ္နည ြး 
လုု  ္ဟန မ ိဳြး ဆက လက ရိွ 
ေနေသြးေၾကာင ြး ေတပ႕ရိွခြဲ့ 
သည ။  

● ေစ့စ  ္ညႇိာိႏႈင ြးေရြးေကာ မတီ 
သည  အခ ိန ဇယာြးကိုု ေဆပြး 
ောႏပြးရန  ာႏုုိင ငံေရြး္ါတီမ ာြး 
အာြးလံုုြးကိုု ဖိတ ေခၚခြဲ့သည ။  

● UEC သည  ေရပြးေကာက ပ္ြဲ 
လုု  ္ငန ြးမ ာြးဆုုိင ရာ အခ ိန ဇ 
ယာြးကိုု ေဒသသတင ြးစာမ ာြး 
၌သာ ထုုတ ျ္န ေၾကညာခြဲ႔ရာ 
ယင ြးသည ျ္ည ႔ျ္ည ႔စံုုုုစံုုုုလႊမ ြး 
ၿခံဳ္ါဝင ျခင ြးမရိွေ္။  

● ၂၀၁၇ၾကာြးျဖတ ေရပြးေကာက  
ပ္ြဲ၏ မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြး္တ  
ဝန ြးက င တစ ခုုလံုုြးကိုု တိုုြး 
တက မႈရိွသည ဟုု အဆင ့ 
သတ မွတ ၍ရေသာ လည ြး 
ယင ြးကိုု ၂၀၁၅ အေထပေထပ 
ေရပြးေကာက ပ္ြဲာွႏင ့ ာိႏႈင ြးယွဥ  
ၾကည ့္ါက “အေရာင အ 
ေသပြး” စံုုလင လွျခင ြးမရိွခြဲ့္ါ။  

● မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံရာတပင  လိုုက  
နာရမည ့အစိတ အ္ိုုင ြး အ 
မ ာြးစုုကိုု ၂၀၁၅ ၌ ာႏုုိင ငံ 
္ါတီမ ာြးာွႏင ့ UEC တိုု႔က 
သေဘာတူညီခြဲ့ေသာ “ာႏုုိင ငံ 
ေရြး္ါတီမ ာြးာွႏင ့ ကိုုယ စာြး 
လွယ ေလာင ြးမ ာြးအတပက  
လိုုက နာရမည ့က င ့ဝတ ” 
တပင  ေရြးသာြးထာြးသည ။  

●  မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြး ္တ ဝန ြး 
က င သည ရွမ ြးျ္ည နယ တပင ြး 
္ဋိ္ကၡျဖစ ရာေဒသမ ာြး အ္ါ 
အဝင ေနရာအမ ာြးစုုတပင  
ေယဘုုုုယ အာြးျဖင ့ တည ၿငိမ  
ေအြးခ မ ြးမႈရိွသည ။ 

● မြဲဝယ ျခင ြးကိစၥရ  ္မ ိဳြး ေတပ႔ရိွ 
ခြဲ့ျခင ြးမရိွ္ါ။    

● လက ရိွ ဥ္ေဒမူေဘာင မွာ လပတ လ  ္စပာ 
ထုုတ ေဖာ ခပင ့ာွႏင ့ အသင ြးအ္င ြး 
ဖပြဲ႕စည ြးမႈကိုု ကာကပယ ေ္ြးထာြးာႏုုိင ျခင ြး 
မရိွေသြး္ါ။ (မီဒီယာ၏ အခန ြးက႑ာွႏင ့ 
္တ သက ၍ ေရပြးေကာက ပ္ြဲဥ္ေဒမ ာြး 
တပင  ရည ညႊန ြးထာြးျခင ြးမရိွ္ါ။) ေတပ႕ဆံုု 
ေမြးျမန ြးမႈမ ာြးအရ မီဒီယာမ ာြးက 
လက ရိွ မီဒီယာလပတ လ  ္ခပင ့မွာ ယခင  
အာဏာရွင အစိုုြးရ လက ထက ာွႏင ့ 
ာိႏႈင ြးယွဥ လွ င  (အစိုုြးရာွႏင ့ အစိုုြးရေခါင ြး 
ေဆာင မ ာြးကိုု ပ္င ႔လင ြးစပာ ေဝဖန ျခင ြး 
မရိွေသြးသ၍) ္ိုုမိုုလပတ လ  ္သည ဟုု 
ထင ျမင ယူဆၾကၿ္ီြး ဆက သပယ ေရြး 
ဥ္ေဒ၊ ု္ုဒ မ ၆၆ မွာ မီဒီယာမ ာြးအာြး 
အက ဥ ြးက ခံရသည အထိ ၿခိမ ြးေျခာက  
ာႏုုိင ေသာ၊  ဖိအာြးေ္ြးရန အသံုုြးျ္ဳသည ့ 
ု္ုဒ မျဖစ သည ဟုုဆုုိသည ။  

● ျ္ည နယ ာွႏင ့တုုိင ြးေဒသႀကီြး အမ ာြးစုု 
တပင  ကိုုယ စာြးလွယ ေလာင ြးမ ာြးာွႏင ့ 
ာႏုုိင ငံေရြး္ါတီမ ာြး၏ ၂၀၁၇ ၾကာြးျဖတ  
ေရပြးေကာက ပ္ြဲအတပက  မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြး 
ေရြးလုု  ္ငန ြးစဥ မ ာြးသည  ၂၀၁၅ အေထပ 
ေထပေရပြးေကာက ပ္ြဲာွႏင ့ ာိႏႈင ြးယွဥ ္ါက 
စိတ အာြးထက သန မႈနည ြး္ါြး သည ကိုု 
ANFREL က သတိျ္ဳမိခြဲ့ၿ္ီြး မြဲလာေ္ြး 
ေသာဦြးေရ နည ြးျခင ြးက သက ေသ 
ျဖစ သည ။    

● ကိုုယ စာြးလွယ ေလာင ြး အမ ာြးစုုက 
ယခုုေရပြးေကာက ပ္ြဲ ကာလအတပင ြး 
မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြးမွာ ယခင  ၂၀၁၅ အ 
ေထပေထပေရပြးေကာက ပ္ြဲာွႏင ့ ာိႏႈင ြးယွဥ ္ါ 
က္ိုု၍ သက ေတာင ့သက သာ 
ရိွသည ဟုု ခံစာြးရေၾကာင ြးဆုုိသည ။  
 

အမ ိဳ ြးသမြီးမ ာြးာွႏင ့ တိုုင ြးရင ြးသာြးအုုု္ု  စုုမ ာြး၏ ္ါဝင မႈ 

● အမ ိဳြးသမီြးာွႏင ့ တုုိင ြးရင ြးသာြး အုုုု  ္ 
စုုမ ာြး တန ြးတူညီမွ စပာ ္ါဝင မႈမရိွ။ 

●  အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသာ လႊမ ြးမိုုြးသည ့ 
အစဥ အလာ စနစ မ ာြးက စိုုြးမိုုြး 
ထာြးျခင ြးာွႏင ့ တ  ္ကခန ႔အ  ္သည ့ 
လႊတ ေတာ ကိုုယ စာြးလွယ အခ ိဳြး 
အစာြးတပင  က ာြး၊ မ တန ြးတူညီ 
မွ မႈမရိွျခင ြး အ္ါအဝင  အမ ိဳြးသမီြး 
လႊတ ေတာ ကိုုယ စာြးလွယ ေလာင ြး 
မ ာြးနည ြး္ါြးျခင ြး။ 

● တန ြးတူညီမွ စပာ ္ါဝင မႈတပင  ာႏုုိင ငံတကာ 
စံာႏႈန ြးမ ာြးာွႏင ့အညီ သိသာထင ရွာြးေသာ 
တိုုြးတက မႈမ ာြးရရိွရန  ျမန မာာႏုုိင ငံ၏ 
လႊတ ေတာ ၊ ာႏုုိင ငံေရြး္ါတီမ ာြးာွႏင ့ 
အရ  ္ဖက အဖပြဲ႕အစည ြးမ ာြးအာြး တိုုက  
တပန ြးအာြးေ္ြးသင ့သည ။ အထူြးသျဖင ့ 
အမ ိဳြးသမီြး  ကိုုယ စာြးလွယ ေလာင ြးမ ာြး 
္ိုုမိုုရွိလာေစေရြးာွႏင ့ ေရပြးေကာက ခံ 
အမ ိဳြးသမီြးဦြးေရ ္ိုုမိုုမ ာြးျ္ာြးလာေရြးတိုု႔ 
ျဖစ သည ။ ယင ြးတပင  အမ ိဳြးသမီြး ကုုိယ စာြး 
လွယ ေလာင ြး မ ာြးအတပက  မြဲဆပယ စည ြး 
႐ုုံြးေရြးဆုုိင ရာ ဘ႑ာေငပ မက လံုုြးမ ာြးာွႏင ့ 
ာႏုုိင ငံေရြး္ါတီမ ာြးအတပက  အမ ိဳြးသမီြး 
ကိုုယ စာြးလွယ  ေလာင ြးမ ာြး၏သင တန ြး 

● ျမန မာာႏုုိင ငံ၌ာႏုုိင ငံေရြးတပင  အ 
မ ိဳြးသမီြးမ ာြး္ါဝင မႈမွာအကန ႔ 
အသတ ရိွေနသည ။ ေယဘုုုု 
ယ အာြးျဖင ့ ၂၀၁၇ တပင  အ 
မ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏္ါဝင မႈကိုု 
(၁၇.၇%) ၂၀၁၅ တပင  
(၁၃.၂%) ၂၀၁၀ တပင  
(၄.၁၃%) တိုု႔ာွႏင ့ ာိႏႈင ြးယွဥ ္ါ 
က တိုုြးတက မႈရိွေနသည ။ အ 
မ ိဳြးသမီြးအမ ာြးစုုမ ာြးမွာမြဲေ္ြး 
ခပင ့ရိွသူမ ာြး ျဖစ ေသာ လည ြး 
အမ ိဳြးသမီြးကိုုယ စာြးလွယ  ဦြး 
ေရမွာ နည ြး္ါြးလ က ရိွ ေန္ါ 
ေသြးသည ။  

● ျမန မာအစိုုြးရက ေရပြးေကာက ပ္ြဲတပင  
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ္ိုုမိုု္ါဝင လာေရြးအ 
တပက  တိုုက တပန ြးအာြးေ္ြးသင ့သည ။ 
ေရပြးေကာက ပ္ြဲတပင  အျခာြးေသာ 
တုုိင ြးရင ြးသာြးအုု  ္စုုမ ာြး ္ါဝင မႈာွႏင ့ 
္တ သက ၍ တုုိြးတက မႈ မ ာြးစပာမရိွ္ါ။  

● လႊတ ေတာ အတပင ြး အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏ 
ကိုုယ စာြးျ္ဳမႈကိုု ျမႇင ႔တင ရန  “ဆာႏၵ 
အေလွ ာက  ခပြဲတမ ြး” ျဖင ႔ အမ ိဳြးသမီြး 
ကိုုယ စာြးလွယ ဦြးေရ ခပြဲတမ ြးအေရ 
အတပက ကုုိ သတ မွတ သင ့သည  - 
တစ ္ါတီခ င ြးစီ၏ ္ါတီတပင ြး စည ြးမ ဥ ြး 
စည ြးကမ ြးမ ာြးက အမ ိဳြးသမီြး ကိုုယ စာြး 
လွယ ဦြးေရခပြဲတမ ြးကိုု ဆံုုြးျဖတ သတ  



ကိုု ေထာက ့္ံရန   မက လံုုြးမ ာြးကြဲ့သိုု႔ေသာ 
အရာမ ာြး္ါဝင သည ။  

● အဆင ့အာြးလံုုြး၌ ေရပြးေကာက ပ္ြဲေကာ မ 
ရွင  အဖပြဲ႕ဝင မ ာြးကိုု ခန ႔အ  ္ရာတပင  က ာြး၊ 
မ တန ြးတူညီမွ စပာ ခန ႔အ  ္ေရြးဆုုိင ရာ 
လိုုအ  ္ခ က မ ာြးကိုု မိတ ဆက သင ့သည ။  

● အမ ိဳြးသမီြး ၅၆.၅% သည  
UEC ာွႏင ့ အလုု  ္လုု  ္ၾက 
သည ။  

● NLD အစိုုြးရလက ထက တပင  
မတ  ၃၀ ၂၀၁၇ ၌ ခန ႔အ  ္ 
ထာြးေသာ ဥကၠ႒အ္ါအဝင  
ေကာ မရွင  အဖပြဲ႕ဝင  ငါဦြးလံုုြး 
မွာ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးခ ည ြးျဖစ  
သည ။ 

မွတ သည ။     

မြဲဆပယ စည ြး႐ုုြံးေရြး ဘ႑ာေငပ 

● မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြးဘ႑ာေငပဆုုိင  
ရာ စည ြးမ ဥ ြးစည ြးကမ ြးတပင ေစာင ့ 
ၾကည ့ေလ့လာမႈာွႏင ့ ပ္င ့လင ြးျမင  
သာမႈမ ာြးတိုုြးတက ရန  လိုုအ  ္ေန 
သည ။ 
မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြးဝင ေငပာွႏင ့အသံုုြး 
စရိတ မ ာြးကိုု ေလ့လာေစာင ့ၾကည ့ 
ရန အတပက  မည သည ့စနစ မွမရိွ 
္ါ။  

● မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးရာတပင  ဘာသာေရြးအာြး 
လပြဲမွာြးစပာ အသံုုြးခ မႈမ ာြးကိုု  ခ က ျခင ြး 
ကိုုုုင တပယ သင ့သည ။ ေစာင ့ၾက  ္ေရြး 
စနစ မွလည ြးေကာင ြး၊ မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြး 
အႀကိဳ ကာလတပင  ာႏုုိင ငံေရြး္ါတီမ ာြးာွႏင ့ 
ကုုိယ စာြး လွယ ေလာင ြးမ ာြး၏ သံုုြးစပြဲမႈကိုု 
စည ြးမ ဥ ြးစည ြးကမ ြး သတ မွတ ၍လည ြး 
ေကာင ြး၊ တစ ဦြးခ င ြးလွ်ဴဒါန ြးမႈ ္မာဏကိုု 
ကန ႔သတ ၍လည ြးေကာင ြး၊ သတ မွတ  
ထာြးေသာ္မာဏအထိ လွ်ဴဒါန ြးသူ 
အလွ်ဴရွင ကိုုုု အမ ာြးသိေစျခင ြးျဖင ႔လည ြး 
ေကာင ြး မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြးဘ႑ာေငပ 
အစီရင ခံစာကိုု ္ံုုာိႏုု  ္ထုုတ ေဝျခင ြး 
ျဖင ့လည ြးေကာင ြး၊ မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြး 
ဆုုိင ရာ ဘ႑ာေငပစည ြးမ ဥ ြးစည ြးကမ ြး 
မ ာြးကိုု ခ ိဳြးေဖာက ျခင ြးအတပက  အေရြးယူ 
အျ္စ ေ္ြးမႈမ ာြးကိုု မိတ ဆက ျခင ြးျဖင ့ 
လည ြးေကာင ြး၊  အစရိွသည  တိုု႔မွတဆင ့ 
ေရပြးေကာက ပ္ြဲ ဘ႑ာေငပ စည ြးမ ဥ ြး 
စည ြးကမ ြးမ ာြး၏ ထိေရာက မႈကိုု ျမႇင ့တင  
ာႏုုိင သည ။  

● မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြးဆုုိင ရာ အသံုုြးစ 
ရိတ မ ာြးကိုု ႀကီြးၾက  ္ျခင ြးာွႏင ့ စာရင ြး 
စစ ျခင ြး။  

● မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြးဘ႑ာေငပ 
ဆုုိင ရာ စည ြးမ ဥ ြးစည ြးကမ ြး 
ာွႏင ့ အေကာင အထည ေဖာ  
မႈတပင  တိုုြးတက မႈမ ာြးမရိွ္ါ။  

● ျမန မာာႏုုိင ငံတပင မြဲဆပယ စည ြး ႐ုုံြးေရြး 
ဘ႑ာေငပာွႏင ့္တ သက ၍ ပ္င ့လင ြး 
ျမင သာမႈမွာ ာႏုုိင ငံတကာ စံာႏႈန ြးမ ာြး ာွႏင ့ 
အလွမ ြးေဝြးေန္ါေသြးသည ။ သိုု႔ေသာ  
UEC က ကိုုယ စာြးလွယ ေလာင ြးမ ာြး ာွႏင ့ 
ာႏုုိင ငံေရြး္ါတီမ ာြးအ တပက မြဲဆပယ  
စည ြး႐ုုံြးေရြး ဘ႑ာေငပာွႏင ့္တ သက ၍ 
မၾကာခဏေမြးေလ့ရိွေသာ ေမြးခပန ြးမ ာြး 
စာအုု  ္ (အထူြး သျဖင ့ ၂၀၁၇ ၾကာြးျဖတ  
ေရပြး ေကာက ပ္ြဲအတပက ) ကိုုထုုတ ေဝ 
ခြဲ့သည ။  

● မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြးရန ္ံုုေငပ ဆုုိင ရာ 
စည ြးမ ဥ ြးစည ြးကမ ြး ကိုုအေရြးတယူ 
က င ့သံုုြးျခင ြးမရိွ္ါ။ လွ်ဴဒါန ြးမႈမ ာြးာွႏင ့ 
သံုုြးစပြဲမႈမ ာြးအေ္ၚ စည ြးမ ဥ ြးစည ြးကမ ြး 
သတ မွတ ျခင ြး အ္ါအဝင  ္ိုု၍ျ္ည ႔စံုုုု 
ေသာ မြဲဆပယ စည ြး႐ုုံြးေရြးဆုုိင ရာ 
ဘ႑ာေငပဥ္ေဒက အေထာက အ 
ကူျ္ဳ္ါလိမ ့မည ။  

မြဲဆာႏၵရငွ ္ ညာေ္ြးျခင ြး 

● UEC က မြဲဆာႏၵရွင ္ညာေ္ြးျခင ြး 
ကိုု ၎တိုု႔၏ လုု  ္္ိုုင ခပင ့ အစိတ  
အ္ိုုင ြးအျဖစ  မိမိကစ၍ လုုုု  ္ရမည  
ဟုုုုစဥ ြးစာြးမထာြး္ါ။   ၎တိုုုု႔သည  
အရ  ္ဘက အဖပြဲ႕အစည ြးမ ာြးကိုုုု
သာ ႀကီြးစပာမွီခိုုုုသည ။  

● အရ  ္ဖက အဖပြဲ႕အစည ြးာွႏင ့အတူ အေ္ါင ြး 
လကၡဏာေဆာင သည ့ ္ူြးေ္ါင ြး 
ေဆာင ရပက မႈအေ္ၚ အေျခခံကာ 
ေနာင လာမည ့ ေရပြးေကာက ပ္ြဲ မ ာြးတပင မြဲ 
ဆာႏၵရွင ္ညာေ္ြးျခင ြးဆုုိင ရာ လုု  ္ငန ြး 
မ ာြးတုုိြးျမႇင ့သင ့သည ။ 

● အရ  ္ဖက အဖပြဲ႕အစည ြးမ ာြးသည  
စည ြးမ ဥ ြးမ ာြး၊ လုု  ္ထံုုြးလုု  ္နည ြးမ ာြးာွႏင ့ 
္တ သက ၍ ေနာက ဆံုုုုြးရ သတင ြး 
အခ က အလက မ ာြး အခ ိန မီ ရရိွရန  UEC 
က ေသခ ာေအာင  ေဆာင ရပက သင ့သည ။  

● UEC က မြဲဆာႏၵရွင မ ာြးာွႏင ့ တိုုက ႐ုုိက  
ထိေတပ႕မႈမ ိဳြးကိုု ္ိုုမိုုတက တက ၾကပၾကပ 
ေဆာင ရပက သင ့သည ။  

● UEC သည  မြဲဆာႏၵရွင ္ညာ 
ေ္ြးလုု  ္ငန ြးမ ာြးကိုု လုု  ္ 
ေဆာင ရန  မီဒိယာာွႏင ့ အရ  ္ 
ဖက အဖပြဲ႕အစည ြးမ ာြးကိုု မီွခုုိ 
ေနရသည ။ (မြဲဆာႏၵရွင  ္ညာ 
ေ္ြးအစီအစဥ အတပက  အရ  ္ 
ဖက အဖပြဲ႕အစည ြး ၁၅ ဖပြဲ႕ 
သည  UEC ာွႏင ့ MoU ထိုုြး 
ထာြးၾကသည ။) 

● UEC က မြဲဆာႏၵရွင ္ညာေ္ြး 
အစီအစဥ ကိုု ္ိုုုုစတာအနည ြး 
ငယ ျဖင ့သာျ္သခြဲ့သည ။ 
(မြဲဆာႏၵရွင စာရင ြး လက ကမ ြး 
စာေစာင  ၂၂၈,၀၀၀၊ မြဲဆာႏၵ 
ရွင စာရင ြး ္ိုုုုစတာ ၂၃,၀၀၀၊ 
ဘယ လုုိမြဲေ္ြးရမလြဲ လက  
ကမ ြးစာေစာင  ၂၁၇,၀၀၀၊ 
လႈံ႔ေဆာ သည ႔္ိုုုုစတာ 
၂၃,၅၀၀ာွႏင ့ ယင ြး္ိုုုုစတာ မ ိဳြး 
ကိုု ရွမ ြး၊ မပန ၊ ရခုုိင ၊ လိုုင ၊ 
ကရင နီ အစရိွေသာတိုုင ြးရင ြး 
သာြးဘာသာ စကာြးငါြးမ ိဳြး 
ျဖင ့ေရြးသာြးထာြးသည ့ ္ိုုုုစ 
တာ ၅၇၅၀ ခုု)  

● ျမန မာာႏုုိင ငံ၌ က င ြး္ျ္ဳလုု  ္ေသာ 
ေရပြးေကာက ပ္ြဲကိုု လပတ လ  ္၍ တရာြးမွ  
တၿ္ီြး ာႏုုိင ငံတကာစံာႏႈန ြးမ ာြးာွႏင ့အ 
ညီျဖစ ေစရန  UEC က မြဲဆာႏၵရွင  ္ညာ 
ေ္ြး အစီအစဥ မ ာြးတပင  ္ိုု၍အေရြး္ါ 
ေသာ အခန ြးက႑မွ ္ါဝင ရမည ျဖစ  
သည ။ ယခုု ၂၀၁၇ ၾကာြးျဖတ ေရပြး 
ေကာက ပ္ြဲအတပက  UEC သည  
ယင ြးတာဝန ကိုု အရ  ္ဖက အဖပြဲ႕အစည ြး 
မ ာြးကိုုုုသာ မွီခိုုုုေနရဆြဲျဖစ သည ။  

ႀကိဳတင မြဲေ္ြးျခင ြး 

● ၂၀၁၀ ာွႏင ့ ာိႏႈင ြးယွဥ ္ါက ၂၀၁၅ ၌ 
ႀကိဳတင မြဲေ္ြးမႈမွာ မ ာြးစပာတုုိြး 
တက မႈမ ာြးရိွလာခြဲ့ေသာ လည ြး ေန 
ရာအခ ိဳ႕တပင  ျ္ႆနာရွိသည ႔ အ 
္ိုုုုင ြးမ ာြးလည ြးေတပ႕ရသည ။    

● ႀကိဳတင မြဲေ္ြးေ္ြးျခင ြးျဖစ စဥ မွာ 
(အထူြးသျဖင ့ တ  ္မေတာ သာြး   
မ ာြးအတပက ) မြဲဆာႏၵနယ  အတပင ြး 
ေရာ၊ ျ္င ္္ါ ာွႏစ ခုုစလံုုြးတပင  ပ္င ့ 
လင ြးျမင သာမႈမရိွ္ါ။ 

● အေကာင အထည ေဖာ ရာတပင  ကပြဲ 
ျ္ာြးမႈမ ာြးႀကီြးႀကီြးမာြးမာြးရိွေန 
သည ။  

● တ  ္မေတာ သာြးမ ာြးအ္ါအဝင  ႀကိဳတင မြဲ 
ေ္ြးရန  ေတာင ြးဆိုုေသာ မြဲဆာႏၵရွင စာရင ြး 
ကိုု ထုုတ ျ္န ျခင ြး။ 

● ေ္ြး္ိုုုု႔ေသာ မြဲျ္ာြးမ ာြးာွႏင ့ လက ခံရရိွမႈကိုု 
ေရတပက ျခင ြး။ 

● ႀကိဳတင မြဲေ္ြးရန  ေတာင ြးဆိုုမႈကိုု စစ ေဆြး 
ရန  ခပင ့ျ္ဳျခင ြး၊ ေတာင ြးဆိုုသည ့ အေရ 
အတပက ာွႏင ့ ႀကိဳတင မြဲေ္ြး၍ ရသည ့ 
ေနရာမ ာြးကိုု ထုုတ ျ္န ေၾကညာျခင ြး။ 

● မြဲဆာႏၵနယ တပင ြး ႀကိဳတင မြဲေ္ြးမည ့ 
မြဲဆာႏၵရွင မ ာြးအာြး မင တိုုုု႔ျခင ြး၊ ေရပြး 
ေကာက ပ္ြဲေန႔တပင  အသံုုြးျ္ဳမည ့ မြဲဆာႏၵ 
ရွင စာရင ြး၌ ႀကိဳတင မြဲေ္ြးသူမ ာြးအာြး 
စာရင ြးမွ ဖယ ရွာြးျခင ြး။  

● မြဲေ္ြးျခင ြးအ္ါအဝင  ႀကိဳတင မြဲေ္ြးမႈ 
အာြးလံုုြးကိုု အသိအမွတ ျ္ဳ ခံထာြး ရေသာ 
ေလ့လာေစာင ့ၾကည ့ သူမ ာြး ာွႏင ့ ္ါတီ/ 
လႊတ ေတာ  အမတ ေလာင ြး၏ ကိုုယ စာြး 
လွယ မ ာြးအာြး ျ္ည ့ျ္ည ့ဝဝ ေစာင ့ၾကည ့ 
ေလ့လာခပင ့ေ္ြးသင ့သည ။   

● တ  ္က မြဲေ္ြးျခင ြးအ္ါအဝင  ႀကိဳ 
တင မြဲေ္ြးျခင ြးအေ္ၚ ေလ့လာေစာင ့ 
ၾကည ့မႈမ ာြးအတပက  ဥ္ေဒျ္႒ာန ြးေ္ြး 
ျခင ြး။  

● ႀကိဳတင မြဲေ္ြးျခင ြးဆုုိင ရာ 
စည ြးမ ဥ ြးမ ာြးမွလြဲပ၍ ဥ္ေဒ 
မူေဘာင အတပင ြး မည သည ့ 
ေျ္ာင ြးလြဲတိုုြးတက မႈမွမရိွ 
ေသြး္ါ။  

● ႀကိဳတင မြဲေ္ြးျခင ြးဆုုိင ရာ 
လုု  ္ထံုုုုြးလုုုု  ္နည ြးမ ာြးာွႏင ့ 
အခ ိန ဇယာြးသည ရွင ြးလင ြးမႈ 
မရိွ္ါ။   

● ၿ္ီြးျ္ည ့စံုုေသာ ႀကိဳတင မြဲေ္ြး 
မည ့ဆာႏၵရွင စာရင ြး မရရိွ္ါ။  

● အေကာင အထည ေဖာ မႈတပင  
ကပြဲျ္ာြးမႈမ ာြးေတပ႕ရိွေနေသြး 
သည ။ 

● မြဲဆာႏၵနယ အတပင ြး ႀကိဳတင မြဲ 
ထည ့သူမ ာြးစာရင ြးကိုု ေရပြး 
ေကာက ပ္ြဲေန႔တပင  မြဲ႐ုုံမ ာြး၌ 
ထုုတ ျ္န ေၾကညာခြဲ့သည ။  

● ေစာင ့ၾကည ့ေလ့လာသူမ ာြး 
အာြး ေနရာာွႏင ့အခ ိန  
ရွင ြးလင ြးတိက မႈမရိွျခင ြး 
ေၾကာင ့ မြဲဆာႏၵနယ  ျ္င ္ႀကိဳ 
တင မြဲေ္ြးျခင ြးမွလပြဲ၍ ႀကိဳတင  
မြဲေ္ြးျခင ြးကုုိေစာင ့ၾကည ့ေလ့ 
လာခပင ့ေ္ြးသည ။  

● ႀကိဳတင မြဲေ္ြးျခင ြးသည  ျ္ႆနာအရိွ 
ဆံုုြး ကိစၥရ  ္ ျဖစ ေနေသြးသည ဟုု သတ  
မွတ ခြဲ့သည ။ ဥ္ေဒမူေဘာင ထြဲတပင  
အေျ္ာင ြးအလြဲမ ာြး မရိွ္ါ။ အေရြးအႀကီြး 
ဆံုုြးမွာ အေကာင အထည ေဖာ မႈ 
သည တစ ာႏုုိင ငံလံုုြးအာံွႏ႔ တူညီမႈမရိွျခင ြး 
ျဖစ သည ။   

● လုု  ္ငန ြးစဥ တပင  မသာမာမႈ မ ာြး နည ြး္ါြး 
ေစရန ာွႏင ့ လူထုု၏ ယံုုၾကည မႈျမင ့မာြး 
လာေစရန  ႀကိဳတင မြဲေ္ြးျခင ြးဆုုိင ရာ 
လုု  ္ထံုုြးလုု  ္နည ြးမ ာြးကိုု ျ္န လည သံုုြး 
သ  ္ သင ့သည ။ 

● တ  ္၏ ႀကိဳတင မြဲေ္ြးမႈတပင  ပ္င ့လင ြးျမင  
သာမႈမရွိေသြး္ါ  

 

ေရပြးေကာက ္ ပြဲေန႔ 

● မြဲေ္ြးရာတပင  ယခင ယာယီမွတ ္ံုု 
တင ကဒ  ကိုုင ေဆာင ထာြးသူ 
ေထာင ရာာွႏင ့ခ ီသည  မြဲေ္ြးခပင ့ဆံုုြး 
႐ႈံြးခြဲ့ရသည ။   

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲေန႔၌ လူထူထ  ္ 
လပန ျခင ြး (သိုု႔မဟုုတ ) အစီအစဥ  
မက ျခင ြးတိုု႔သည  မြဲေ္ြးရာတပင  
ောွႏာင ့ောွႏြးၾကန ႔ၾကာေစၿ္ီြး အခ ိဳ႔ 
ေနရာမ ာြးတပင  လွ ိဳဝွက မြဲမ ာြး 
ေ္ါက ၾကာြးေစာႏုုိင ္ါသည ။  

● မြဲ႐ုုံအရာရွိမ ာြးအာြး သင တန ြးေ္ြး 
မႈညံ႔ဖ င ြးေၾကာင ့ မြဲေ္ြးသည ႔ 

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲ စည ြးမ ဥ ြးစည ြးကမ ြး မ ာြးက 
ေရပြးေကာက ပ္ြဲေစာင ့ၾကည ့ ေလ့လာေရြး 
အတပက  ေရပြးေကာက ပ္ြဲ ျဖစ စဥ ႀကီြး 
တစ ခုုလံုုြးကိုု ေလ့လာာိႏုုင ရန  အာမခံေ္ြး 
သင ့သည ။  

● မသန စပမ ြးသူမ ာြးအာြး မြဲ႐ုုံမ ာြးတပင  
မြဲေ္ြးာႏုုိင ေအာင  တိုုြးျမႇင ့ေဆာင ရပက  
ေနျခင ြးကိုု ဆက လက လုု  ္ေဆာင သင ့ 
သည ။ အကန ႔အသတ မ ာြးရိွေနေသာ 
ေနရာမ ာြး (သိုု႔မဟုုတ ) လာလိုု႔ 
မရျခင ြးတိုု႔ရွိ၍ ေနရာျ္န လည  သတ  
မွတ သင ့သည  (သိုု႔မဟုုတ ) သင ႔ေလ ာ  

● ၂၀၁၅ ကြဲ့သိုု႔္င  UEC သည  
၂၀၁၇ ျမန မာာႏုုိင ငံ ၾကာြးျဖတ  
ေရပြးေကာက ပ္ြဲ - ေရပြးေကာက  
ပ္ြဲ လုု  ္ထံုုြးလုု  ္ နည ြးမ ာြးတပင  
အေျ္ာင ြးအလြဲမ ာြး ္ါဝင  
သည ့ မြဲ႐ုုံမွ်ဴြး၊ မြဲ႐ုုံတာဝန ခံာွႏင ့ 
မြဲ႐ုုံဝန ထမ ြးမ ာြး ဆုုိင ရာ 
လက စပြဲစာအုု  ္ကိုု ထုုတ ေဝ 
ခြဲ့သည ။ 

● မြဲဆာႏၵရွင မ ာြးမည သူ႔ကိုုမြဲေ္ြး 
ခြဲ့သလြဲဆိုုသည ကိုု ရွင ြးရွင ြး 
လင ြးလင ြး ရိွေနေသြးသ၍ 

● ခိုုုုင မာေသာ စည ြးမ ဥ ြး စည ြးကမ ြးမ ာြး 
ကိုု ျ္ဳျ္င ေျ္ာင ြးလြဲမႈ မျ္ဳလုု  ္ျခင ြးက 
လပြဲ၍ UEC ကထုုတ ျ္န ေသာ 
နည ြးစနစ ္ိုုင ြးဆိုုင ရာလုု  ္ ထံုုြးလုု  ္နည ြး 
မ ာြးက ္ိုုမိုုေကာင ြးမပန ေသာေရပြး 
ေကာက ပ္ြဲေန႔ျဖစ စဥ  ျဖစ ေ္ၚေစေ 
ၾကာင ြးကိုုသက ေသျ္ခြဲ့သည ။  

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲေန႔ျဖစ စဥ သည  လုု  ္ထံုုြး 
လုု  ္နည ြး တသမတ တည ြးရွိမႈာွႏင ့ ္တ  
သက ၍ တိုုြးတက မႈကိုု ျ္သခြဲ့သည ။ 
မြဲ႐ုုံအရာရိွမ ာြးသည  ၎တိုု႔၏ အလုု  ္ 
တာဝန ာွႏင ့္တ သက ၍ ဗဟုုသုုုုတမ ာြး 



လုုုု  ္ထံုုုုြးလုုုု  ္နည ြးမ ာြး မွာြးယပင ြး။ 
● မြဲ႐ုုံမ ာြးသည  ရံဖန ရံခါတပင  မသန  
စပမ ြးသူ မြဲဆာႏၵရွင မ ာြးအတပက  
လပယ လင ့တကူအသံုုြးျ္ဳာႏုုိင ျခင ြး 
မရိွ္ါ။  

● မြဲေရတပက ျခင ြးအတပက  ဥ္ေဒမ ာြး 
က ရွင ြးလင ြးမႈမရိွျခင ြးက မြဲကိုုုု 
ခပြဲျခာြးရာ၌ အမွာြးမ ာြးဆီသိုု႔ ဦြး 
တည သပာြးသည ။    

● မြဲေရတပက မႈ ထက ဝက ေက ာ  
သည  ္ယ မြဲမ ာြး ျဖစ ေနရျခင ြးမွာ 
တံဆိ  ္ရာာွႏစ ခုုျဖစ ေနေသာ မြဲမ ာြး 
အာြး ္ယ မြဲျဖစ သည ဟုု တင ြးက  ္ 
စပာ ညႊန ြးၾကာြးထာြးျခင ြးေၾကာင ့ျဖစ  
သည ။  

● ေလ့လာေစာင ့ၾကည ့သူမ ာြးာွႏင ့ 
္ါတီကိုုယ စာြးလွယ ေလာင ြးမ ာြး 
သည ရလဒ မိတ ်ဴမ ာြးကိုု ကူြးယူခပင ့ 
မရိွ္ါ။ မြဲဆာႏၵနယ  ျ္င ္ ႀကိဳတင မြဲ 
ေ္ြးမႈကိုု ေလ့လာေစာင ့ၾကည ့၍ 
မရာႏုုိင ျခင ြး။ 

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲ စီမံခန ႔ခပြဲမႈမ ာြးသည  
အခ ိဳ႕ေနရာမ ာြးတပင  ေရပြးေကာက  
ပ္ြဲ ္ယ ဖ က ျခင ြးာွႏင ့ ္တ သက  
ေသာ ဆံုုြးျဖတ ခ က ကိုု ရွင ြးလင ြးမႈ 
အ္ါအဝင  ပ္င ့လင ြးျမင သာမႈ 
လံုုလံုုေလာက ေလာက မရိွခြဲ့္ါ။ 
 

ေသာေနရာမ ာြးေ္ြးသင ့သည   
● မြဲ႐ုုံဝန ထမ ြးမ ာြး၏ အရည အခ င ြးကိုု 
ျမႇင ့တင ရန ာွႏင ့ လုု  ္ငန ြးစဥ ္ိုု၍ထိ 
ေရာက မႈရိွေစရန  အာဏာ္ိုုင မ ာြး သည  
လုု  ္ထံုုြးလုု  ္နည ြးမ ာြးကိုု ရွင ြးရွင ြးလင ြး 
လင ြးသိရိွရန  မြဲ႐ုုံဝန ထမ ြးမ ာြးအတပက  
အခပင ့အလမ ြးမ ာြးကိုု ေ္ြးအ  ္သည ့ 
အေနျဖင ့ အရည အေသပြး ျမႇင ့တင ေရြး 
သင တန ြးမ ာြးကိုု ေဆာင ရပက ေ္ြးသင ့ 
သည ။  

● ခိုုုုင လံုုုုမြဲ၊ ္ယ မြဲမ ာြးကိုုုု ရွင ြးလင ြးစပာ 
လမ ြးညႊန ျခင ြး    

● မြဲဆာႏၵရွင သက ေသခံကတ ျ္ာြးကိုုုုအသံုုုုြး 
ျ္ဳမႈအာြး ္ ံုုုုစံတက ျဖစ ေစရန ာွႏင ႔    တစ ္ံုုစံ 
တည ြးအသံုုုုြးျ္ဳရန  ေဆာင ရပက ေ္ြး 
သင ့သည ။  

မြဲျ္ာြးေ္ၚတပင  တံဆိ  ္ ာွႏစ ခါ 
႐ုုိက ျခင ြးကိုု လက သင ့ခံျခင ြး 
အစရိွသည ့ နည ြးစနစ ္ိုုင ြး/ 
ေရပြးေကာက ပ္ြဲ လုု  ္ထံုုြး လုု  ္ 
နည ြးမ ာြးတပင  တိုုြးတက မႈရိွ 
ျခင ြးမွလပြဲ၍ ဥ္ေဒမူေဘာင  
တပင  ဘာမွေျ္ာင ြးလြဲျခင ြးမရိွ 
ေသြး္ါ။  

● UEC က မြဲ႐ုုံမ ာြးတပင  မြဲဆာႏၵ 
ရွင မ ာြးျ္ာြးလပန ျခင ြးကိုု ကိုုင  
တပယ ေျဖရွင ြးရန  ႀကိဳြးစာြးခြဲ့ 
သည ။ သိုု႔ေသာ  မြဲလာေ္ြးသူ 
နည ြး္ါြးသျဖင ႔ ရလဒ ကိုုုု သံုုုုြး 
သ  ္ျခင ြးမျ္ဳာိႏုုုုင ္ါ။    

● မသန ြးစပမ ြးသူမ ာြး မြဲေ္ြးရန  
လပယ ကူေသာ မြဲ႐ုုံမ ာြး 
ဖပင ႔ခြဲ႔သည ။  

● မြဲဆာႏၵရွင စာရင ြးကိုု ျဖည ့စပက  
ျ္င ဆင ျခင ြး အာြးထုုတ ႀကိဳြး 
္မ ြးမႈမ ာြးအျ္င  မြဲဆာႏၵရွင  စာ 
ရင ြးအမွာြးျ္င ဆင မႈကိုု အ 
ေထာက အကူျဖစ ေစရန  ္ံုုစံ 
၁၂ ကိုု UEC က ေဆာင  
ရပက ေ္ြးထာြးသည ။ မြဲဆာႏၵ 
ရွင မ ာြးသည  ၎တိုု႔၏ လႊတ  
ေတာ  မြဲဆာႏၵနယ အသီြးသီြး 
တပင  ေနထုုိင သည ့ အိမ ကိုုုု 
အေထာက အထာြးျ္ာႏုုိင သ၍ 
မြဲေ္ြးာႏုုိင သည ။   

● မြဲေရတပက ျခင ြးသည  ေရွ႕ 
ေနာက ညီညႊတ ျခင ြးမရိွမႈ အ 
မ ာြးဆံုုြးျဖစ သည ဟုု ေတပ႕ရိွခြဲ့ 
သည ။  

ရိွၿ္ီြး တာဝန မ ာြးကိုု ေဆာင ရပက ရာတပင  
ယံုုၾကည  မႈရိွ္ံုုေ္ၚသည ။ သိုု႔ေသာ  အ 
ထူြးသျဖင ့ ေက ြးရပာအုု  ္စုု/ ရ  ္ကပက  
အဆင  ့ ေကာ မရွင  အဖပြဲ႕ခပြဲမ ာြး 
အတပက သင တန ြးမ ာြး ျ္င ြးျ္င ြး 
ထန ထန  ေ္ြးအ  ္ဖိုု႔ လိုုအ  ္သည ။  

● ္ိုုုုစတာမ ာြးာွႏင ႔မြဲဆာႏၵရွင  ္ညာေ္ြး 
ေထာက ကူ္စၥည ြးမ ာြးသည  ္ညာ 
မတတ သူမ ာြးာွႏင ႔ ျမန မာဘာသာ 
စကာြးမေျ္ာ သူမ ာြးအတပက  မထိ 
ေရာက ္ါ။      
 

ရလဒ မ ာြးကိုု ဇယာြးတပင  ေရြးသပင ြးျခင ြးာွႏင ့ ေၾကညာျခင ြး 

● လုု  ္ထံုုြးလုု  ္မ ာြးတပင  ရႈ  ္ေထပြးမႈ 
မ ာြးေၾကာင ့ ရလဒ မ ာြးကိုု ဇယာြး 
တပင  ေရြးသပင ြးရာတပင  ေရွ႕ေနာက  
မညီမႈအခ ိဳ႕ရိွခြဲ့သည ။  

● ဇယာြးတပင  ေရြးသပင ြးျခင ြးလုုုု  ္ငန ြးစဥ ၏ 
ပ္င ့လင ြးျမင သာမႈကိုု ျမႇင ့တင ရန  ၿမိဳ႕နယ  
ေကာ မရွင အဖပြဲ႕ခပြဲအတပက  လုု  ္ထုုံြး 
လုု  ္နည ြးမ ာြးကိုုုု အေသြးစိတ ရွင ြးလင ြး 
ရမည ။   

● ေလ့လာေစာင ့ၾကည ့သူမ ာြးာွႏင ့ ္ါတီ 
ကိုုယ စာြးလွယ မ ာြးက လုုုု  ္ငန ြးစဥ ႀကီြး 
တစ ခုုလံုုြးကိုု အျ္ည ့အဝေလ့လာာႏုုိင ခပင ့ 
ရိွရန    လိုုအ  ္သည ။  

● ရလဒ မ ာြးကိုု မြဲ႐ုုံာွႏင ့ ၿမိဳ႕နယ အဆင ့ 
မ ာြးတပင ခ က ျခင ြးေၾကညာသင ့သည  

● ထပက ေ္ၚလာေသာ ရလဒ မ ာြးကိုုုုမြဲရံုုုု 
အလိုုုုက  အပန လိုုုုင ြး ၾကည ့႐ႈာႏုုိင ရန  
ေဆာင ရပက  ေ္ြးသင ့သည ။  

● ဇယာြးတပင  ေရြးသပင ြးျခင ြးမွာ 
္ိုု၍ ပ္င ့လင ြးျမင သာမႈရိွၿ္ီြး 
ျမန ဆန သည ဟုု သတ မွတ  
သည ။  

● ေလ့လာေစာင ့ၾကည ့သူမ ာြးအာြး မြဲေရ 
တပက ျခင ြးမွသည  ဇယာြးအတပင ြးေရြး 
သပင ြးျခင ြးထိတိုုင  အဆင ့တိုုင ြးတပင  
ျဖစ စဥ ႀကီြး တစ ခုုလံုုြးကိုု ေစာင ့ 
ၾကည ႔ေလ့လာခပင ့ေ္ြး သင ့သည ။ 
ေရပြးေကာက ပ္ြဲ ဆုုိင ရာမူေဘာင တပင ရွင ြး 
လင ြးတိက စပာ ေဖာ ျ္ထာြးျခင ြးမရိွေ္။ 

ေရပြးေကာက ္ ပြဲဆုုိင ရာ အျငင ြး္ပာြးမႈ ေျဖရငွ ြးျခင ြး 

● UEC က အခပင ့အေရြးခ ိဳြးေဖာက ခံ 
ရမႈမ ာြးအတပက  ေရာက ရိွလာ 
ေသာ တိုုင ၾကာြးမႈမ ာြးကိုု ထိထိ 
ေရာက ေရာက ာွႏင ့ အခ ိန မီေျဖရွင ြး 
ေ္ြးမည ဟုု အာမမခံေ္။  အဘယ  
ေၾကာင ့ဆုုိေသာ  လပတ လ  ္ေသာ 
တရာြးေရြးအာဏာ္ိုုင သိုု႔ အယူခံ 
ဝင ာိႏုုုုင ေရြးအတပက  ဥ္ေဒ ျ္႒ာန ြး 
မထာြးျခင ြး၊ အမႈတပြဲမ ာြးအတပက  
ေနာက ဆံုုြးၿ္ီြးရမည ့ ကာလမွာ 
ရွည လ ာြးျခင ြး၊ အမႈတပြဲမ ာြးကိုု 
ေျဖရွင ြးရာတပင  ရွည လ ာြးေသာ 
ေနာက ဆံုုုုြးရက  သတ မွတ ထာြး 
ျခင ြး၊ ေရပြးေကာက ပ္ြဲတာဝန ရိွ 
သူမ ာြး မမွန မကန ျ္ဳမူမႈမ ာြး၏ ရ 
လဒ ကိုုုု စိန ေခၚနိင စပမ ြးမရိွျခင ြးာွႏင ့ 
တရာြးစပြဲဆိုုမႈ စရိတ ႀကီြးျမင ့လပန ြး 
ျခင ြးတိုု႔ေၾကာင ့ျဖစ သည ။  

● လုုုု  ္ငန ြးစဥ တပင  ္ ါဝင ာိႏုုုုင ခပင ့အေ္ၚ ခ မွတ  
ေသာ ဆံုုြးျဖတ ခ က မ ာြးာွႏင ့ ေရပြးေကာက ပ္ြဲ 
ရလဒ မ ာြးအေ္ၚ စိန ေခၚမႈအေ္ၚ 
ဆံုုြးျဖတ ခ က မ ာြးအ္ါ အဝင  UEC ၏ 
ဆံုုြးျဖတ ခ က မ ာြးသည အေျခခံ အခပင ့ 
အေရြးမ ာြးအေ္ၚ သက ေရာက မႈရွိ္ါက 
တရာြး႐ုုံြးသိုု႔   အယူခံဝင ခပင ႔ရသင ႔သည ။   

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲအလပန  အျငင ြး ပ္ာြးမႈ 
ေျဖရွင ြးျခင ြးစနစ ကိုု ျ္န လည သံုုြး 
သ  ္သင ့သည ။ ္ါဝင ္တ သက သူမ ာြး 
သက ေတာင ့သက သာျဖစ ေစေသာ၊ 
အမႈစပြဲဆိုုသည ့ အခေၾကြးေငပေ္ြးရန ကိုုုု 
္ယ ဖ က ေသာ၊ ္ါဝင ္တ သက သူမ ာြး၏ 
သပာြးလာေရြး ခ ရီြးအနည ြးဆံုုြးျဖစ ေစေသာ 
အျငင ြး ပ္ာြးမႈေျဖရွင ြးျခင ြးအတပက  တရာြး 
ရံုုုုြး ္ံုုုုစံ ျ္ဳလုု  ္ေ္ြးျခင ြးျဖင ႔ တိုုုုြးတက  
လာာိႏုုင ္ါသည ။  

● ၂၀၁၇ ဇပန  ၁၂ ၌ NLD လႊတ  
ေတာ ကိုုယ စာြးလွယ ေလာင ြး 
မ ာြးအာြး တိုုင ၾကာြးသည ့ အမႈ 
၆ မႈကိုု တရာြး႐ုုံြးက 
ၾကာြးနာခြဲ့သည ။ USDP သိုု႔ 
တိုုင ၾကာြးသည ့ အမႈတစ ခုု 
သာရိွသည ။  

● ၂၀၁၅ ေရပြးေကာက ပ္ြဲ အေထပ 
ေထပညီလာခံ၌ ႀကံဳေတပ႕ခြဲ့ 
ရေသာ ျ္ႆနာအခ ိဳ႕ကိုု 
၂၀၁၇ ၾကာြးျဖတ ေရပြး 
ေကာက ပ္ြဲတပင လည ြး ေတပ႕ 
ျမင ခြဲ့ရသည ။ 

● လူထုု္ါဝင မႈာွႏင ့ စိတ ဝင စာြးမႈ 
အနည ြးဆံုုြး ျဖစ သည ။  

 

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲ အျငင ြး ပ္ာြးမႈဆုုိင ရာ 
ေျဖရွင ြးျခင ြးာွႏင ့ ္တ သက ေသာ ေရပြး 
ေကာက ပ္ြဲ ဥ္ေဒမ ာြးတပင  ဘာမွေျ္ာင ြး 
လြဲျခင ြးမရိွ္ါ။  

● ေရပြးေကာက ပ္ြဲတရာြး႐ုုံြးသည  လပတ လ  ္ 
ရမည ျဖစ ၿ္ီြး ဥ္ေဒဆုုိင ရာ ဗဟုုသုု 
တာွႏင ့ ကၽပမ ြးက င မႈမ ာြးရိွေသာ အဖပြဲ႕ 
ဝင မ ာြး ္ါဝင ရမည  ျဖစ သည ။  

● လုုုု  ္ငန ြးစဥ တပင  လူထုု္ါဝင မႈႀကိြးစပာ 
ရွိရမည ျဖစ ကာ ္ိုုမိုုေကာင ြးမပန ေသာ 
သတင ြးအခ က အလက ျဖန ႔ေဝျခင ြး 
လည ြး ရိွသင ့သည ။  

 

 

 

 

 

 



 

ေနမကဆ္ကတ္ပြဲ ၁ - ေနရမခ ထမားမႈေျမ္ံုု 

 



 

ေနမက္ဆက္တပြဲ ၂ - မတ္ွ္ံုုတင္္ မရငာ္းေ္ားသပငာ္းေသမ ကုုိယ္္မားလွယ္ ေလမငာ္းမ မားာွႏင္႔ ္ါတီမ မား 

္ါတီ/တသီား္ုဂု လကုုိယ္္မားလွယ္ေလမငာ္းမ မား 

္္ ္ ္ါတ/ီတသာီး္ုဂု လ ျ္ညသ္ူ႔ အမ ၢိိဳားသမား ျ္ညန္ယ/္တိုငုာ္း ေ္ါငာ္း 

၁။ တိုုင္ားရင္ားသမား္ည္ားလံုုားညီညပတ္ေရား္ါတီ   ၂ ၁ - ၃ 

၂။ လမားဟူအမ ိၢိဳားသမားဖပံ႕ ၿဖိၢိဳားတိုုားတက္ေရား္ါတီ   - - ၂ ၂ 

၃။ ဒီမုုိကရက္တ္္္ါတီ (ျမန္မမျ္ည္)   ၃ ၁ - ၄ 

၄။ မပန္ေဒသလံုုားဆိုုင္ရမဒီမုုိကေရ္ီ္ါတီ   ၁ - - ၁ 

၅။ ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားမ မားဒီမုုိကေရ္ီ္ါတီ   ၂ - ၅ ၇ 

၆။ ခ င္ားအမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီ္ါတီ   - ၁ - ၁ 

၇။ အင္ားအမ ိၢိဳားသမားဖပံ႕ၿဖိၢိဳားတိုုားတက္ေရား္ါတီ   - - ၁ ၁ 

၈။ ဖလံုု-္ေဝၚ ဒီမုုိကရက္တ္္္ါတီ   ၁ - - ၁ 

၉ ။ ျ္ည္ေထမင္္ုုႀကံ႕ခုုိင္ေရားာွႏင္႔ ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါတီ   ၉  ၃ ၇ ၁၉  

၁၀။ အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကရက္္ီအင္အမား္ုု   ၃ ၂ - ၅ 

၁၁။ ျ္ည္သူ႔ဒီမုုိကေရ္ီ္ါတီ   ၁ - - ၁ 

၁၂။ အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ုၢိဳ္္   ၉  ၃ ၆ ၁၈ 

၁၃။ ျမန္မမအမ ိၢိဳားသမားကပန္ဂရက္္ါတီ   ၁ - - ၁ 

၁၄။ ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားမ မားဒီမုုိကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္   ၂ - ၅ ၇ 

၁၅။ မပန္အမ ိၢိဳားသမား္ါတီ   ၁ - - ၁ 

၁၆။ 
ျမန္မမာုုိႏင္ငံေတမင္သူလယ္သမမားဖပံ႕ၿဖိၢိဳား 
တိုုားတက္ေရား္ါတီ 

၁ - - ၁ 

၁၇။ 
တိုုင္ားရင္ားသမားမ မားဒီမုုိကေရ္ီ္ါတီ 
(ကယမားျ္ည္နယ္) 

- - ၁ ၁ 



 

၁၈။ ရခုုိင္အမ ိၢိဳားသမား္ါတီ   ၂ - - ၂ 

၁၉။ ျ္ည္သူ႔အက ိၢိဳားျ္ၢိဳေက မင္ားသမားဒီမုုိကေရ္ီ္ါတီ ၁ - - ၁ 

၂၀။ လူ႔ေဘမင္သ္္္ါတီ   ၁ - - ၁ 

၂၁။ အခါအမ ိၢိဳားသမားဖပံ႕ၿဖိၢိဳားတိုုားတက္ေရား္ါတီ   - - ၁ ၁ 

၂၂။ အမ ိၢိဳားသမဖပံ႕ၿဖိၢိဳားားတိုုားတက္ေရား္ါတီ   ၃ ၂ ၁ ၆ 

၂၃။ 
ျ္ည္ေထမင္္ုုေတမင္သူလယ္သမမားာွႏင္႔ 
အလုု္္သမမားအင္အမား္ုု္ါတီ 

- ၁ - ၁ 

၂၄။ 
‘ဝ’ လ္္ဘရယ္ဒီမုုိကရက္တ္္ဖပံ႕ 
ၿဖိၢိဳားတိုုားတက္ေရား္ါတီ   

- - ၂ ၂ 

၂၅။ တသီား္ုုဂ လ  ၆ ၁ - ၇ 

  ၄၉ ၁၅ ၃၁ ၉၅ 

 
ျ္ညသ္ူ႔လႊတေ္တမ္ကိုယု္္ မားလယွေ္လမငာ္းမ မား 

 

္္ ္ မြဲဆာႏၵနယ ္  ကိုယု္္ မားလယွေ္လမငာ္းအမည ္  ္ါတ/ီတသာီး္ုဂု လ   တငသ္ပငာ္းသည္႔ 
ရက ္  

 ္္္ကိုုင္ားတိုုင္ားေဒသႀကီား   

၁။ မုုံရပမမြဲဆာႏၵနယ္ 

၁။ ္ီား္ိန္ေမမင္   တိုုင္ားရင္ားသမား 
္ည္ားလံုုားညီညပတ္ေရား္ါတီ   

၅.၁၂.၂၀၁၆   

၂။ ္ီားညပန္႔လိႈင္   အမ ိၢိဳားသမားဖပံ႕ၿဖိၢိဳားတိုုားတက္ေရား္ါတီ   ၇.၁၂.၂၀၁၆   

၃။ ္ီားညပန္႔ေအမင္   အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္   ၁.၁၂.၂၀၁၆   

၄။ 
ေဒါက္တမ 
ဝင္ားျမင္႔ေအမင္  

ျ္ည္ေထမင္္ုုႀကံ႕ခုုိင္ေရားာွႏင္႔  
ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါတီ   

၅.၁၂.၂၀၁၆ 

၅။ ေဒါက္တမ သန္ားထိုက္္ီား   ျ္ည္သူ႔ဒီမုုိကေရ္ီ္ါတီ   ၂.၁၂.၂၀၁၆   



 

္ယန္ညပျန္ြမ    

၂။ 
 
 

ုုံဆးင္ာ်ခေ  
မဲဆႏၵနယ္ 

၁။ ဝေ႔င္တးဦ    းာသးင္ရးင္ုုိတ  ္တြညီညးုုံလး္ညစ  
ေရးပါတီ   

၅.၁၂.၂၀၁၆   

၂။ င္ာမေမျန္စိင္ုုႏိ  (ေခၚ) 
င္ာမေမျင္ုုႏိ    

ီတါပးာသးဳိ်မအန္ြမ    ၆.၁၂.၂၀၁၆   

၃။ ဋ္ြထးင္ဝးဦ  (ေခၚ) 
းင္ဝမျးဦ    

ာရင္ုုိဆးုုံလသဒေန္ြမ  
ီတါပစီရေကုုမိီဒ    

၇.၁၂.၂၀၁၆ 

၄။ းင္ဝးအေးဦ    ပ္ဳ်ခ႕ဲြဖအစီရေကုုမိီဒးာသးဳိ်မအ    ၇.၁၂.၂၀၁၆   

၅။ းန္ိသ္ညကၾင္ာအေးဦ  
႔င္ႏွးရေင္ုုခိ႕ံကႀုစုင္ာထေ္ညပျ  

ီတါပးရေးဳဖိၿ႕ံြဖ    
၅.၁၂.၂၀၁၆ 

 ္ယန္ညပျင္ုုခိရ    

၃။ ္ယနၵႏဆမဲးမ္အ  

၁။ းင္လ္ာဇေးဦ  ေအာင္    လၢဂုပုးီသတ    ၄.၁၂.၂၀၁၆   

၂။ ႔င္မျးင္ဝ္ာဇေးဦ     ပ္ဳ်ခ႕ဲြဖအစီရေကုုမိီဒးာသးဳိ်မအ    ၄.၁၂.၂၀၁၆   

၃။  းမ္ငိၿးင္ာသေးဦ    
႔င္ႏွးရေင္ုုခိ႕ံကႀုစုင္ာထေ္ညပျ   

ီတါပးရေးဳဖိၿ႕ံြဖ    
၁.၁၂.၂၀၁၆ 

၄။ းအောတ္ကါဒေ  ေမာင္    ီတါပးာသးဳိ်မအင္ုုခိရ    ၄.၁၂.၂၀၁၆ 

 းီကႀသဒေးင္ုုိတန္ုုကန္ရ    

၄။ 

ာယာသင္ႈိလ  
မဲဆႏၵနယ္ 

၁။ းီကႀးာ်ကးဦ  ီတါပစ္တ္ကရကုုမိီဒ  (ျ ္ညပျာမန္မ ) ၁.၁၂.၂၀၁၆ 

၂။ းန္သ္ာ်ကေးဦ    လၢဂုပုးီသတ    ၂၉ .၁၂.၂၀၁၆   

၃။ ုုယင္တးဦ    
႔င္ႏွးရေင္ုုခိ႕ံကႀုစုင္ာထေ္ညပျ  

ီတါပးရေးဳဖိၿ႕ံြဖ    
၆.၁၂.၂၀၁၆   

၄။ းဦးင္လနေးဦ    
ုုမိီဒ

းာသးင္ာ်ကေဳပျးဳိ်ကအ႔ူသ္ညပျ
ီတါပစီရေက 

၅.၁၂.၂၀၁၆ 

၅။ းင္မင္ာမေးဦ    လၢဂုပုးီသတ    ၇ .၁၂.၂၀၁၆   

၆။ းင္မးင္ဝးဦ    ပ္ဳ်ခ႕ဲြဖအစီရေကုုမိီဒးာသးဳိ်မအ    ၇.၁၂.၂၀၁၆   

၇။ းန္ြထ္ကသးဦ  ေမာင္    ုစုးာအင္အစီ္ကရကုုမိီဒးာသးဳိ်မအ    ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ 

  ၈။ ္ာ်ကေးအေးဦ    ီတါပးာသးဳိ်မအင္ုုခိရ    ၆.၁၂.၂၀၁၆ 



 

၅။ 
ဒဂုုံၿမိၢိဳ႕ သ္္အေရွ႕ 

မြဲဆာႏၵနယ္ 

၁။ ေဒၚခင္မမလမ   အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကရက္္ီအင္အမား္ုု   ၆.၁၂.၂၀၁၆ 

၂။ 
္ီားေဇမ္ေအမင္ (ေခၚ) 
္ီားညိၢိဳထပန္ား 

လူ႔ေဘမင္သ္္္ါတီ ၆.၁၂.၂၀၁၆ 

၃။ ္ီားေနေက မ္   အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္   ၅.၁၂.၂၀၁၆   

၄။ ္ီားေနလင္ား 
ျ္ည္ေထမင္္ုုႀကံ႕ခုုိင္ေရားာွႏင္႔  
ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါတီ 

၅.၁၂.၂၀၁၆ 

၅။ ေဒၚ္မၼမတင္   ဒီမုုိကရက္တ္္္ါတီ (ျမန္မမျ္ည္)   ၆.၁၂.၂၀၁၆ 

၆။ 
ဒဂုုံၿမိၢိဳ႕ သ္္ 
ဆိ္္ကမ္ား 
မြဲဆာႏၵနယ္ 

၁။ ္ီားခင္ဝင္ား 
ျ္ည္ေထမင္္ုုႀကံ႕ခုုိင္ေရားာွႏင္႔  
ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါတီ   

၄.၁၂.၂၀၁၆   

၂။ ္ီားျမ္ိန္   အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္   ၂.၁၂.၂၀၁၆   

၃။ ္ီားသြဲေမမင္ ေမမင္ထက္   အမ ိၢိဳားသမားဖပံ႕ၿဖိၢိဳားတိုုားတက္ေရား္ါတီ   ၃၀.၁၂.၂၀၁၆   

၄။ ္ီားေအမင္ဇင္   အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကရက္္ီအင္အမား္ုု   ၆.၁၂.၂၀၁၆ 

၅။ ေဒါက္တမ ေအမင္မ ိၢိဳား   တသီား္ုုဂ လ   ၄.၁၂.၂၀၁၆   

၇။ 
ေကမ႔မွွဴား 
မြဲဆာႏၵနယ္ 

၁။ ္ီားေက မ္္ုုိားဝင္ား (ေခၚ) 
္ီားအမလူား   

အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္   ၅.၁၂.၂၀၁၆   

၂။ ္ီားေက မ္ဇင္ဟိန္ား   
ျ္ည္ေထမင္္ုုႀကံ႕ခုုိင္ေရားာွႏင္႔  
ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါတီ   

၆.၁၂.၂၀၁၆   

၃။ ေဒၚခင္ခင္လင္ား   
ျမန္မမာုုိႏင္ငံေတမင္သူလယ္သမမား
ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားတိုုားတက္ေရား္ါတီ   

၅.၁၂.၂၀၁၆   

၄။ ္ီားေ္မဝင္ား   ဖလံုု-္ေဝၚ ဒီမုုိကရက္တ္္္ါတီ    ၃၀.၁၂.၂၀၁၆   

၅။ ေဒၚ္ိန္ေက မ႔ာုုႏ   ဒီမုုိကရက္တ္္္ါတီ (ျမန္မမျ္ည္)   ၅.၁၂.၂၀၁၆ 

၆။ ္ီားေဇမ္ထပန္ား   တသီား္ုုဂ လ   ၇.၁၂.၂၀၁၆   

၇။ ေဒၚနီလမ္ုုိားတင္႔   ျမန္မမအမ ိၢိဳားသမားကပန္ဂရက္္ါတီ    ၆.၁၂.၂၀၁၆    

၈။ ္ီားမ ိၢိဳားေမမင္ ေမမင္္ုုိား   အမ ိၢိဳားသမားဖပံ႕ၿဖိၢိဳားတိုုားတက္ေရား္ါတီ   ၃.၁၂.၂၀၁၆   

၉။ ္ီားမ ိၢိဳားသီဟထပန္ား   တသီား္ုုဂ လ   ၇.၁၂.၂၀၁၆   

ရွမ္ားျ္ည္နယ္   



 

၈။ 
ေက ားသီား 
မြဲဆာႏၵနယ္ 

၁။ ္ုုိင္ားေက မ္ာုုိႏင္   
ျ္ည္ေထမင္္ုုႀကံ႕ခုုိင္ေရားာွႏင္႔  
ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါတီ   

၅.၁၂.၂၀၁၆   

၂။ ္ုုိင္ားေအမင္ေက မ္  
ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားမ မား 
ဒီမုုိကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္    

၄.၁၂.၂၀၁၆    

၃။ ္ုုိင္ားအပမ္ခမ္ား   အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္    ၂.၁၂.၂၀၁၆    

၄။ နန္ားတင္္ီား   ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားမ မားဒီမုုိကေရ္ီ္ါတီ   ၁.၁၂.၂၀၁၆ 

၉ ။ မုုိင္ားရွွဴား မြဲဆာႏၵနယ္   

၁။ ္ီားေက မ္တင္ေရႊ   
ျ္ည္ေထမင္္ုုႀကံ႕ခုုိင္ေရားာွႏင္႔  
ဖပံ႕ၿဖိၢိဳားေရား္ါတီ   

၄.၁၂.၂၀၁၆   

၂။ ္ုုိင္ားဝင္ားေအား (ေခၚ) 
္ုုိင္ားထပန္ားေအား   

ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားမ မား 
ဒီမုုိကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္    

၄.၁၂.၂၀၁၆    

၃။ နန္ားခမ္ားရင္ ေအမင္   ရွမ္ားအမ ိၢိဳားသမားမ မားဒီမုုိကေရ္ီ္ါတီ   ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ 

၄။ ္ီားဝင္ားေအမင္   အမ ိၢိဳားသမားဒီမုုိကေရ္ီအဖပြဲ႕ခ ၢိဳ္္    ၄.၁၂.၂၀၁၆    
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