


အစီရငခ်စံာ အစ်ှချပ ်

ခကခ်သဲည့် အေြခအေနများကားမှ ေရ�းေကာကပ်ွဲ လပုင်နး်စ်ကီးကို ပးီေြမာကေ်အာငြ်မင်စွာ ေဆာင်ရ�က် 

ိုငခ်ဲ့သည့် ြမနမ်ာြပညသ်ူ/သားများ၊ ြပညေ်ထာင်စု ေရ�းေကာကပ်ွဲ ေကာ်မရငှ်ငှ့် သနိး်ဂဏနး်မေသာ 

မဲံုဝနထ်မး်များ အားလံုးအတွက ်ANFREL မ ှဝမး်ေြမာကဝ်မး်သာ ဂုဏြ်ပအပပ်ါသည။် ထပမ်၍ံ ေရ�းေကာက်ပွဲှင့် 

ဆကစ်ပပ်တ်သကသ်မူျားအားလံုး အထးူသြဖင့် အရပ်ဘကလ်မူအဖွဲအစညး်များှင့် ိုငင်တံကာ အသိုငး်အဝိုင်း 

တုိအားလည်း တက်ကအွားေကာငး်ေသာ ေရ�းေကာကပ်ွဲအခငး်အကျငး်တစ်ရပြ်ဖစ်ေအာင် ပံ့ပိုးကညူခီဲ့ြခင်း၊ 

အလနွတ်ရာလိုအပေ်သာ မဆဲရငှအ်သပိညာေပးြခငး်၊ အေရးဆိုတငြ်ပေဆွးေးွမများငှ့် ေရ�းေကာက်ပွဲ 

ေလလ့ာေရး လပုင်နး်များကို ေဆာငရ်�ကေ်ပးခဲ့ြခငး်တုိအတွက် ဂုဏယူ်ဝမး်ေြမာကေ်ကာငး် ေြပာကားလိုပါသည။်  

ေရ�းေကာက်ပွဲေနတွင ် ြပဿန�ကးီကးီမားမား မရှိလဘှဲ ိုငင်တံစ်ဝမှး်လံုး တည်ငမိေ်အးချမ်းပးီ အစီအစ်တကျ 

ေဆာငရ်�က်ိုင်ခဲ့သညက်ိုလညး် ေတွရှိရပါသည။် မဆဲလာေရာက်ေပးသမူျားစွာရှိခဲ့ပးီ ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါကာကွယ် 

ေရးဆိုငရ်ာ အစီအမမံျားေကာင့် မဲေပးသည့် လပုင်နး်ကန်ကာြခငး်၊ တခါတရ ံ ရညှလ်ျား ကာြမင့်စွာ 

တနး်စီရြခငး်တုိ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာလ်ညး် မဲဆရငှမ်ျားအားလံုး မဲေပးခငွ့် ရရှိခဲ့ကပါသည။် မဲေပးသည့် လပုင်န်းစ် 

များတွင ် ကွဲလွဲသည့်ြဖစ်စအ်ချိကို ေတွရှိရသညဟ်ု ANFREL ေရ�းေကာကပ်ွဲေလလ့ာသမူျားမှ အစီရငခ်ခံဲ့က 

ေသာလ်ညး် မေဲပးသည့် လပုင်နး်စ၏် သမာသမတြ်ဖစ်မကို ထခိိုကေ်စေလာက်ေအာင် မြဖစ်ခဲ့ပါ။ 

လအူပု်ကးီမားပးီ များြပားလနွး်လြှခငး် ငှ့်/သိုမဟတ်ု ေနရာအခကအ်ခရဲှိြခငး်တုိေကာင့် တစ်ဦးငှ့်တစ်ဦး 

ေြခာကေ်ပခာွ၍ တနး်စီြခငး်ကို ေနရာေတာေ်တာမ်ျားများတငွ် လိုကန်�ေဆာငရ်�က်ိုငြ်ခငး် မရှိခဲ့ကေသာလ်ည်း 

မေဲပးသည့် လုပင်နး်ငှ့် မေဲရတွကသ်ည့်လုပင်နး်များကို အားသနွခ်နွစုိ်က ်ပငွ့်လငး်ြမငသ်ာမ ရှိစွာြဖင့် ေဆာင်ရ�က် 

ခဲ့ကပးီ ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ လမး်နခ်ျကမ်ျားကိုလညး် ေယဘုယျအားြဖင့် ေကာငး်မနွစွ်ာ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ိုငခ်ဲ့ကပါသည။် 

ကိုဗစ် ၁၉ ကပေ်ရာဂါ ြဖစ်ပွားစက်ာလအတွငး် မဆဲရငှမ်ျား၏ ပါဝင်မ တုိးြမင့်ေစရနအ်လိုငာှ UEC မ ှ ယခင် 

ေရ�းေကာက်ပွဲများငှ့် ြခားန�းစွာ ကိတငမ်ေဲပးသည့် လပုင်နး်စအ်တွက် ကးီမားေသာ အေြပာငး်အလမဲျား 

ြပလပုေ်ပးခဲ့ပါသည။် ဤတွင် သက်ကးီရ�ယ်အို မဆဲရငှမ်ျားအား ေနအမိ်မှ မေဲပးခငွ့်ေပးြခငး်၊ quarantine centre 

များတွင ်မဲံုများ ြပလပုေ်ပးြခငး်၊ ခရးီသာွးလာေရးဆိုင်ရာ အကနအ်သကမ်ျားေကာင့် သကဆ်ိုငရ်ာ မဆဲနယ်သို 

မြပန်ိုငသ်ည့်သမူျားအတွက ် မဆဲနယြ်ပငပ်ကိတငမ်ေဲပးခငွ့်ကို တုိးချဲေဖာ်ေဆာငေ်ပးြခငး်တုိ အပါအဝင် 

ြဖစ်ပါသည်။ ကိတငမ်ဲေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ လမး်နခ်ျကမ်ျားကို အေကာင်အထညေ်ဖာရ်ာ၌ တသမတ်တည်း 

မြဖစ်ခဲ့ဘ ဲ ကိတငမ်ကဲိစသည ်ေရ�းေကာကပ်ွဲ လပုင်န်းစတ်စ်ရပလ်ံုးတွင ်အားနည်းချကအ်ရှိဆံုး ြဖစ်ခဲ့သည့်တုိင် 

ANFREL  အေနြဖင့် ကိတငမ်ေဲပးသည့် လပုင်နး်စတ်စ်ရပလ်ံုး၏ သမာသမတြ်ဖစ်မအေပ သသံယြဖစ်ဖွယ်ရာ 



အေကာငး်တစ်စုံတစ်ရာ မေတွခဲ့ရပါ။ လပုင်နး်စ ် လံု�ခံမရှိေစရန်ငှ့် ဆမြဲပားများ၏ လိဝကှမ်ကို အာမခံ 

ေပးိုငရ်န ်ေန�ငအ်န�ဂတ်တွင ်ယခထုက ်ပိုမိုတိကျသည့် လပုင်နး်စမ်ျား ြပလပုသ်ာွးရန ် ANFREL မ ှအ�ကံြပ 

မည် ြဖစ်ေသာ်လညး် UEC အေနြဖင့် ခက်ခေဲသာအေြခအေနတစ်ရပ်တငွ် မဆဲရငှ်များ၏ ပါဝငမ် ပိုမိုအားေကာင်း 

ေစရန ်ကိဆိုသင့်သည့်  ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားကို ြပလပု်ိုငခ်ဲ့ပါသည။် 

ေရ�းေကာက်ပွဲ အကမး်ဖကမ် ြဖစ်စ်တချိငှ့် အများအားြဖင့် အေသးစား ြဖစ်ရပမ်ျား ြဖစ်ပာွးခဲ့သည့်တုိင် 

မဆဲယ်ွစည်းံုးေရး အခငး်အကျငး်သည်လညး် ေယဘယုျအားြဖင့် တည်ငမိေ်အးချမး်ခဲ့ပါသည။် သိုေသာ် 

စစ်ကိုငး်တုိငး်ေဒသကးီအတွငး် ဝနး်ရသံူတစ်ဦး ေသဆံုးခဲ့ြခငး်၊ ရခိုငြ်ပညန်ယ်အတွငး် NLD ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း 

သံုးဦး ြပနေ်ပးဆွဲခရံြခငး်တုိမာှမ ူANFREL အေနြဖင့် လံုးဝတ်ချသည့် ြဖစ်ရပမ်ျား ြဖစ်ကပါသည်။ အသစ်ြပင်ဆင် 

ထားေသာ ိုငင်ေံရးပါတီများ လိုကန်�ရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ပါတီ ၃၀ မ ှကနက်ကွ ်သပတိေ်မှာက်ြခငး်သညလ်ည်း 

စုိးရမိဖ်ွယ်ရာ ကစိရပ်တစ်ခြုဖစ်ပးီ ေရ�းေကာက်ပွဲ မဲဆယ်ွစည်းံုးရာ၌ တနး်တူညမီပးီ ကျင့်ဝတ်ငှ့် အညီ 

ယှ်ပိငခ်ငွ့်ကို ြမင့်တင်ေဆာငရ်�ကသ်ည့် ေနရာတွင် ထခိိုကမ်ြဖစ်လာိုငပ်ါသည။်  မဆဲွယ်စည်းံုးမများကို 

အနွလ်ိုငး်ေပတွငသ်ာ အဓိက ြပလပုေ်သာအခါ အင်တာနကလ်ိုငး် ေကာငး်မနွ်စွာမရရှိသည့် ြပညသ်အူများစုမှာ 

ဖယ်ကြ်ခငး်ခံရသလို ြဖစ်သာွးခဲ့သည။် သတငး်တု၊ သတငး်မာှးများ လမူကနွရ်ကမ်ျားေပတွင ် ြပန်ှံေနချနိ်၌ 

ေဖစ့်ဘုတ်ေပတွင ် ေကညာစရတ်ိများ အေြမာက်အြမား သံုးစဲွလာကသည။် ိုငင်ပံိုင ် သတငး်မဒီီယာမှ 

မဆဲယ်ွမနိခ်နွး် ေြပာကားသည့်အခါတွငလ်ညး် ေရ�းေကာကပ်ွဲ ေကာမ်ရှငမ်ှ ဆငဆ်ာြဖတ်ေတာက ်ကနသ်တမ်များ 

ြပလပုခ်ဲ့သညဟ်ေူသာ စွပ်စဲွချကမ်ျား ထွကေ်ပလာခဲ့သည။် 

 ိုငင်ေံရးပါတီများငှ့် ကိုယစ်ားလယ်ှေလာငး်များသည ် ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါဆိုငရ်ာ အစီအမမံျားြဖစ်သည့်   

မျက်�ှငှ့် �ှေခါငး်စညး်များ(Mask) ဝတဆ်ငြ်ခငး်၊ တစ်ဦးငှ့်တစ်ဦး ေြခာကေ်ပအကာွတွင ် ေနရြခငး်၊ 

လကသ်နေ်ဆးရည် အသံုးြပြခငး်၊ လ ူ၅၀ ဦးထက် ပိုမို၍ စုေဝးခငွ့်မရှိြခငး် အစရှိသည့် ကျနး်မာေရးငှ့်အားကစား 

ဝန်ကးီဌာနမှ ထတ်ုြပနသ်ည့် လမး်န်ချကမ်ျားကို လိုကန်�ရသည့်အတွက ် မဲဆယ်ွစည်းံုးေရး လပုင်နး်များ 

များစွာမြပလုပ် ိုငေ်တာ့ေပ။ မဆဲွယစ်ည်းံုးမများကို stay-at-home အမနိ် ထုတ်ြပနထ်ားသည် 

ေနရာများတငွ်လညး် ြပလပု် ပိုငခ်ငွ့်မရှိေချ။ အဆိုပါ လမး်နခ်ျကမ်ျားအား လိုကန်�ြခငး်၊ 

အေရးယူေဆာငရ်�ကြ်ခငး် ရှိ၊မရှိ ေလလ့ာကည့် ေသာအခါ လံုေလာက်ေသာေဆာင်ရ�ကမ် မရှိသည်ကို 

ေတွရသည့်အတွက် အ�ရာယ်ရှိေသာ မဲဆယ်ွစည်းံုးေရး ပတ်ဝနး်ကျငတ်စ်ခု ြဖစ်ေစခဲ့ပးီ တနး်တူညမီမမရှိေသာ 

ယှ်ပိငမ်ကိုလညး် ြဖစ်ေစခဲ့သည။် 

အမတ်ေနရာအားလံုး၏ ၂၅% ကို တပမ်ေတာအ်တွက ် ချန်လပှေ်ပးထားရသည့်အတွက် ြမနမ်ာိုငင်ံ၏ 

ေရ�းေကာက်ပွဲဆိုငရ်ာ ဥပေဒမေူဘာငမ်ာှ အေြခခအံားြဖင့် ဒမီိုကေရစီမဆနလ်ေှချ။ အလားတူစွာပင် ဖွဲစညး်ပံု 

အေြခခဥံပေဒြပငဆ်ငေ်ရး ကိးပမး်မမာှလညး် တပမ်ေတာမ် ှရရှိထားသည့် ဗတုိီအာဏာေကာင့် မေအာငြ်မငခ်ဲ့ေပ။ 



ထိုအြပင ်ိုဟငဂ်ျာ တုိငး်ရငး်သားများငှ့် သာသန�ဝ့နထ်မး်များ အပါအဝင် ကးီစွာေသာ လဦူးေရ၏အစိတ်အပိုင်း 

များမာှ မေဲပးခငွ့် ဆံုးံးေနဆြဲဖစ်ပါသည်။ မဆဲနယ် သတ်မတ်ှသည့်ပံုစံေကာင့် လတ်ေတာအ်မတ်ေနရာများတွင် 

လဦူးေရ အချိးမမြခငး်၊ လဦူးေရြပန်ှံမ မညမီြခင်းတုိ ဆကလ်ကြ်ဖစ်ေပလျကရ်ှိေနပါသည။် မညသ်ိုပင် 

ဆိုေစကာမူ ေရ�းေကာက်ပွဲ နညး်ဥပေဒများတွင ် ကိဆိုလကခ်ရံမည့် အေြပာငး်အလမဲျား ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ 

သာဓကအားြဖင့် ဆိုရေသာ် ြပညတွ်ငး်စစ်ေဘးေရာှငမ်ျား၊ ေရ�ေြပာငး်အလပုသ်မားများငှ့် ေကျာငး်သားများအား 

၎ငး်တုိ လက်ရှိေနထိုငရ်ာ အရပေ်ဒသတွင ် အလယ်ွတက ူ မေဲပးခငွ့်ေပးြခငး်၊ တပ်မေတာ ် အေြခစုိကစ်ခနး်များ 

အတွငး် မဲံုများထားရှိခငွ့် မေပးေတာြ့ခငး်တုိ ြဖစ်ကပါသည။် 

၂၀၂၀ ခုစ်ှ အေထွေထွ ေရ�းေကာကပ်ွဲတွင ်ိုငင်ေံရး ပါတီ ၉၁ ပါတီငှ့် ကိုယ်စားလယ်ှေလာင်း ၅,၆၄၃ တုိ ပါဝင် 

ယှ်ပိငခ်ဲ့ကသည့်အတွက် ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ မဆဲရငှမ်ျားအတွက ် ေရ�းချယ်စရာ အေြမာကအ်ြမား ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

သိုေသာလ်ညး် ခွဲြခားဆက်ဆမံရှိသညဟ် ု လေူြပာများသည့် ိုငင်ံသားဥပေဒကို အသံုးြပ၍ အချိေသာ 

ကိုယ်စားလယ်ှေလာငး်များကို ြငငး်ပယခ်ဲ့ရာ ကိုယ်စားလယ်ှေလာင်းအချိငှ့် အစလာမဘ်ာသာဝငမ်ျားမှာ 

တဖကသ်တ် ထခိိုကန်စ်န�ခဲ့ရပါသည။် ထိုအြပငလ်ညး် ညီွတ်ေသာ ဒမီိုကရကတ်စ်ပါတီ (UDP) အား 

ေရ�းေကာက်ပွဲမတုိငမ် ီ သံုးပတ်အလိုတွင်မ ှ ဖျကသ်မိး်လိုကြ်ခငး်သည ် ယငး်ပါတီအတွက ် ကိတငမ်ေဲပးခဲ့ပီး 

ြဖစ်သည့်  မဲဆရငှမ်ျားအတွက ်ထခိိုက်နစ်န�ေစခဲ့ပါသည။် 

ကိုဗစ် ၁၉ ကပေ်ရာဂါ ြဖစ်ပွားစအ်တွငး် ေရ�းေကာက်ပွဲ ကျငး်ပရန် ဆံုးြဖတ်ြခငး်သည ်သေဘာထား ကွဲလွဲမများ 

ြဖစ်ေစခဲ့ပးီ များစွာလည်း အေဝဖနခ်ခံဲ့ရသည့်တုိင ်ြပညေ်ထာငစု် ေရ�းေကာကပ်ွဲ ေကာ်မရငှမ်ှ သတ်မှတ်ရကအ်တုိင်း 

ဆကလ်ကက်ျငး်ပရန ် ဆံုးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ အေကာငး်ရငး် တစိတ်တေဒသမာှ ေရ�းေကာက်ပွဲ ြပကဒနိ်တွင် 

ဤအေနအထားကို ကိုငတွ်ယ်ဖိုရာ များစွာအခငွ့်အေရး မေပးေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည။် ဤသည်မာှ မနှက်နေ်သာ 

ဆံုးြဖတ်ချက ် ဟတ်ု၊ မဟုတ်ကို ေရ�းေကာကပ်ွဲလပုင်နး်စေ်ကာင့် ေရာဂါြဖစ်ပာွးမ အေြခအေနအေပ မည်သို 

သကေ်ရာက်မရှိသညက်ို စနစ်တကျ ဆနး်စစ်ေလ့လာပးီမသှာ အဆံုးအြဖတ်ေပးိုငမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ များစွာေသာ အရပေ်ဒသများ၌ လကန်က်ကိုင ် ပဋပိကများ တစ်ေကျာြ့ပနြ်ဖစ်ပာွးလာြခငး်ေကာင့် 

လံု�ခံေရးအရ ေရ�းေကာက်ပွဲများ ဖျက်သမိး်ခဲ့ရသည့် မဆဲနယ်များမာှ ၂၀၁၅ ခုစ်ှထကပ်င ် အေရအတွက် 

များြပားခဲ့ပါသည။် ဤတွင် မညသ်ည့် မဲဆနယ်ကို ေရ�းေကာကပ်ွဲေရ�ဆိုငး်မညဟ်ု ဆံုးြဖတ်ရာ၌ UEC သည် 

တသမတ်တညး်မြဖစ်၊ ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမမရှိဟ ု ယူဆခဲ့ကသည့်အတွက ် အချိေနရာများမာှ အြငငး်ပာွးဖွယ် 

ြဖစ်ခဲ့သည။် 

အထးူသြဖင့် ရခိုငြ်ပညန်ယ်တွင ် ယငး်အေနအထားမာှ ပို၍ဆိုးရ�ားခဲ့သည။် ရခိုငြ်ပညန်ယ်ရှိ စာရငး်ထတုြ်ပန်ပီး 

မဆဲရငှမ်ျားအားလံုး၏ ေလးပံုသံုးပံုမှာ မိနယ်ကိုးခုှင့် မိနယ်ေလးခမုှ ေကျးရ�ာအပုစု်အချိတွင ်ေရ�းေကာက်ပွဲ 

ေရ�ဆိုငး်ြခငး်ေကာင့် မေဲပးခငွ့်ဆံုးံးခဲ့ကရသည။် ထိုအြပငလ်ညး် ခွဲြခားဆကဆ်မံရှိေသာ ိုငင်သံားြဖစ်မ 



ဥပေဒများေကာင့် ိုဟငဂ်ျာ ၆၀၀,၀၀၀ ခနမ်ာှ အေြခခံ ိုငင်ေံရးရပိုငခ်ငွ့်များ ြငငး်ပယ်ခခံဲ့ရသည။် ရခိုငြ်ပည်နယ် 

သည် ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်အသစ်တစ်ဖနြ်ဖစ်ပွားသည့် ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါကူးစက်မစတငရ်ာ ေနရာြဖစ်ပီး ဩဂုတ်လ 

ကတညး်ကစ၍ ြပညန်ယ်တစ်ခလုံုးတွင် stay-at-home အမနိ် ထတ်ုြပနထ်ားသည။် သတငး်စာ ြဖနခ်ျမိပင် 

မရှိေတာသ့ည့်အတွက ် ဤအေြခအေနသည ် ကိုယ်စားလယ်ှများ မဲဆယ်ွစည်းံုးခွင့်ကို ထခိိုကေ်စသညသ်ာမက 

မဆဲရငှမ်ျား အချကအ်လကစုံ်လင်စွာြဖင့် ေရ�းချယ်မြပိုငဖ်ိုရာ သတငး်အချက်အလက် လကလ်မှး်မရီယူိုင်မ 

ကိုလညး် ထိခိုကေ်စခဲ့သည်။ မိုဘိုငး်အင်တာနကက်ို ကာလကာြမင့်စွာ ြဖတ်ေတာကထ်ားြခငး်၊ ေတာင်ကုတ် 

မိနယ်တွင ်NLD ကိုယ်စားလယ်ှေလာင်း သံုးဦးကို ရကိင့်တပမ်ေတာ်မ ှြပနေ်ပးဆွဲြခငး်တုိသည ်ရခိုငြ်ပညန်ယ်တွင် 

ဒမီိုကေရစီနညး်လမး်ကျေသာ ေရ�းေကာကပ်ွဲများ ြဖစ်ေပိုငစ်ရာ အေြခအေနမရှိဟေူသာ ုပလ်ံုးကို ပြီပင်ေစ 

ခဲ့သည။်  

ြမနမ်ာိုငင်တွံင ် သတငး်စာငှ့် အငတ်ာနကလ်တ်ွလပ်ခငွ့်တုိမာှ ဆကတုိ်ကဆ်ိုသလို ကျဆငး်လျကရ်ှိသည်။ 

သတငး်မဒီီယာေလာကမှ ၎ငး်တာဝနမ်ျားကို ေကျပနွဖ်ိုရာ အစွမး်ကနု် ကိးစားေဆာငရ်�က်ကေသာ်လညး် သတင်း 

အရငး်ြမစ်များကို လကလ်မှး်မဖီိုရာ ခကခ်ြဲခငး်၊ သတငး်ဝကဘ်ဆ်ိုဒမ်ျား ပတ်ိပငြ်ခငး်၊ အကဆဲတ်ေသာ သတငး်များ 

ေရးသားတင်ဆကသ်ည့် ဂျာနယလ်စ်များအား တရားစဲွဆိုြခငး်၊ ကိုိုန�ဗိုငး်ရပသ်စ် ြပနပ်ာွးမကို ထနိး်ချပ်ရန် 

ခရးီသာွးလာခွင့်ကနသ်တ်ြခငး် အစရှိေသာ ြပဿန�ရပ်များငှ့် ရငဆ်ိုငေ်နကရသည။် ေရ�းေကာက်ပွဲ 

သတငး်တင်ဆကမ် ေစာင့်ကည့်ေလလ့ာြခငး်ဆိုငရ်ာ ကနဦးေတွရှိချကမ်ျားအရ သတင်းမဒီီယာများ အဓိက 

အာံုထားသညမ်ာှ အထင်ကရ ပါတီကးီစ်ှခြုဖစ်ပးီ ပါတီငယ်များငှ့် တုိငး်ရင်းသားပါတီများအေပ စိတ်ဝငစ်ားမ 

နညး်ပါးသည်ကို ေတွရသည။် ေရ�းေကာကပ်ွဲ နးီကပလ်ာသည်ငှ့်အမ အနွလ်ိုငး်ေပမ ှသတငး်တု၊ သတငး်မာှးများ 

ြဖနခ်ျသိည့် လပရ်ာှးမများမာှလညး် ြပဿန�တစ်ရပ်အေနြဖင့် ပါဝငေ်နပါသည။် 

ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေြမြပင်ေပတငွ် လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကရ်န ် အခကအ်ခဲရှိသည့်အတွက် 

အလီကထ်ေရာနစ် နညး်လမး်များြဖင့် မဲဆရငှ ်ပညာေပးလပုင်န်းကို ြမင့်တင်ေဆာငရ်�ကရ်န ်ကိးပမး်သည့် UEC 

၏ အားထုတမ်ကို ANFREL မ ှ အသအိမတ်ှြပပါသည။် သိုေသာလ်ညး် မဲဆရငှမ်ျားအတွက ် မဆဲရှင် 

အသပိညာေပးသည့် အဆင့်ပမာဏမာှ အထူးသြဖင့် ေကျးလကေ်ဒသများတငွ် နမိ့်ပါးလျကရ်ှိ ေနပါသည်။ မဆဲရှင် 

အသပိညာေပး ပုသ်ံငှ့် စာရ�က်စာတမ်းများတငွ် UEC အေနြဖင့် တုိငး်ရငး်သားငှ့် ဘာသာစကားအရ 

လနူညး်စုတုိအတွက် အာံုစုိကမ် နညး်ပါးခဲ့သည့်အတွက ်အချိေသာ တုိင်းရငး်သား အစုအဖွဲများသည ်မဲေပးသည့် 

လပုင်နး်စက်ို န�းမလညခ်ဲ့ကေပ။ ဤလိုအပခ်ျကက်ို အရပဘ်က်လမူအဖွဲအစညး်များမှ ၎ငး်တုိအစီအစြ်ဖင့် 

တစိတ်တေဒသ ြဖည့်ဆညး်သည့်အေနြဖင့် အနွလ်ိုငး် ေတွဆံုပွဲများ၊ အပုစု်ငယ်များ ပါဝငသ်ည့် အစညး်အေဝး 

များကို ြပလုပခ်ဲ့ကပးီ တစ်ချနိတ်ညး်မာှပင ် ြမနမ်ာိုငင်အံှံအြပား၌ ေရ�းေကာက်ပွဲ ေလလ့ာမများ ြပလပုေ်ပး 

ြခငး်ြဖင့် လကရ်ှိ ိုငင်၏ံ ဒမီိုကေရစီ အသွငက်းူေြပာင်းမကို အားေပးကူညခီဲ့ကပါသည။် 



အမျိးသမးီ ကိုယ်စားလယှေ်လာငး် ၁၆% (၅,၆၄၃ ဦး အနက ်၉၀၂ ဦး) ပါဝငလ်ာသည့်အတွက ်၂၀၁၅ ခုစ်ှ အတွင်း 

၁၃% ငှ့် ိငး်စာပါက ေရ�းေကာကပ်ွဲတွင ် အမျိးသမးီများ ပါဝငေ်ဆာငရ်�က်လာမမာှ စး်ငယ်မ တုိးတက် 

လာခဲ့ပါသည။် ေရ�းေကာကပ်ွဲ မဆဲယ်ွစညး်ံုးမများတွင ်အမျိးသမးီ ကိုယ်စားလှယ်ေလာငး်များမာှ ခွဲြခားဆက်ဆံမ 

များငှ့် �ကံေတွခဲ့ကရပါသည။် အမျိးသမးီများ၏ ြပည့်သူေရးရာကစိရပမ်ျားကို  ပါဝင်ေဆာငရ်�ကသ်ည့်အေပ 

အများြပညသ်ူထားရှိသည့်အြမငက်ို ေရ�းေကာကပ်ွဲငှ့်ဆကစ်ပပ်တ်သကသ်မူျားမ ှ  ပိုမိုတုိးတက်ေအာင ် ြပလုပ် 

လာိုငလ်မိ့်မညဟ် ုက်ုပ်တုိ ေမာလ်င့်ပါသည။် 

 

၂၀၂၀ ခုှစ် အေထွေထွ ေရ�းေကာကပ်ွဲတွင ် ပါဝငလ်ာကသည့် ၅ သနး်မေသာ ပထမဆံုးအကမိ် မဲေပးကမည့် 

လငူယမ်ျားသည ်ဒမီိုကေရစီအေပ စိတ်ဝငစ်ားမ၏ မှတ်ေကျာကပ်ငြ်ဖစ်ပါသည်။ လကရ်ှိ ေရ�းေကာကပ်ွဲ စက်ဝန်း 

တွင ် လငိ်စိတ်/လငိဝ်ေိသသလကဏာ ခယူံေဖာြ်ပမကွဲြပားသအူြဖစ် တရားဝငထ်တ်ုေဖာေ်ြပာကားထားသည့် 

ကိုယ်စားလယ်ှေလာငး်တစ်ဦးလညး် မ�ေလးတုိငး်ေဒသကးီ ေအာင်ေြမသာဇံ မိနယ်မ ှ ဝငေ်ရာကယှ််ပိင် 

ခဲ့သညက်ို ေတွရှိရပါသည်။ ANFREL ေရ�းေကာကပ်ွဲေလလ့ာသမူျား၏ အစီရငခ်ခံျကအ်ရ မဲံုအများစုမာှ ဘးီတပ် 

ကလုားထိုင် သာွးလာ၍ မရိုငေ်ကာငး်ကို သရိှိရ၍ မသနစွ်မး်သမူျားမာှ ေရ�းေကာကပ်ွဲလပုင်နး်စ်တွင် 

ဖယ်ကြ်ခငး် ခေံနရဆြဲဖစ်သညဟ်ု ဆိုရပါမည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


