
၂၀၂၀ ခုစှ ်ြမနမ်ာိုငင် ံအေထွေထွေရ�းေကာကပ်ွဲအတွက ်ANFREL မ ှိုငင်တံကာ 

ေရ�းေကာကပ်ွဲေလ့လာေရး မစရှ်ငေ်စလတ်ြခငး် 

 

 
 

သတငး်ထုတ်ြပနခ်ျက ်

ရနက်နု၊် ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုစ်ှ၊ ေအာကတုိ်ဘာလ ၂၉ ရက် 

 

လတ်ွလပေ်သာ ေရ�းေကာကပ်ွဲများအတွက ် အာရကှနွရ်က ် (ANFREL) မ ှ ၂၀၂၀ ခုစ်ှ ြမနမ်ာိုငင် ံ အေထေွထွ 

ေရ�းေကာက်ပွဲအတကွ် ကာလရညှ်ေလလ့ာသူ (LTOs) ၁၃ ဥးီကို ြဖနက်ျကေ်နရာချထားြခငး်ြဖင့် ိုငင်တံကာ 

ေရ�းေကာက်ပွဲ ေလလ့ာေရးမစ်ရငှတ်စ်ခုကို ၂၀၂၀ ခုှစ် ေအာကတုိ်ဘာ ၂၆ ရက်ေနတွင ် တရားဝငေ်စလတခ်ဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။  

 

၂၀၂၀ ခုစ်ှ ိုဝငဘ်ာလ ၈ ရကေ်နတွင် အေထေွထွ ေရ�းေကာကပ်ွဲကျင်းပရန ်သတ်မှတ်ထားပးီြဖစ်ရာ ANFREL ၏ 

ေရ�းေကာက်ပွဲ ေလလ့ာသမူျားအေနြဖင့် သကဆ်ိုငရ်ာ ဆကစ်ပပ်တ်သကသ်မူျားှင့် ပးူေပါငး်ပးီ မဆဲယ်ွကာလ၊ 



ကိတငမ်ေဲပးြခငး်ငှ့် ေရ�းေကာကပ်ွဲေန မေဲပးသည့်လပုင်နး်စမ်ျားအပါအဝင် ေရ�းေကာကပ်ွဲဆိုငရ်ာ ကစိအဝဝကို 

ြပညန်ယ်ငှ့် တိုငး်ေဒသကီးအသးီသီးတွင် ေလလ့ာသာွးမည်ြဖစ်ပါသည။် 

ANFREL ၏ ကာလရညှ ်ေရ�းေကာကပ်ွဲေလလ့ာသမူျားအေနြဖင့် ၁၉ ရကတ်ာ ကငွး်ဆငး်ေလလ့ာမ ြပလပုသ်ာွးမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ြဖနက်ျကေ်နရာချြခငး်မြပမ ီ ၎ငး်ေလ့လာသမူျားမေှန၍ ေရ�းေကာက်ပွဲ ေလလ့ာေရးဆိုငရ်ာ အေြခခံ 

စညး်မျး်များ၊ ြမနမ်ာြပည် ိုငင်ေံရးငှ့် ေရ�းေကာကပ်ွဲဆိုငရ်ာ အခငး်အကျငး်၊ လွတ်လပမ်တေသာ ေရ�းေကာက်ပွဲ 

များဆိုငရ်ာ ိုငင်တံကာ စံချနိစံ်နး်များ အစရှိသည်တုိငှ့် အကမး်တဝငရ်ှိေစရန ် ၂၀၂၀ ခုစ်ှ စကတ်ငဘ်ာ ၂၂ 

ရက်ငှ့် ၂၃ ရကေ်နတုိတွင် အနွလ်ိုငး်သင်တနး်တစ်ခ ုတကေ်ရာကခ်ဲ့ကပးီ ြဖစ်ပါသည။်  

 

COVID-19 ှင့် သကဆ်ိုင်သည့် ေဘးအ�ရာယ်များ ေလျာခ့ျိုငရ်န ် ANFREL ၏ ေရ�းေကာက်ပွဲေလလ့ာသမူျား၊ 

စကားြပနမ်ျား၊ အေထာက်အကြူပဝနထ်မး်များအေနြဖင့် ံုးတွငး်မဝူါဒများ၊ အစုိးရ စညး်မျး်စညး်ကမး်များ 

အားလံုးကို တငး်ကပ်စွာ လိုကန်�သာွးမညြ်ဖစ်ပါသည်။ ယငး်လိုက်န�မများအနက် တစ်ကိုယ်ရညသ်ံုး ေရာဂါ 

အကာအကွယ်ပစညး်များကို ေသချာစွာ အချနိြ်ပည့်အသံုးြပြခငး်၊ လကသ်နေ်ဆးရည် မကာခဏ အသံုးြပရန၊် 

ထေိတွမ ေြခရာခံိုငေ်ရးအတွက ် အချနိဇ်ယားမှတ်သားထားရန်ငှ့် ပံုမနှက်ျနး်မာေရးစစ်ေဆးမ ြပလပု်ရန် 

တုိလညး် ပါဝင ်ပါသည်။ 

 

LTO ၁၃ ဦး အြပင် ကာလတုိ ေရ�းေကာကပ်ွဲေလလ့ာသူ (STOs) ၁၀ ဦးကိုလည်း ရစ်ှရက်တာ ကာလအတွင်း 

ေန�ကပ်ိုငး်ရကမ်ျားတွင် ြဖနက်ျကေ်နရာချသာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ မစ်ရငှတွ်င ် ပငမ်အဖွဲတစ်ခုငှ့် ေရ�းေကာက်ပွဲ 

စိစစ်ေလလ့ာသေူလးဦး ပါဝငမ်ညြ်ဖစ်ရာ ရနက်နုတွ်င ် စိစစ်ေလ့လာသူတစ်ဦးမ ှ တာဝန်ယူေဆာငရ်�က်ပီး 

ကျနပ်ဂုိလမ်ျားမာှ အေဝးေရာကအ်ေနြဖင့် လပုက်ိုငေ်ဆာငရ်�ကသ်ာွးမည ် ြဖစ်ပါသည။် အေဝးေရာက် ေဆာင်ရ�က် 

သမူျားသည် ံုးမေှန၍ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမများ ြပလပုြ်ခငး်၊ သကဆ်ိုငရ်ာ ဆကစ်ပပ်တ်သကသ်မူျားကို 

အငတ်ာဗျးများ ြပလပုြ်ခငး်တုိကို ရကသ်တေပါငး်များစွာ ကိတင၍် ေဆာငရ်�က်ငှ့်ပးီ ြဖစ်ပါသည်။   

 

ANFREL သည် ြပညေ်ထာင်စု ေရ�းေကာကပ်ွဲေကာမ်ရငှမ်ှ ၂၀၂၀ ခုစ်ှ အေထေွထွ ေရ�းေကာကပ်ွဲအတွက ်ခငွ့်ြပချက် 

ရရှိခဲ့သည့် တစ်ခတုညး်ေသာ အာရေှဒသတွငး်ရှိ အစုိးရမဟတ်ုေသာ ိုငင်ံတကာအဖွဲအစညး်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုအြပငလ်ညး် ANFREL သည ် ၂၀၁၅ ခုစ်ှ အေထေွထွေရ�ေကာကပ်ွဲ၊ ၂၀၁၇ ငှ့် ၂၀၁၈ ခုစ်ှ ကားြဖတ် 

ေရ�းေကာက်ပွဲများတငွ် ေလ့လာမြပခဲ့သည ်တစ်ခတုညး်ေသာ ိုငင်ံတကာေရ�းေကာကပ်ွဲ ေလ့လာေရး အဖွဲအစည်း 

လညး်ြဖစ်ပါသည။် 

 



ANFREL ၏ အမေဆာင် န်ကားေရးမှး Chandanie Watawala ၏ ေြပာကားချကအ်တိုငး်ပင် “COVID-19 

ကပေ်ရာဂါ၏ စိနေ်ခမများကားမပှင် လွတ်လပမ်တေသာ ေရ�းေကာကပ်ွဲများ ကျင်းပိုငေ်ရးကို အေထာက်အကူ 

ေပးြခငး်ြဖင့် ANFREL အေနြဖင့် ြမနမ်ာိုငင်၏ံ ဒမီိုကေရစီကးူေြပာငး်ေရးြဖစ်စက်ို အားေပးကညူေီရး၌ 

တစုိက်မတ်မတ် ဆကလ်ကေ်ဆာငရ်�က်သာွးပါမည်”။ “အေြခခကံျေသာလူအခငွ့်အေရးများကို ေစာင့်ထိန်း 

ကာကယွ်ေပးမည့် စစ်မနှေ်သာေရ�းေကာကပ်ွဲ လပုင်နး်စတ်စ်ရပက်ို ေလလ့ာရလိမ့်မညဟ် ု က်ုပတုိ် ေမာ်လင့် 

ပါသည။်” 

 

ANFREL ၏ ေရ�းေကာက်ပွဲ ေလလ့ာေရးမစ်ရငှသ်ည ် မျကေ်မာှက်အေြခအေန၏ စိနေ်ခမများှင့် ကိုကည်ီမည့် 

နညး်လမး်များကို လိုကန်�ပးီ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ေရ�းေကာကပ်ွဲေလလ့ာေရးဆိုငရ်ာ မဝူါဒများငှ့် ကျင့်ဝတ် 

ေကညာစာတမး်ငှ့် ေလျာ်ညေီအာင ် ေဆာငရ်�ကသ်ာွးမည ် ြဖစ်ပါသည။် ANFREL မ ှ လိုကန်�ေဆာငရ်�က်သည့် 

အြခားေသာိုငင်တံကာ စံနး်များအနက်တွင ်ဆနး်စစ်ေလလ့ာမြပရာ၌ အာရဒှမီိုကရကတ်စ် အစအ်လာများကို 

ထငဟ်ပေ်စမည့် လတ်ွလပ၍်မတေသာ ေရ�းေကာကပ်ွဲများဆိုငရ်ာ ဘနေ်ကာက် ေကညာစာတမး်ှင့် 

ဒမီိုကရကတ်စ် ေရ�းေကာကပ်ွဲများ၏ ဒလီအီနး်ကနိး်များလညး် ပါဝငပ်ါသည။် 

--- 

လတ်ွလပေ်သာ ေရ�းေကာက်ပွဲများအတွက် အာရကှနွ်ရက ် (ANFREL) ကို ၁၉၉၇ ခုစ်ှတွင် စတင်ထေူထာငခ်ဲ့ပးီ 

ေရ�းေကာက်ပွဲများငှ့် ဒမီိုကေရစီ ခိုငမ်ာအားေကာငး်ေရးအတကွ် လပုက်ိုငေ်ဆာငရ်�ကရ်ာ၌ အာရေှဒသတွင်း 

အထငရ်ာှးဆံုး NGO တစ်ခုအြဖစ် ရပတ်ညလ်ာိုငခ်ဲ့ပါသည။် ANFREL အေနြဖင့် ေရ�းေကာက်ပွဲ ေလလ့ာေရး 

လပုင်နး်နညး်တူ သကဆ်ိုငရ်ာ ိုငင်အံသးီသးီ၏ ဒမီိုကေရစီ ကူးေြပာငး်ေရးြဖစ်စတ်ငွ ် တက်ကစွွာ ပါဝင် 

ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိကသည့် ိုငင်ေံတာအ်ဆင့် အရပဘ်က်အဖွဲအစည်းများငှ့် ေရ�းေကာက်ပွဲစီမံခနခ်ွဲေရး အဖွဲ 

အစညး်များ၏ စွမး်ေဆာင်ရညြ်မင့်တငေ်ရးငှ့် ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးတုိကိုလညး် အားစုိက် ေဆာငရ်�ကလ်ျက်ရှိ 

ပါသည။် အဖွဲအစညး် ထေူထာငခ်ျနိမ်စှ၍ အာရေှဒသအတွငး် ိုငင်ံေပါင်း ၁၇ ိုငင်တွံင ် ေရ�းေကာကပ်ွဲ ၆၅ ခု 

ေကျာတွ်င် ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပးီလညး်ြဖစ်ပါသည။် က်ုပတုိ်၏ ေရရညှ်ေမာမ်နှး်ချက်မာှ ေဒသတွင်း 

ေရ�းေကာက်ပွဲများငှ့် အစုိးရအပုခ်ျပေ်ရးတွင ်ကမး်ကျငမ် ရရှိလာရန်ငှ့် ြပငပ်မ ှပျိးေထာင်ေပးြခငး်မျိးမဟုတ်ဘဲ 

ြပညတွ်ငး်မ ှ ဖွံဖိးလာသည့် ဒမီိုကေရစီယ်ေကျးမကို ခိုငမ်ာအားေကာငး်လာေစရနြ်ဖစ်ပါသည။် အြခားိုင်ငံ 

များတွင် ကျငး်ပြပလပုသ်ည့် ေရ�းေကာကပ်ွဲများကိုေလ့လာြခငး်ြဖင့် က်ုပတုိ်၏ေလလ့ာသူများသည ် ိုင်ငံ 

တကာမှ အေကာငး်ဆံုးေသာ လပုက်ိုင်ေဆာငရ်�ကမ်များကို ေကာင်းစွာသေဘာေပါကန်�းလညမ် ရှိလာကသည့် 

အတွက် ယငး်အသပိညာကို ၎ငး်တုိေနထိုငရ်ာ ိုငင်မံျားတွငလ်ညး် ြပနလ်ညအ်သံုးြပလာိုင်ကပါသည်။ 

အဖွဲအစညး်အေကာငး် ပိုမိုသရိှိလိုပါက www.anfrel.org တွင ်ေလလ့ာိုငပ်ါသည။် 

 

http://www.anfrel.org/


သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ပိုမိုသရိှိလိုပါက ေအာကပ်ါလပိစ်ာများအတိုငး် ဆကသ်ယ်ွေမးြမနး်ိုငပ်ါသည။် 

 

အဂလပိဘ်ာသာြဖင့် ဆက်သယွေ်မးြမနး်ရန ် 

 

- Ms. Chandanie Watawala, Mission Director, chandanie@anfrel.org, +66631753221 

(WhatsApp) 

- Mr. Tharindu Abeyrathna, Mission Coordinator, tharindu@anfrel.org, +959892455376 

 

ြမနမ်ာဘာသာြဖင့် ဆကသ်ယွေ်မးြမနး်ရန် 

 

- ေဒဣ�ယွ်၊ လကေ်ထာက ်မစ်ရငှည်ိိငး်ေဆာငရ်�က်ေရး အရာရှိ၊ aein@anfrel.org, 

+959422484201 
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