
 
 

 



 
 

Table of Content

 

န ိုင်ငတံကာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရရွေးမစ်ရှငအ်ဖ ွဲွဲ့ (IEOM) ၏ရ ောက်ခအံကျဉ်ွေး     ၁ 

အစီရင်ခစံာ အနှစ်ချျုပ ်          ၃ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့           ၇ 

ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေး          ၁၄ 

မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုပတ်ဝ ်ွေးကျင ်         ၂၂ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးမှုမျာွေး         ၃၅ 

န ိုင်ငရံရွေးပါတီနငှေ့ ်က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမှတ်ပံိုတင်ခခင်ွေး      ၄၁ 

ဥပရေမူရ ာင ်           ၄၅ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲစီမံအိုပ်ချျုပ်ရရွေး         ၅၂ 

မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေးခခင်ွေးနှငေ့်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာခခငွ်ေး      ၅၇ 

ရ ွေးဖယ်ချ ထ်ာွေးခခင်ွေးခံရရသာလူူ့အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေး၏ပါဝငမ်ှု      ၆၁ 

သတင်ွေးမီေယီာအခင်ွေးအကျင်ွေး         ၆၇



1 
 

န ိုငတ်ကာရ  ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရ ွေးမစ ်ငှ်အဖ ွဲွဲ့ (IEOM) ၏ရ ောကခ်ံအကျဉ်ွေး 

 

ခမ မ်ာန ိုငင်ံ၏ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ိုရလေ့လာရ  ် လ တ်လပ်ရသာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးအတ က် 

အာရကှ  ်ရက ် (ANFREL) ၏ န ိုင်ငတံကာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရရွေးမစ်ရှငအ်ဖ ွဲွဲ့ (IEOM) က ို ၂၄ ရက ်တ ိုငတ် ိုင် 

ခဖ ေ့်ကျကရ်လေ့လာမညေ့ ်ကာလရညှ်ရလေ့လာသူ (LTOs) ၁၃ ဦွေး၊ ၈ ရက ်တ ိုငတ် ိုင်ခဖ ေ့်ကျက်ရလေ့လာမညေ့ ်ကာလတ ို 

ရလေ့လာသူ (STOs) ၈ ဦွေး၊ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့၌ ရလေ့လာမညေ့်သူ ရ ောက်ထပ် (၃) ဦွေး၊ ရ က်ို ်တ င ်အရခခစ ိုက်သညေ့ ်

ပင်မအဖ ွဲွဲ့တစ်ဖ ွဲွဲ့အခပင ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုငရ်ာ ရလေ့လာဆ ်ွေးစစ်သူ (၄) ဦွေး (ရ က်ို တ် င် ၁ ဦွေးနှငေ့ ် အရဝွေးရရာက် 

ရဆာင်ရ ကမ်ညေ့်သူ ၃ ဦွေး)တ ိုေ့ခဖငေ့် ဖ ွဲွဲ့စည်ွေးထာွေးသည။် ANFREL သည် ခမ မ်ာန ိုင်ငံရှ  တ ိုင်ွေးရေသကကီွေးနှငေ့ ်ခပည် ယ ်(၁၄) 

ခိုအ က ်၁၃ ခိုတ င ်န ိုင်ငတံကာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးက ို ရစလွှတ်န ိုင်ခွဲေ့ပါသည်။ 

န ိုင်ငတံကာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရရွေးမစ်ရှငအ်ဖ ွဲွဲ့သည ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုအရခခအရ ၊ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာကက ျုတငခ်ပင်ဆင်မှုမျာွေး၊ မွဲဆနဒ ယတ် င်ွေးကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေး၊ မွဲဆ ယစ်ည်ွေးရံိုွေးမှုက ို ရပ် ောွေးရသညေ့ ်

ကာလ(Cooling Period) နှငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့ရဆာင်ရ ကမ်ှုမျာွေးက ို ရလေ့လာခွဲေ့ကကပါသည်။ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ရကာ်မရှင်အဆငေ့်ဆငေ့က်ဝ ်ထမ်ွေးမျာွေး၊ န ိုင်ငရံရွေးပါတမီျာွေး၏က ိုယစ်ာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးနှငေ့်က ိုယ်စာွေးလှယ်မျာွေး၊ 

မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၊ အရပ် က်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေး၊ ရွဲဝ ထ်မ်ွေးမျာွေး၊ မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေး၊ မီေီယာအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးနှငေ့် 

ခပည်တ င်ွေးရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးအပါအဝင ် န ိုင်ငတံဝမ်ှွေးရှ  မတူညရီသာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် ဆက်စပ် 

ပတ်သတရ် သူမျာွေးအာွေး အငတ်ာဗျ ွေးရာရပါင်ွေးမျာွေးစ ာခဖငေ့ ်အတ င်ွေးကျကျ ရမွေးခမ ွ်ေးခွဲေ့ပါသည်။  

ANFREL ၏ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးက ကက ျုတင်မွဲရပွေးသညေ့်ကာလတ င ် မွဲရံိုရပါငွ်ေး (၂၀၅) ရံိုသ ိုေ့သ ာွေးရရာက် 

ရလေ့လာန ိုင်ခွဲေ့ပပီွေး ရရ ွေးရကာကပ် ွဲရ ေ့တ င ် ရ ောက်ထပ်မွဲရံိုရပါင်ွေး (၂၆၇) ရံိုသ ိုေ့ သ ာွေးရရာကခ်ွဲေ့ကကသညေ့်အတ က ် မွဲရံိုဖ ငေ့် 

ချ   ်မှစ၍ မွဲရရတ က်သညေ့အ်ချ   ်တ ိုင ်တစ်ရ ေ့တာလံိုွေးတ င ်မွဲရံိုလိုပ်င ်ွေးစဉတ်စ်ခိုလံိုွေးက ို ရှုရထာငေ့်ရပါင်ွေးစံိုက လွှမ်ွေးခခံျု 

န ိုင်ခွဲေ့ကကပါသည။်  

ANFREL ၏ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးနငှေ့ ် ကူညီပံေ့ပ ိုွေးသူဝ ်ထမ်ွေးမျာွေး ( ာသာခပ ်မျာွေးနှငေ့ ် ကာွေးဆရာမျာွေး) 

အာွေးလံိုွေးအရ ခဖငေ့ ် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏လိုပ်င ်ွေးမျာွေးက ို ရဆာင်ရ ကရ် စဉတ်ရလျာက်၌ သကဆ် ိုင်ရာရေသသ ိုေ့ ရရာက်ရှ  

ချ   ်တ င ် မခဖစမ်ရ  က ာရ ်တင်ွေးဝငခ်ွဲေ့ကကသညေ့ ် ခဖစရ်ပ်အချ  ျုွဲ့အပါအဝင ် လ ိုက ်ောရမညေ့် စည်ွေးမျဉ်ွေးစည်ွေးကမ်ွေးမျာွေး 

အာွေးလံိုွေးနှငေ့ ် ရ ွေးအနတရာယရ်လ ာေ့ချရရွေးဆ ိုင်ရာ တင်ွေးကျပ်ရသာလိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးမျာွေးက ို လ ိုက ်ောခွဲေ့ကကသည။် 

ဝ ထ်မ်ွေးတစ်ဦွေးချင်ွေးစီသည ် က ိုဗစ-်၁၉ ရရာဂါပ ိုွေးစစ်ခခင်ွေးက ို အ ည်ွေးဆံိုွေးတစ်ကက မ်စစခ်ွဲေ့ကကရပပီွေး အာွေးလံိုွေးတ င် 

ရရာဂါပ ိုွေးမရှ ရကကာင်ွေးအရခဖထ က်ခွဲေ့ပါသည်။  

ဤကကာွေးခဖတ်အစီရင်ခံစာတ င် န ိုင်ငတံကာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရရွေးမစ်ရှင်အဖ ွဲွဲ့၏ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပသညေ့ရ် ေ့ 

(၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ န ိုဝင် ာလ ၈ရက်ရ ေ့) အထ  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲနငှေ့်စပလ်ျဉ်ွေးသညေ့ ်လှုပ်ရှာွေးရဆာင်ရ ကမ်ှုအာွေးလံိုွေးအတ က် 

က ဦွေးဆ ်ွေးစစ်သံိုွေးသပ်ချကမ်ျာွေးပါဝင်ပါသည်။ ANFREL အရ ခဖငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအပပွီေး ၂ လ အတ င်ွေး 

ပပွီေးခပညေ့စ်ံိုရသာ အပပွီေးသတမ်စ်ရှင်အစီရင်ခံစာတစရ်စာငက် ို ထိုတ်ခပ ်သ ာွေးမည်ခဖစ်ရာ ဤကကာွေးခဖတ ် အစီရင ်

ခံစာတ င်ပါဝင်သညေ့ ် သတင်ွေးအချကအ်လက်မျာွေးက ို ချွဲွဲ့ထ ငတ်င်ခပသ ာွေးမည်ခဖစ်ပပီွေး ရလေ်ထိုတ်ခပ ရ်ကကညာ 

မှုအရပေါ်အကွဲခဖတ်ဆ ်ွေးစစ်မှု၊ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအလ  ်ကာလ၊ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာအခငင်ွေးပ ာွေးမှုက ို ရခဖရှင်ွေးခခင်ွေးအခပင် 
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ခမ ်မာန ိုငင်ံ၏ လာမညေ့်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာလိုပ်င ်ွေးစဉ်မျာွေးက ို ပ ိုမ ိုတ ိုွေးတကရ်စရ  ် လိုပ်ရဆာင်သငေ့်သညေ့် 

အကကံခပျုချကအ်စံိုအလငတ် ိုေ့ ပါဝင်မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ANFREL ၏ န ိုင်ငတံကာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရရွေးဆ ိုင်ရာကက ျုွေးပမ်ွေးအာွေးထိုတ်မှုမျာွေးသည် ခပည်သူူ့ရရွေးရာနငှေ့် 

န ိုင်ငရံရွေးအခ ငေ့်အရရွေးမျာွေးဆ ိုငရ်ာ အခပည်ခပည်ဆ ိုင်ရာက  ်ဗင်ွေးရှင်ွေး (ICCPR)၊ လ တ်လပ်၍တရာွေးမ တရသာ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးဆ ိုင်ရာ   ်ရကာကရ်ကကညာစာတမ်ွေးနှငေ့ ် ေီမ ိုကရက်တစ်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးအတ က ် ေီလ ီ

အညွှ ်ွေးက  ်ွေးမျာွေးကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ န ိုင်ငတံကာနှု ်ွေးစံမျာွေးနငှေ့်စာချျုပစ်ာတမ်ွေးမျာွေးတ င် ရဖာ်ခပထာွေးသညေ့ ်  ည်ွေးစ စ်မျာွေးက ို 

လ ိုက ်ောကျငေ့်သံိုွေးထာွေးပါသည။် ANFREL သည် န ိုငင်တံကာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာခခင်ွေးနငှေ့ ် လ ိုက ်ောအပသ်ညေ့် 

ကျငေ့်ဝတ်နှငေ့်မူမျာွေးဆ ိုင်ရာ ရကကညာစာတမ်ွေးက ို လက်မှတရ်ရွေးထ ိုွေးထာွေးသညေ့ ်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးတစ်ခိုခဖစပ်ါသည်။  
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အစီ င်ခံစာ အနှစ်ချျုပ်

 

ခက်ခွဲသညေ့ ် အရခခအရ မျာွေးကကာွေးမှ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉ်ကကီွေးက ို ပပွီေးရခမာကရ်အာင်ခမင်စ ာ ရဆာင်ရ က ်

န ိုင်ခွဲေ့သညေ့ ်ခမ မ်ာခပည်သူ/သာွေးမျာွေး၊ ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်နှငေ့ ်သ  ်ွေးဂဏ ်ွေးမ ရသာ မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေး 

အာွေးလံိုွေးအတ က ် ANFREL က ဝမ်ွေးရခမာက်ဝမ်ွေးသာ ဂိုဏ်ခပျုအပပ်ါသည်။ ထပ်မံ၍ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲနငှေ့်ဆက်စပ် 

ပတ်သက်သူမျာွေးအာွေးလံိုွေး အထူွေးသခဖငေ့ ် အရပ် က်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးနှငေ့ ် န ိုင်ငတံကာအသ ိုင်ွေးအဝ ိုင်ွေးတ ိုေ့အာွေး 

လည်ွေး တကက်က အာွေးရကာင်ွေးရသာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအခင်ွေးအကျင်ွေးတစ်ရပ်ခဖစ်ရအာင ် ပံေ့ပ ိုွေးကူညီခွဲေ့ခခင်ွေး၊ အလ  ်တရာ 

လ ိုအပ်ရသာ မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေးခခင်ွေး၊ အရရွေးဆ ိုတင်ခပရဆ ွေးရန ွေးမှုမျာွေးနှငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရရွေး 

လိုပ်င ်ွေးမျာွေးက ို ရဆာင်ရ က်ရပွေးခွဲေ့ခခင်ွေးတ ိုေ့အတ က ်ဂိုဏ်ယူဝမ်ွေးရခမာကရ်ကကာင်ွေး ရခပာကကာွေးလ ိုပါသည်။  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့တ င ် ခပဿ ောကကီွေးကကီွေးမာွေးမာွေးမရှ လှ ွဲ န ိုင်ငတံဝမ်ှွေးလံိုွေး တည်ပင မ်ရအွေးချမ်ွေးပပွီေး အစီအစဉတ်ကျ 

ရဆာင်ရ ကန် ိုင်ခွဲေ့သည်က ိုလည်ွေး ရတ ွဲ့ရှ ရပါသည။် မွဲဆနဒလာရရာကရ်ပွေးသူမျာွေးစ ာရှ ခွဲေ့ပပီွေး က ိုဗစ် ၁၉ ရရာဂါကာက ယ် 

ရရွေးဆ ိုင်ရာ အစီအမံမျာွေးရကကာငေ့ ် မွဲရပွေးသညေ့ ် လိုပ်င ်ွေးကက ေ့်ကကာခခင်ွေး၊ တခါတရံ ရညှ်လျာွေးကကာခမငေ့်စ ာ 

တ ်ွေးစီရခခင်ွေးတ ိုေ့ ခဖစရ်ပေါ်ခွဲေ့ရသာ်လည်ွေး မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအာွေးလံိုွေး မွဲရပွေးခ ငေ့်ရရှ ခွဲေ့ကကပါသည်။ မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉ ်

မျာွေးတ င ် က ွဲလ ွဲသညေ့်ခဖစ်စဉ်အချ  ျုွဲ့က ို ရတ ွဲ့ရှ ရသည်ဟို ANFREL ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးက အစီရင်ခခံွဲေ့ကက 

ရသာ်လည်ွေး မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉ၏် သမာသမတ်ခဖစ်မှုက ို ထ ခ ိုက်ရစရလာက်ရအာင်မခဖစခ်ွဲေ့ပါ။ လူအိုပ် 

ကကီွေးမာွေးပပွီေး မျာွေးခပာွေးလ  ်ွေးလှခခင်ွေး နှငေ့/်သ ိုေ့မဟိုတ ် ရ ရာအခက်အခွဲရှ ခခင်ွေးတ ိုေ့ရကကာငေ့ ် တစ်ဦွေးနှငေ့တ်စဦ်ွေး ရခခာကရ်ပ 

ခ ာ၍ တ ်ွေးစီခခင်ွေးက ို ရ ရာရတာရ်တာ်မျာွေးမျာွေးတ င် လ ိုက ်ောရဆာင်ရ က်န ိုင်ခခင်ွေး မရှ ခွဲေ့ကကရသာ်လည်ွေး မွဲရပွေးသညေ့ ်

လိုပ်င ်ွေးနှငေ့ ် မွဲရရတ က်သညေ့လ်ိုပ်င ်ွေးမျာွေးက ို အာွေးသ  ်ခ  ်စ ိုက် ပ ငေ့်လင်ွေးခမင်သာမှုရှ စ ာခဖငေ့် ရဆာင်ရ ကခ်ွဲေ့ကကပပီွေး 

ကျ ်ွေးမာရရွေးဆ ိုင်ရာ လမ်ွေးညွှ ်ချက်မျာွေးက ိုလည်ွေး ရယ ိုယျအာွေးခဖငေ့ ် ရကာင်ွေးမ  ်စ ာ အရကာငအ်ထည ် ရဖာန် ိုင်ခွဲေ့ 

ကကပါသည်။ 

က ိုဗစ ် ၁၉ ကပ်ရရာဂါ ခဖစပ် ာွေးစဉက်ာလအတ င်ွေး မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၏ပါဝင်မှု တ ိုွေးခမငေ့ရ်စရ ်အလ ိုေ့ငှာ UEC က ယခင် 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးနှငေ့ ် ခခာွေး ောွေးစ ာ ကက ျုတင်မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉအ်တ က ် ကကီွေးမာွေးရသာ အရခပာင်ွေးအလွဲမျာွေး 

ခပျုလိုပ်ရပွေးခွဲေ့ပါသည်။ ဤတ င ်သက်ကကီွေးရ ယအ် ိုမွဲဆနဒရှင်မျာွေးအာွေး ရ အ မ်မှ မွဲရပွေးခ ငေ့ရ်ပွေးခခင်ွေး၊ quarantine centre 

မျာွေးတ င ် မွဲရံိုမျာွေးခပျုလိုပ်ရပွေးခခင်ွေး၊ ခရီွေးသ ာွေးလာရရွေးဆ ိုင်ရာ အက ေ့်အသက်မျာွေးရကကာငေ့ ် သက်ဆ ိုင်ရာမွဲဆနဒ ယ်သ ိုေ့ 

မခပ န် ိုင်သညေ့်သူမျာွေးအတ က ် မွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပကက ျုတင်မွဲရပွေးခ ငေ့်က ို တ ိုွေးချွဲွဲ့ရဖာရ်ဆာင်ရပွေးခခင်ွေးတ ိုေ့ အပါအဝင် 

ခဖစပ်ါသည်။ ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးဆ ိုင်ရာလမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးက ို အရကာငအ်ထညရ်ဖာ်ရာ၌ တသမတတ်ည်ွေး 

မခဖစခ်ွဲေ့ ွဲ ကက ျုတင်မွဲက စစသည် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉ်တစ်ရပ်လံိုွေးတ င ် အာွေး ည်ွေးချက်အရှ ဆံိုွေး ခဖစခ်ွဲေ့သညေ့တ် ိုင် 

ANFREL  အရ ခဖငေ့ ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးသညေ့ ်လိုပ်င ်ွေးစဉတ်စရ်ပ်လံိုွေး၏ သမာသမတ်ခဖစ်မှုအရပေါ် သံသယခဖစဖ် ယ်ရာ 

အရကကာင်ွေးတစ်စံိုတစ်ရာ မရတ ွဲ့ခွဲေ့ရပါ။ လိုပ်င ်ွေးစဉလံ်ိုခချံုမှုရှ ရစရ န်ငှေ့ ်ဆနဒမွဲလက်မှတ်မျာွေး၏ လ  ျုွဲ့ဝကှ်မှုက ို အာမခံ 

ရပွေးန ိုင်ရ  ်ရ ောငအ် ောဂတတ် င ်ယခိုထက ်ပ ိုမ ိုတ ကျသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေး ခပျုလိုပ်သ ာွေးရ ် ANFREL က အကကံျုခပျု 

မည် ခဖစရ်သာ်လည်ွေး UEC အရ ခဖငေ့ ်ခက်ခွဲရသာအရခခအရ တစ်ရပ်တ င ်မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၏ပါဝင်မှု ပ ိုမ ိုအာွေးရကာင်ွေး 

ရစရ  ်ကက ျုဆ ိုသငေ့်သညေ့ ် ရဆာင်ရ ကခ်ျက်မျာွေးက ို ခပျုလိုပ်န ိုင်ခွဲေ့ပါသည်။ 
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ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအကကမွ်ေးဖက်မှု ခဖစစ်ဉတ်ချ  ျုွဲ့နှငေ့ ် အမျာွေးအာွေးခဖငေ့ ် အရသွေးစာွေးခဖစရ်ပ်မျာွေး ခဖစပ် ာွေးခွဲေ့သညေ့တ် ိုင် 

မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး အခင်ွေးအကျင်ွေးသည်လည်ွေး ရယ ိုယျအာွေးခဖငေ့ ် တည်ပင မ်ရအွေးချမ်ွေးခွဲေ့ပါသည်။ သ ိုေ့ရသာ် 

စစ်က ိုင်ွေးတ ိုင်ွေးရေသကကီွေးအတ င်ွေး ဝ ွ်ေးရသူံတစဦ်ွေးရသဆံိုွေးခွဲေ့ခခင်ွေး၊ ရခ ိုင်ခပည ်ယအ်တ င်ွေး NLD က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေး 

သံိုွေးဦွေး ခပ ရ်ပွေးဆ ွဲခံရခခင်ွေးတ ိုေ့မှာမူ ANFREL အရ ခဖငေ့ ်လံိုွေးဝရှုတ်ချသညေ့ ် ခဖစရ်ပ်မျာွေးခဖစက်ကပါသည်။ အသစ်ခပင်ဆင် 

ထာွေးရသာ န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေး လ ိုက ်ောရမညေ့က်ျငေ့်ဝတ်မျာွေးက ို ပါတ ီ၃၀ မှ က ေ့်က က်သပ တ်ရမှာက်ခခင်ွေးသည်လည်ွေး 

စ ိုွေးရ မ်ဖ ယ်ရာ က စစရပ်တစခ်ိုခဖစ်ပပီွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရာ၌ တ ်ွေးတညူီမ ပပွီေး ကျငေ့်ဝတ်နှငေ့အ်ညီ 

ယှဉ်ပပ ျုငခ် ငေ့်က ို ခမြှငေ့်တငရ်ဆာင်ရ ကသ်ညေ့်ရ ရာတ င ် ထ ခ ိုက်မှုခဖစ်လာန ိုင်ပါသည်။  မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးက ို 

အ  ်လ ိုင်ွေးရပေါ်တ င်သာ အဓ က ခပျုလိုပ်ရသာအခါ အင်တာ က်လ ိုင်ွေး ရကာင်ွေးမ  ်စ ာမရရှ သညေ့် ခပည်သူအမျာွေးစိုမှာ 

ဖယ်ကကဉခ်ခင်ွေးခရံသလ ို ခဖစသ် ာွေးခွဲေ့သည်။ သတင်ွေးတို၊ သတင်ွေးမှာွေးမျာွေး လူမှုက  ရ်ကမ်ျာွေးရပေါ်တ င ် ခပ န်ှံေ့ရ ချ   ်၌ 

ရဖေ့စ် ိုတ်ရပေါ်တ င ် ရကကညာစရ တ်မျာွေး အရခမာကအ်ခမာွေး သံိုွေးစ ွဲလာကကသည်။ န ိုင်ငံပ ိုင်သတင်ွေးမီေီယာမှ 

မွဲဆ ယ်မ  ေ့်ခ  ်ွေး ရခပာကကာွေးသညေ့်အခါတ င်လညွ်ေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်မ ှဆင်ဆာခဖတ်ရတာက ်က ေ့်သတ်မှုမျာွေး 

ခပျုလိုပ်ခွဲေ့သည်ဟရူသာ စ ပ်စ ွဲချက်မျာွေး ထ က်ရပေါ်လာခွဲေ့သည်။ 

 န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနငှေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးသည် က ိုဗစ ် ၁၉ ရရာဂါဆ ိုငရ်ာ အစီအမံမျာွေးခဖစသ်ညေ့်   

မျက်နှောနငှေ့်နှောရခါင်ွေးစည်ွေးမျာွေး(Mask) ဝတ်ဆင်ခခင်ွေး၊ တစဦ်ွေးနှငေ့တ်စဦ်ွေး ရခခာကရ်ပအက ာတ င်ရ ရခခင်ွေး၊ လက်သ ေ့် 

ရဆွေးရည်အသံိုွေးခပျုခခင်ွေး၊ လူ ၅၀ ဦွေးထက ် ပ ိုမ ို၍ စိုရဝွေးခ ငေ့်မရှ ခခင်ွေး အစရှ သညေ့ ် ကျ ်ွေးမာရရွေးနငှေ့်အာွေးကစာွေး 

ဝ က်ကီွေးဌာ မှ ထိုတ်ခပ ်သညေ့် လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးက ို လ ိုက ်ောရသညေ့အ်တ က ် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး လိုပ်င ်ွေးမျာွေး 

မျာွေးစ ာမခပျုလိုပ်န ိုငရ်တာေ့ရပ။ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးက ို stay-at-home အမ  ေ့် ထိုတ်ခပ ်ထာွေးသည်ေ့ရ ရာမျာွေး 

တ င်လည်ွေး ခပျုလိုပ်ပ ိုင်ခ ငေ့်မရှ ရချ။ အဆ ိုပါ လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးအာွေးလ ိုက ်ောခခင်ွေး၊ အရရွေးယူရဆာင်ရ က်ခခင်ွေး ရှ ၊မရှ  

ရလေ့လာကကညေ့ရ်သာအခါ လံိုရလာကရ်သာရဆာင်ရ ကမ်ှုမရှ သည်က ို ရတ ွဲ့ရသညေ့အ်တ က ် အနတရာယ်ရှ ရသာ 

မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး ပတ်ဝ ်ွေးကျငတ်စ်ခိုခဖစရ်စခွဲေ့ပပွီေး တ ်ွေးတူညီမ မှုမရှ ရသာ ယှဉ်ပပ ျုင်မှုက ိုလည်ွေး ခဖစရ်စခွဲေ့သည်။ 

အမတရ် ရာအာွေးလံိုွေး၏ ၂၅% က ို တပ်မရတာ်အတ က် ချ ်လှပ်ရပွေးထာွေးရသညေ့်အတ က ် ခမ မ်ာန ိုငင်ံ၏ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ ဥပရေမူရ ာင်မှာ အရခခခံအာွေးခဖင်ေ့ ေီမ ိုကရရစမီဆ ်လှရချ။ အလာွေးတူစ ာပင ် ဖ ွဲွဲ့စည်ွေးပံို 

အရခခခဥံပရေခပင်ဆငရ်ရွေး ကက ျုွေးပမ်ွေးမှုမှာလည်ွေး တပ်မရတာ်က ရရှ ထာွေးသညေ့ ် ဗီတ ိုအာဏာရကကာငေ့ ် မရအာင်ခမင် 

ခွဲေ့ရပ။ ထ ိုေ့အခပင ် ရ ိုဟငဂ်ျာတ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးမျာွေးနှငေ့ ် သာသ ောေ့ဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးအပါအဝင ် ကကီွေးစ ာရသာ လူဦွေးရရ၏ 

အစ တအ်ပ ိုင်ွေးမျာွေးမှာ မွဲရပွေးခ ငေ့် ဆံိုွေးရံှုွေးရ ဆွဲခဖစ်ပါသည။် မွဲဆနဒ ယ်သတ်မှတ်သညေ့်ပံိုစရံကကာငေ့ ် လွှတ်ရတာ်အမတ် 

ရ ရာမျာွေးတ င ် လူဦွေးရရအချ  ျုွေးမမ ခခင်ွေး၊ လူဦွေးရရခပ ေ့်နှေံ့မှုမညီမ ခခင်ွေးတ ိုေ့ ဆက်လက်ခဖစ်ရပေါ်လျက်ရှ ရ ပါသည်။ 

မည်သ ိုေ့ပင်ဆ ိုရစကာမ ူ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ည်ွေးဥပရေမျာွေးတ င ် ကက ျုဆ ိုလက်ခရံမညေ့ ် အရခပာင်ွေးအလွဲမျာွေး ခဖစရ်ပေါ်ခွဲေ့ 

ပါသည်။ သာဓကအာွေးခဖင်ေ့ဆ ိုရရသာ ် ခပည်တ င်ွေးစစရ် ွေးရရာှင်မျာွေး၊ ရရ ွဲ့ရခပာင်ွေးအလိုပ်သမာွေးမျာွေးနှငေ့ ် ရကျာင်ွေးသာွေး 

မျာွေးအာွေး ၎င်ွေးတ ိုေ့ လက်ရှ ရ ထ ိုင်ရာအရပ်ရေသတ င ် အလ ယ်တက ူ မွဲရပွေးခ ငေ့ရ်ပွေးခခငွ်ေး၊ တပ်မရတာ်အရခခစ ိုက် 

စခ ်ွေးမျာွေးအတ င်ွေး မွဲရံိုမျာွေးထာွေးရှ ခ ငေ့် မရပွေးရတာေ့ခခင်ွေးတ ိုေ့ခဖစက်ကပါသည်။ 

၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ်န ိုင်ငရံရွေး ပါတ ီ၉၁ ပါတီနှငေ့ ်က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး ၅,၆၄၃ တ ိုေ့ ပါဝင် 

ယှဉ်ပပ ျုငခ်ွဲေ့ကကသညေ့အ်တ က ် ခမ မ်ာန ိုငင်ံရှ  မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအတ က ် ရရ ွေးချယစ်ရာ အရခမာက်အခမာွေးရရှ ခွဲေ့ပါသည်။ 

သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ခ ွဲခခာွေးဆကဆံ်မှုရှ သည်ဟိုလူရခပာမျာွေးသညေ့် န ိုင်ငံသာွေးဥပရေက ို အသံိုွေးခပျု၍ အချ  ျုွဲ့ရသာ 
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က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးက ို ခငင်ွေးပယ်ခွဲေ့ရာ က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးအချ  ျုွဲ့နငှေ့ ် အစစလာမ် ာသာဝင်မျာွေးမှာ 

တဖက်သတ ် ထ ခ ိုက် စ် ောခွဲေ့ရပါသည်။ ထ ိုေ့အခပင်လညွ်ေး ညီည တရ်သာေီမ ိုကရက်တစ်ပါတ ီ (UDP) အာွေး 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမတ ိုင်မီ သံိုွေးပတ်အလ ိုတ င်မ ှ ဖျက်သ မ်ွေးလ ိုကခ်ခင်ွေးသည ် ယင်ွေးပါတီအတ က ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးခွဲေ့ပပွီေး 

ခဖစသ်ညေ့ ် မွဲဆနဒရငှ်မျာွေးအတ က် ထ ခ ိုက် စ် ောရစခွဲေ့ပါသည။် 

က ိုဗစ ်၁၉ ကပ်ရရာဂါ ခဖစပ် ာွေးစဉ်အတ င်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပရ  ်ဆံိုွေးခဖတ်ခခင်ွေးသည် သရ ာထာွေး က ွဲလ ွဲမှုမျာွေး 

ခဖစရ်စခွဲေ့ပပွီေး မျာွေးစ ာလည်ွေး အရဝဖ ်ခခံွဲေ့ရသညေ့်တ ိုင ် ခပည်ရထာင်စို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှငက် သတ်မှတ်ရက် 

အတ ိုင်ွေး ဆက်လက်ကျင်ွေးပရ ် ဆံိုွေးခဖတ်ခွဲေ့ပါသည်။ အရကကာင်ွေးရင်ွေးတစ တတ်ရေသမှာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲခပကခေ  တ် င် 

ဤအရ အထာွေးက ိုက ိုငတ် ယဖ် ိုေ့ရာ မျာွေးစ ာအခ ငေ့်အရရွေး မရပွေးရသာရကကာငေ့်ခဖစ်ပါသည။် ဤသည်မှာ မှ ်က ်ရသာ 

ဆံိုွေးခဖတ်ချက်ဟိုတ်၊ မဟိုတက် ို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉရ်ကကာငေ့ ် ရရာဂါခဖစ်ပ ာွေးမှု အရခခအရ အရပေါ် မည်သ ိုေ့ 

သက်ရရာက်မှုရှ သည်က ို စ စတ်ကျ ဆ ်ွေးစစ်ရလေ့လာပပွီေးမှသာ အဆံိုွေးအခဖတရ်ပွေးန ိုင်မည ်ခဖစပ်ါသည်။ ခမ မ်ာန ိုငင်ံရှ  

မျာွေးစ ာရသာ အရပ်ရေသမျာွေး၌ လက် ကက် ိုင်ပဋ ပကခမျာွေး တစရ်ကျာေ့ခပ ်ခဖစ်ပ ာွေးလာခခင်ွေးရကကာငေ့် လံိုခချံုရရွေးအရ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးဖျက်သ မ်ွေးခွဲေ့ရသညေ့် မွဲဆနဒ ယ်မျာွေးမှာ ၂၀၁၅ ခိုနစှ်ထကပ်င ် အရရအတ က ် မျာွေးခပာွေးခွဲေ့ပါသည်။ 

ဤတ င ် မည်သညေ့်မွဲဆနဒ ယက် ို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးမည်ဟိုဆံိုွေးခဖတ်ရာ၌ UEC သည် တသမတ်တည်ွေးမခဖစ်၊ 

ပ ငေ့်လင်ွေးခမင်သာမှုမရှ ဟို ယူဆခွဲေ့ကကသညေ့်အတ က ်အချ  ျုွဲ့ရ ရာမျာွေးမှာ အခငင်ွေးပ ာွေးဖ ယ ်ခဖစခ်ွဲေ့သည်။ 

အထူွေးသခဖငေ့ ် ရခ ိုင်ခပည ်ယတ် င ် ယင်ွေးအရ အထာွေးမှာ ပ ို၍ဆ ိုွေးရ ာွေးခွဲေ့သည်။ ရခ ိုင်ခပည် ယ်ရှ  စာရင်ွေးထိုတခ်ပ ပ်ပွီေး 

မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအာွေးလံိုွေး၏ ရလွေးပံိုသံိုွေးပံိုမှာ ပမ ျုွဲ့ ယက် ိုွေးခိုနငှေ့ ် ပမ ျုွဲ့ ယရ်လွေးခိုမှ ရကျွေးရ ာအိုပ်စိုအချ  ျုွဲ့တ င ်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးခခင်ွေးရကကာငေ့ ် မွဲရပွေးခ ငေ့်ဆံိုွေးရံှုွေးခွဲေ့ကကရသည်။ ထ ိုေ့အခပင်လည်ွေး ခ ွဲခခာွေးဆက်ဆံမှုရှ ရသာ န ိုင်ငံသာွေးခဖစ်မှု 

ဥပရေမျာွေးရကကာငေ့ ်ရ ိုဟငဂ်ျာ ၆၀၀,၀၀၀ ခ ေ့်မှာ အရခခခ ံန ိုင်ငရံရွေးရပ ိုင်ခ ငေ့်မျာွေး ခငင်ွေးပယခ်ံခွဲေ့ရသည်။ ရခ ိုင်ခပည ်ယ် 

သည် ခမ မ်ာန ိုင်ငတံ င ် အသစ်တစ်ဖ ်ခဖစ်ပ ာွေးသညေ့ ် က ိုဗစ် ၁၉ ရရာဂါကူွေးစက်မှုစတင်ရာရ ရာခဖစပ်ပွီေး ဩဂိုတ်လ 

ကတည်ွေးကစ၍ ခပည် ယတ်စ်ခိုလံိုွေးတ င ် stay-at-home အမ  ေ့်ထိုတ်ခပ ်ထာွေးသည်။ သတင်ွေးစာခဖ ေ့်ချ  မှုပင် 

မရှ ရတာေ့သညေ့အ်တ က ် ဤအရခခအရ သည ် က ိုယစ်ာွေးလှယ်မျာွေး မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးခ ငေ့က် ို ထ ခ ိုက်ရစသည်သာမက 

မွဲဆနဒရှင်မျာွေး အချက်အလက်စံိုလင်စ ာခဖင်ေ့ ရရ ွေးချယ်မှုခပျုန ိုင်ဖ ိုေ့ရာ သတင်ွေးအချက်အလက် လက်လှမ်ွေးမီရယူန ိုင်မှု 

က ိုလည်ွေး ထ ခ ိုကရ်စခွဲေ့သည။် မ ို  ိုင်ွေးအငတ်ာ က်က ို ကာလကကာခမငေ့်စ ာ ခဖတ်ရတာက်ထာွေးခခင်ွေး၊ ရတာင်ကိုတ် 

ပမ ျုွဲ့ ယ်တ င ်NLD က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေး သံိုွေးဦွေးက ို ရကခ ျုငေ့်တပ်မရတာ်မှ ခပ ရ်ပွေးဆ ွဲခခငွ်ေးတ ိုေ့သည ်ရခ ိုင်ခပည ်ယတ် င် 

ေီမ ိုကရရစီ ည်ွေးလမ်ွေးကျရသာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေး ခဖစရ်ပေါ်န ိုင်စရာအရခခအရ မရှ ဟူရသာ ရိုပ်လံိုွေးက ိုပီခပငရ်စ 

ခွဲေ့သည်။  

ခမ မ်ာန ိုငင်ံတ င ် သတင်ွေးစာနှငေ့်အငတ်ာ က်လ တ်လပ်ခ ငေ့်တ ိုေ့မှာ ဆက်တ ိုက်ဆ ိုသလ ို ကျဆင်ွေးလျက်ရှ သည်။ 

သတင်ွေးမီေယီာရလာကမှ ၎ငွ်ေးတာဝ မ်ျာွေးက ို ရကျပ  ်ဖ ိုေ့ရာ အစ မ်ွေးကို  ်ကက ျုွေးစာွေးရဆာင်ရ က်ကကရသာ်လည်ွေး သတင်ွေး 

အရင်ွေးခမစမ်ျာွေးက ို လက်လှမ်ွေးမီဖ ိုေ့ရာ ခက်ခွဲခခင်ွေး၊ သတင်ွေးဝက် ်ဆ ိုေ်မျာွေး ပ တ်ပင်ခခင်ွေး၊ အကွဲဆတရ်သာ သတင်ွေးမျာွေး 

ရရွေးသာွေးတင်ဆကသ်ညေ့ ် ဂျာ ယ်လစ်မျာွေးအာွေး တရာွေးစ ွဲဆ ိုခခင်ွေး၊ က ိုရ ို ောဗ ိုင်ွေးရပ်သစ ် ခပ ေ့်ပ ာွေးမှုက ို ထ  ်ွေးချျုပ်ရ ် 

ခရီွေးသ ာွေးလာခ ငေ့်က ေ့်သတ်ခခငွ်ေး အစရှ ရသာ ခပဿ ောရပ်မျာွေးနှငေ့ ် ရင်ဆ ိုငရ် ကကရသည်။ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

သတင်ွေးတင်ဆက်မှုရလေ့လာခခင်ွေးဆ ိုင်ရာ က ဦွေးရတ ွဲ့ရှ ချက်မျာွေးအရ သတင်ွေးမီေယီာမျာွေး အဓ က အာရံိုထာွေးသည်မှာ 

အထင်ကရပါတီကကီွေးနှစ်ခိုခဖစပ်ပီွေး ပါတီငယ်မျာွေးနငှေ့တ် ိုင်ွေးရငွ်ေးသာွေးပါတီမျာွေးအရပေါ် စ တ်ဝင်စာွေးမှု  ည်ွေးပါွေးသည်က ို 
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ရတ ွဲ့ရသည။် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ  ီွေးကပ်လာသည်နှငေ့်အမ  အ  ်လ ိုင်ွေးရပေါ်မှ သတင်ွေးတို၊ သတင်ွေးမှာွေးမျာွေး ခဖ ေ့်ချ  သညေ့် 

လှုပ်ရှာွေးမှုမျာွေးမှာလည်ွေး ခပဿ ောတစရ်ပ်အရ ခဖငေ့ ်ပါဝင်ရ ပါသည်။ 

က ိုဗစ ် ၁၉ ရရာဂါရကကာငေ့ ် ရခမခပင်ရပေါ်တ င ် လိုပ်င ်ွေးမျာွေးရဆာင်ရ က်ရ  ် အခက်အခွဲရှ သညေ့်အတ က ်

အီလက်ထရရာ စ ် ည်ွေးလမ်ွေးမျာွေးခဖငေ့ ်မွဲဆနဒရှင် ပညာရပွေးလိုပ်င ်ွေးက ို ခမြှငေ့တ်ငရ်ဆာင်ရ က်ရ ် ကက ျုွေးပမ်ွေးသညေ့ ်UEC 

၏ အာွေးထိုတ်မှုက ို ANFREL က အသ အမှတခ်ပျုပါသည်။ သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအတ က ်မွဲဆနဒရှင ်အသ ပညာ 

ရပွေးသညေ့ ် အဆငေ့်ပမာဏမှာ အထူွေးသခဖငေ့ ် ရကျွေးလကရ်ေသမျာွေးတ င ်   မေ့်ပါွေးလျက်ရှ ရ ပါသည်။ မွဲဆနဒရှင် 

အသ ပညာရပွေး ရိုပ်သံနှငေ့်စာရ က်စာတမ်ွေးမျာွေးတ င ် UEC အရ ခဖငေ့ ် တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးနှငေ့် ာသာစကာွေးအရ 

လူ ည်ွေးစိုတ ိုေ့အတ က ်အာရံိုစ ိုက်မှု  ည်ွေးပါွေးခွဲေ့သညေ့်အတ က ်အချ  ျုွဲ့ရသာတ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေး အစိုအဖ ွဲွဲ့မျာွေးသည ်မွဲရပွေးသညေ့် 

လိုပ်င ်ွေးစဉက် ို  ောွေးမလည်ခွဲေ့ကကရပ။ ဤလ ိုအပ်ချကက် ို အရပ် က်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးမှ ၎င်ွေးတ ိုေ့အစီအစဉခ်ဖငေ့် 

တစ တ်တရေသ ခဖညေ့ဆ်ည်ွေးသညေ့်အရ ခဖငေ့ ် အ  ်လ ိုင်ွေးရတ ွဲ့ဆံိုပ ွဲမျာွေး၊ အိုပ်စိုငယ်မျာွေးပါဝင်သညေ့ ် အစည်ွေးအရဝွေး 

မျာွေးက ို ခပျုလိုပ်ခွဲေ့ကကပပီွေး တစခ်ျ   ်တည်ွေးမှာပင ် ခမ မ်ာန ိုငင်အံနှံေ့အခပာွေး၌ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာမှုမျာွေး ခပျုလိုပ်ရပွေး 

ခခင်ွေးခဖင်ေ့ လက်ရှ  န ိုင်ငံ၏ ေီမ ိုကရရစအီသ င်ကူွေးရခပာင်ွေးမှုက ို အာွေးရပွေးကညူီခွဲေ့ကကပါသည။် 

အမျ  ျုွေးသမီွေး က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေး ၁၆% (၅,၆၄၃ ဦွေး အ က် ၉၀၂ ဦွေး) ပါဝင်လာသညေ့အ်တ က ်၂၀၁၅ ခိုနစှ်အတ င်ွေး 

၁၃% နှငေ့်န ှုင်ွေးစာပါက ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးပါဝင်ရဆာင်ရ ကလ်ာမှုမှာ စဉွ်ေးငယ်မ  တ ိုွေးတက် 

လာခွဲေ့ပါသည်။ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးတ င ်အမျ  ျုွေးသမီွေး က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးမှာ ခ ွဲခခာွေးဆက်ဆံမှု 

မျာွေးနှငေ့ ် ကကံျုရတ ွဲ့ခွဲေ့ကကရပါသည်။ အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေး၏ ခပညေ့သူ်ူ့ရရွေးရာက စစရပ်မျာွေးက ို  ပါဝင်ရဆာင်ရ ကသ်ညေ့်အရပေါ် 

အမျာွေးခပည်သူထာွေးရှ သညေ့်အခမင်က ို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲနငှေ့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျာွေးမှ  ပ ိုမ ိုတ ိုွေးတကရ်အာင ် ခပျုလိုပ် 

လာန ိုင်လ မေ့်မညဟ်ို ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့ ရမ ာ်လငေ့်ပါသည။် 

၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် ပါဝင်လာကကသညေ့် ၅ သ ်ွေးမ ရသာ ပထမဆံိုွေးအကက မ် မွဲရပွေးကကမညေ့ ်

လူငယ်မျာွေးသည ်ေီမ ိုကရရစအီရပေါ် စ တ်ဝင်စာွေးမှု၏ မှတ်ရကျာက်ပင်ခဖစ်ပါသည်။ လက်ရှ  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲစက်ဝ ်ွေး 

တ င ် လ င်စ တ/်လ င်ဝ ရသသလကခဏာ ခံယူရဖာ်ခပမှုက ွဲခပာွေးသူအခဖစ် တရာွေးဝင်ထိုတ်ရဖာ်ရခပာကကာွေးထာွေးသညေ့ ်

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးတစဦ်ွေးလည်ွေး မနတရလွေးတ ိုင်ွေးရေသကကီွေး ရအာင်ရခမသာဇံပမ ျုွဲ့ ယ်မှ ဝင်ရရာကယ်ှဉ်ပပ ျုင် 

ခွဲေ့သည်က ိုရတ ွဲ့ရှ ရပါသည်။ ANFREL ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေး၏ အစီရင်ခခံျကအ်ရ မွဲရံိုအမျာွေးစိုမှာ  ီွေးတပ် 

ကိုလာွေးထ ိုင ် သ ာွေးလာ၍မရန ိုင်ရကကာင်ွေးက ိုသ ရှ ရ၍ မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေးမှာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉတ် င ်

ဖယ်ကကဉခ်ခင်ွေး ခံရ ရဆွဲခဖစသ်ည်ဟိုဆ ိုရပါမည်။ 
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ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရ ေ့

 

မွဲရ ုံမ ောွေး 

၂၀၁၆ ခိုနှစ် ေီမ ိုကရရစီ ည်ွေးကျ ရရ ွေးရကာကတ်ငရ်ခမြှာကထ်ာွေးရသာ အစ ိုွေးရအာွေး အာဏာလွှွဲရခပာင်ွေးရပွေးလ ိုကသ်ညေ့် 

သမ ိုင်ွေးဝင်ခဖစ်ရပ်ရ ောက်ပ ိုင်ွေး ပထမဦွေးဆံိုွေးရသာအရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် မွဲရပွေးရ အ်တ က ် ၂၀၂၀ ခိုနှစ် 

န ိုဝင် ာလ ၈ ရကရ် ေ့တ င ်၃၈ သ ်ွေးရသာ မွဲဆနဒရှင်မျာွေးမှာ ဖ တ်ကကာွေးခခင်ွေးခခံွဲေ့ရပါသည်။ က ိုဗစ ်၁၉ ကပ်ရရာဂါ၏ 

စ  ်ရခေါ်မှုမျာွေးကကာွေးမှပင ်ရခမာက်ခမာွေးစ ာရသာ မွဲဆနဒရှင်မျာွေးသည် မွဲရံိုမျာွေးသ ိုေ့ လာရရာက်ခွဲေ့ကကရာ လာရရာက်မွဲရပွေးသူ 

ပမာဏသည ်၂၀၁၅ ခိုနှစ ်အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမ  ီွေးပါွေး ခမငေ့်မာွေးသည်ဟိုခ ေ့်မှ ်ွေးရသည်။  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပသညေ့ရ် ေ့တ င ်ANFREL က ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးသည ်မွဲရပွေးသညေ့် လိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေးက ို 

ရလေ့လာရစာငေ့်ကကညေ့်ရ  ် ခပည် ယ်နငှေ့တ် ိုင်ွေးရေသကကီွေး ၁၃ ခိုရှ  မွဲရံိုစိုစိုရပါင်ွေး ၂၂၅ ရံိုသ ိုေ့ သ ာွေးရရာက်ခွဲေ့ပါသည။် 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပသညေ့ရ် ေ့သည် ရအွေးရဆွေးတည်ပင မ်မှုနငှေ့် စည်ွေးကမ်ွေးရသဝပ်မှုရှ ပါသည်။ မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးက ို 

ပျက်ခပာွေးရစရသာ (သ ိုေ့မဟိုတ)် မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉ၏် သမာသမတ်ကျမှုက ို ထ ခ ိုက်ရစန ိုငရ်လာကရ်သာ 

မည်သညေ့ ်မသမာမှုအခဖစ်အပျက် ကကီွေးကကီွေးကျယ်ကျယ်က ိုမှ မရတ ွဲ့ရပါ။  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့တ င ် စာသင်ခ ်ွေးမျာွေးနှငေ့ ် အခမ်ွေးအ ောွေးရပါင်ွေးစံိုအတ က ် အသံိုွေးခပျုန ိုငရ်သာ ခ ်ွေးမကျယ်မျာွေးက ို 

မွဲရံိုမျာွေးအခဖစ ် အဓ က အသံိုွေးခပျုခွဲေ့ကကပါသည်။ အထူွေးသခဖငေ့ ် က ိုဗစ ် ၁၉ ကပ်ရရာဂါ ခဖစပ် ာွေးစဉ်အတ င်ွေး၌ 

ခ ်ွေးမကျယ်မျာွေးသည ် မွဲလာရပွေးသူမျာွေးစ ာအတ က ် ရ ရာကျယ်ကျယ်ဝ ်ွေးဝ ွ်ေးရပွေးန ိုင်ခခင်ွေး၊ လူအိုပ်စီမံခ ေ့်ခ ွဲမှု 

ပ ိုမ ိုရကာင်ွေးမ  ်စ ာ ခပျုလိုပ်န ိုင်ခခင်ွေးနငှေ့ ် ရလဝငရ်လထ က ် ရကာင်ွေးမ  ်ခခင်ွေးတ ိုေ့ရကကာငေ့ ် ပ ိုမ ိုသငေ့်ရတာ်မှုရှ ပါသည်။ 

အချ  ျုွဲ့ရသာ စာသင်ခ ်ွေးမျာွေးမှာမူ ရသွေးငယ်လ  ်ွေးလှသညေ့အ်တ က ် လူတစဦ်ွေးနှငေ့တ်စဦ်ွေးကကာွေး ရခခာကရ်ပခ ာရ  ် 

အတ က်ခက်ခွဲရံိုမက လ  ျုွဲ့ဝကှ်စ ာမွဲရပွေးန ိုင်ရ ်အတ က်ပင ် အခက်အခွဲရှ ပါသည။် ထ ိုေ့အခပင်လည်ွေး ANFREL 

သ ာွေးရရာက်ရလေ့လာခွဲေ့သညေ့ ် အချ  ျုွဲ့ရသာမွဲရံိုမျာွေးက ို ဗိုေဓ ာသာ သာသ  ကအရဆာကအ်အံိုမျာွေးတ င ် ထာွေးရှ သညေ့် 

အတ က ်UEC ၏ စည်ွေးမျဉ်ွေးစည်ွေးကမ်ွေးနှငေ့ ်ဆ ေ့်ကျင်လျက်ရှ ပါသည်။  

မွဲရံိုအမျာွေးစိုမှာ မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေး (PWDs) အတ က ် သ ာွေးလာလှုပ်ရှာွေးရ အ်တ က ် အဆင်မရခပသည်က ို ရတ ွဲ့ရှ ရ 

ပါသည်။ ANFREL က သ ာွေးရရာက်ရလေ့လာခွဲေ့သညေ့ ် မွဲရံိုအာွေးလံိုွေး၏ ၇၉% မှာ အဝင်ဆငရ်ခခရလျာမပါရှ ခခင်ွေး 

(သ ိုေ့မဟိုတ)် ရခမမျက်နေှာခပင်မညီညာခခင်ွေးတ ိုေ့ရကကာငေ့ ် ီွေးတပ်ကိုလာွေးထ ိုင ်အသံိုွေးခပျုသူမျာွေးအရ ခဖငေ့ ်ခပင်ပအကအူညီ 

မပါ ွဲ ဝင်ထ က်သ ာွေးလာရ မ်ခဖစန် ိုင်ရချ။ သ ိုေ့ခဖစပ်ါ၍ ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့အရ ခဖငေ့ ် UEC အာွေး ရ ောင်အ ောဂတတ် င် 

မွဲရံိုမျာွေးအာွေး ပ ိုမ ိုလက်လှမ်ွေးမီသ ာွေးလာအသံိုွေးခပျုန ိုင်ရ  ်အဆ ိုခပျုလ ိုပါသည်။  

ANFREL ၏ ရလေ့လာသူမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် မွဲပံိုွေးမျာွေးထာွေးရှ သညေ့်ရ ရာမျာွေးသည ် အမျာွေးအာွေးခဖငေ့ ် လံိုခချံုလ  ျုွဲ့ဝကှ်စ ာ 

မွဲရပွေးန ိုင်ရ  ် စီစဉ်ထာွေးရကကာင်ွေးရတ ွဲ့ရှ ရရသာ်လည်ွေး မွဲပံိုွေးမျာွေးအာွေး ခပတင်ွေးရပါက်ဖ ငေ့်ရကသ်ာွေးရ ရာမျာွေးတ င် 

ထာွေးရှ သည်က ိုလည်ွေး ရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရပါသည်။ ဤရ ရာမျ  ျုွေးတ င် ခဖတ်သ ာွေးခဖတ်လာမျာွေးအရ ခဖငေ့ ်မည်သ ိုေ့မွဲရပွေးသည်က ို 

ရငှ်ွေးလင်ွေးစ ာ ခမငရ်တ ွဲ့န ိုင်သညေ့်အရ အထာွေးရှ ပါသည။် အချ  ျုွဲ့ရသာမွဲရံိုမျာွေးမှာ လံိုလံိုရလာက်ရလာက ်ကျယ်ဝ ်ွေးခခင်ွေး 
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မရှ သညေ့်အတ က ် မွဲပံိုွေးတစ်ခိုနှငေ့်တစ်ခိုကကာွေး လံိုရလာကသ်ညေ့်အက ာအရဝွေး မထာွေးရှ န ိုင်သညေ့အ်ရလျာက ် မွဲရပွေးသူ 

မျာွေးအရ ခဖငေ့ ်တစ်ဦွေး၏က ို တစဦ်ွေးခမငရ်တ ွဲ့သ ာွေးန ိုင်ပါသည်။ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေး၊ န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနှငေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေး၏ က ိုယ်စာွေးလှယ်မျာွေးအရ ခဖငေ့် 

ရလေ့လာခ ငေ့်က ို မွဲရံိုတ ိုင်ွေး ီွေးပါွေးတ င ် ရရှ ခွဲေ့ကကပါသည်။ ရ ရာအက ေ့်အသတ်ရှ ခခင်ွေး၊ တစ်ဦွေးနှငေ့တ်စဦ်ွေး ရခခာကရ်ပ 

အက ာတ င ်ရ ရခခင်ွေးတ ိုေ့ရကကာငေ့ ်ရလေ့လာသူမျာွေးအတ က ်မွဲရံိုအတ င်ွေး သီွေးခခာွေးရ ရာရပွေးဖ ိုေ့ရာ အက ေ့်အသတခ်ဖငေ့်သာ 

ခပျုလိုပ်န ိုင်ခွဲေ့သညေ့တ် ိုင ် အချ  ျုွဲ့ရသာမွဲရံိုမျာွေး၌မူ အခပင် က်မှ ရလေ့လာမှုခပျုန ိုင်ရ  ် သီွေးသ ေ့်ရ ရာ သတ်မှတ် 

ရပွေးထာွေးသည်က ို ရတ ွဲ့ရှ ရပါသည်။ ခခ င်ွေးချကအ်ရ ခဖငေ့ဆ် ိုရပါမူ ANFREL ရလေ့လာသူမျာွေးက သက်ဆ ိုင်ရာ 

မွဲရံိုတာဝ ခ်ံအာွေး အရထာက်အထာွေးမျာွေးခပသသညေ့်တ ိုင ် အရကကာင်ွေးခပချက ် မယမ်ယ်ရရမရှ  ွဲ မွဲရံိုအတ င်ွေး 

အဝင်မခံသညေ့ ် ခဖစရ်ပ်အချ  ျုွဲ့လည်ွေးရှ ခွဲေ့ပါသည်။ ဤကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ အဆငမ်ရခပမှုမျာွေးက ို ရခဖရှင်ွေးသညေ့အ်ရ ခဖငေ့် 

မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးအာွေးသင်တ ်ွေးရပွေးရာ၌ ထညေ့်သ င်ွေးအသ ပညာရပွေးခခင်ွေးခဖငေ့ ် တရာွေးဝငခ် ငေ့်ခပျုမ  ေ့်ရ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ရလေ့လာသူမျာွေးအာွေး အတာွေးအဆွီေးမရှ  ဝင်ရရာကရ်လေ့လာခ ငေ့်ခပျုရပွေးဖ ိုေ့ရာ UEC အာွေး ရတာင်ွေးဆ ိုလ ိုပါသည်။  

 

စစ်က ိုင်ွေးတ ိုင်ွေးရေသကကီွေးအတ င်ွေးရှ  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့မွဲရပွေးပံို 
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မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉ ်

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့တ င ် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအရ ခဖငေ့ ်  ံ က ် ၆  ောရီမှ ညရ  ၄  ောရီအတ င်ွေး လာရရာက်မွဲရပွေးန ိုင်သည။် 

ANFREL ရစာငေ့က်ကညေ့ရ်လေ့လာခွဲေ့သညေ့ ် မွဲရံိုအမျာွေးစိုမှာ အချ   ်မီဖ ငေ့်လှစ်န ိုင်သည်က ိုရတ ွဲ့ရပပီွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုငရ်ာ 

ပစစည်ွေးပစစယမျာွေး အရရာက်ရ ောက်ကျ၍ အတ င်ယ်ကက ေ့က်ကာသ ာွေးသညေ့ ် မွဲရံိုအချ  ျုွဲ့ပင ်  ံ က ် ၆ွေး၁၀ 

ရ ောက်ဆံိုွေးထာွေး၍ ဖ ငေ့်လှစ်န ိုင်ကကသည။် လ ိုအပ်ရသာ မွဲရံိုသံိုွေးပစစည်ွေးမျာွေးမှာ အချ   ်မီရရာကရ်ှ ပပီွေး သက်ဆ ိုင်ရာ 

ရ ရာမျာွေးတ င ် မှ ်မှ ်က ်က ် ရ ရာချထာွေးသည်က ိုလညွ်ေး ရတ ွဲ့ရှ ရပါသည်။ မွဲပံိုွေးအလ တ်မျာွေးက ို အမျာွေးခမင်သာ 

ရအာင်ခပသခခင်ွေးနှငေ့ ် ယင်ွေးရ ောက ် လံိုခချံုရရွေးကက ျုွေးနှငေ့်ချ  တ်ပ တခ်ခင်ွေးမျာွေးက ိုလည်ွေး ညွှ ်ကကာွေးချက်မျာွေးနငှေ့်အည ီ

ရဆာင်ရ ကက်ကပါသည်။  

သ ာွေးရရာက်ရလေ့လာခွဲေ့သညေ့ ် မွဲရံိုအမျာွေးစို၏အခပင် က်တ င် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးနငှေ့်သငေ့ရ်တာ်မညေ့ ် ညွှ ်ကကာွေးချက်မျာွေး၊ 

သတင်ွေးအချက်အလက်မျာွေးပါ ပ ိုစတာမျာွေးက ို ခပသထာွေးသည်က ိုရတ ွဲ့ရပါသည်။ က ိုဗစ် ၁၉ ခဖစပ် ာွေးစဉ်အတ င်ွေး 

ရ ွေးအနတရာယက်င်ွေးရှင်ွေးစ ာ မွဲရပွေးန ိုငရ်ရွေးအတ က ် ညွှ ်ကကာွေးချက်မျာွေး၊ ညီည တရ်သာ ေီမ ိုကရက်တစ်ပါတ ီ (UDP) 

ဖျက်သ မ်ွေးပပွီေးရကကာင်ွေး အသ ရပွေးချက်၊ သက်ဆ ိုင်ရာမွဲရံိုတ င ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးပပွီေးသူမျာွေး၏ အမညစ်ာရင်ွေးပါရှ သညေ့ ် ပံိုစံ 

၁၃ အစရှ သညေ့ ်စာရ က်စာတမ်ွေးအချ  ျုွဲ့က ိုမူ အချ  ျုွဲ့ရသာမွဲရံိုမျာွေး၌ မရတ ွဲ့ရရပ။ မွဲရံိုခပင်ပ၌ မွဲစာရင်ွေး လံိုွေးဝကပ်မထာွေး 

သညေ့ ် ခဖစရ်ပ်နှစခ်ိုက ိုလည်ွေး ANFREL က ရတ ွဲ့ရှ ရပါသည်။ ထ ိုေ့အခပင ် မွဲစာရင်ွေးကပ်ထာွေးသညေ့်ရ ရာမျာွေး၏ 

ထက်ဝက်ခ ေ့်တ င်လည်ွေး ကက ျုတင်မွဲရပွေးသူမျာွေး၏ အမညမ်ျာွေးက ို ရဖာခ်ပမထာွေးသည်က ို ရတ ွဲ့ရပါသည။် ဤသည်မှာ 

အရရွေးကကီွေးရသာ ကက ျုတငက်ာက ယရ်ရွေးလိုပ်င ်ွေးစဉခ်ဖစပ်ပီွေး အမှုမွဲေ့အမှတ်မွဲေ့မထာွေးသငေ့်ပါ။ သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး 

မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးအသံိုွေးခပျုသညေ့ ်မွဲစာရင်ွေးစာရ ကရ်ပေါ်၌မူ ကက ျုတင်မွဲရပွေးပပွီေးသူမျာွေး၏ အမညမ်ျာွေးရအာကတ် င ်မျဉ်ွေးသာွေး 

ထာွေးသည်က ို ရတ ွဲ့ရှ ရပါသည။်  

အခခာွေးရသာ တက်သိုတရ် ိုက်ရဆာင်ရ ကသ်ညေ့်က စစတစခ်ိုမှာ တစ်ကက မ်ထက်ပ ို၍မွဲရပွေးခခင်ွေး မခဖစပ် ာွေးရစရ  ်

မွဲဆနဒရှင်မျာွေး မွဲရံိုတ င်ွေးသ ိုေ့ဝင်လာသညေ့အ်ခါ လက်တ င ် မင်စ  ်ွေးခခင်ွေးရှ မရှ က ို စစ်ရဆွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးခဖစ်သည်။ 

သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး မွဲဆနဒရှင်မျာွေးမွဲရပွေးပပွီေးသညေ့်အခါ၌ လက်တ င်မင်တ ိုေ့ရ  ် မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးက အပမွဲတရစ ဂရိုစ ိုက်၍ 

ရဆာင်ရ ကက်ကပါသည်။  

မွဲရံိုလိုပ်င ်ွေးစဉ၏် အခခာွေးကျ ်ရှ ရသာအစ တ်အပ ိုင်ွေးမျာွေး၏သမာသမတ်ရှ မှု၊ မွဲရပွေးရာ၌ လ  ျုွဲ့ဝကှ်သ ိုသ ပ်စ ာ 

ရဆာင်ရ ကန် ိုင်မှုတ ိုေ့နငှေ့ ် စပ်လျဉ်ွေး၍ရခပာရပါမူ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့တ င ် မွဲရံိုမျာွေး၌ တညတီည တတ်ည်ွေး ရဆာင်ရ က် 

န ိုင်သည်က ိုရတ ွဲ့ရသညေ့်အတ က ်မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးအာွေး ရကာင်ွေးမ  ်စ ာ သင်တ ်ွေးရပွေးထာွေးပပီွေး အမျာွေးစိုမှာ ၂၀၁၅ ခိုနှစ် 

အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ အရတ ွဲ့အကကံျုက ို အ  မေ့်ဆံိုွေးအရ ခဖငေ့ ် ရရှ ထာွေးရကကာင်ွေး သ သာထင်ရှာွေးပါသည်။ 

မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေးအာွေး ရအာင်ခမင်စ ာ ရဆာင်ရ က်န ိုင်ခွဲေ့ကကသညေ့ ် ငါွေးသ  ်ွေးဝ ွ်ေးကျင်မ ရသာ မွဲရံိုဝ ထ်မ်ွေး 

မျာွေးက ို ANFREL က ချွီေးကျ ွေးဂိုဏ်ခပျုရကကာင်ွေး ရခပာကကာွေးလ ိုပါသည်။  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့တ င ် ANFREL အရ ခဖငေ့ ် သ သာထင်ရှာွေးသညေ့ ် စည်ွေးကမ်ွေးချ  ျုွေးရဖာက်မှုမျ  ျုွေးက ို မရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရ 

ရသာ်လည်ွေး မွဲလက်မှတ်ထိုတ်မရပွေး၍ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးရရွေးရာဝ ်ကကွီေးမျာွေးက ို မွဲရပွေးခ ငေ့်မရရှ လ ိုကသ်ညေ့ ်တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေး 
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မွဲဆနဒရှင်မျာွေးရှ ခွဲေ့ပါသည်1။ ရခ ိုင်ခပည ်ယတ် င ်မွဲမသမာမှုတစ်ခို ရှ သည်က ိုလည်ွေး ကကာွေးသ ရပါသည်2။ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ဆ ိုင်ရာတာဝ ရ်ှ သူမျာွေးအရ ခဖငေ့် ယင်ွေးသ ိုေ့ရသာခဖစ်ရပ်မျာွေးက ို စံိုစမ်ွေးစစ်ရဆွေးပပွီေး သငေ့်ရတာ်သလ ို ရခဖရှင်ွေးရပွေးသငေ့် 

ပါသည်။  

 

က ိုဗစ ်၁၉ လမ်ွေးညွှ ်ချက်မျာွေးနှငေ့်အည ီလ ိုက ်ောရ ာင်  ကမ်ှု 

၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ်က ိုဗစ ်၁၉ ကပ်ရရာဂါရကကာငေ့ရ်ပေါ်ထ က်လာသညေ့် ကက ျုတင်ကာက ယရ်ရွေး 

ကျ ်ွေးမာရရွေးစည်ွေးကမ်ွေးချက်မျာွေးက ို လ ိုက ်ောရဆာင်ရ ကခ်ွဲေ့ကကရပါသည်။ ရ ွေးအနတရာယက်င်ွေးရှင်ွေးရသာ မွဲရပွေးသညေ့် 

လိုပ်င ်ွေးစဉခ်ဖစရ်စရ  ်ကျ ်ွေးမာရရွေးနငှေ့်အာွေးကစာွေး ဝ က်ကီွေးဌာ  (MOHS) က က ိုဗစ ်၁၉ စံလိုပ်င ်ွေးလမ်ွေးညွှ ်မျာွေးနှငေ့ ်

ညွှ ်ကကာွေးချက်မျာွေးက ို ထိုတ်ခပ ်ရပွေးခွဲေ့ပါသည်။  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပသညေ့ရ် ေ့တ င ် မွဲလာရပွေးသူမျာွေးအာွေး မွဲရံိုတစရ်ံိုချင်ွေးစီ၏ဝင်ရပါက်ဝ၌ ထ ရတ ွဲ့မှုမရှ ရသာ 

အပခူျ   ်တ ိုင်ွေးက ရ ယာခဖငေ့ ်အပခူျ   ်တ ိုင်ွေးပါသည။် အကယ၍် က ိုယ်အပခူျ    ်၃၈°C ထကရ်ကျာ်လ  ်ရ ပါက အဆ ိုပါ 

မွဲဆနဒရှင်အာွေး အရ ပ်ရသညေ့်ရ ရာတ င ်၁၅ မ  စ်ခ ေ့် အ ောွေးယူရစပပွီေး အပခူျ   ်ထပ်တ ိုင်ွေးပါသည်။ အကယ်၍ ေိုတ ယ 

အကက မ် တ ိုင်ွေးတာရာ၌လည်ွေး က ိုယ်အပခူျ    ်ခမငေ့်မာွေးရ သည်က ိုရတ ွဲ့ရှ ရပါက အဆ ိုပါမွဲဆနဒရှင်အာွေး ရ ိုွေးရ ိုွေးမွဲရပွေးသညေ့် 

လိုပ်င ်ွေးစဉတ် င်မပါဝင်ရစရတာေ့ ွဲ သီွေးခခာွေးအခ ်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် သီွေးသ ေ့်ရ ရာတစ်ခိုတ င ် မွဲရပွေးန ိုင်ရစရ ် 

အစီအစဉမ်ျာွေး ခပျုလိုပ်ရပွေးပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-minorities-claim-cannot-vote-ethnic-affairs-ministerial-

races.html  
2 https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/td_ayx.html  

ရ ်ကို ်ပမ ျုွဲ့ရှ  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့ခမငက် င်ွေး။ မွဲဆနဒရှငမ်ျာွေး မွဲရံိုအတ င်ွေးသ ိုေ့မဝင်မ ီ
က ိုယ်အပူချ   ်တ ိုငွ်ေးတာခခငွ်ေး ခံရ ကကရစဉ။် 

https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-minorities-claim-cannot-vote-ethnic-affairs-ministerial-races.html
https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-minorities-claim-cannot-vote-ethnic-affairs-ministerial-races.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/td_ayx.html
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သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ANFREL သ ာွေးရရာကရ်လေ့လာခွဲေ့သညေ့်မွဲရံိုမျာွေးတ င ် ညွှ ်ကကာွေးချက်ပါအတ ိုင်ွေး က ိုယအ်ပခူျ   ် 

တ ိုင်ွေးတာသည်ေ့က စစက ို အပမွဲတရစ ရဆာင်ရ ကခ်ခင်ွေးမခပျုသည်က ိုရတ ွဲ့ရသည်။ အပခူျ   ်တ ိုင်ွေးက ရ ယာ က ိုငရ်ဆာင်ပပီွေး 

အပခူျ   ်စစရ်ဆွေးရ သညေ့ ် ဝ ထ်မ်ွေးမျာွေးစ ာမှာလည်ွေး အကယ်၍ တစ်စံိုတစ်ဦွေး က ိုယ်အပခူျ   ်ခမငေ့်မာွေးရ သညက် ို 

ရတ ွဲ့ရှ ရပါက မည်သ ိုေ့ဆက်လက်ရဆာင်ရ ကရ်မည်က ို မသ ရှ ကကရပ။ အချ  ျုွဲ့ရသာ မွဲရံိုဝ ထ်မ်ွေးမျာွေး က ANFREL သ ိုေ့ 

ရခပာကကာွေးချကအ်ရ အကယ၍် မွဲဆနဒရှင်တစဦ်ွေးဦွေးတ င ်က ိုယ်အပခူျ   ်ခမငေ့်မာွေးရ ပါက ၎င်ွေးအာွေး က ိုယတ် ိုငက် ိုယက်ျ 

မွဲရပွေးခ ငေ့်ခပျုမညမ်ဟိုတ ်ွဲ မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးက ၎င်ွေးက ိုယ်စာွေး မွဲလက်မှတ်က ိုတံဆ ပ်တံိုွေးထိုရပွေးမည် ခဖစသ်ညေ့်အတ က ်

ဤသည်မှာ ၎င်ွေးမွဲဆနဒရှင၏် လျ ျုွဲ့ဝကစ် ာမွဲရပွေးန ိုင်မှုက ို ချ  ျုွေးရဖာက်ရာကျရပသည်။ ရ က်ို ်တ ိုင်ွေးရေသကကီွေး 

တ ိုကက်ကီွေးပမ ျုွဲ့ ယတ် င ် ရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရသည်ေ့ခဖစ်ရပ်တစ်ခိုတ င ် အပခူျ   ်ခမငေ့်မာွေးရ ရသာ မွဲဆနဒရှင်တစဦ်ွေးအာွေး မွဲရံို 

ဝ ထ်မ်ွေးမှ ရရရအွေးဗူွေးခဖငေ့ ်  ဖူွေးတ င်ကပ်ရပွေးထာွေးပပွီေး ေိုတ ယအကက မ် က ိုယ်အပခူျ   တ် ိုင်ွေးတာရာတ င ် ၃၂.၅°C သ ိုေ့ 

ကျသ ာွေးချ   တ် င ်မွဲရံိုသ ိုေ့ ခပ ဝ်င်ခ ငေ့်ခပျုသည်က ိုရတ ွဲ့ရသည။် ဤခဖစရ်ပ်မျ  ျုွေးက ို မွဲရံိုတ ိုင်ွေးတ င် ရတ ွဲ့ရရလေ့မရှ သညေ့တ် ိုင် 

ဤသည်မှာ ရ ွေးအနတရာယရ်လ ာေ့ချရရွေးရဆာင်ရ က်ချက်မျာွေး လံိုရလာက်မှုမရှ သည်က ို ခပသလျက်ရှ ပါသည်။  

မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေး၊ မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၊ ပါတီက ိုယ်စာွေးလှယ်မျာွေးနှငေ့ ်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးအပါအဝင ်မွဲရံိုရှ လူတ ိုင်ွေး 

အပမွဲတရစ မျက်နှောနှငေ့်နေှာရခါင်ွေးစည်ွေး(Mask) တပ်ဆင်ထာွေးရ လ် ိုအပ်ပါသည်။ လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးအရ မွဲဆနဒရှင် 

တ င ် မျက်နှောနှငေ့်နေှာရခါင်ွေးစည်ွေး(Mask) မပါရှ ပါက မွဲရံိုမထှိုတ်ရပွေးရ ခ်ဖစသ်ည်။ တခါတရ ံ မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးသည် 

Maks တပ်ဆင်ထာွေးသူမျာွေးပါမကျ ် လူတ ိုင်ွေးရစေ့က ို Mask နှငေ့် ပလတ်စတစ်မျက်နေှာအကာမျာွေးအာွေး 

လ ိုကလံ်ရဝငှသည်ေ့ အတ င်ယ်လ  ်ကွဲရသာရဆာင်ရ ကမ်ှုမျာွေး ခပျုလိုပ်သည်က ိုလည်ွေးရတ ွဲ့ရပါသည။် သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး 

အချ  ျုွဲ့ရသာမွဲရံိုမျာွေးမှ မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးမှာမူ တာဝ ထ်မ်ွေးရဆာငရ် စဉအ်တ င်ွေး Mask မဝတ်ဆင်ထာွေးခခင်ွေး 

(သ ိုေ့မဟိုတ)် စ စတ်ကျ မှ ်က စ် ာဝတ်ဆင်မှုမရှ ခခင်ွေးတ ိုေ့ရကကာငေ့ ် Mask ဝတ်ဆငရ်ရွေး စည်ွေးကမ်ွေးလ ိုက ်ောရ ် 

ပျက်က က်သညက် ိုလည်ွေး ရတ ွဲ့ရပါသည။် 

ANFREL က သ ာွေးရရာကရ်လေ့လာခွဲေ့သညေ့ ် မွဲရံိုအမျာွေးစိုတ င ် MOHS လမ်ွေးညွှ ်ချကပ်ါအတ ိုင်ွေး တစ်ဦွေးနငှေ့တ်စ်ဦွေး 

ခပ်ခ ာခ ာခဖစ်ရ  ်ရခမခပငရ်ပေါ်၌ ရခခာကရ်ပအက ာစ ီအမတှအ်သာွေးမျာွေး ခပျုလိုပ်ထာွေးရသာလ်ည်ွေး social distancing 

က ို အမ ှတ်ကယ ် လ ိုက ်ောကျငေ့်သံိုွေးရအာငရ်ဆာင်ရ ကခ်ခင်ွေး၊ လ ိုက ်ောကကခခင်ွေးတ ိုေ့တ င်မ ူ အာွေး ည်ွေးသည်က ို 

ရတ ွဲ့ရသည။် ရခမာက်ခမာွေးစ ာရသာ မွဲရံိုမျာွေးတ င ်ရခမခပင်ရပေါ်ရှ အမှတ်အသာွေးမျာွေးသည ်မွဲရပွေးရ  ်ရစာငေ့်ဆ ိုင်ွေးရ သညေ့် 

ရညှ်လျာွေးလှရသာ လူတ ်ွေးကကီွေးမျာွေးအတ က ် လံိုရလာကမ်ှုမရှ  ွဲ ရ ောက်မှဝငတ် ်ွေးစသူီမျာွေးသည ် လံိုရလာက်သညေ့် 

အက ာအရဝွေးခခာွေး၍ တ ်ွေးစီခခင်ွေးမရှ ကကရပ။ အချ  ျုွဲ့ရသာမွဲရံိုမျာွေး၌  ံ ကပ် ိုင်ွေး မွဲလာရပွေးသူပမာဏ မျာွေးခပာွေး 

လ  ်ွေးလှသညေ့်အတ က ် social distancing ခပျုလိုပ်ရ  ် ခက်ခွဲလ  ်ွေးရံိုသာမက မခဖစန် ိုင်ဟိုဆ ိုရရပမည်။ ဥပမာ 

ရ က်ို ်တ ိုင်ွေးရေသကကီွေး၊ မဂဂလာေံိုပမ ျုွဲ့ ယ်ရှ  ရကျာင်ွေးဝင်ွေးတစ်ခိုတည်ွေးတ င်ရှ  မွဲရံိုရလွေးရံိုတ င ် လူရပါင်ွေး ၇,၀၀၀ 

 ီွေးပါွေးခ ေ့ ်တ ်ွေးစရီစာငေ့်ဆ ိုင်ွေးရပပီွေး လူအမျာွေး အဆမတ  ်စိုခပံျုရ သညေ့အ်ခါမျ  ျုွေးတ င်ခဖစ်ပါသည်။ 

MOHS လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးအရ လက်သ ေ့်ရဆွေးရည်မျာွေးက ို မွဲရံိုမျာွေးအတ င်ွေး လ ယလ်ငေ့်တက ူ အသံိုွေးခပျုန ိုင်သညေ့ ်

ရ ရာမျာွေးတ င ် ထာွေးရှ ရပွေးရမည်ခဖစပ်ပွီေး လူအမျာွေးစိုခပံျုမှုမခဖစ်ပ ာွေးရစရ  ် တံခါွေးမျာွေးက ို အဝင်နှငေ့်အထ က ် သီွေးခခာွေးစ ီ

စီစဉ်ထာွေးရှ ရပွေးရမည်ခဖစ်သည်။ အဆ ိုပါလမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးက ိုမူ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့ ANFREL က သ ာွေးရရာကရ်လေ့လာ 

ခွဲေ့သညေ့ ်မွဲရံိုမျာွေးအာွေးလံိုွေး ီွေးပါွေးတ င ်လ ိုက ်ောရဆာင်ရ ကထ်ာွေးသည်က ို ရတ ွဲ့ရှ ရပါသည။် 



12 
 

မွဲရ တ က်ခခင်ွေးနငှေ့ ် လဒ်မျာွေးစာ င်ွေးသ င်ွေးခခင်ွေး 

မွဲရံိုမျာွေးက ို ညရ  ၄  ောရီတ င ် ပ တ်သ မ်ွေးရ ခ်ဖစရ်သာ်လည်ွေး အချ  ျုွဲ့ရသာရ ရာမျာွေး၌ မွဲရပွေးမညေ့်သူမျာွေးစ ာ 

ရစာငေ့်ဆ ိုင်ွေးလျက်ရှ ရ ခခင်ွေးရကကာငေ့ ် ၎င်ွေးတ ိုေ့မွဲရပွေးန ိုင်ရ  ် တစ် ောရ ီ (သ ိုေ့မဟိုတ)် တစ် ောရရီကျာ်ခ ေ့ ် ရ ောက်ကျပပီွေးမှ 

ပ တ်သ မ်ွေးရပါသည်။ မွဲရံိုပ တ်သ မ်ွေးပံိုမှာ အစီအစဉတ်ကျရှ ပပီွေး မွဲရပွေးသညေ့်ရံိုမျာွေးမှ မွဲရရတ က်သညေ့ရ်ံိုမျာွေးအခဖစ် 

ရိုတ်ချဉ်ွေး ရခပာင်ွေးလွဲသ ာွေးပါသည်။ ANFREL က ရလေ့လာသူမျာွေး သ ာွေးရရာက်ခွဲေ့သညေ့် မွဲရံို ၂၂ ရ ရာတ င် 

မွဲလက်မှတ်မျာွေးရရတ က်ပံိုမှာ ရနှွေးရက ွေးပပွီေး တစ်ခါတစ်ရံ စ စ်တကျမရှ တတ်ရသာလ်ည်ွေး ရယ ိုယျအာွေးခဖငေ့ ်

အလ  ်တရာယံိုကကည်စ တ်ချရသညေ့် လိုပ်က ိုငရ်ဆာင်ရ ကမ်ှုမျ  ျုွေးက ို ရတ ွဲ့ခမင်ခွဲေ့ရပါသည်။  

မွဲလက်မှတ်မျာွေးက ို စာအ တအ်တ င်ွေးမှထိုတ်၍ သက်ဆ ိုငရ်ာလွှတရ်တာ်အလ ိုက ် ထညေ့်သ င်ွေးရရသာ ကက ျုတင်မွဲမျာွေး 

မျာွေးခပာွေးလ  ်ွေးပါက လိုပ်င ်ွေးစဉရ်နှွေးရက ွေးမှုက ို မကကာခဏ ကကံျုရတ ွဲ့ရတတ်ပါသည်။ မွဲရရတ က်မှုစတင်ပပီွေး 

ငါါါွေး ောရီခ ေ့ ် ကကာသည်အထ  အချ  ျုွဲ့ရသာမွဲရံိုမျာွေးတ င ် ကက ျုတင်မွဲမျာွေးက ို ရရတ ကရ် ရဆွဲခဖစ်ပပီွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့ 

မွဲရပွေးထာွေးသညေ့ ် မွဲလက်မှတ်မျာွေးက ို က ိုငတ် ယ်ခခင်ွေးမခပျုန ိုငရ်သွေးရချ။ ထ ိုေ့ရကကာငေ့်ပင ် မျာွေးစ ာရသာ 

မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးသည ်ရ ောကတ်စရ် ေ့  ံ ကအ်ရစာပ ိုင်ွေးအထ  မွဲရရတ ကရ် ရဆွဲခဖစ်ပပီွေး ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ ဇ ွဲထက်သ ်မှုနှငေ့် 

အလိုပ်တာဝ  ်ရကျပ  ်မှုတ ိုေ့က ို ခပသန ိုင်ခွဲေ့ကကပါသည။် 

မွဲရရတ က်စဉ်အတ င်ွေး ကကီွေးကကီွေးမာွေးမာွေး အမာှွေးအယ င်ွေးရှ သည်ဟူ၍ ANFREL ၏ရလေ့လာသူမျာွေးက အစီရင်ခခံခင်ွေး 

မရှ ခွဲေ့ပါ။ မွဲလက်မှတ်မျာွေးက ို ဂရိုတစ ိုက ် ရရတ က်မှုခပျုခွဲေ့ကကပပီွေး မွဲလက်မှတ်မျာွေးစစရ်ဆွေးသညေ့် UEC ဝ ်ထမ်ွေးမျာွေး 

 က်မှ အမာှွေးအ ည်ွေးငယ်ခပျုလိုပ်မ ပါကလည်ွေး ရ ရာတ င်ရှ ရ သညေ့ ် ပါတီက ိုယစ်ာွေးလှယ်မျာွေးမှ ချက်ချင်ွေး 

အမ ှ်ခပင်ဆငရ်ပွေးတတ်ကကပါသည်။ ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးက စစရပ်မျာွေးနှငေ့်စပ်လျဉ်ွေး၍ UEC ၏ ရအာကတ် ို ာ ၃၀ 

ရကရ် ေ့ ထိုတ်ခပ ်ချကပ်ါ အမာှွေးခပင်ဆင်ခခင်ွေးဆ ိုင်ရာ လိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေးက ိုလည်ွေး ရကာင်ွေးမ  ်စ ာ အရကာင်အထည ်

ရဖာ်မှုရှ ခွဲေ့ပပီွေး မည်သညေ့်မွဲလက်မှတ်က ိုမှ မတရာွေးသက်သက် ပယ်မွဲအခဖစ် သတ်မှတ်ခခင်ွေးမျ  ျုွေး မရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရပါ။  

ပယ်မွဲအခဖစ် သတ်မှတ်ခရံသညေ့်ခဖစ်ရပ်မျာွေးမှာ ပျမ်ွေးမ အာွေးခဖငေ့ ်  ည်ွေးပါွေးပပွီေး ယင်ွေးတ ိုေ့က ိုလည်ွေး မွဲဆနဒရှင်အသ  

ပညာရပွေး လိုပ်င ်ွေးမျာွေးပ ိုမ ိုခပျုလိုပ်ခခင်ွေးခဖငေ့ ် ယခိုထက်ပ ို၍ ရလ ာေ့ချန ိုင်စရာရှ ပါသည်။ ANFREL ရလေ့လာခွဲေ့သညေ့ ်

မွဲရံိုမျာွေးတ င ် ပယ်မွဲခဖစ်ပ ာွေးရသညေ့် အဓ ကအရကကာင်ွေးရငွ်ေးမျာွေးမှာ မွဲလက်မှတ်တ င ် တံဆ ပ်တံိုွေးမထိုထာွေးခခင်ွေး၊ 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးနှစ်ဦွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် နှစ်ဦွေးထကပ် ို၍ မွဲရပွေးခခင်ွေးတ ိုေ့ရကကာငေ့်ခဖစ်ပါသည်။ မွဲရံိုအမျာွေးစို၌ 

ဖျက်သ မ်ွေးပပွီေးခဖစရ်သာ ညီည တ်ရသာေီမ ိုကရက်တစ်ပါတ ီ (UDP) သ ိုေ့ရပွေးသညေ့ ်မွဲလက်မှတ်တစ်ခိုစီပါရှ တတ်သည်။ 

ဤသည်က ို ကကညေ့်ခခင်ွေးခဖငေ့ ်မွဲရံိုမျာွေးတ င ်ကပ်ထာွေးသညေ့ ်ရကကညာချက်မျာွေးသည ်မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအာွေး အသ ရပွေးရာ၌ 

လံိုရလာက်မှုမရှ သည်က ိုရတ ွဲ့ရပပီွေး UEC အရ ခဖငေ့ ် မွဲဆနဒရှင်မျာွေး မွဲရပွေးခ ငေ့်မဆံိုွေးရံှုွေးကကရစရ ် သတင်ွေးခပ ်ကကာွေးရရွေး 

က စစရပ်မျာွေးတ င ်ပ ိုမ ို၍ အာွေးစ ိုက်ကက ျုွေးပမ်ွေးခွဲေ့သငေ့်ပါသည်။  

လိုပ်င ်ွေးပ ိုင်ွေးဆ ိုင်ရာ ပံိုမှ ်မဟိုတ်သညေ့ ် ခဖစရ်ပ်အချ  ျုွဲ့က ိုလည်ွေး ကကာွေးသ ခွဲေ့ရပါသည်။ သာဓကအာွေးခဖငေ့ ် မျာွေးစ ာရသာ 

မွဲရံိုမျာွေးတ င ်ရလေ်မျာွေး (ပံိုစံ ၁၆ နှငေ့ ်၁၆-က) က ို မွဲရံိုခပငပ်၌ လိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးအတ ိုင်ွေး ကပ်ထာွေးခခင်ွေးမရှ သည်က ို 

ရတ ွဲ့ရပါသည်။ မရက ွေးတ ိုင်ွေးရေသကကီွေး ရတာငတ် င်ွေးကကွီေးပမ ျုွဲ့ ယ်ရှ  မွဲရံိုတစ်ရံိုတ င ် ကက ျုတင်မွဲပံိုွေးအတ င်ွေးရှ  မွဲအရရ 

အတ က်သည ် ပါရှ သငေ့်သညထ်က် ပ ို၍ပါရှ ရ သညေ့်အတ က် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတာဝ ရ်ှ သူမျာွေး က်မှ ရစာငေ့်ကကညေ့် 

စစ်ရဆွေးမှုက ို ထင်ဟပရ်ဖာ်ခပလျက်ရှ ပါသည်။ သ ိုေ့ရသာလ်ည်ွေး မွဲရရတ က်သညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉ်သည ် ANFREL ၏ 
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န ိုင်ငတံကာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရရွေးမစ်ရှငအ်ဖ ွဲွဲ့ သ ာွေးရရာက်ရလေ့လာခွဲေ့သညေ့ရ် ရာမျာွေးရှ  မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၏ 

စ တ်ဆနဒက ို ထင်ဟပ်မှုရှ သည်ခဖစ်၍ ယင်ွေးလိုပ်င ်ွေးစဉ၏် သမာသမတ်ရှ မှုအရပေါ် ANFREL အရ ခဖငေ့ ် တစံိုတရာ 

စ ိုွေးရ မ်ပူပင်ရကကာင်ွေး ထိုတ်ရဖာရ်ခပာကကာွေးရ ်မရှ ပါ။  

မွဲရရတ က်မှုခပျုလိုပ်ပပီွေးသည်နငှေ့် မွဲရလေ်မျာွေးစာရင်ွေးထညေ့သ် င်ွေးရ ် ယင်ွေးမွဲလက်မှတ်မျာွေးက ို သက်ဆ ိုင်ရာ ပမ ျုွဲ့ ယ် 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရံိုွေးသ ိုေ့ သ ာွေးရရာက်ပ ိုေ့ရဆာင်ရသည်။ မွဲရလေ်ထညေ့သ် င်ွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉမှ်ာ လျင်ခမ ် 

သ က်လက်မှုရှ သညေ့်အတ က ်UEC အရ ခဖင်ေ့ န ိုဝင် ာလ ၉ ရကရ် ေ့တ င ်မွဲဆနဒ ယအ်ရတာ်မျာွေးမျာွေး၏ ရလေ်မျာွေးက ို 

အတည်ခပျုန ိုငပ်ပခီဖစသ်ည။်  

တ သဂာရတီ ိုင်ွေးရေသကကီွေး၊ ပမ တ်ပမ ျုွဲ့ ယတ် ငခ်ဖစပ် ာွေးခွဲေ့သညေ့် ခဖစရ်ပ်တစ်ခိုနငှေ့်စပလ်ျဉွ်ေး၍ ANFREL အရ ခဖငေ့် 

စ တ်ပူပင်မ ရကကာင်ွေး ရခပာကကာွေးလ ိုပါသည်။ ယင်ွေးအရပ်ရေသတ င ် ရရာက်ရှ ရ သညေ့ ် ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့၏ရလေ့လာသူအာွေး 

ရရ ရကာက်ပ ွဲတာဝ ရ်ှ သူမျာွေးကရခပာကကာွေးချက်အရ ပမ ျုွဲ့ ယ်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ရကာ်မရှငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲသ ိုေ့ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့ 

ညရ  ၄  ောရ ီအချ   ်မီ မရရာက်ရှ ခွဲေ့သညေ့ ်န ိုင်ငံခခာွေးမှရရာက်ရှ လာသညေ့ ်မွဲဆနဒ ယခ်ပငပ်ကက ျုတင်မွဲ ၃၀၀ ခ ေ့်အခပင ်

ခမ မ်ာန ိုငင်ံအတ င်ွေးမှလာသညေ့် မွဲလက်မှတ ် ၁၂၀ အ က် အရရအတ ကအ်တ အကျမသ ရရသာ ပမာဏတ ိုေ့က ို 

ပယ်မွဲအခဖစ်သတ်မှတ်မည်ဟို သ ရှ ရပါသည်။ အဆ ိုပါ မွဲလက်မှတ်မျာွေးက ို ဥပရေရကကာင်ွေးအရ ခ ငေ့်ခပျုန ိုင်စရာ 

မရှ ရသာ်လည်ွေး သယယ်ူပ ိုေ့ရဆာငရ်ရွေးကက ေ့်ကကာမှုရကကာငေ့် ရာချရီသာမွဲဆနဒရှင်မျာွေးမှာ မွဲရပွေးခ ငေ့်ဆံိုွေးရံှုွေးခွဲေ့ရသည်။  

ဤအစီရင်ခစံာရရွေးသာွေးရ သညေ့် အချ   ်အရတာအတ င်ွေး၌ပင် ချင်ွေးခပည် ယ်၊ တ  ်ွေးဇံပမ ျုွဲ့ ယ်၌ မွဲလက်မှတ် 

အရရအတ က်သည ်မွဲရပွေးသူအရရအတ က်ထက ်၄,၆၀၀ ပ ိုရ ရကကာင်ွေး ရတ ွဲ့ရှ ရပါသည်3။ 

  

                                                           
3 https://7day.news/detail?id=204846  

https://7day.news/detail?id=204846
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ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခငွ်ေး 

 
ဥပရဒခပဌာ ်ွေးချက်မျာွေး 

ခမ မ်ာန ိုငင်ံတ င ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့၌ မွဲသ ာွေးမရပွေးန ိုငသူ်မျာွေးအရ ခဖငေ့ ် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏မွဲဆနဒ ယ်မျာွေး၌ ကက ျုတင် 

မွဲရပွေးန ိုင်ရ ခ် ငေ့်ခပျုထာွေးသည။် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဥပရေ ပိုေ်မ (၄၅) အရ ကက ျုတင်မွဲအမျ  ျုွေးအစာွေးနစှ်မျ  ျုွေးရှ ပါသည်။ 

မွဲဆနဒ ယတ် င်ွေးကက ျုတင်မွဲနငှေ့ ် မွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပကက ျုတင်မွဲခဖစ်ပါသည်။ မွဲဆနဒ ယတ် င်ွေးကက ျုတင်မွဲရပွေးန ိုင်သမူျာွေးတ င်  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့၌ မွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပသ ိုေ့ ခရီွေးသ ာွေးရမညေ့်သူမျာွေး၊ မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေး၊ ရရာဂါရဝေ ော ခပင်ွေးထ ်စ ာ 

ခံစာွေးရ ရသူမျာွေး၊ သက်ကကီွေးရ ယ်အ ိုမျာွေး၊ မကကာရသွေးမီက ကရလွေးရမ ွေးဖ ာွေးထာွေးရသာ အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေး၊ အထ  ်ွေးသ မ်ွေး 

ခံရသူမျာွေး၊ ရဆွေးရံို၌ အတ င်ွေးလူ ောအခဖစ ် ရဆွေးဝါွေးကိုသမှုခယံူရ ရသူမျာွေးနှငေ့ ် တာဝ ထ်မ်ွေးရဆာင်ရမညေ့ ် န ိုင်ငံေ့ 

ဝ ထ်မ်ွေးမျာွေး၊ တပ်မရတာ်သာွေး၊ ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်တ ိုေ့ပါဝင်ပါသည်။ မွဲဆနဒ ယခ်ပင်ပရရာက်ကက ျုတင်မွဲရပွေးန ိုင်သမူျာွေးတ င် 

ခပည်ပရရာက်ခမ ်မာန ိုငင်ံသာွေးမျာွေးနှငေ့ ် သက်ဆ ိုင်ရာမွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပရရာကရ် ရသာ ရကျာင်ွေးသာွေးမျာွေး၊ 

သင်တ ်ွေးသာွေးမျာွေး၊ အချျုပ်ခရံ ရသူမျာွေး၊ ရဆွေးရံိုသ ိုေ့တကရ်ရာကက်ိုသရ ရသညေ့ ် အတ င်ွေးလူ ောမျာွေး၊ န ိုင်ငံေ့ဝ ်ထမ်ွေး 

မျာွေး၊ တပ်မရတာ်သာွေးမျာွေးနငှေ့ ်အတရူ မ သာွေးစိုဝင ်တ ိုေ့ပါဝင်ပါသည်။ 

က ိုဗစ-်၁၉ကပ်ရရာဂါကွူေးစကပ်ျံွဲ့နှံေ့ရ သညေ့်ကာလအတ င်ွေး ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ို ကျင်ွေးပရသညေ့် 

အတ က ် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှငအ်ရ ခဖငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲခဖစ်စဉ်တ င ် မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၏ 

ပ ိုမ ိုပါဝင်န ိုင်ရစရ  ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးနငှေ့်ပတ်သက်၍ ထူွေးခခာွေးရသာ အရခပာင်ွေးအလွဲမျာွေးခပျုလိုပ်ခွဲေ့ပါသည်။ အသက ်

၆၀ နှစ်နငှေ့အ်ထက ် သက်ကကီွေးရ ယ်အ ိုမွဲဆနဒရှင်မျာွေးသည ် ရ အ မ်တ င်ရ ထ ိုငရ်ရွေး (stay at home) အမ  ေ့်ချမှတ ်

ထာွေးရသာ ပမ ျုွဲ့ ယ်တစ်ခိုခိုတ င် ရ ထ ိုင်သည်ခဖစရ်စ (သ ိုေ့မဟိုတ)် လူဦွေးရရထူထပ်ရသာပမ ျုွဲ့ ယတ် င် ရ ထ ိုင်သည ်

ခဖစရ်စ ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့ ် ရအာကတ် ို ာလ (၂၉) ရကမှ် န ိုဝင် ာလ (၅) ရကရ် ေ့အထ  ရ အ မ်တ င ် ကက ျုတင်မွဲ 

ရပွေးန ိုငရ်ကကာင်ွေး ရအာကတ် ို ာလ (၁၀) ရကရ် ေ့တ င ်အမ  ေ့်ထိုတ်ခပ ်ခွဲေ့သည်4။  အခခာွေးရေသမျာွေးရှ  သက်ကကီွေးရ ယ်အ ို 

မွဲဆနဒရှင်မျာွေးသည ် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ သက်ဆ ိုင်ရာရပ်က က ် (သ ိုေ့မဟိုတ)် ရကျွေးရ ာအိုပ်စို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင် 

အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမျာွေးတ င ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးခဖစ်ရစ (သ ိုေ့မဟိုတ)် မွဲရံိုမျာွေးသ ိုေ့မသ ာွေးန ိုင်ပါက ရ အ မ်၌ မွဲရပွေးန ိုင်ရ အ်တ က ်

ရလျာက်ထာွေးခခင်ွေးခဖငေ့်ခဖစရ်စ ခပျုလိုပ်န ိုင်သည်5။  မည်သ ိုေ့ပင်ခဖစ်ရစ အသက ် ၆၀ ရကျာသ်ညေ့် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးသည ်

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့၌မွဲရပွေးရ  ် ဆံိုွေးခဖတ်န ိုင်ဆွဲပင်ခဖစ်သည။် သ ိုေ့ရသာ ် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ရကာ်မရှင်သည် 

၎င်ွေးတ ိုေ့အာွေး ပ ို၍လံိုခချံုသည်ဟိုယူဆရသညေ့ ် ရရ ွေးချယ်စရာ ည်ွေးလမ်ွေးတစ်ခိုရပွေးကာ ဗ ိုင်ွေးရပ်စ်ပ ိုွေးကူွေးစက်ခံရမှုက 

ရလျာေ့ချန ိုင်ရ  ် ကက ျုဆ ိုဖ ယ်ရာလိုပ်ရဆာင်ချကက် ို ရဖာ်ရဆာင်ခွဲေ့ပါသည။် ခမ မ်ာန ိုငင်တံ င ် အသက ် ၆၀ နှငေ့် 

အထက်ရှ ရသာ လူဦွေးရရမှာ ၅.၁ သ ်ွေးရှ ပပီွေး  ၎င်ွေးတ ိုေ့မှာ စိုစိုရပါင်ွေးလူဦွေးရရ၏ ၁၀ ရာခ ိုင်နှု ွ်ေးခ ေ့်ခဖစ်သည်6။  

ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်သည ် န ိုင်ငတံဝမ်ှွေးက က ာရ တ်င်ွေးစငတ်ာမျာွေးတ င်လည်ွေး မွဲဆနဒရှင်မျာွေး 

ကက ျုတင်မွဲရပွေးန ိုင်ရ  ်စီစဉ်ရပွေးခွဲေ့ပါသည်။ က ာရ တ်င်ွေးစငတ်ာအာွေးလံိုွေးသည ်မွဲဆနဒ ယ်အတ င်ွေးနှငေ့ ်မွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပ 

ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးအတ က ် က ာရ တ်င်ွေးဝငရ် သညေ့်မွဲဆနဒရှင်စာရင်ွေးက ို ၎င်ွေးတ ိုေ့၏သက်ဆ ိုင်ရာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

                                                           
4 Defined as above 5,000 people per square kilometer. There are 29 such townships in Yangon region and five in 
Mandalay region. 
5 https://www.gnlm.com.mm/announcement-for-advance-voting-rights-of-elderly-persons/ 
6 https://www.irrawaddy.com/elections/election-2020-week-review-10.html 

https://www.gnlm.com.mm/announcement-for-advance-voting-rights-of-elderly-persons/
https://www.irrawaddy.com/elections/election-2020-week-review-10.html
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ရကာ်မရှင်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမျာွေးထံသ ိုေ့ ရပွေးပ ိုေ့ရ တ်ာဝ ရ်ှ သည်။ ထ ိုေ့ရ ောက ် ရအာကတ် ို ာလ ၂၅ ရကရ် ေ့မှ န ိုဝင် ာလ ၇ 

ရကရ် ေ့အတ င်ွေး သတ်မှတ်ထာွေးသညေ့်ရ ေ့နှငေ့်အချ   ်အတ င်ွေး က ာရ တ်င်ွေးစင်တာမျာွေးတ င ် မွဲရပွေးခခင်ွေးလိုပ်င ်ွေးစဉ်က ို 

ဆက်လက်လိုပ်ရဆာင်ခွဲေ့ပါသည်။  

မွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးက ို ရအာက်တ ို ာလ ၈ ရကမှ် ၂၁ ရကရ် ေ့အထ  န ိုင်ငတံဝမ်ှွေး ခပျုလိုပ်ခွဲေ့သည်။ 

န ိုင်ငံအတ င်ွေး က ိုဗစ ်၁၉ ရရာဂါ ကူွေးစက်ပျံွဲ့နှံေ့မှုမျာွေး ခမငေ့တ်က်လာပပွီေးရ ောက ်က ိုဗစ ်၁၉ ရရာဂါ ခပ ေ့်ပ ာွေးမှုတာွေးဆီွေးရ ် 

ခပဌာ ်ွေးထာွေးသညေ့ ် ခရီွေးသ ာွေးလာရရွေးက ေ့်သတ်ချက်မျာွေးရကကာငေ့ ် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏မွဲဆနဒ ယ်မျာွေးသ ိုေ့ ခပ မ်လာန ိုင်သူမျာွေး 

ပါဝင်န ိုင်ရစရ  ် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်က မွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးက ို တ ိုွေးချွဲွဲ့ရဆာင်ရ က် 

ရ  ်ရအာကတ် ို ာလ ၉ ရကတ် င ်ရကကခငာခွဲေ့သည်7။  ထ ိုမွဲဆနဒရှင်မျာွေးအရ ခဖငေ့ ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးသညေ့ ်ရလ ာက်လွှာ 

(ပံိုစ ံ ၁၅)က ို ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ သက်ဆ ိုင်ရာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲသ ိုေ့ ရအာကတ် ို ာလ ၂၅ ရကရ် ေ့ 

ရ ောက်ဆံိုွေးထာွေးတင်ခပခခင်ွေးခဖငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲခဖစစ်ဉတ် င်ပါဝင်ရ  ် ရတာင်ွေးဆ ိုန ိုငသ်ည်။ မှတ်သာွေးဖ ယ်ရာမှာ 

ထ ိုကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ လိုပ်ရဆာင်ချက်က ို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဥပရေတ င ် ရဖာ်ခပထာွေးခခင်ွေးမရှ ရသာ်လည်ွေး မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၏ 

မွဲရပွေးပ ိုင်ခ ငေ့က် ို ကာက ယ်ရ ်အတ က ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ စီမံခ ေ့်ခ ွဲမှုအဖ ွဲွဲ့မ ှ က ဦွေး စတငရ်ဆာင်ရ ကသ်ညေ့် 

ကက ျုဆ ိုဖ ယ်ရာအစအီစဉတ်စရ်ပ်ပင် ခဖစပ်ါသည်။  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 https://www.gnlm.com.mm/announcement-on-advance-voting-for-local-voters-outside-their-constituencies-in-
2020-general-election/ 

ရှမ်ွေးခပည် ယ်အတ ငွ်ေးရှ  သက်ကကီွေးရ ယ်အ ိုတစဦ်ွေး၏အ မ်သ ိုေ့ မွဲရံိုဝ ထ်မ်ွေးမ ှကက ျုတင်မွဲလာရရာက်ရကာက်ခရံ ပံို 

https://www.gnlm.com.mm/announcement-on-advance-voting-for-local-voters-outside-their-constituencies-in-2020-general-election/
https://www.gnlm.com.mm/announcement-on-advance-voting-for-local-voters-outside-their-constituencies-in-2020-general-election/
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ကက ျုတင်မွဲရပွေးရာတ င ် မွဲရပွေးခခင်ွေးလိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေး ရ ွေးကင်ွေးလံိုခချံုစ ာလည်ပတ်န ိုင်ရ ်အတ က ် ကျ ်ွေးမာရရွေးနှငေ့် 

အာွေးကစာွေးဝ က်ကီွေးဌာ  (MOHS)က ထိုတ်ခပ ်ထာွေးရသာ စံလိုပ်င ်ွေးလမ်ွေးညွှ ်မျာွေး (SOP) က ို လ ိုက ်ောရမည ်

ခဖစသ်ည်။ စံလိုပ်င ်ွေးလမ်ွေးညွှ ်မျာွေး (SOP) အရ ကက ျုတင်မွဲရပွေးသူအာွေးလံိုွေးသည ်မျက်နှောနှငေ့်နှောရခါင်ွေးစည်ွေး (Mask) 

က ို ရသချာစ ာဝတ်ဆင်ရ ်၊ တစ်ဦွေးနငှေ့တ်စ်ဦွေး ၆ ရပ အက ာအရဝွေး၌ရ ရ ၊် ၎ငွ်ေးတ ိုေ့၏မှတ်ပံိုတငက်ေ်ခပာွေးက ို 

ပလပ်စတစ်ကေ်ခပာွေးထွဲထညေ့၍်ခပသရ ၊် ဆနဒမွဲမရပွေးမီနှငေ့ ် ဆနဒမွဲရပွေးပပွီေးရ ောကတ် င ် လက်သ ေ့်ရဆွေးရည်သံိုွေးရ  ်

တ ိုေ့လ ိုအပ်ပါသည်။ ထ ိုေ့ခပင် ရဆွေးရံိုတကရ် ရသာ က ိုဗစ ်၁၉ လူ ောမျာွေးအတ က ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးရ  ်စီစဉ်ရပွေးရရသာ 

မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးသည ် PPE ဝတ်စံို အခပညေ့အ်စံိုက ိုဝတ်ဆင်ရ ၊် ရ ာပင ် (သ ိုေ့မဟိုတ)် တံဆ ပ်တံိုွေးမျာွေးက ို 

တစ်ကက မ်အသံိုွေးခပျုပပီွေးတ ိုင်ွေးတ င် လွှငေ့်ပစ်ရ ်နှငေ့ ် ကက ျုတင်မွဲထညေ့်ထာွေးသညေ့်စာအ တ်မျာွေးက ို Isolation Room မှ 

ထ က်လာသညေ့်အခါ ပ ိုွေးသတရ်ဆွေးခဖ ွ်ေးရ လ် ိုအပ်ပါသည်။ 

 

မွဲ   ယ်ခပင်ပ ကက ျုတင်မွဲ နဒရပွေးခခင်ွေး.  

န ိုင်ငံခခာွေးရရွေးရာဝ က်ကီွေးဌာ ၏စာရင်ွေးအရ န ိုင်ငံရပ်ခခာွေးတ င်ရ ထ ိုင်ရသာ ခမ မ်ာလူမျ  ျုွေး ၁၀၉,၄၇၀  သည ်ကက ျုတင်မွဲ 

ရပွေးန ိုင်ရ  ် စာရင်ွေးသ င်ွေးပပီွေးခဖစရ်ကကာင်ွေးသ ရသည်8။ ၂၀၁၅ အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ၏ (၃၄,၆၉၇) ရယာက်နငှေ့် 

န ှုင်ွေးယှဉ်လျင ် သံိုွေးဆခမငေ့်တက်လာခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်သညေ့်အတ က် န ိုင်ငံရပ်ခခာွေးတ င ် ရရ ွဲ့ရခပာင်ွေးရ ထ ိုငရ်သာ ခမ မ်ာ 

အသ ိုင်ွေးအဝ ိုင်ွေးအတ င်ွေး  မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာ တ ိုွေးတက်လာမှုက ိုခပသရ ပါသည်။ သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ၄သ ်ွေးမ ရသာ 

န ိုင်ငံရပ်ခခာွေးတ င်ရ ထ ိုင်သညေ့ ် ခမ မ်ာဦွေးရရနငှေ့်န ှုင်ွေးယှဉ်ပါက စာရင်ွေးသ င်ွေးထာွေးရသာ မွဲဆနဒရှင်အချ  ျုွေးအစာွေးသည် 

အလ  ်ွေးအမင်ွေး  ည်ွေးပါွေးရ ဆွဲပင်ခဖစ်သည်9။  ခပည်ပရရာကခ်မ မ်ာလူမျ  ျုွေးအရရအတ က်မှာ ထ ိုင်ွေးနှငေ့်မရလွေးရာှွေးတ င ်

အခမငေ့်ဆံိုွေးခဖစရ်သာ်လည်ွေး ၃သ ်ွေး10 ီွေးပါွေးတ င်မ ှ၃၉,၀၀၀11 နှငေ့် ၆၀၀,၀၀၀12တ င်မ ှ၆,၀၀၀ ကသာ မွဲရပွေးရ  ်အသီွေးသီွေး 

စာရင်ွေးသ င်ွေးခွဲေ့ကကသည။် ထ ိုေ့အခပင်  ရလ ာက်လွှာ ၈,၀၀၀  ီွေးပါွေးက ို ခပည်ရထာင်စို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်မှ ပယ်ချ 

ခွဲေ့သည်ဟို ထပ်ဆငေ့်ကကာွေးသ ရသည်။ အ ယေ့ရ်ကကာငေ့်ဆ ိုရသာ ် ရလ ာက်လွှာအမျာွေးစိုက ို အတည်ခပျုရပွေးန ိုင်ရ  ်

အတ က ် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏သက်ဆ ိုငရ်ာ ပမ ျုွဲ့ ယရ်ရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှငရ်ံိုွေးခ ွဲမျာွေးထံသ ိုေ့ မရပွေးပ ိုေ့ခွဲေ့ရသာရကကာငေ့်ခဖစ်သည်13။    

အ ောဂတတ် င ် ထ ိုကွဲေ့သ ိုေ့အခဖစ်အပျက်မျာွေးက ို ကာက ယ်ရ ်အလ ိုေ့ငှာ ရထာက်ပံေ့ပ ိုေ့ရဆာင်ရရွေးအမာှွေးမျာွေးက ို ခဖစရ်ပေါ် 

ရစသညေ့ ်အရကကာင်ွေးရင်ွေးမျာွေးက ို သငေ့်ရလျာ်ရသာ စံိုွေးစမ်ွေးစစ်ရဆွေးမှုမျာွေး ခပျုလိုပ်သငေ့်ပါသည်။  

 န ိုင်ငံရပ်ခခာွေးမှ မွဲရပွေးခ ငေ့်ရရှ သူ ၇၀,၀၀၀ ရကျာ်သည ် န ိုင်ငံအနှံေ့အခပာွေးမှ ခမ မ်ာသံရံိုွေးနှငေ့ ် ရကာင်စစ်ဝ ရ်ံိုွေး (၄၅) 

ရံိုွေးတ င ် စကတ်င် ာလ ၂၄ ရကရ် ေ့မှ ရအာက်တ ို ာလ ၂၇ ရကရ် ေ့အထ  မွဲရပွေးခွဲေ့ကကပါသည်။  ထ ိုင်ွေးနှငေ့် 

မရလွေးရာှွေးန ိုငင်ံတ ိုေ့တ င ် သံရံိုွေးတာဝ ခ်ံမျာွေးနှငေ့ ် အလှမ်ွေးရဝွေးက ာရသာ ရရ ွဲ့ရခပာင်ွေးအလိုပ်သမာွေးမျာွေးအတ က ် မွဲရံိုမျာွေး 

တ ိုွေးချွဲွဲ့ဖ ငေ့်လှစ်ရပွေးရ  ် ရတာင်ွေးဆ ိုရသာ်လည်ွေး က ိုဗစ-်၁၉ ကပ်ရရာဂါ ခဖစပ် ာွေးစဉ်ကာလအတ င်ွေး ခပည်သူမျာွေး၏ 

                                                           
8 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-election-body-faces-crisis-confidence-ahead-election.html 
9 https://www.irrawaddy.com/elections/many-myanmar-migrants-in-thailand-to-be-denied-vote-as-extra-polling-
stations-ruled-out.html 
10 https://www.mmtimes.com/news/embassies-urge-myanmar-expats-register-vote.html 
11 http://www.mizzima.com/article/situation-casting-absentee-ballots-foreign-countries-myanmar-nationals 
12 https://www.mmtimes.com/news/advance-voting-malaysia-set-october-9-11.html 
13 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-election-body-faces-crisis-confidence-ahead-election.html  

https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-election-body-faces-crisis-confidence-ahead-election.html
https://www.irrawaddy.com/elections/many-myanmar-migrants-in-thailand-to-be-denied-vote-as-extra-polling-stations-ruled-out.html
https://www.irrawaddy.com/elections/many-myanmar-migrants-in-thailand-to-be-denied-vote-as-extra-polling-stations-ruled-out.html
https://www.mmtimes.com/news/embassies-urge-myanmar-expats-register-vote.html
http://www.mizzima.com/article/situation-casting-absentee-ballots-foreign-countries-myanmar-nationals
https://www.mmtimes.com/news/advance-voting-malaysia-set-october-9-11.html
https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-election-body-faces-crisis-confidence-ahead-election.html
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ကျ ်ွေးမာရရွေးဆ ိုင်ရာ စ ိုွေးရ မ်ပူပ ်မှုမျာွေးရကကာငေ့ ် မရဖာရ်ဆာင်န ိုင်ခွဲေ့ရပ14။  မွဲရံိုမျာွေးမှာ   ်ရကာက်၊ ချင်ွေးမ ိုင်နငှေ့် 

က ာလာလမ်ပူပမ ျုွဲ့တ ိုေ့တ င်သာ တည်ရှ ရသာရကကာငေ့ ်  ထ ိုင်ွေးန ိုင်ငံ၏ရတာင်ဖကအ်ခခမ်ွေးခပည် ယ်မျာွေးနှငေ့ ် မရလွေးရာှွေး 

န ိုင်ငံအရရွှဲ့ပ ိုင်ွေးတ င ်ရ ထ ိုင်ကကသညေ့ ်ခမ မ်ာန ိုင်ငံသာွေးမျာွေးအတ က ်မွဲရပွေးရ  ်အခက်အခွဲမျာွေးရတ ွဲ့ကကျံုခွဲေ့ရသည။်   

မွဲရံိုအရရအတ က ် အက ေ့်အသတ်ရကကာငေ့ ် လူတ ်ွေးရညှ်ကကီွေးမျာွေးက ိုခဖစရ်စခွဲေ့သည။် ANFREL က အငတ်ာဗျ ွေး 

လိုပ်ခွဲေ့သည်   ်ရကာက်ရှ  ကက ျုတင်မွဲရပွေးသူမျာွေးကတင်ခပသည်မှာ ရစာငေ့်ဆ ိုင်ွေးချ   ်မှာ ဆယ် ောရ ီ အထ ရှ သည်ဟို 

သ ရသည်။ အချ  ျုွဲ့ရသာသံရံိုွေးမျာွေးက မွဲဆနဒရှင်မျာွေးက ို ပ ိုမ ိုမွဲရပွေးန ိုင်ရ  ် အစီအမံမျာွေးက ို ခပင်ဆင်သတ်မှတ်ခွဲေ့သည်။ 

ဥပမာအာွေးခဖငေ့ ် မရလွေးရာှွေးသံရံိုွေးနငှေ့ရ်တာငက် ိုရီွေးယာွေးသံရံိုွေးတ ိုေ့သည် ကက ျုတင်မွဲရပွေးရ  ် တစ်ရက်15ထပ်မံတ ိုွေးခွဲေ့ပပီွေး  

စင်ကာပူသံရံိုွေးတ င ်မွဲရပွေးချ   ်က ို ရ ေ့စဉတ်စ် ောရစီီ16တ ိုွေး၍ သတ်မှတ်ခွဲေ့သည်။  

 ခမ မ်ာန ိုငင်ံအတ င်ွေး၌ တပ်မရတာ်သာွေးမျာွေးနှငေ့်၎င်ွေးတ ိုေ့၏မ သာွေးစိုဝင်မျာွေး၊ ရကျာင်ွေးသာွေးမျာွေး၊ အချျုပ်ကျရ သူမျာွေး၊ 

ရဆွေးရံိုတ ငတ်ကရ်ရာက်ကိုသရ ရသာ အတ င်ွေးလူ ောမျာွေးနှငေ့် န ိုင်ငံေ့ဝ ထ်မ်ွေးမျာွေးအတ က ်  မွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပ ကက ျုတင်မွဲ 

ရပွေးခခင်ွေးက ို ရအာကတ် ို ာလ (၈) ရကမှ် (၂၁) ရကရ် ေ့အထ ကျင်ွေးပခွဲေ့သည။်  မွဲရပွေးခခင်ွေးလိုပ်င ်ွေးစဉအ်တ က် 

ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်၏ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှငရ်ံိုွေးခ ွဲမျာွေးအစာွေး သက်ဆ ိုင်ရာအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးက 

ရဆာင်ရ ကခ်ွဲေ့သည။် ရထာကပံ်ေ့ပ ိုေ့ရဆာငရ်ရွေးအခက်အခွဲရကကာငေ့် မွဲဆနဒ ယခ်ပင်ပ ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးလိုပ်င ်ွေးစဉက် ိုမူ 

ရထာက်ပံေ့ပ ိုေ့ရဆာငရ်ရွေးအခကအ်ခွဲမျာွေးရကကာငေ့ ် ANFREL အရ ခဖငေ့ ် ရလေ့လာမှုမခပျုလိုပ်န ိုင်ခွဲေ့ရပ။  မွဲရပွေးချ    ်

ပပွီေးဆံိုွေးပပွီေးရ ောက ် ရ က်ို ်တ ိုင်ွေး၊ ေဂံိုပမ ျုွဲ့ ယ်ရှ  ရ က်ို တ် ိုင်ွေးရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲအရ ခဖငေ့ ် ချ  တ်ပ တ် 

ထာွေးမှုမရှ ရသာစာအ တ်မျာွေးခဖငေ့် မွဲရပွေးထာွေးသညေ့ ် တပ်မရတာ်သာွေးမျာွေး၏ ဆနဒမွဲ (၅၈) မွဲက ိုလက်ခရံရှ ခွဲေ့ပပီွေး 

၎င်ွေးမွဲမျာွေးက ို ထညေ့်သ င်ွေးမရရတ က်ရ  ် က ဦွေး၌ ဆံိုွေးခဖတ်ခွဲေ့သည်17။  ရ ောက်ပ ိုင်ွေးတ င ် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ရကာ်မရှင်သည ်၎င်ွေးဆံိုွေးခဖတခ်ျက်က ို ရခပာင်ွေးလွဲခွဲေ့ပပီွေး ထ ိုမွဲမျာွေးက ို ထညေ့်သ င်ွေးရရတ က်ရ  ်ဆံိုွေးခဖတ်ခွဲေ့သည်18။  

၂၀၂၀ အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအတ က ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးက ို စက်တင် ာ ၂၄ရကရ် ေ့တ င ်ရစာစီွေးစ ာ စတင်ခွဲေ့ပပီွေး 

ခမ မ်ာန ိုငင်၏ံ အချ  ျုွဲ့ရသာရေသမျာွေးတ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးမှုဆ ိုင်ရာ ထိုတ်ခပ ရ်ကကညာချက်မျာွေးက ို 

ရအာကတ် ို ာလ (၁၆) ရကန်ှငေ့ ် (၂၇) ရကတ် ိုေ့တ င်သာ ထ က်ရပေါ်လာခွဲေ့ပပွီေး သက်ဆ ိုင်ရာရေသမျာွေးမှ ကက ျုတင ်

မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၏ မွဲမျာွေးကပျက်ခပယ်သ ာွေးခွဲေ့သည်က ို ရတ ွဲ့ရှ ရသည်။ ဝမ်ွေး ည်ွေးစရာရကာင်ွေးသည်မှာ ရအာကတ် ို ာ 

လတ င ်အရကကာင်ွေးအမျ  ျုွေးမျ  ျုွေးရကကာငေ့ ်က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး ၁,၂၀၀  ီွေးပါွေးမှ က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးအမည်စာရင်ွေး 

ပယ်ဖျက်ခရံခခင်ွေးကလည်ွေး ထ ိုသူတ ိုေ့အာွေးရပွေးခွဲေ့သညေ့ ်ကက ျုတင်မွဲတ ိုေ့အာွေး ပယ်မွဲခဖစ်သ ာွေးရစခွဲေ့သည်။ 

 

 

                                                           
14 https://www.irrawaddy.com/elections/many-myanmar-migrants-in-thailand-to-be-denied-vote-as-extra-polling-
stations-ruled-out.html 
15 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-embassies-malaysia-south-korea-add-extra-voting-days.html 
16 https://www.mmtimes.com/news/myanmar-embassy-extends-voting-hour-accommodate-more-voters-
singapore.html 
17 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-militarys-advance-votes-discounted-violating-electoral-
law.html 
18 https://elevenmyanmar.com/news/uec-decides-to-count-unsealed-envelopes 

https://www.irrawaddy.com/elections/many-myanmar-migrants-in-thailand-to-be-denied-vote-as-extra-polling-stations-ruled-out.html
https://www.irrawaddy.com/elections/many-myanmar-migrants-in-thailand-to-be-denied-vote-as-extra-polling-stations-ruled-out.html
https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-embassies-malaysia-south-korea-add-extra-voting-days.html
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-embassy-extends-voting-hour-accommodate-more-voters-singapore.html
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-embassy-extends-voting-hour-accommodate-more-voters-singapore.html
https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-militarys-advance-votes-discounted-violating-electoral-law.html
https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-militarys-advance-votes-discounted-violating-electoral-law.html
https://elevenmyanmar.com/news/uec-decides-to-count-unsealed-envelopes
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မွဲ နဒ ယတ် င်ွေး ကက ျုတင်မွဲ နဒရပွေးခခင်ွေး  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးနှငေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး၏ က ိုယ်စာွေးလှယ်မျာွေးအရ ခဖငေ့် န ိုင်ငံအတ င်ွေး ကက ျုတင်မွဲ 

ရပွေးခခင်ွေးက ို ရလေ့လာရ  ် အခ ငေ့်အရရွေးရရှ ခွဲေ့သည်။ ANFREL ၏ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးက တင်ခပသည်မှာ  

ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးဆ ိုင်ရာ လိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးမျာွေးသည် ခပည်ရထာင်စို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်၏ ညွှ ်ကကာွေးချက ်

မျာွေးက ို တသတ်မတတ်ည်ွေး လ ိုက ်ောမှုမရှ ရကကာင်ွေးနငှေ့ ် မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးက ို လံိုရလာက်စ ာ ရလေ့ကျငေ့်သငတ် ်ွေး 

ရပွေးထာွေးခခင်ွေး မရှ ခခင်ွေးတ ိုေ့ခဖစသ်ည်။ ဥပမာအာွေးခဖငေ့ ် တစ်ခါတစ်ရံတ င ် မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးအရ ခဖငေ့ ် မွဲလက်မှတ ် ၃ ခိုက ို 

မွဲဆနဒရှင်အာွေး တစ်ကက မ်တည်ွေးရပွေးခခင်ွေး၊ မွဲပံိုွေးမျာွေးက ို သငေ့တ်ငေ့ရ်လ ာက်ပတ်စ ာ ချ  တ်ပ တ်ထာွေးခခင်ွေးမရှ ခခင်ွေး 

(သ ိုေ့မဟိုတ)် ကက ျုတင်မွဲရပွေးသူမျာွေး၏ မွဲမျာွေးပါဝင်ရသာ စာအ တ်မျာွေးက ိုပ တ်ရ  ်ရကာ်ဗူွေးမရပွေးထာွေးခခင်ွေးတ ိုေ့ခဖစသ်ည။် 

ရပွေးထာွေးရသာ စာအ တ်မျာွေး၏ အရည်အရသ ွေးနငှေ့်ပတ်သက်သညေ့ ်တ ိုင်ကကာွေးချကမ်ျာွေးစ ာရရှ ခွဲေ့သည်။  သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး 

ခပည်ရထာင်စို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်သည ်ယင်ွေးခပဿ ောအချ  ျုွဲ့က ို ချက်ချင်ွေးသ ရှ ရခဖရှင်ွေးခွဲေ့ပပီွေး ရအာကတ် ို ာလ 

၃၀ ရကရ် ေ့တ င ် စာအ တ်မပ တ်ထာွေးရသာ ဆနဒမွဲမျာွေး၊ ရကာ်ခဖငေ့စ်  ်ွေးထင်ွေးရသာ (သ ိုေ့မဟိုတ)် စာအ တ်ဖ ငေ့်ချ   တ် င် 

မရတာတ်ဆပျက်ဆီွေးသ ာွေးရသာ ဆနဒမွဲမျာွေးက ို မွဲရရတ က်စဉ်အတ င်ွေး ပယ်မွဲအခဖစ် သတ်မှတ်မည်မဟိုတ်ရကကာင်ွေး 

ရကကညာခွဲေ့သည်19။ . 

ယခငရ်ရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးကွဲေ့သ ိုေ့ပင် ထ ခ ိုက်လ ယ်သညေ့ ် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအတ က ် ရရ ွဲ့လျာွေးမွဲပံိုွေးမျာွေးက ိုအသံိုွေးခပျုပပီွေး 

အ မ်ရရွှဲ့အရရာက ် ဆနဒမွဲသ ာွေးရရာကရ်ကာကယ်ရူပွေးပပွီေး အ မ်၌ပင်ဆနဒမွဲရပွေးခ ငေ့က် ို ခ ငေ့်ခပျုခွဲေ့သည်။ ANFREL သည် 

ဤသ ိုေ့လိုပ်ရဆာင်မှုက ို ယခင်ကတည်ွေးကပင ် ကက ျုဆ ိုရထာက်ခခံွဲေ့ပပွီေး ခဖစရ်သာ်လည်ွေး ဤရရ ွဲ့လျာွေးမွဲရံိုမျာွေးသည် 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ၏ လံိုခချံုရရွေးဆ ိုင်ရာလိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးမျာွေးအရ လ ိုအပ်ချကအ်ရှ ဆံိုွေးအပ ိုင်ွေးခဖစသ်ည်က ိုရတ ွဲ့ရသည။် 

မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးအချ  ျုွဲ့သည ် ချ  တ်ပ တ်မထာွေးရသာမွဲပံိုွေးမျာွေးက ိုအသံိုွေးခပျုခခင်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် ဆနဒခပျုထာွေးသညေ့ ် မွဲလက်မှတ် 

ပါရှ သညေ့ ်စာအ တ်က ို ပ ိုမ ိုကကီွေးရသာစာအ တ်မျာွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် ပလတ်စတစအ် တ်မျာွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် ဆ ်ထညေ့်သညေ့် 

ပီ ံအ တ်မျာွေးနှငေ့ ် သ မ်ွေးဆည်ွေးခွဲေ့ရကကာင်ွေးရတ ွဲ့ရှ ရသည်။ တ သဂာရတီ ိုင်ွေးတ င ် မွဲရံိုဝ ထ်မ်ွေးမျာွေးက အ ီွေးအ ောွေးရှ  

ရဆွေးရံိုတ င ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးမှုက ိုရဆာင်ရ ကရ် စဉ ် ဆနဒမွဲခပျုထာွေးပပွီေး မွဲလက်မှတ်မျာွေးပါဝင်သညေ့ ် မွဲပံိုွေးမျာွေးက ို 

ထရပ်ကာွေးရပေါ်တ င ် အကာအက ယ်မွဲေ့ ချ ်ထာွေးခွဲေ့ကကသည်။ ရခမာက်မျာွေးလှရသာ မွဲဆနဒရှင်အရရအတ က်မျာွေးစ ာ 

မွဲရပွေးန ိုင်ရ ရ်ည်ရ ယ်၍ ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးက ို အချ   ်ကပ်၍ တ ိုွေးချွဲွဲ့ရဖာရ်ဆာင်ခွဲေ့ခခင်ွေးရကကာငေ့် တ ိုွေးပ ာွေးလာရသာ 

ဆနဒမွဲမျာွေးက ိုရကာကယ်ူရ  ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့တ င်သာ အသံိုွေးခပျုရ ်ခဖစ်သညေ့ ် မွဲပံိုွေးမျာွေးနှငေ့်မွဲရံိုပစစည်ွေးမျာွေးက ို 

မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးမှ သမရ ိုွေးကျအရ ခဖငေ့်သံိုွေးစ ွဲရ ခခင်ွေးက ို ရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရသည်။ 

သ ာွေးရရာက်ရလေ့လာခွဲေ့သညေ့ ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးသညေ့်မွဲရံိုအချ  ျုွဲ့တ င ် လ  ျုွဲ့ဝကှ်ဆနဒမွဲရပွေးန ိုငမ်ှုနှငေ့်ပတ်သက်၍ ခပဿ ော 

မျာွေးရှ ရကကာင်ွေးအစီရင်ခတံငခ်ပခွဲေ့ကကသည်။  အချ  ျုွဲ့ရသာမွဲရံိုရှ  ဆနဒခပျုခ ်ွေးမျာွေးသည ်လျ ျုွဲ့ဝကှ်ဆနဒခပျုန ိုငရ်လာက်သညေ့် 

အရခခအရ ခဖစရ်အာင ် မစီစဉ်န ိုင်ခွဲေ့ခခင်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)်  အ မ်သ ိုေ့လာရရာက်ရကာက်ခသံညေ့် က စစရပ်မျာွေးတ င်လည်ွေး 

မွဲဆနဒရှင်မျာွေးက လ  ျုွဲ့ဝကှ်၍ အမ ှ်ခခစ်န ိုင်ရ  ်အရခခအရ မရပွေးခခင်ွေးတ ိုေ့ရှ ခွဲေ့ပါသည်။ အစ ိုွေးရ ပ်ရဆံိုွေးက စစရပ်မှာ  က ိုဗစ် 

၁၉ လူ ောမျာွေးအာွေး ကိုသရပွေးရသာရဆွေးရံိုမျာွေးနှငေ့ ်  က ာရ တ်င်ွေးစင်တာမျာွေးရှ  မွဲရပွေးခခင်ွေးဆ ိုင်ရာ လိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေး 

မျာွေးပင်ခဖစ်သည။် ANFREL က ရလေ့လာသူမျာွေးအရ ခဖငေ့ ်သ ရှ ခွဲေ့ရသည်မှာ အချ  ျုွဲ့ရေသမျာွေးရှ  မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအရ ခဖငေ့ ်

                                                           
19https://www.uec.gov.mm/news_preview_detail.php?action=news_detail1&news_id=ULw22%2FBwRaNX3REKtJ
DtzzLt9rUGF7An0u1iGS5ZyL8%3D 

https://www.uec.gov.mm/news_preview_detail.php?action=news_detail1&news_id=ULw22%2FBwRaNX3REKtJDtzzLt9rUGF7An0u1iGS5ZyL8%3D
https://www.uec.gov.mm/news_preview_detail.php?action=news_detail1&news_id=ULw22%2FBwRaNX3REKtJDtzzLt9rUGF7An0u1iGS5ZyL8%3D
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၎င်ွေးတ ိုေ့ ာသာ ဆနဒမွဲရပွေးပ ိုငခ် ငေ့်မရှ  ွဲ ယင်ွေးအစာွေး မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးအာွေး မ မ နှစသ်က်သညေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးက ို 

အသ ရပွေးရမည်ခဖစ်ပပွီေး မွဲရံိုဝ ထ်မ်ွေးက မွဲလက်မှတ်ရပေါ်တ င ်မွဲဆနဒရှင်က ိုယ်စာွေး တံဆ ပ်ထံိုွေးထိုရပွေးခခင်ွေးခဖစ်သည။် 

 

 

ဤလိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးက န ိုငင်ံတကာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲစခံျ   ်စညံွှ ်ွေးမျာွေးနှငေ့ ် သ သာစ ာပင်က ွဲလ ွဲလျက်ရှ ပပီွေး ရ ရာရေသ 

တ ိုင်ွေးမှ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဝ ်ထမ်ွေးတ ိုင်ွေးက ယင်ွေးလိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးက ို လက်သငေ့်ခံခခင်ွေးကရတာေ့ ထူွေးဆ ်ွေးဖ ယ်ရာပင် 

ခဖစသ်ည်။ က ိုဗစ-်၁၉ ရရာဂါပ ိုွေး ကူွေးစက်ခပ ေ့်ပ ာွေးခခင်ွေးမှ ကာက ယ်လ ိုသညေ့်စ တ်ဆနဒက ို ောွေးလည်သညေ့တ် ိုငရ်အာင် 

က ာရ တ်င်ွေးဝငရ် ရသညေ့ ် လူ ောမျာွေးနှငေ့်မွဲဆနဒရှငတ် ိုေ့၏ လ  ျုွဲ့ဝကှ်စ ာမွဲရပွေးန ိုင်ခ ငေ့်က ို ထ ခ ိုက်မှုမရှ ရစ ွဲ ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ 

မွဲရပွေးပ ိုင်ခ ငေ့်မဆံိုွေးရံှုွေးရစရ အ်တ က ် ပ ိုမ ိုရကာင်ွေးမ  ရ်သာ ယနတရာွေးတစ်ရပ်က ို အရကာင်အထညရ်ဖာ်သငေ့်ရပသည်။ 

သ ိုေ့ရာတ င ် ANFREL ၏ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေး၏တငခ်ပချက်အရ မွဲဆနဒရငှ်မျာွေးအရ ခဖငေ့ ် ၎င်ွေးတ ိုေ့ 

ကက ျုက်နစှ်သက်သညေ့ ် က ိုယစ်ာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးက ို မွဲရပွေးခ ငေ့်ရဆွဲခဖစ်သညေ့်အခပင ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဝ ်ထမ်ွေးမျာွေး 

(သ ိုေ့မဟိုတ)် အခခာွေးမည်သညေ့ပ်ိုဂ္ ျုလ်၏ လွှမ်ွေးမ ိုွေးမှုမ  မရှ ရကကာင်ွေးရတ ွဲ့ရှ ရသည။်  

အထက်တ ငရ်ဖာ်ခပထာွေးသညေ့အ်တ ိုင်ွေး တသမတတ်ည်ွေးမရှ သညေ့်က စစရပ်မျာွေးရှ ရသာလ်ည်ွေး မွဲဆနဒ ယ်တ င်ွေး 

ကက ျုတင်မွဲရပွေးမှုခဖစ်စဉ်အတ ငွ်ေး ကက ျုတင်မွဲရပွေးမှုနှငေ့်ပတ်သက်၍ သံသယရှ စရာ အချက်မရှ သည်က ို ANFREL 

အရ ခဖငေ့ ် ရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ပပွီေးခဖစသ်ည်။ မွဲဆနဒရှင်အမျာွေးစိုမှာ မွဲရပွေးရ စ် တအ်ာွေးထက်သ ်မှုရှ ကကပပီွေး မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးက 

က ာရ ်တငွ်ေးစငတ်ာတ င ်မွဲဆနဒရှငက် ိုယ်စာွေး မွဲရံိုဝ ်ထမွ်ေးက အမှတ်အသာွေးမခပျုလိုပ ်

ရသွေးခင ်မွဲလက်မှတအ်ာွေး မွဲဆနဒရှငသ် ိုေ့ခပသရ စဉ ်
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အကူအညရီပွေးကကကာ လ ိုကရ်လျာညီရထ မှုရှ ကကရသာ်လည်ွေး တစ်ခါတစ်ရံတ င ် အမှုမွဲေ့အမှတ်မွဲေ့ခဖငေ့ ် ခပညရ်ထာငစ်ို 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်၏ လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးနငှေ့်ဆ ေ့်ကျင်သ ာွေးတတ်ကကသည်။ န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေး၏ က ိုယ်စာွေး 

လှယ်မျာွေးနငှေ့ ် ခပည်တ င်ွေးရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် လိုပ်င ်ွေးစဉလ်ည်ပတ်မှုမျာွေးက ို ရစာငေ့်ကကပ ်

ကကညေ့ရ်ှုရ  ် ရှ ရ ခွဲေ့ကကသည။် သ ိုေ့ရသာ်ခငာွေးလည်ွေး ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးသည ် မွဲရံိုဝ ထ်မ်ွေးမျာွေးက ို သင်တ ်ွေးမျာွေး 

ထပ်မံရပွေးသငေ့်သညေ့ ်အရကကာင်ွေးရင်ွေးတစခ်ိုခဖစ်ပပီွေး မွဲလ မ်လည်ခခင်ွေးရ ွေးအနတရာယက် ို ရလ ာေ့ချရ ်နှငေ့ ်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

လိုပ်င ်ွေးစဉအ်ရပေါ် ခပည်သူတ ိုေ့၏ ယံိုကကည်မှုခမငေ့တ်က်လာရစရ အ်လ ိုေ့ငာှ အ ောဂတတ် င ် လိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးဆ ိုင်ရာ 

အကာအက ယ်မျာွေးက ို အရှ  ်ခမငေ့်ရဆာင်ရ ကသ်ငေ့်ပါသည်။  

ကံမရကာင်ွေးအရကကာင်ွေးမလှစ ာပင် မွဲရပွေးပ ိုင်ခ ငေ့ရ်ိုတ်သ မ်ွေးမှုက ိုခဖစရ်စန ိုင်သညေ့ ်ပံိုမှ ်မဟိုတ်သညေ့်အရခခအရ မျာွေးစ ာ 

က ို ရပ်က က်/ရကျွေးရ ာအဆငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမျာွေး၌ ကက ျုတင်မွဲရပွေးရာတ င ် ရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရပါသည။် 

စစ်က ိုင်ွေးတ ိုင်ွေး၏တမူွေးပမ ျုွဲ့ ယတ် င ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးန ိုင်သညေ့်မွဲရံိုသည ် မူလဖ ငေ့်လှစ်ရမညေ့်ရက်မှ (၅) ရကရ် ောက်ကျ၍ 

န ိုဝင် ာလ (၂) ရကရ် ေ့မှသာဖ ငေ့်ခွဲေ့သည။် အချ  ျုွဲ့ရသာရ ရာမျာွေးတ င ် မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးက မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအာွေး 

မှာွေးယ င်ွေးရသာ မွဲလက်မှတမ်ျာွေးက ိုထိုတရ်ပွေးခခင်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးက တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးရရွေးရာဝ က်ကီွေး 

ရရ ွေးရကာက်မှုအတ က ် မွဲရပွေးန ိုင်ရသာ်လည်ွေး မွဲလက်မှတက် ိုမထိုတရ်ပွေးခခင်ွေးမျ  ျုွေး အစရှ သညေ့် အမာှွေးမျာွေးခပျုလိုပ် 

တတ်သည်။  

ရ က်ို ်တ ိုင်ွေးလှည်ွေးကူွေးပမ ျုွဲ့ ယ်တ င ် ခပညရ်ထာငစ်ိုကကံေ့ခ ိုင်ရရွေးနငှေ့်ဖ ံွဲ့ပဖ ျုွေးရရွေးပါတီ၏ က ိုယ်စာွေးလှယ်တစ်ဦွေးက 

သက်ကကီွေးရ ယအ် ိုမွဲဆနဒရှင်မျာွေးက ို သူတ ိုေ့၏မွဲလက်မှတတ် ငတ်ံိုွေးထိုရ  ် တံဆပ်တံိုွေးအတိုရပွေးခွဲေ့သည်က ိုရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရပပွီေး 

ရလေ်အရ ခဖငေ့ ် မွဲလက်မှတ ် (၄) ခိုက ို ပယ်မွဲအခဖစ်သတ်မှတခ်ွဲေ့သည်ဟို မီေီယာမျာွေးကလည်ွေး အစီရင်ခ ံ

တင်ခပခွဲေ့သည်20။  ဥပရေချ  ျုွေးရဖာက်သူက ို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဥပရေ၏ ပိုေမ် ၅၉ ခဖငေ့တ်ရာွေးစ ွဲဆ ိုခွဲေ့သည်။ သီွေးခခာွေးခဖစ်ရပ် 

တစ်ခိုတ င ် ဧရာဝတီတ ိုင်ွေးရေသကကီွေး၏ ပိုသ မ်ပမ ျုွဲ့ ယ်ရှ  မွဲဆနဒရှင်နှစဦ်ွေးက ရအာကတ် ို ာလ၊ ၃၁ ရကရ် ေ့တ င် 

သူတ ိုေ့၏မွဲလက်မှတ်မျာွေးတ င ် အမတှ်အသာွေးခပျုရ  ် က ိုယ်ပ ိုင်တံဆ ပ်တံိုွေးမျာွေးက ို အသံိုွေးခပျုခွဲေ့ရကကာင်ွေး သ ရှ ခွဲေ့ရသည်။ 

ခဖစရ်ပ်က ို ခရ ိုင်ရကာ်မရှငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲထံသ ိုေ့ မတင်ခပရရသွေးခင်တ င ် ၎င်ွေးတ ိုေ့အာွေး ရ ောက်ထပ်တစ်ကက မ် မွဲရပွေးရ ် 

အခ ငေ့်အရရွေးရပွေးခွဲေ့ကကသည။် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်၏ရခပာကကာွေးချက်အရ ဧရာဝတတီ ိုင်ွေးရေသကကီွေး 

တ င်ပင ် ရကျာင်ွေးဆရာမတစ်ဦွေးသည ် ရအာကတ် ို ာလ (၃၀) ရကရ် ေ့နှငေ့ ် (၃၁) ရကရ် ေ့တ င ် မတူညရီသာ 

ရကျွေးရ ာအိုပ်စိုနစှ်ခို၌ ဆနဒမွဲနှစက်က မ်ရပွေးခွဲေ့သညေ့အ်တ က ်တရာွေးစ ွဲဆ ိုခံရ ရသည်21။   

ကက ျုတင်မွဲရပွေးန ိုင်သညေ့မ်ွဲရံိုမျာွေးစ ာသည ် က ိုဗစ-်၁၉ ရရာဂါနှငေ့်ပတ်သက်သညေ့်လမ်ွေးညွှ ခ်ျက်မျာွေးက ို လ ိုက ်ောရ ် 

ပျက်က က်ခွဲေ့ကကသည်။ ANFREL အရ ခဖငေ့ ် သ ာွေးရရာက်ရလေ့လာခွဲေ့သညေ့်ရ ရာမျာွေးစ ာမ ှ မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၊ မွဲရံို 

ဝ ထ်မ်ွေးမျာွေးနှငေ့ ် ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်တ ိုေ့သည ် ခပ်ခ ာခ ာအရ အထာွေးခဖငေ့ရ် ခခင်ွေး (Social Distancing)၊ ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ 

လက်မျာွေးက ိုပ ိုွေးသတ်ခခင်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် မျက်နှောနှငေ့န်ှောရခါင်ွေးစည်ွေး (mask) မျာွေးက ို သငေ့်တငေ့ရ်လ ာက်ပတ်စ ာ 

ဝတ်ဆင်ခခင်ွေးတ ိုေ့က ို မရတ ွဲ့ရှ ရရပ။ မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးအ ည်ွေးငယက်သာ ကျ ်ွေးမာရရွေးနှငေ့်အာွေးကစာွေးဝ က်ကီွေးဌာ က 

ထိုတ်ခပ ်ထာွေးသညေ့ ် စံလိုပ်င ်ွေးလမ်ွေးညွှ ်တ င ် ရဖာ်ခပထာွေးသညေ့်အတ ိုင်ွေး လက်အ တ်မျာွေးနှငေ့ ် ပလတ်စတစ်မျက်နေှာ 

                                                           
20 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-party-poll-monitors-complain-of-election-law-violations-
during-early-voting.html 
21 https://www.gnlm.com.mm/announcement-on-legal-actions-taken-against-two-women-over-electoral-fraud-in-
advance-voting/ 
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အကာမျာွေးက ို တာဝ ခ်ျ   တ် ငဝ်တ်ဆင်ကကသည။် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့မွဲရံိုမျာွေးတ င ်ခဖစန် ိုင်ရချရှ သညေ့ ်က ိုဗစ ်၁၉ရရာဂါ 

ပ ိုွေးကူွေးစက်မှုက ို  အသက်(၆၀)နှစ်နငှေ့်အထက်မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအတ က ် ရလျာေ့ချန ိုင်ရ ်ရည်ရ ယ်၍ ၎င်ွေးတ ိုေ့အာွေးလံိုွေး 

အတ က ်  ကက ျုတင်မွဲရပွေးချ   က် ိုတ ိုွေးလ ိုကရ်သာ်လည်ွေး  ANFREL ၏ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေး၏ မှတ်တမ်ွေးမျာွေး 

အရ ရ ောက်ဆံိုွေးတ င ်က ိုဗစ ်၁၉ ရရာဂါကူွေးစကခ်ပ ေ့်ပ ာွေးမှုရ ွေးအနတရာယ်က ို ရလ ာေ့ချန ိုငရ်ရွေးအတ က ်အကူအညီခဖစ၊် 

မခဖစမှ်ာ သံသယခဖစဖ် ယ်ပငခ်ဖစ်သည်။  

ထ ိုေ့ခပင ် ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးအာွေး တစ်အ မ်တက်ဆင်ွေးရဆာင်ရ ကခ်ခင်ွေးခဖငေ့ ် ဗ ိုင်ွေးရပ်စ်ပ ိုွေးကူွေးစက်မှုရ ွေးက ိုရလျာေ့ချရ ် 

မှတ်ယူထာွေးရသာ်လည်ွေး  က ိုဗစ ် - ၁၉ ရရာဂါပ ိုွေးက ို ရကကာက်ရ ံွဲ့မှုရကကာငေ့ ် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအရ ခဖငေ့ ် ကက ျုတင် 

မွဲရပွေးခခင်ွေးအာွေး တစ်အ မ်တက်ဆင်ွေးရဆာင်ရ က်ခခင်ွေးအရပေါ် အစဉ်အပမွဲကက ျုဆ ိုရ ခခင်ွေးမရှ ခွဲေ့ရပ။ ဥပမာအာွေးခဖငေ့် 

ရမ်ှွေးခပည် ယရ်ခမာက်ပ ိုင်ွေး၊ လာွေးရ ှုွေးပမ ျုွဲ့ ယ်ရှ  အ မ်ရထာငစ်ိုမျာွေးစ ာက မွဲရံိုဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးက ို သူတ ိုေ့၏အ မ်အတ င်ွေးသ ိုေ့ 

အဝင်မခံခွဲေ့သညေ့အ်တ က ် သက်ကကီွေးရ ယအ် ိုမွဲဆနဒရှင်မျာွေးအရ ခဖငေ့ ် အ မ်မှရ ၍ မွဲရပွေးန ိုင်ခ ငေ့်က ို ဆံိုွေးရံှုွေးရန ိုင်ရချသ ိုေ့ 

ဦွေးတည်ရ ခွဲေ့သည်။   

အလံိုွေးစံိုခချံုငံိုရရသာ ် ANFREL အရ ခဖငေ့ ် ရ အ မ်တ ငရ် ထ ိုင်ရရွေး (stay at home) အမ  ေ့်မျာွေးက ို ခပဌာ ်ွေး 

ထာွေးသညေ့်ရ ရာမျာွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် လူဦွေးရရထူထပ်သညေ့်ရ ရာမျာွေးတ င ်က ိုဗစ-်၁၉ ရရာဂါကူွေးစက်မှုက ို ခံန ိုင်ရည်မရှ  

ရသာသကက်ကီွေးရ ယအ် ိုမျာွေးအတ က ်ကက ျုတင်မွဲရပွေးမှုက ိုခ ငေ့်ခပျုရ  ်လိုပ်င ်ွေးရဆာင်ရ ကခ်ျက်မျာွေးက ို အရကာင်အထည် 

ရဖာရ်ပွေးခခင်ွေးအတ က ် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်က ို ချွီေးကျ ွေးဂိုဏ်ခပျုလ ိုပါသည်။ ကက ျုတင်မွဲရံိုမျာွေးတ င် 

ကျ ်ွေးမာရရွေးလမ်ွေးညွှ ခ်ျက်မျာွေးက ို တသမတ်တည်ွေးအရကာငအ်ထည်မရဖာ်ခွဲေ့ရသာ်လည်ွေး ခပည်ရထာင်စို 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်အရ ခဖငေ့ ် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏အာွေးထိုတ်ကက ျုွေးပမ်ွေးမှုက ို ထ ခ ိုက်လ ယရ်သာ မွဲဆနဒရှင်မျာွေးထံသ ိုေ့ 

ရရာကရ်ှ ရ ်နှငေ့ ် ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့ ် ၂၀၂၀ အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးတ င ် မွဲရပွေးပ ိုင်ခ ငေ့်မဆံိုွေးရံှုွေးရစရ အ်တ က် 

ဆက်လက်ခမြှငေ့တ်ငရ်ဆာင်ရ က်ခွဲေ့သည်။ ကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးက ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးအတ က ် ရထာက်ပံေ့ 

ပ ိုေ့ရဆာင်ရရွေးဆ ိုင်ရာ ကကီွေးမာွေးရသာစ  ရ်ခေါ်မှုတစ်ရပ်က ို က ိုယ်စာွေးခပျုသညေ့်အခပင ်လိုပ်င ွ်ေးစဉအ်တ က ်စည်ွေးမျဉ်ွေးမျာွေး 

နှငေ့ ် လိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးမျာွေးက ို အရကာင်အထညရ်ဖာ်စဉ်တ င ် တစ်ခါတစ်ရံ၌ ရ ာတစ်ရ ာနှငေ့တ်စ်ရ ာကကာွေးတ င်ပင် 

မတူညီမှုမျာွေးက ို ရတ ွဲ့ကကံျုရရသာ်လည်ွေး ၎င်ွေး၏ရညရ် ယခ်ျက်က ို ထူွေးထူွေးခခာွေးခခာွေးရကာင်ွေးမ  ်စ ာ ထမ်ွေးရဆာင ်

ခွဲေ့ပါသည်။ ရ ောက်ထပ်သငတ် ်ွေးမျာွေးနငှေ့ ် အရင်ွေးခမစမ်ျာွေးရှ ခွဲေ့ပါက ရ ောက်အ ောဂတရ်ရ ွေးရကာက်ပ ွဲစကဝ် ွ်ေးမျာွေးတ င် 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉ်မျာွေးက ို ပ ိုမ ိုတ ိုွေးတက်ရကာင်ွေးမ  ်ရအာင ်လိုပ်ရဆာင်န ိုင်လ မေ့်မညဟ်ို ရမ ာ်လငေ့်မ ပါသည။် 
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မွဲ  ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုပတ်ဝ ွ်ေးကျင ်

 
 
န ိုင်ငံရ ွေးပါတီမျာွေးနှငေ့် က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးအတ က် ရ  ွေးရကာက်ပ ွဲ  ိုင် ာကျငေ့်ဝတ ်
 
ခမ မ်ာန ိုငင်ံ၏ ၂၀၁၅ ခိုနစှ် အ ရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ၏ ဆ ်ွေးသစ်တီထ င်မှုမျာွေးထွဲကတစ်ခိုမှာ ညညီ တ်မှုရှ ရသာ 
မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးဆ ိုင်ရာအရလေ့အကျငေ့်မျာွေးက ိုခမြှငေ့တ်င်ရ ် န ိုင်ငံရရွေးပါတီမျာွေးနှငေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေး 
အတ က် လ ိုက ်ောရမညေ့်ကျငေ့ဝ်တ်တစ်ရပ်က ို ရရွေးဆ ွဲကျငေ့သံ်ိုွေးခခင်ွေးပင်ခဖစ်သည။် လ ိုက ်ောရမညေ့က်ျငေ့်ဝတ်ဟူသည် 
တ ည်ွေးအာွေးခဖငေ့် ဥပရေတ ငလ်ွှမ်ွေးခခံျုမှုမရှ  ွဲ အခငင်ွေးပ ာွေးမှုမျာွေးက ိုရရာှင်ရာှွေးရ  ် (သ ိုေ့မဟိုတ်) ရခဖရှင်ွေးရ ်အတ က် 
မ မ တ ိုေ့၏ဆနဒအရလ ာကရ်ဆာင်ရ ကရ်မညေ့် ကျငေ့်ဝတ်နငှေ့်ညရီသာ လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးပင်ခဖစ်သည။် က ဦွေး 
လိုပ်ရဆာငခ်ျက်က ို ရ က်ို ်ရှ  ဆ စ်သံရံိုွေးက ပံေ့ပ ိုွေးရပွေးခွဲေ့ပပွီေး လက်ရှ လည်ွေးပံေ့ပ ိုွေးရပွေးရ ဆွဲပင်ခဖစ်သည်။  
  
၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအကက ျုကာလတ င် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်က ၂၀၁၉ ခိုနစှ်၊ 
ရအာကတ် ို ာလမှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ ဇ  ်လအထ  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာကျငေ့်ဝတ်အသစတ်စ်ရပ်က ို မူကကမ်ွေးရရွေးဆ ွဲရ ် 
အတ က် န ိုငင်ရံရွေးပါတီက ိုယ်စာွေးလှယ်မျာွေးနငှေ့်လိုပ်င ်ွေးရကာ်မတတီစ်ရပ်က ို ဖ ွဲွဲ့စည်ွေးခွဲေ့သည်။ ၂၀၁၅ ခိုနစှ်၏ 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာကျငေ့်ဝတ်စာတမ်ွေးရပေါ်တ င်အရခခခပံပွီေး ပ ိုမ ိုခပညေ့်စံို၍ မ မ ဆနဒအရလ ာကရ်ဆာင်ရ ကရ်မညေ့် 
ရအာက်ပါအဓ ကတာဝ  ်(၇) ရပ်ပါဝင်ရသာ လ ိုက ်ောရမညေ့က်ျငေ့်ဝတ်သစ်တစ်ရပ်မရရွေးဆ ွဲမီ ၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ မတ်လနှငေ့် 
ဧပပလီတ ိုေ့၌ ရကာ်မတီက န ိုငင်ံရရွေးပါတအီာွေးလံိုွေးနှငေ့တ် ိုင်ပငရ်ဆ ွေးရန ွေးခွဲေ့ပါသည်။  
 

 န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေး၊ က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးနငှေ့် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအာွေးလံိုွေး၏ အခ ငေ့်အရရွေးမျာွေးနှငေ့် လ တ်လပ် 
ခ ငေ့်မျာွေးက ို ရလွေးစာွေးလ ိုက ်ောရ ် သရ ာတူခခင်ွေး၊ 

 ရတ ွဲ့ဆံိုရဆ ွေးရန ွေးမှုမျာွေးနငှေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာရစေ့စပ်ညြှ န ှုင်ွေးခခင်ွေး လိုပ်င ်ွေးယနတရာွေးမျာွေးခဖငေ့် အခငင်ွေးပ ာွေး 
မှုမျာွေးက ိုရခဖရငှ်ွေးရာတ င် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်နငှေ့် ပူွေးရပါင်ွေးရဆာင်ရ ကရ်ရွေးအတ က် 
တစ ိုကမ်တ်မတ်ရဆာင်ရ ကရ် ်၊  

 အခခာွေးရသာန ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေး/ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးက ိုလိုပ်ကကံ၍ အသရရဖျက်ခခင်ွေးနှငေ့ ် မွဲဆ ယ ်
စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးတ င်  ာသာရရွေးနှငေ့်လူမျ  ျုွေးရရွေးဆ ိုင်ရာ ခ ွဲခခာွေးဆက်ဆံမှုခဖစ်ရစရသာ သံိုွေးနှု ်ွေးရခပာဆ ိုခခင်ွေးမျာွေး 
မခပျုလိုပ်ရ ်၊ 

 မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးလိုပ်ရာတ င် ပင မ်ွေးချမ်ွေးရရွေးနငှေ့်တည်ပင မ်ရရွေးက ို ထ  ်ွေးသ မ်ွေးရ ၊်  
 မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုအသံိုွေးစရ တဆ် ိုင်ရာ စည်ွေးမျဉ်ွေးစည်ွေးကမ်ွေးမျာွေးက ိုလ ိုက ်ောခခင်ွေး၊ လ တ်လပ်ရသာမီေယီာ 

ပတ်ဝ ်ွေးကျငက် ိုခမြှငေ့တ်င်၍ န ိုင်ငံပ ိုငရ်င်ွေးခမစမ်ျာွေးက ိုအသံိုွေးမခပျု ွဲ  က်ညရီသာ ပပ ျုင်ပ ွဲအခင်ွေးအကျင်ွေး 
တစ်ရပ် ခဖစရ်ပေါ်လာရရွေးက ိုခမြှငေ့်တင်ရ ်၊  

 အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေး၊ လူငယ်မျာွေး၊ မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေးနှငေ့် ရ ွေးဖယ်ခထံာွေးရရလေ့ရှ ရသာ အိုပ်စိုမျာွေးကွဲေ့သ ိုေ့ 
အိုပ်စိုအမျ  ျုွေးမျ  ျုွေးအတ က် တညူီရသာအခ ငေ့အ်လမ်ွေးမျာွေးက ိုရပွေးခခင်ွေးခဖငေ့် မတူက ွဲခပာွေးခခာွေး ောွေးမှုနှငေ့် အာွေးလံိုွေး 
အကျံျုွေးဝင်ပါဝင်မှုတ ိုေ့က ို ခမြှငေ့တ်င်ရ န်ှငေ့ ်

 အရကာငအ်ထညရ်ဖာ်မှုက ို အဆငရ်ခပရချာရမ ွဲ့ရစရ န်ငှေ့ ် လ ိုအပ်ပါက မှ ်က ်ရသာလိုပ်ရဆာင်မှုက ို 
ရဆာင်ရ ကရ်  ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျငေ့်ဝတ်ဆ ိုင်ရာ ရလေ့လာရစာငေ့်ကကညေ့ရ်ရွေးရကာ်မတတီစ်ရပ်က ို 
တညရ်ဆာက်ရ ်။  
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ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာကျငေ့်ဝတ်အသစက် ို ၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ ဇ  ်လ ၂၆ ရကရ် ေ့တ င် ရ က်ို ပ်မ ျုွဲ့ရှ  အခမ်ွေးအ ောွေးတစ်ခိုခဖငေ့် 
လက်မှတရ်ရွေးထ ိုွေးခွဲေ့ကကသည။် သ ိုေ့ရသာ ် တပ်မရတာ်နငှေ့်မဟာမ တခ်ဖစသ်ညေ့် ခပညရ်ထာင်စိုကကံေ့ခ ိုငရ်ရွေးနှငေ့်ဖ ွံဲ့ပဖ ျုွေးရရွေး 
ပါတီအပါအဝင် အချ  ျုွဲ့ရသာန ိုင်ငရံရွေးပါတီ (၃၀) က ထ ိုကျငေ့်ဝတ်စာတမ်ွေးက ို လက်မှတရ်ရွေးထ ိုွေးရ ခ်ငင်ွေးပယ်ခွဲေ့ကကပပွီေး 
အရကကာင်ွေးရင်ွေးမှာ အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစအီဖ ွဲွဲ့ချျုပ်၏ဥကကဌခဖစသူ် န ိုင်ငရံတာအ်တ ိုင်ပင်ခံရေေါ်ရအာင်ဆ ်ွေးစိုကကည် 
၏ဖခင်ခဖစသ်ညေ့် ခမ မ်ာေ့လ တ်လပ်ရရွေးလှုပ်ရှာွေးမှု၏ သူရွဲရကာင်ွေးဗ ိုလ်ချျုပ်ရအာင်ဆ ်ွေး၏ရိုပ်ပံိုမျာွေးက ို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 
မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးတ င်အသံိုွေးခပျုခခင်ွေးအာွေး ပ တ်ပင်မှုမပါရှ ရသာရကကာငေ့်ခဖစ်သည်22။  ဝင်ရရာကယ်ှဉ်ပပ ျုင်သညေ့် 
ပါတီအာွေးလံိုွေးက ရရ ွေးရကာကပ် ွဲဆ ိုင်ရာကျငေ့်ဝတတ် င် လကမှ်တ်ထ ိုွေးရ သ်ရ ာတခူွဲေ့သညေ့ ် ၂၀၁၅ ခိုနစှ်၏ခဖစရ်ပ်နငှေ့် 
န ှုင်ွေးယှဉ်ပါက ထ ိုသပ တ်ရမှာက်မှုသည် ရသ ဖယရ် ပပွီေး ၂၀၂၀ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုတ ိုေ့သည် 
ပပွီေးခွဲေ့သညေ့်နှစ်မျာွေးထက်စာလ င် ခပည်သူမျာွေးနှငေ့်ထ ရတ ွဲ့န ိုငမ်ှုနှငေ့် စ စတ်ကျခဖစမ်ှု  ည်ွေးန ိုင်သညေ့် စ ိုွေးရ မ်ပူပ ်မှုမျာွေး 
က ိုခဖစ်ရစသည်။  
 
 
က ိုဗစ် - ၁၉ ရ ာဂါပ ိုွေးရ ကာငေ့ ်အဟ  ်အတာွေးခဖစခ်ွဲေ့ သညေ့် မွဲ  ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှု 
 
ကမဘာတလွှာွေးခဖစပ် ာွေးသညေ့ ် က ိုဗစ် - ၁၉ ရရာဂါပ ိုွေး၏ရ ောက်ခခံဖစရ်ပ်နငှေ့ဆ် ေ့်ကျင်၍ ၂၀၂၀ ခိုနစှ် 
အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးအတ က် ရက်ရပါင်ွေး (၆၀) ကကာခမငေ့်သညေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေး 
မှုကာလသည် က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးအတ က် ၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ စက်တင် ာလ (၈) ရကရ် ေ့ မ က် (၆)  ောရီမှ 
စတင်ခွဲေ့ပပွီေး န ိုဝင် ာလ၊ ၆ရက်ရ ေ့ညသ ်ွေးရခါငတ် င် အဆံိုွေးသတ်ခွဲေ့သည်။ သ ိုေ့ရာတ င ် န ိုင်ငံရရွေးပါတီမျာွေးအရ ခဖငေ့် 
ဇူလ ိုင် (၁) ရကရ် ေ့တ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ို ရကကညာလ ိုကပ်ပီွေးသညေ့်ရ ောက်တ င် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးက ို စတင်န ိုင် 
ခွဲေ့ပါသည်။ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးက ို ပင မ်ွေးချမ်ွေးစ ာကျင်ွေးပန ိုင်ရ ်နှငေ့် မွဲဆနဒရငှ်မျာွေးအရ ခဖငေ့် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ဆနဒမွဲမျာွေးက ို 
လ တ်လပ်စ ာရပွေးခ ငေ့်ရန ိုင်ရ ် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုအာွေးလံိုွေးက ို န ိုဝင် ာလ (၇) ရကရ် ေ့တ င်ရပ် ောွေးရမည်ခဖစ်သည။် ဤ 
အချ   ်တ င် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေး၊ လွှတရ်တာက် ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးနှငေ့် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏က ိုယ်စာွေးလှယ်မျာွေးသည် 
မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုဆ ိုင်ရာ စာရ က်စာတမ်ွေးမျာွေးနှငေ့် သတင်ွေးစကာွေးမျာွေးက ို လူမှုက  ်ယက်မျာွေး၊ ဝက ််ဆ ိုေ်မျာွေးနှငေ့ ်
အခခာွေးမီေယီာလမ်ွေးရကကာင်ွေးမျာွေးက ိုအသံိုွေးခပျု၍ မွဲဆ ယစ်ည်ွေးရံိုွေးခခင်ွေးမလိုပ်ရ ် တာွေးခမစထ်ာွေးသည်23။  
 
န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနငှေ့် က ိုယစ်ာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့် ကမဘာတစ်လွှာွေးက ိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါခပ ေ့်ပ ာွေးရ ချ   တ် င် 
၎င်ွေးတ ိုေ့၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးက ို ခပည်သူူ့ကျ ်ွေးမာရရွေးနငှေ့်ရ ွေးကင်ွေးလံိုခချံုရရွေးတ ိုေ့က ို မထ ခ ိုက်ရစ ွဲ ရသချာစ ာ 
ရဆာင်ရ ကန် ိုင်ရရွေးအတ က ် ကျ ်ွေးမာရရွေးနငှေ့်အာွေးကစာွေးဝ ်ကကီွေးဌာ က ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှု 
ဆ ိုင်ရာလမ်ွေးညွှ ်ချက်မျာွေးက ို စက်တင် ာလ ၆ ရက ် ရ ေ့တ င် ထိုတ်ခပ ်ခွဲေ့သည။် အဆ ိုပါလမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးတ င် 
မျက်နှောနငှေ့်နှောရခါင်ွေးစည်ွေး(Mask)တပ်ဆင်ခခင်ွေး၊ ရခခာကရ်ပခ ာ၍ ရ ခခင်ွေး၊ လက်သ ေ့်ရဆွေးရည်အသံိုွေးခပျုခခင်ွေးတ ိုေ့အခပင် 
မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးနှငေ့ရ်တ ွဲ့ဆံိုပ ွဲမျာွေးတ င် လူဦွေးရရ (၅၀) အထ က ေ့်သတ်ထာွေးရှ ခခင်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ်) တစအ် မ်တက် 
တစ်အ မ်ဆင်ွေး၍မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရာတ င် လူ (၁၅) ဦွေးအထ က ေ့်သတ်ထာွေးရှ ခခင်ွေးတ ိုေ့ပါဝင်သည်။ လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးက 
ရ အ မ်တ ငရ် ထ ိုင်ရရွေးအမ  ေ့်ရအာက်ရှ  ယ်ရခမမျာွေးတ င် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုခပျုလိုပ်ခခင်ွေးမှလည်ွေး က ေ့်သတ်ထာွေးပပွီေး 
ပါတီမျာွေးနှငေ့က် ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအတ က် “New Normal”  ကာလ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးထံသ ိုေ့ 

                                                           
22 https://www.frontiermyanmar.net/en/usdp-risks-disorderly-election-by-snubbing-code-of-conduct/ 
23 https://www.gnlm.com.mm/announcement-of-union-election-commission/ 
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သတင်ွေးစကာွေးမျာွေးရရာက်ရှ ရစရ အ်တ က် လူမှုမီေယီာ အထူွေးသခဖငေ့် ရဖေ့စ် ိုတ်ခသ်ည် အလ  ်အရရွေးပါ 
လာရစသည်။  
 
မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုအမျာွေးစိုတ င ် ထရပ်ကာွေးမျာွေး၊ ကာွေးမျာွေး၊ ရမာ်ရတာ်ဆ ိုင်ကယ်မျာွေး၊ စက် ီွေးမျာွေးပါဝင်သညေ့ ်
ယာဉတ် ်ွေးမျာွေးနငှေ့် ပါတကီ ိုဝ ်ွေးရသူံမျာွေး၏ စီတ ်ွေးလှညေ့်လည်မှုမျာွေးပါဝင်သည။် အက ေ့အ်သတ်ရှ ရသာ လူစိုလူရဝွေး 
စိုရဝွေးမှုမျာွေးရကကာငေ့် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးအရ ခဖငေ့ ်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာသတင်ွေးစကာွေးမျာွေးက ိုခပသရ  ်ရကကာ်ခငာဆ ိုင်ွေး 
 ိုတ်မျာွေးနငှေ့် စာတ ်ွေးမျာွေးက ို အသံိုွေးခပျုခွဲေ့ရသည်။ တစဦ်ွေးနငှေ့်တစဦ်ွေး ခပ်ခ ာခ ာရ ရရွေးဆ ိုင်ရာ လမ်ွေးညွှ ်ချက်မျာွေးက ို 
လ ိုက ်ောရာတ င် ၎င်ွေးတ ိုေ့ကကံျုရတ ွဲ့ခွဲေ့ရသညေ့် အခက်အခွဲမျာွေးနှငေ့်စပ်လျဉ်ွေး၍ န ိုင်ငရံရွေးပါတဝီင်မျာွေးက ANFREL ၏ 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးအာွေးရခပာခပခွဲေ့သည။် အ ယ်ရကကာငေ့်ဆ ိုရသာ် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုခပျုလိုပ်ရသာ 
ရ ရာမျာွေးတ င် ရ ရာလပ်မရှ ရသာရကကာငေ့်ခဖစ်သည်။ ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့်  ို ်ွေးကကီွေးရကျာင်ွေးမျာွေးနှငေ့် အခခာွေးရသာ 
 ာသာရရွေးအရဆာကအ်ဦွေးမျာွေးက ို အသံိုွေးမခပျုန ိုငရ်သာရကကာငေ့် တက်ရရာက်သူမျာွေးအတ က် သက်ရသာငေ့်သက်သာ 
မခဖစသ်ညေ့် လဟာခပငတ် င် ရဆာင်ရ ကခ်ခင်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ်) လူထိုစိုရဝွေးပ ွဲမျာွေးတ င် လူအရရအတ ကက် ို ရလျာေ့ချခခင်ွေးက ို 
အာွေးက ိုွေးအာွေးထာွေးခပျုခွဲေ့ရသည။်  
  
ယခငက်ွဲေ့သ ိုေ့ပင် န ိုင်ငရံရွေးပါတမီျာွေးနှငေ့် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးပ ွဲမျာွေးက ိုကျင်ွေးပရ  ်
သက်ဆ ိုင်ရာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲထံသ ိုေ့ ကက ျုတင်၍ ခ ငေ့်ခပျုမ  ေ့်ရတာင်ွေးရမည်ခဖစ်သည။် အမ ှ်စင်စစ် 
အာွေးခဖငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးသည် ပါတီအသီွေးသီွေးမှမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရာတ င် တစ်ပါတီနငှေ့်တစ်ပါတီ 
ထ ပ်တ ိုကရ်တ ွဲ့ဆံိုန ိုင်သညေ့် လူထိုစိုရဝွေးပ ွဲမျာွေးက ိုရရာှင်ရှာွေးရ အ်လ ိုေ့ငှာ ညြှ န ှုင်ွေးရဆာင်ရ က်ခွဲေ့သည်။ ANFREL က 
ရမွေးခမ ွ်ေးခွဲေ့သညေ့်က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးက ဝ ခ်ံသည်မှာ ဤ ည်ွေးလမ်ွေးက ဖ အာွေးမျာွေးက ို ကာက ယတ်ာွေး 
ဆီွေးရာတ င ် ရယ ိုယျအာွေးခဖငေ့်ရအာငခ်မငရ်ကကာင်ွေးနှငေ့် ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့် လ တ်လပ်စ ာမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရာတ င် 
အရနေှာငေ့်အယကှ်မျာွေး မရတ ွဲ့ကကံျုရဟိုဆ ိုကကသည်။ သ ိုေ့ရာတ င် ရေသမျာွေးစ ာရှ  အင်တာဗျ ွေးရခဖဆ ိုသူမျာွေးက 
အာဏာရပါတီခဖစ်သညေ့် အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစအီဖ ွဲွဲ့ချျုပ်ပါတီထံမှ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးသည် ခပညရ်ထာင်စို 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်ထမှံ ဦွေးစာွေးရပွေးဆက်ဆံမှုက ို ရရှ သည်ဟိုဖ ငေ့ဟ်ခွဲေ့ကကသည်။ ဥပမာအာွေးခဖငေ့် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ 
မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးပ ွဲမျာွေးက ို ပ ိုမ ိုလ င်ခမ ်စ ာ ခ ငေ့်ခပျုမ  ေ့်ရရှ ခခင်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ်) အချ  ျုွဲ့ရသာရ ရာတ င် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရ ် 
ပထမဆံိုွေးအခ ငေ့်အရရွေးက ို ရရှ ခခင်ွေးမျ  ျုွေးပင်ခဖစ်သည။်  
 
န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနငှေ့် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေး၏ ထံိုွေးတမ်ွေးစဉလ်ာမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမဟာဗျ ဟာမျာွေးက ို က ိုဗစ် - 
၁၉ ရရာဂါပ ိုွေးက ကကီွေးမာွေးစ ာထ ခ ိုက်ရစခွဲေ့သည်။ ၂၀၁၅ ခိုနစှ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုဝ ်ွေးကျင်မာှ 
ရပျာ်ပ ွဲရ င်ပ ွဲမျာွေးနှငေ့အ်သက်ဝင်၍ ရရ ွဲ့လျာွေးမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေး၊ ဂတီပ ွဲမျာွေး၊ လက်ကမ်ွေးစာရစာင်မျာွေးခဖ ေ့်ရဝခခင်ွေး၊ 
လူထိုချတီက်ပ ွဲမျာွေးနငှေ့် တစအ် မ်တက်ဆင်ွေးမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုတ ိုေ့ခဖငေ့် ခပညေ့န်ှက်ခွဲေ့သည်24။  န ှုင်ွေးယှဉ်ကကညေ့်ပါက ၂၀၂၀ 
ခိုနစှ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုသည် ခပ်အိုပ်အိုပ်သာခဖစသ်ည။်   
 
ANFREL ၏ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူတစဦ်ွေးက အင်တာဗျ ွေးလိုပ်ခွဲေ့သညေ့် အမျ  ျုွေးသမီွေး က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး 
တစဦ်ွေးကရခပာခပသည်မှာ ရ အ မ်တ င်ရ ထ ိုငရ်ရွေးအမ  ေ့်ရအာက်မှ  ယ်ရခမရေသမျာွေးတ င် ၎င်ွေး၏ပါတီအရ ခဖငေ့် 
ပါတီ၏လက်ကမ်ွေးစာရစာင်မျာွေးနှငေ့် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးစာရ က်စာတမ်ွေးမျာွေးက ို သူငယခ်ျင်ွေးမျာွေးနှငေ့်ဝ ွ်ေးရသူံမျာွေး၏ 
အ မ် ီွေးချင်ွေးမျာွေးထံသ ိုေ့ ၎င်ွေးတ ိုေ့က ိုယ်စာွေးခဖ ေ့်ရဝရပွေးရ အ်တ က် အကအူညရီတာင်ွေးခွဲေ့ပပွီေး ဤ ည်ွေးခဖငေ့်သာ 
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မွဲဆနဒရှင်မျာွေးထံသ ိုေ့ သတင်ွေးစကာွေး ရရာက်ရှ ရစန ိုင်ခွဲေ့ခခငွ်ေးခဖစသ်ည်။ ရမ်ှွေးခပည် ယရ်ခမာက်ပ ိုင်ွေးရှ  ပါတီအချ  ျုွဲ့က 
ဆ ိုသည်မှာ ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့ ် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူရပါင်ွေးစံိုတ ိုေ့ပါဝင်သညေ့်မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးပ ွဲမျာွေးက ို လူထိုနှငေ့်အတူ 
(၂၀၁၅ ခိုနစှ်တ င ်ရဆာင်ရ က်ခွဲေ့သညေ့်အတ ိုင်ွေး) ရဆာင်ရ က်ရ ် မတတ်န ိုင်ခွဲေ့ရကကာင်ွေးနငှေ့် ယင်ွေးအစာွေး ပမ ျုွဲ့လယရ်ခါင် 
ရ ရာမျာွေးနှငေ့် အချ  ျုွဲ့ရသာရကျွေးရ ာအိုပ်စိုမျာွေးတ င် ရကကာ်ခငာဆ ိုင်ွေး ိုတ်ကကီွေးမျာွေးရထာင်ခခင်ွေးက ိုသာ က ေ့်သတ် 
ရဆာင်ရ ကခ်ွဲေ့ကကရသည်။ သ ိုေ့ရာတ င် အချ  ျုွဲ့ရသာန ိုငင်ံရရွေးပါတီမျာွေးအရ ခဖငေ့် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးဆ ိုင်ရာ 
မဟာဗျ ဟာမျာွေးက ို ဆ ်ွေးသစ်တီထင်မှုရှ လာသည်။ ဥပမာအာွေးခဖငေ့် ရ က်ို တ် ိုင်ွေး သင်္ဂ ်ွေးကျွ ်ွေးပမ ျုွဲ့ ယတ် င် 
ခပည်သူူ့ရရွှဲ့ရဆာင်ပါတီ၏က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးသည် ရရ ွဲ့လျာွေးရ ွေးဆ ိုငင်ယက် ိုတညရ်ဆာက်၍ မွဲဆနဒရှင်မျာွေးက ို 
စ ွဲရဆာင်ရ  ် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးပ ိုစတာမျာွေးက ိုခပသထာွေးပပီွေး အဖ ိုွေးသငေ့်စာွေးရသာကက်ို ်မျာွေးက ို ရရာင်ွေးချရပွေး 
ခွဲေ့သည်25။  
  
တခါတရတံ င် က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးလှုပ်ရှာွေးမှုမျာွေးရဆာင်ရ ကရ် ်အတ က် 
က ိုဗစ-်၁၉  အရခခအရ အရပေါ် အကျ  ျုွေးအခမတယ်တူတက်ကသည်။ ပါတီလ ိုဂ ိုမျာွေးပါဝင်သညေ့် မျက်နှောနငှေ့်နှောရခါင်ွေးစည်ွေး 
(Mask) (သ ိုေ့မဟိုတ်) ပလတ်စတစ်မျက်နေှာအကာကွဲေ့သ ိုေ့ တစ်က ိုယရ်ရသံိုွေးကာက ယရ်ရွေးပစစည်ွေး (PPE) မျာွေးသည် 
အဆ ်ွေးတကကယ် မဟိုတရ်တာေ့ရပ။ ရမ်ှွေးခပည် ယရ်ခမာက်ပ ိုင်ွေးတ င် ပါတီကကီွေးတစ်ခိုသည် က ိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ 
ကာက ယရ်ရွေးအတ က်ခ ွဲရဝရပွေးထာွေးသညေ့် အစ ိုွေးရ၏ရ ပံ်ိုရင အကူအညီမျာွေးက ို မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး ရညရ် ယ်ချက်မျာွေး 
အတ က ် အလ ွဲသံိုွေးစာွေးသံိုွေးခွဲေ့ရကကာင်ွေး ANFREL အာွေးသတင်ွေးရပွေးခွဲေ့ကကသည်။ ပါတီက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးက 
အချ  ျုွဲ့ရသာအ မ်ရထာင်စိုမျာွေးက ို ရင ကျပ် ၂၀,၀၀၀ စီရပွေးခွဲေ့ရကကာင်ွေးနှငေ့် ၎င်ွေး၏ရညရ် ယ်ချကမှ်ာ ကမဘာတလွှာွေး 
ခဖစပ် ာွေးရ သညေ့် ရရာဂါပ ိုွေးအတ က် ရထာက်ပံေ့ခခင်ွေးလာွေး (သ ိုေ့မဟိုတ်) ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး အစအီစဉ်မျာွေး 
အတ က် ရထာက်ပံေ့သည်လာွေးဟူ၍ ရမွေးခ  ွ်ေးထိုတ်ရ ် န ိုငင်သံာွေးမျာွေးက ို လံှုွဲ့ရဆာ်ရ သကွဲေ့သ ိုေ့ပင်ခဖစ်သည်။ အမျ  ျုွေးသာွေး 
ေီမ ိုကရရစီအဖ ွဲွဲ့ချျုပပ်ါတီ၏ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးက မွဲဆနဒရှင်မျာွေးက ို အစ ိုွေးရ၏ရ ်ပံိုရင  ရထာက်ပံေ့ထာွေးသညေ့် 
ကယ်ဆယရ်ရွေးအကူအညီ (သ ိုေ့မဟိုတ်) တစ်က ိုယရ်ရသံိုွေးကာက ယရ်ရွေးပစစည်ွေး (PPE)  မျာွေးရဝငှခွဲေ့ပပွီေး အာဏာရ 
ပါတီကရပွေးသညဟ်ူ၍ အထင်အခမင်လ ွဲမှာွေးရစခွဲေ့ရကကာငွ်ေး တင်ခပသညေ့အ်စီရင်ခစံာမျာွေးစ ာက ိုလည်ွေး ANFREL 
အရ ခဖငေ့် လက်ခရံရှ ခွဲေ့သည။်  
 
စ တ်ချလံိုခချံုရသာမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးအတ က် ကျ ်ွေးမာရရွေးနှငေ့်အာွေးကစာွေးဝ က်ကီွေးဌာ မှ ထိုတ်ခပ ်ထာွေးသညေ့် 
စည်ွေးမျဉ်ွေးစည်ွေးကမ်ွေးမျာွေးက ို ရလွေးစာွေးလ ိုက ်ောခခင်ွေးနငှေ့် အကျ  ျုွေးသကရ်ရာက်မှုရှ ရအာင် လိုပ်ရဆာင်ခခင်ွေးတ ိုေ့သည် 
လံိုရလာက်မှုမရှ ဟို ကျယ်ကျယရ်လာငရ်လာင် သံိုွေးသပ်ခခံွဲေ့ရပါသည်။ ANFREL က အငတ်ာဗျ ွေးရမွေးခမ ွ်ေးခွဲေ့သညေ့် 
မွဲဆနဒရှင်မျာွေးနငှေ့် အရပ် ကအ်ဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးက ိုယစ်ာွေးလှယ်မျာွေးသည် န ိုင်ငရံရွေးပါတအီမျာွေးစိုမှာ (အာွေးလံိုွေးမဟိုတ်ပါ) 
မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးပ ွဲတ င် အမျာွေးဆံိုွေးတကရ်ရာက်ရမညေ့် လူဦွေးရရက ေ့်သတ်ထာွေးချက်မျာွေးက ို ချ  ျုွေးရဖာက်ခွဲေ့ကကရကကာင်ွေး 
တညတီည တတ်ည်ွေးထ က်ဆ ိုခွဲေ့ကကပါသည်။ တစ်ဦွေးနငှေ့တ်စဦ်ွေးခပ်ခ ာခ ာရ ခခင်ွေးနှငေ့ ် မျက်နှောနငှေ့်နေှာရခါင်ွေးစညွ်ေး 
(Mask)မျာွေး အသံိုွေးခပျုခခင်ွေးတ ိုေ့က ိုလည်ွေး မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးတ င် လ ိုက ်ောမှုမရှ သရလာက်ပင်ခဖစသ်ည။် သ ိုေ့ရသာ် 
အမျာွေးအာွေးခဖငေ့် ပ တ်ဆ ိုေ့အရရွေးယူမှုမျာွေးမရှ သညေ့် အရကကာင်ွေးရင်ွေးမှာ ခပညရ်ထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ရကာ်မရှငအ်ရ ခဖငေ့ ်
န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနငှေ့် က ိုယစ်ာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးက မ မ အသ စ တ်ခဖငေ့် တာဝ ယ်ူ ရဆာင်ရ ကခ်ခင်ွေးအရပေါ်၌သာ 
အဓ ကမီှတည်ထာွေးရစခခင်ွေးရကကာငေ့်ခဖစ်သည်။ ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ ပ ိုမ ိုကကီွေးမာွေးရသာ ပ ွဲလမ်ွေးအချ  ျုွဲ့အရကကာင်ွေးက ို ရမွေးခမ ွ်ေးသညေ့် 
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အခါ၌ က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးက ဝ ွ်ေးရသူံတ ိုေ့သည် ၎င်ွေးတ ိုေ့ ာသာ အဆ ိုပါပ ွဲမျာွေးက ို လာရရာကရ်ပါင်ွေးစည်ွေး 
ကကခခင်ွေးဟို ထိုတရ်ဖာရ်ခပာဆ ိုခခင်ွေးခဖငေ့် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏တာဝ ဝ်တတရာွေးမျာွေးက ို ရရာှင်ဖယရ်လေ့ရှ ကကသည်။ တစ်ချ   ်တည်ွေး 
မှာပင် န ိုငင်ံအနှံေ့မှ ရွဲဝ ထ်မ်ွေးမျာွေးက ို အငတ်ာဗျ ွေးရမွေးခမ ွ်ေးရသာအခါတ င် ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့် က ိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါဆ ိုင်ရာ 
လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးအရ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုတ ိုေ့က ို ထ  ်ွေးသ မ်ွေးရ  ် အလိုပ်တာဝ ရ်ပွေးအပခ်ခင်ွေး မခံခွဲေ့ရရကကာင်ွေး 
ဆ ိုကကသည်။   
 
ပွဲခွူေးပမ ျုွဲ့တ င် ANFREL ၏ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာတစဦ်ွေးက အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစပီါတီ၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှု 
တစ်ခိုအာွေးခမငရ်တ ွဲ့ခွဲေ့ရပပီွေး အဆ ိုပါ စီတ ်ွေးလှညေ့်လည်မှုတ င် ပါတီ၏အကျျီဝတ်ဆင်ထာွေးသူမျာွေး၊ ပ ိုစတာက ိုင်ထာွေး 
သူမျာွေးနှငေ့် မွဲဆ ယစ်ည်ွေးရံိုွေးရရွေးဆ ိုင်ရာ စာရ က်စာတမ်ွေးမျာွေးသယ်ရဆာင်လာသူမျာွေးက ို အခပညေ့အ်ကျပ် တင်ရဆာင် 
လာသညေ့် ထရပ်ကာွေးမျာွေးစ ာပါဝင်သည်က ို မျက်ခမငရ်တ ွဲ့ခွဲေ့ရသည်။ ဝ ွ်ေးရသူံမျာွေးက မျက်နှောနငှေ့်နှောရခါင်ွေးစည်ွေး 
(Mask) (သ ိုေ့မဟိုတ)် တစဦ်ွေးနှငေ့တ်စဦ်ွေးခပ်ခ ာခ ာရ ခခင်ွေး အစရှ သည်တ ိုေ့က ို မလ ိုက ်ောကကပါ။ ပါတီအချ  ျုွဲ့က 
အတ အကျရခပာရရသာ် ခပည်ရထာင်စိုကကံေ့ခ ိုငရ်ရွေးနှငေ့်ဖ ံွဲ့ပဖ ျုွေးရရွေးပါတီနှငေ့် ခပည်ရထာင်စိုရကာင်ွေးကျ  ျုွေးရဆာင် 
ပါတီတ ိုေ့က တ ိုင်ကကာွေးချက်က ိုတင်သ င်ွေးပပီွေးရ ောက် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးမျာွေးသည် လူမှုမီေယီာပလကရ်ဖာင်ွေးမျာွေးထံသ ိုေ့ 
ရရ ွဲ့သ ာွေးခွဲေ့သည်။ ရ ာငယ်မျာွေးနှငေ့်ပမ ျုွဲ့ငယ်မျာွေးတ င် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးက တစ်သီွေးပိုဂ္လပ ိုမ ိုဆ ်သညေ့် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှု 
မဟာဗျ ဟာမျာွေးက ို ရခပာငွ်ေးလွဲကျငေ့်သံိုွေးခွဲေ့သည်။ ယင်ွေးဗျ ဟာတ ိုေ့မှာ အ မ် ီွေး ောွေးဝ ွ်ေးကျငတ် င် တစအ် မ်တက် 
တစ်အ မ်ဆင်ွေးမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးခပျုလိုပ်ခခင်ွေး၊ လက်ကမ်ွေးစာရစာင်မျာွေးက ိုခဖ ေ့ရ်ဝခခင်ွေးနှငေ့် ရပ်က က်အနှံေ့တ င် 
ရလာ်စပီကာမျာွေးက ိုအသံိုွေးခပျု၍ သတင်ွေးစကာွေးခဖ ေ့်ခခင်ွေးတ ိုေ့ပင်ခဖစ်သည။် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူအာွေးလံိုွေးက ၎င်ွေးတ ိုေ့ 
ရလေ့လာရာရေသမျာွေးတ င်လည်ွေး ကျ ်ွေးမာရရွေးနှငေ့်အာွေးကစာွေးဝ က်ကီွေးဌအမ  ေ့်မျာွေးက ို အလာွေးတူ ချ  ျုွေးရဖာက်မှုမျာွေး 
ရှ ခွဲေ့သည်ဟိုတင်ခပခွဲေ့ကကသည။် အ မ်တ ငရ် ထ ိုင်ရ ်အမ  ေ့က် ို ကသဂိုတ်လကို ်ကတညွ်ေးက လ ိုက ်ောရ ရသညေ့် 
ရခ ိုင်ခပည ်ယတ် င် လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးအရ မွဲဆ ယစ်ည်ွေးရံိုွေးရရွေးကာလတစရ်လ ာက်လံိုွေးတ င် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး 
လှုပ်ရှာွေးမှုမျာွေးက ိုခ ငေ့်မခပျုထာွေးသငေ့်ရသာ်လည်ွေး မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုတ ိုေ့မှာ ပံိုမှ ်ခဖစရ်ပေါ်ခွဲေ့ပါသည်။  
  
ကယာွေးခပည် ယ်တ င် က ိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါပ ိုွေးကူွေးစက်မှုအရရအတ က် ည်ွေးပါွေးရသာရကကာငေ့် အ မ်တ င်ရ ထ ိုငရ်ရွေး 
အမ  ေ့်မခပဌာ ်ွေးခွဲေ့သညေ့တ် ိုငရ်အာင် ခရီွေးသ ာွေးလာရရွေးဆ ိုငရ်ာက ေ့်သတ်ချကမ်ျာွေးက ို ခပည် ယတ်လွှာွေး ချမှတ်ထာွေး 
ခွဲေ့ပါသည်။ သ ိုေ့တ ိုငရ်အာင် ကျ ်ွေးမာရရွေးနငှေ့်အာွေးကစာွေးဝ ်ကကီွေးဌာ ၏ လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးက ို လ ိုက ်ောမှုမရှ  ွဲ 
ပလတ်စတစ်မျက်နေှာအကာဝတ်ဆင်သ ူ အ ည်ွေးငယ်သာပါသညေ့် တကရ်ရာက်သူ (၁၀၀) မှ (၂၀၀) အထ ရှ သညေ့် 
မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးပ ွဲမျာွေးစ ာ ခပျုလိုပ်ခွဲေ့ကကသည်။ သာဓကတစ်ခိုအရ ခဖငေ့် ကယာွေးအမျ  ျုွေးသာွေးပါတီနှငေ့် ကယာွေး 
ခပည် ယေ်ီမ ိုကရက်တစ်ပါတတီ ိုေ့၏ ဝ ွ်ေးရသူံ ခ ေ့်မှ ်ွေးရခခ ၂၀,၀၀၀ ခ ေ့်သည် ထရပ်ကာွေးကကီွေးမျာွေး၊ ရမာ်ရတာ် 
ဆ ိုင်ကယ်မျာွေးခဖငေ့် စတီ ်ွေးလညေ့်လည်မှုမျာွေးရဆာင်ရ ကခ်ွဲေ့ပပွီေး တစ်ဦွေးနငှေ့်တစ်ဦွေးခပ်ခ ာခ ာရ ရရွေး  ည်ွေးလမ်ွေးမျာွေးက ို 
လည်ွေး လ ိုက ်ောခခင်ွေးမရှ ရပ။ ရခ ိုင်ခပည ်ယတ် င် အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစအီဖ ွဲွဲ့ချျုပ်ပါတအီရ ခဖငေ့် ရိုပ်ပ ိုင်ွေးဆ ိုင်ရာ 
က ာခခာွေးခခင်ွေးမခပျုလိုပ် ွဲ “ကမ်ွေးရခခပါတ”ီ တစ်ရပ်က ိုစစီဉက်ျင်ွေးပခွဲေ့ပပွီေးရ ောက် အခခာွေးရသာန ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးက 
လ ိုကလံ်လိုပ်ရဆာင်ခွဲေ့ကကပပီွေး လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးက ို ချ  ျုွေးရဖာက်ခွဲေ့ကကပါသည်။  
  
အထက်တ ငရ်ဖာ်ခပထာွေးသညေ့ခ်ျ  ျုွေးရဖာက်မှုမျာွေးနှငေ့ ်အခခာွေးအရာမျာွေးစ ာက ခပညရ်ထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှငက် ို 
ရအာကတ် ို ာလ ၂၄ ရကရ် ေ့တ င် “န ိုငင်ရံရွေးပါတီမျာွေး၊ လွှတ်ရတာ်က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေး၊ ၎င်ွေးတ ိုေ့အာွေးဝ ွ်ေးရံ 
သူမျာွေးက ို ကျ ်ွေးမာရရွေးနှငေ့်အာွေးကစာွေးဝ ်ကကီွေးဌာ က ထိုတ်ခပ ်ထာွေးသညေ့် လူအရယာက် (၅၀) ထက်မရကျာ်ရ  ်
က ေ့်သတ်ထာွေးသညေ့်စည်ွေးကမ်ွေးချက်မျာွေးက ိုလ ိုက ်ောရ ပ်ျကက် ကခ်ခင်ွေးနငှေ့် တစဦ်ွေးနှငေ့တ်စဦ်ွေး ခပ်ခ ာခ ာရ ရရွေး 
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စည်ွေးမျဉ်ွေးက ို လျစ်လျ ရှုကကသည်26” ဟိုရကကညာရ ်ခဖစရ်စခွဲေ့ပါသည်။ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးကာလ မပပွီေးဆံိုွေးမီ 
နှစ်ပတ်အလ ိုမှသာ ထ က်ရပေါ်လာခွဲေ့သညေ့် ဤထိုတခ်ပ ရ်ကကညာချက်သည် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနှငေ့် ၎င်ွေးတ ိုေ့အာွေး 
ဝ ွ်ေးရသူံမျာွေးက ို ကျ ်ွေးမာရရွေးနှငေ့်အာွေးကစာွေးဝ က်ကီွေးဌာ က ထိုတ်ခပ ်ရကကညာထာွေးသညေ့် စည်ွေးမျဉ်ွေးစည်ွေးကမ်ွေး 
မျာွေးက ို လ ိုက် ောရ ်လည်ွေး လံှုွဲ့ရဆာရ်ပွေးခွဲေ့သည်။  
 
ခခံျုငံို၍သံိုွေးသပ်ရရသာ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဝ ်ထမ်ွေးမျာွေး၏ တံိုေ့ခပ ရ်ဆာင်ရ ကမ်ှုအာွေး ည်ွေးခခင်ွေးနငှေ့် ကျ ်ွေးမာရရွေး 
လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးက ိုချ  ျုွေးရဖာက်မှုနှငေ့်စပ်လျဉ်ွေး၍ တာဝ ယ်ူမှုကင်ွေးမွဲေ့ခခင်ွေးတ ိုေ့က ရ ွေးအနတရာယ်ရှ သညေ့် မွဲဆ ယ် 
စည်ွေးရံိုွေးရရွေးပတ်ဝ ်ွေးကျင်နှငေ့ ် မညီမ ရသာယှဉ်ပပ ျုင်မှုအရ အထာွေးက ို ခဖစရ်ပေါ်ရစခွဲေ့သည်။ တစဦ်ွေးနှငေ့တ်စဦ်ွေး 
ခပ်ခ ာခ ာရ ရရွေးနှငေ့် အမျာွေးဆံိုွေးပါဝင်န ိုင်သညေ့် လူဦွေးရရအက ေ့်အသတတ် ိုေ့က ို လ ိုက် ောသညေ့ပ်ါတီအချ  ျုွဲ့က 
၎င်ွေးတ ိုေ့၏ဝ ွ်ေးရသူံမျာွေးနှငေ့် ရဝွေးက ာလာပပွီေး ပ ိုမ ိုကကီွေးမာွေးရသာပ ွဲမျာွေးက ိုခပျုလိုပ်သညေ့်ပါတီမျာွေး၏ အရှ  ်အဝါရအာကတ် င် 
ရမှွေးမှ  ရ်ပျာက်က ယ်ခွဲေ့သည။် က ိုဗစ်-၁၉ အရခခအရ ရအာကတ် င် လံိုခချံုစ တ်ချရရသာမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးက ို 
ရသချာစ ာရဆာင်ရ ကန် ိုငရ်စရ  ် သငေ့်ရတာ်သညေ့်စည်ွေးမျဉွ်ေးစည်ွေးကမ်ွေးမျာွေးက ို ချမှတခ်ွဲေ့ရသာ်လည်ွေး ယင်ွေးစည်ွေးမျဉ်ွေး 
မျာွေးက ို အရကာင်ွေးဆံိုွေးလ ိုက ်ောရဆာင်ရ က်န ိုင်ရမညေ့်အာဏာပ ိုင်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအပါအဝင် ဆကစ်ပ်ပတ်သက ်
သညေ့် အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးအမျာွေးစိုက မလ ိုက ်ောခခင်ွေးက ို ANFREL အရ ခဖငေ့်စ တ်မရကာင်ွေးခဖစ်မ ပါသည်။ 
 
 
မွဲ  ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုအရပေါ် တ ိုင်ွေး င်ွေးသာွေးလက် ကက် ိုင်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးက ခပဌာ ်ွေးသညေ့စ်ည်ွေးမျဉွ်ေးမျာွေး  
 
ANFREL အဖ ွဲွဲ့ကအငတ်ာဗျ ွေးခွဲေ့သညေ့် သတင်ွေးရထာကတ်စ်ဦွေး၏ရခပာဆ ိုချကအ်ရ တ ိုငွ်ေးရင်ွေးသာွေး လက် က်က ိုင် 
အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးအချ  ျုွဲ့သည် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ ယရ်ခမထွဲတ င် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရ အ်လ ိုေ့ငာှ န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးအတ က် 
စည်ွေးမျဉ်ွေးမျာွေးက ို ခပဌာ ်ွေးသတ်မှတ်ခွဲေ့ကကသည။် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးအရ ခဖငေ့် တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလက် ကက် ိုင်အဖ ွဲွဲ့ 
အစည်ွေးတ ိုေ့၏ရေသမျာွေးတ င် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရ အ်တ က် ၎င်ွေးတ ိုေ့ထံမှ ခ ငေ့်ခပျုချကက် ို ရတာင်ွေးခရံ လ် ိုအပသ်ည်။ 
တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးပါတီမျာွေးအရ ခဖငေ့် တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလက် က်က ိုင်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးနှငေ့ ် ချ  တ်ဆက်မှုရှ သညေ့်အတ က် 
အသာစီွေးရမှုမျာွေးရှ ခွဲေ့ပါသည။်  
  
ရမ်ှွေးခပည် ယတ် င ် န ိုငင်ံရရွေးပါတီမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် န ိုငင်တံ င်ွေးအကကီွေးမာွေး ဆံိုွေးလက် က်က ိုင်အိုပ်စိုမျာွေးထွဲမှ တစ်ခိုခဖစ် 
သညေ့် သျမ်ွေးခပည်ခပ ်လည်ထူရထာင်ရရွေးရကာင်စီ၏ အိုပ်ချျုပ်မှု ယ်ရခမအတ င်ွေး  လှုပ်ရှာွေးရဆာင်ရ ကမ်ှုတစ်ရပ်ရပ်က ို 
ခပျုလိုပ်လ ိုပါက မခပျုလိုပ်မီ ရကာင်စအီာွေး အရကကာငွ်ေးကကာွေးရ လ် ိုအပ်ပါသည်27။  ချင်ွေးအမျ  ျုွေးသာွေးတပ်ဦွေးနငှေ့ ်
ချင်ွေးခပည် ယ်ရှ  ၎င်ွေး၏လက ်က်က ိုငတ်ပ်ဖ ွဲွဲ့တ ိုေ့ကလည်ွေး အလာွေးတူစည်ွေးမျဉ်ွေးတစ်ရပ်က ို ခပဌာ ်ွေးခွဲေ့ပပွီေး က ိုဗစ်-၁၉  
ရရာဂါပ ိုွေးခပ ေ့်နှေံ့မှုက ို ကာက ယ်တာွေးဆီွေးရရွေးအတ က ် ချင်ွေးအမျ  ျုွေးသာွေးတပ်ဦွေး၏ ထ  ်ွေးချျုပ် ယ်ရခမမျာွေးတ င် မွဲဆ ယ် 
စည်ွေးရံိုွေးန ိုင်ရ ်အလ ိုေ့ငာှ န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးက ခ ငေ့ခ်ပျုချက်ရတာင်ွေးခရံ လ် ိုအပ်ပါသည်။ မ  ်ခပည် ယ်တ င် 
တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလက် ကက် ိုငအ်ဖ ွဲွဲ့တစ်ခိုခဖစသ်ညေ့် မ  ်ခပညသ်စ်ပါတီက ၎င်ွေး၏ ယရ်ခမအတ င်ွေး က ိုဗစ်-၁၉  ရရာဂါပ ိုွေး 
ခပ ေ့်နှေံ့မှုက ို ကာက ယတ်ာွေးဆီွေးရရွေးအတ က် န ိုငင်ရံရွေးဆ ိုင်ရာ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုအာွေးလံိုွေးက ို ပ တ်ပင်ခွဲေ့သည်28။  

                                                           
26 https://www.gnlm.com.mm/request-to-political-parties-hluttaw-candidates-and-eligible-voters/ 
27 https://www.bnionline.net/en/news/rcss-recommends-political-parties-inform-them-election-cam-paigns-their-
territory 
28 www.bnionline.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.bnionline.net%2Fen%2Fnews%2Fchin-national-frontcnf-and-

itsarmed-wing-declares-all-candidates-must-seek-permission-order 

https://www.gnlm.com.mm/request-to-political-parties-hluttaw-candidates-and-eligible-voters/
https://www.bnionline.net/en/news/rcss-recommends-political-parties-inform-them-election-cam-paigns-their-territory
https://www.bnionline.net/en/news/rcss-recommends-political-parties-inform-them-election-cam-paigns-their-territory
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န ိုဝင် ာလ ၂ရကရ် ေ့တ င်ခဖ ေ့်ရဝသညေ့်ထိုတ်ခပ ်ချက်တ င ် တပ်မရတာက် (ခမ မ်ာန ိုငင်ံ၏လက် ကက် ိုငတ်ပ်ဖ ွဲွဲ့) 
လက် ကက် ိုငအ်ဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးက ို န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေး၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုအခ ငေ့အ်ရရွေးက ိုရလွေးစာွေးရ  ် ကမ်ွေးလှမ်ွေး 
ခွဲေ့သည်29။  
 
ရ  ွေးရကာက်ပ ွဲ  ိုင် ာအ ကမ်ွေးဖက်မှု 
 
ခမ မ်ာန ိုငင်ံရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဥပရေမျာွေးအရ လူတစ်ဦွေးတစရ်ယာက်၏မွဲရပွေးပ ိုင်ခ ငေ့ ် (သ ိုေ့မဟိုတ်) ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 
တစ်ခိုတ င် ဝငရ်ရာက်ယှဉပ်ပ ျုင်ခ ငေ့်က ိုတာွေးဆီွေးရ  ် အကကမ်ွေးဖက်မှု၊ ပခ မ်ွေးရခခာက်မှု (သ ိုေ့မဟိုတ်) မရလျာ်ဩဇာ 
လွှမ်ွေးမ ိုွေးမှုက ို အသံိုွေးခပျုခခင်ွေးအရပေါ် ခပစမ်ှုအခဖစ်သတ်မှတ်ပါသည်။ ထ ိုေ့အခပင် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေး မှတ်ပံိုတင်ရရွေး 
ဥပရေက မတူညရီသာက ိုွေးက ယ်မှု ာသာမျာွေးအကကာွေး အထ ကရို ်ွေးခဖစန် ိုင်ရသာ လိုပ်ရဆာင်မှုမျာွေး၊  အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေး 
မျာွေး (သ ိုေ့မဟိုတ်) တစ်ဦွေးတစ်ရယာက်ချင်ွေးဆီ၏ စည်ွေးလံိုွေးညီည တ်မှုက ိုထ ခ ိုကရ်စရသာ   လိုပ်ရဆာင်မှုမျာွေးက ို 
တာွေးခမစထ်ာွေးပါသည်။ ဤတာွေးခမစခ်ျက်က ို ချ  ျုွေးရဖာက်ရကကာင်ွေးရတ ွဲ့ရှ ရသညေ့် မည်သညေ့်န ိုငင်ံရရွေးပါတီမဆ ို 
(သ ိုေ့မဟိုတ်) က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးက ိုမဆ ို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င်ဝင်ရရာကယ်ှဉ်ပပ ျုင်ခခင်ွေးမှ ပ တ်ပင်ခခင်ွေးခရံန ိုင်သည်။  
 
၂၀၂၀ ခိုနစှ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ၏ မွဲဆ ယ်စညွ်ေးရံိုွေးရရွေးကာလသည် အကကမွ်ေးခဖင်ွေးအာွေးခဖငေ့် တည်ပင မ ်
ရအွေးချမ်ွေးရကကာင်ွေးရတ ွဲ့ရှ ရပါသည်။ သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ အကကမ်ွေးဖကမ်ှုခဖစ်စဉ်အရရအတ က်မျာွေး 
ခမငေ့်တက်လာသညက် ိုရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရပါသည်။ New Myanmar Foundation (NMF) ၏ရခပာကကာွေးချကအ်ရ 
ရအာကတ် ို ာလ ၂၉ ရကမှ်စ၍ အမျ  ျုွေးမျ  ျုွေးရသာန ိုငင်ရံရွေးပါတီမျာွေး၏ရထာက်ခသူံမျာွေးကကာွေးတ င် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး 
စတင်သညေ့်အချ   က်တည်ွေးကပင် ရိုပ်ပ ိုင်ွေးဆ ိုင်ရာထ ပ်တ ိုက်ရင်ဆ ိုင်မှုရပါင်ွေး (၈၂) ခိုထ ရှ ခွဲေ့သည်။ အဆ ိုပါ 
ခဖစရ်ပ်မျာွေးတ င် ဗီန ိုင်ွေးပ ိုစတာမျာွေးက ိုဖျက်စီွေးခခင်ွေး၊ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအကကာွေး အသရရဖျကခ်ခင်ွေးမျာွေး၊ 
ပစစည်ွေးမျာွေးက ိုဖျက်စီွေးခခင်ွေး၊ ရသ ွေးထ က်သံယ ိုခဖစ်ရစခခင်ွေးနငှေ့် ရသဆံိုွေးခခင်ွေးမျာွေးပင်ပါဝင်ခွဲေ့သည်။ န ှုင်ွေးယှဉ်ချက ်
အာွေးခဖငေ့်မူ ၂၀၁၅ ခိုနစှတ် င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအကကမ်ွေးဖက်မှုခဖစ်စဉ် ၂၈ ခိုသာရှ ခွဲေ့သည်30။   
 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာအကကမွ်ေးဖက်မှုထွဲမှ ခပင်ွေးထ ်ရသာခဖစ်စဉ်တစ်ခိုမှာ ရအာကတ် ို ာလ ၂၂ ရကရ် ေ့တ င် 
ခဖစပ် ာွေးခွဲေ့ပါသည်။ စစ်က ိုင်ွေးတ ိုင်ွေးရေသကကီွေး ကံေ့ လူပမ ျုွဲ့ ယ်၊ ကာ  ိုွေးရ ာတ င် ခပညရ်ထာငစ်ိုကကံခ ိုငရ်ရွေးနှငေ့် ဖ ံပဖ ျုွေးရရွေး 
ပါတီ (USDP) နှငေ့် အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစအီဖ ွဲွဲ့ချျုပ်ပါတ ီ (NLD) ၏ရထာကခ်ံသူမျာွေးအကကာွေး ခဖစပ် ာွေးခွဲေ့ရသာ 
ထ ပ်တ ိုကရ်င်ဆ ိုင်မှုခဖစ်စဉ်တ င် တစရ်ယာကအ်သတ်ခခံွဲေ့ရပပီွေး အခခာွေးတစရ်ယာက်မှာ ေဏရ်ာရရှ ခွဲေ့ပါသည။် 
ထ ိုေ့အခပင် ယင်ွေးခဖစ်ရပ်အတ င်ွေး စက် ီွေး ၇ စီွေး၊ အ မ်တစ်လံိုွေး နှငေ့် က ိုဗစ-်၁၉ စစ်ရဆွေးရရွေးဂ တမ်ျာွေး ဖျက်စီွေးခံခွဲေ့ရပါသည်။ 
လက်ရှ တ င် အမှုခဖစစ်ဉအ်တ က် လူ ၅ရယာကက် ို စံိုစမ်ွေးစစရ်ဆွေးလျက်ရှ ပါသည်31။   
 
ရအာကတ် ို ာ၁၄ရကရ် ေ့တ င် ရခ ိုင်ခပည ်ယရ်တာင်ပ ိုင်ွေး ရတာင်ဂိုတ်ပမ ျုွဲ့ ယ်တ င် ရခ ိုငေ့်တပ်ရတာ် (AA) သည် 
အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစအီဖ ွဲွဲ့ချျုပ်ပါတီမှ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး ၃ ဦွေးက ို မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးခပျုလိုပ်ရ စဉ ်
ခပ ရ်ပွေးဆ ွဲခွဲေ့သည။် လက် က်က ိုင်အဖ ွဲွဲ့သည် ၎င်ွေးတ ိုေ့က ို ရ အ မ်တ င်ရ ထ ိုင်ရရွေးအမ  ေ့် (stay-at-home order) 

                                                           
29 http://dsinfo.org/node/630 
30 https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/myanmar-election-violence-rise-november-vote-nears.html 
31 https://www.mmtimes.com/news/physical-confrontations-increased-during-2020-election-campaign-period-
myanmar.html 
 

http://dsinfo.org/node/630
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https://www.mmtimes.com/news/physical-confrontations-increased-during-2020-election-campaign-period-myanmar.html
https://www.mmtimes.com/news/physical-confrontations-increased-during-2020-election-campaign-period-myanmar.html
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ထိုတ်ခပ ်ထာွေးရသာ်လည်ွေး မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးလိုပ်ခွဲေ့ပပီွေး လူူ့အသက်က ို အနတရာယ်ခဖစရ်စသညေ့အ်တ က်ဟို စ ပ်စ ွဲခွဲေ့ 
ကကသည်။ ရခ ိုငေ့်တပ်ရတာ် (AA) က ရခ ိုင်တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးန ိုငင်ံရရွေးသမာွေးအာွေးလံိုွေးက ို လ တရ်ခမာက်ခ ငေ့ရ်ပွေးရ ်အခပင် 
ရခ ိုငေ့်တပ်ရတာ် (AA)နငှေ့် ဆက်န ယ်သညေ့်အတ က် ဖမ်ွေးဆီွေးထာွေးရသာ အရပ်သာွေးမျာွေးနငှေ့် ပင မ်ွေးချမ်ွေးရရွေးရတာင်ွေးဆ ို 
ရသာ ထ  ်ွေးသ မ်ွေးခံဆနဒခပရကျာင်ွေးသာွေးမျာွေးက ို ဓာွေးစာွေးခံမျာွေးအာွေးမလွှတ်မီှ ခပ ်လွှတ်ရပွေးရ ် ရတာင်ွေးဆ ိုခွဲေ့ပါသည်32။  
သံိုွေးပတ်ကကာပပွီေးရ ောက် အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစအီဖ ွဲွဲ့ချျုပ်ပါတ ီ(NLD) က အဆ ိုပါ ခပ ရ်ပွေးဆ ွဲခံရရသာ က ိုယ်စာွေးလှယ ်
ရလာင်ွေးမျာွေး၏ အသက်အနတရာယအ်တ က် စ ိုွေးရ မ်ရကကာင်ွေးက ို တရာွေးဝင်ထိုတရ်ဖာရ်ခပာကကာွေးခွဲေ့ပါသည်33။  
 
စက်တင် ာလတ င် ရ ခပည်ရတာ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရံိုွေး၏ ဥကကဌ ဦွေးသ  ်ွေးရထ ွေး၏ ရ အ မ်တ င်  
ပ ိုင်ရငှ်မွဲေ့လက်ပစ်ဗံိုွေးမျာွေးရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရသည်။ လက်ပစ်ဗံိုွေးနစှလံ်ိုွေးက ို လမ်ွေးမမှခခံဝ ်ွေးအတ င်ွေးသ ိုေ့ ပစ်ထညေ့်ခွဲေ့ခခင်ွေး 
ခဖစသ်ည်ဟို ကကာွေးသ ခွဲေ့ရသည။် ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ို န ိုငင်ရံရွေးပါတအီမျာွေးအခပာွေးမှ က ိုဗစ်-၁၉ 
ကပ်ရရာဂါရကကာငေ့် ရရ ွဲ့ဆ ိုငွ်ေးရပွေးရ  ် ရတာင်ွေးဆ ိုရသာလ်ည်ွေး ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင် ဥကကဌ 
ဦွေးလှသ  ်ွေးက ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ိုရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးလ မေ့်မည်မဟိုတရ်ကကာင်ွေး ရကကညာခွဲေ့ပပွီေးရ ောကတ် င် အဆ ိုပါတ ိုကခ် ိုက်မှု 
ခဖစပ် ာွေးခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်သည်34။  
 
ပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့ ယ်မှ NLD ပါတ၏ီအလိုပ်အမှုရဆာင်အဖ ွဲွဲ့ဝင ် ဦွေးခမငေ့်န ိုငက် ရ ာသာွေးတစဦ်ွေးနှငေ့် ပါတီ၏စည်ွေးရံိုွေးရရွေး 
သီချင်ွေးဖ ငေ့်ခခင်ွေးအရပေါ် အခငငွ်ေးပ ာွေးမှုခဖစ်ပ ာွေးပပီွေးရ ောက် ရအာက်တ ို ာ (၃) ရကရ် ေ့တ င် လူ ၁၀၀ ခ ေ့်ရှ ရသာ 
အိုပ်စိုတစစ်ိုသည် ဦွေးခမငေ့်န ိုင၏်ရ အ မ်သ ိုေ့ စီွေး င်ွေးဝငရ်ရာက်ခွဲေ့သည်။ ဦွေးခမငေ့်န ိုင်၏အဆ ိုအရ ရ ာသာွေးတစဦ်ွေးသည် 
၎င်ွေး၏အ မ်သ ိုေ့ရရာက်ရှ လာပပွီေး သီချင်ွေးပ တ်ရ ရ်ခပာဆ ိုခွဲေ့ပပွီေးရ ောက် ဓါွေးခဖငေ့်သူူ့အာွေးတ ိုက်ခ ိုက်၍ လည်ပင်ွေးက ိုအ ောတရ 
ခဖစရ်စခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်သည။် ထ ိုေ့ရ ောက် လူစိုလိုရဝွေးခဖစရ်ပေါ်ခွဲေ့ပပွီေးရ ောက် လက် က်မျာွေး၊ ဓါတဆီ်ဗံိုွေးမျာွေးနှငေ့် အ မ်က ိုတ ိုက် 
ခ ိုက်ခွဲေ့ကကသည်။ မရက ွေးတ ိုငွ်ေးရေသကကီွေးအာဏာပ ိုင်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေး၏အဆ ိုအရ အိုပ်စိုဖ ွဲွဲ့တ ိုကခ် ိုက်မှုတ င်ပါဝငရ်သာ 
လူ (၁၉) ဦွေးက ို ဖမ်ွေးဆီွေးအရရွေးယူထာွေးပပွီေးခဖစသ်ညဟ်ိုသ ရသည်35။  
 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမတ ိုင်မီ (၂) ရကအ်လ ို န ိုဝင် ာလ ၆ ရကရ် ေ့တ င် ပွဲခွူေးတ ိုင်ွေးရေသကကီွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ ်
အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရံိုွေး၌ ဗံိုွေးရပါကက် ွဲမှုခဖစပ် ာွေးခွဲေ့သည်36။ ထ ခ ိုက်ေဏ်ရာရသူ မရှ ခွဲေ့ပါ။  လိုပ်ကကံသူက ို ယခိုထက်တ ိုင် မသ ရှ ရရပ။  
 
 
အ  ်လ ိုင်ွေးမှတ ငေ့်မွဲ  ယစ်ညွ်ေးရံိုွေးခခင်ွေးနှငေ့် အမို ်ွေးစကာွေးမျာွေးခဖ  ်ရဝခခင်ွေး 
 
COVID-19 ရရာဂါခဖစ်ပ ာွေးစဉက်ာလအတ င်ွေး န ိုင်ငရံရွေးပါတီအမျာွေးစိုနငှေ့် ပါဝငယ်ှဉ်ပပ ျုင်မညေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယ် 
ရလာင်ွေးမျာွေးသည် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးနှငေ့် မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေးလှုပ်ရှာွေးမှုမျာွေးက ို မွဲဆနဒရှင်မျာွေးထံသ ိုေ့ 

                                                           
32 https://www.irrawaddy.com/elections/arakan-army-admits-abducting-three-myanmar-ruling-party-
candidates.html 
33 https://www.irrawaddy.com/news/burma/long-silence-abducted-nld-candidates-myanmars-rakhine-state-
prompts-fears.html 
34 https://www.irrawaddy.com/elections/second-unexploded-hand-grenade-found-residence-election-official-
myanmars-capital.html 
35 https://www.irrawaddy.com/elections/19-arrested-mob-attack-nld-members-house-central-myanmar.html 
36 https://elevenmyanmar.com/news/bomb-blast-hit-bago-election-commission-office-ahead-of-general-election 
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ရရာကရ်ှ ရစရ ် အ  ်လ ိုင်ွေးမှဆက်သ ယ်သညေ့ ်ည်ွေးလမ်ွေးသ ိုေ့ ရခပာင်ွေးလွဲခွဲေ့သည်။ ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ စည်ွေးရံိုွေးရရွေးရဆာင်ပိုေ်မျာွေး၊ 
သတင်ွေးစကာွေးမျာွေးနငှေ့် ပါတ၏ီမူဝါေရကကညာစာတမ်ွေးမျာွေးက ိုခဖ ေ့်ရဝရ ် ရဖေ့စ် ိုတ်စာမျက်နှောမျာွေးက ို အမျာွေးအခပာွေး 
အသံိုွေးခပျုလာခွဲေ့ကကသည်။ သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ အ  ်လ ိုင်ွေးမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးမျာွေးသည် အဓ ကအာွေးခဖငေ့် 
အချက်အချာကျရသာ ပမ ျုွဲ့ခပမျာွေးနှငေ့် ပ ိုမ ိုရကာင်ွေးမ  ်ရသာ အငတ်ာ က်ဆက်သ ယ်မှုရှ သညေ့် ရေသမျာွေးသ ိုေ့သာ 
ရရာကရ်ှ လ မေ့်မည်ခဖစ်သည။် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးသည ် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးက ိုဆ ွဲရဆာင်ရ ် ရဆာင်ပိုေ်မျာွေးနငှေ့် 
သီချင်ွေးမျာွေးက ိုလည်ွေး ဖ တ်ီွေးခွဲေ့ကကသည်။ န ိုငင်ံရရွေးပါတီမျာွေးမှ Facebook တ င်တငထ်ာွေးသညေ့် အရကကာင်ွေးအရာ 
အမျာွေးစိုသည် ယဉရ်ကျွေးမှုနှငေ့် ရ ရာရေသအလ ိုက ် မတူက ွဲခပာွေးမှုက ိုခပသခွဲေ့သည်။ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး 
စကာွေးသံအချ  ျုွဲ့သည် အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးအာွေးမွဲရပွေးရ  ် အာွေးရပွေးတ ိုကတ်  ်ွေးခွဲေ့ပပွီေး အ ည်ွေးစိုသည်သာလျင် မသ ်စ မ်ွေး 
သူမျာွေး (သ ိုေ့မဟိုတ်) အခခာွေးရသာ ရ ွေးဖယ်ခထံာွေးရသညေ့်အိုပ်စိုမျာွေးက ို အရထာက်အပံေ့ရပွေးရ  ် အရလွေးရပွေး 
ထာွေးကကသည်။  
 
Facebook Ad Library ၏ သံိုွေးသပ်ချကအ်ရ န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနငှေ့် က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေး၏ မွဲဆ ယ် 
စည်ွေးရံိုွေးရရွေးရကကာ်ခငာမျာွေးသည် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအကက ျုကာလတ င် ပ ိုမ ိုခမငေ့တ်က်လာခွဲေ့သည်။ အခခာွေးပါတီမျာွေးထွဲမှ 
ယခင် တပ်မရတာအ်ရာရှ ရဟာင်ွေးမျာွေး (USDP) နှငေ့် ယခင်အာဏာရပါတီမှ ထ က်ခ ာခွဲေ့သူတစဦ်ွေးက ဦွေးရဆာင်ခွဲေ့ရသာ 
အတ ိုကအ်ခံပါတ ီ (PPP) အရ ခဖငေ့် ခမ မ်ာန ိုငင်ံ၏ ထ ပ်ဆံိုွေးလူမှုက  ယ်က်ခဖစ်ပပီွေး န ိုင်ငတံစ်ဝှမ်ွေး လူဦွေးရရ ၂၂ 
သ ်ွေးရကျာ်သံိုွေးစ ွဲရ သညေ့် ရဖေ့စ် ိုတ်(Facebook)တ င ် ရကကာခ်ငာအသံိုွေးစရ တ်သံိုွေးစ ွဲမှု၌ ဦွေးရဆာငရ် ခွဲေ့သည။် 
ခပည်ရထာင်စိုကကံေ့ခ ိုငရ်ရွေးနှငေ့်ဖ ွံဲ့ပဖ ျုွေးရရွေးပါတီနငှေ့် ဆက်န ယရ် ရသာ ရဖေ့စ် ိုတ်စာမျက်နေှာမျာွေးသည် ကသဂိုတ်လ ၄ 
ရကရ် ေ့မှ န ိုဝင် ာလ ၂ ရကရ် ေ့အထ  ရကရ်ပါင်ွေး ၉၀ အတ င်ွေး စိုစိုရပါင်ွေး အရမရ က ်ရေေါ်လာ ၁၈,၂၈၀ 
(ခမ မ်ာကျပ်ရင  ၂၃.၄၈ သ ်ွေး) သံိုွေးစ ွဲခွဲေ့သည်37။  သ ိုေ့ရသာ် Facebook Ad Library မှ အသံိုွေးခပျုရသာ ည်ွေးစ စ်မှာ 
ရငှ်ွေးလင်ွေးမှုမရှ  ွဲ လူမှုက  ယ်ကရ်ပေါ်ရှ  မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးနှငေ့်ဆ ိုငရ်သာ ကို ်ကျစရ တ်အာွေးလံိုွေး ပါဝင်လ မေ့်မည် 
မဟိုတ်ဟို ယူဆရသည်။ 
 
အ  ်လ ိုင်ွေးမှတဆငေ့်မွဲဆ ယ်စညွ်ေးရံိုွေးရရွေးသည် န ိုင်ငရံရွေးပါတမီျာွေးနှငေ့် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအတ က် စ  ်ရခေါ်မှု 
မျာွေးစ ာ ခဖစရ်စသည။် ခမ မ်ာန ိုငင်၏ံရေသအမျာွေးအခပာွေး အထူွေးသခဖငေ့ ် အစ  ်အဖျာွေးရေသမျာွေးသည် 
အငတ်ာ က်လ ိုင်ွေး ရကာင်ွေးမ  ်စ ာမရရှ ရပ။ ရခ ိုင်နငှေ့်ချင်ွေးခပည် ယ်ရှ  ပမ ျုွဲ့ ယ်ရတာရ်တာမ်ျာွေးမျာွေးတ င် အငတ်ာ က် 
ပ တ်ဆ ိုေ့သညေ့်အမ  ေ့် ချမှတ်ခထံာွေးရပပီွေး အသံရခေါ်ဆ ိုမှုနငှေ့ ် အက ေ့်အသတ်ခဖငေ့်သာ ရေတာရပွေးပ ိုေ့န ိုင်ခခင်ွေး ခပျုလိုပ် 
န ိုင်သညေ့် 2G က  ယ်ကက် ိုသာ သံိုွေးစ ွဲန ိုင်ကကသည်38။  ဤသ ိုေ့ မတရာွေးရသာ က ေ့သ်တ်ချျုပ်ချယ်မှုမျာွေးရကကာငေ့် 
ထ ိုရေသမျာွေးတ င် ရ ထ ိုငရ်သာ ခပည်သူမျာွေးအရ ခဖငေ့် ရကာင်ွေးမ  ရ်သာဆက်သ ယ်မှုနငှေ့် သတင်ွေးအချကအ်လက် 
ရရှ ရ ် ခက်ခွဲရစပပွီေး အရပ် က်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးပါဝငသ်ညေ့် မဟာမ တ်အဖ ွဲွဲ့မျာွေးက 3G နှငေ့် 4G အင်တာ က ်
က ိုခပ ်ဖ ငေ့ရ်ပွေးရ  ်ရတာင်ွေးဆ ိုကကသည်39။  
 
လူမှုမီေီယာပလက်ရဖာင်ွေးရပေါ်မှ န ိုင်ငရံရွေးဆ ိုင်ရာမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးသည် သတင်ွေးအမှာွေးမျာွေးနှငေ့် အမို ်ွေးစကာွေး 
မျာွေးက ို ပ ိုမ ိုခဖစရ်ပေါ်လာရစသည်။ ANFREL က အငတ်ာဗျ ွေးရမွေးခမ ွ်ေးခွဲေ့သညေ့် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးနှငေ့ ် အရပ် က်လူမှု 

                                                           
37 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-opposition-parties-ramp-facebook-ad-spending-election-
nears.html 
38 https://www.mmtimes.com/news/rakhine-chin-internet-restored-only-2g.html 
39 https://www.mmtimes.com/news/14m-people-will-be-affected-internet-shutdown-civil-society-groups-
warn.htm 
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အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးကတင်ခပသည်မှာ  လူမှုမီေီယာပလကရ်ဖာင်ွေးမျာွေး အထူွေးသခဖငေ့် Facebook ရပေါ်တ င် န ိုင်ငရံရွေးပါတ ီ
တစ်ခိုနငှေ့်တစ်ခို အချင်ွေးချငွ်ေးတ ိုကခ် ိုက်ကကရကကာင်ွေးပင်ခဖစသ်ည်။ တ ိုက်ခ ိုက်မှုအမျာွေးစိုမှာ နှုတ်ခဖငေ့်သာခဖစပ်ပွီေး 
ပါတီမျာွေးက တစဦ်ွေးက ိုတစဦ်ွေး ရ သူ်ဟိုသရ ာထာွေးကာ တ ိုကခ် ိုကခ်ခင်ွေးခဖစ်သည်။ မကကာခဏ က ိုွေးကာွေးထာွေးရသာ 
ဥပမာမျာွေးအရ USDP က NLD က ို တ ိုကခ် ိုကခ်ခင်ွေးသည် တ ိုင်ွေးခပည်အတ င်ွေး ဖ ံွဲ့ပဖ ျုွေးရရွေးစီမံက  ်ွေးမျာွေးအတ က် န ိုင်ငံခခာွေး 
သာွေးမျာွေးက ို ငာှွေးရမ်ွေးခခင်ွေးနငှေ့် “ခမ မ်ာန ိုငင်ံက ို အစစလာမ် ာသာဝင်န ိုင်ငအံခဖစသ် ိုေ့ရခပာင်ွေးလွဲရ ်” ကက ျုွေးပမ်ွေးမှုမျာွေးပင် 
ခဖစသ်ည်ဟိုဆ ိုသည။် 
 
လ ်ေ ်အရခခစ ိုက် လူူ့အခ ငေ့အ်ရရွေးအဖ ွဲွဲ့ (Burma Human Rights Network) ၏  “Digital Hate: Free and Fair 
for Some: Discrimination and Hate Speech in Burma's General Election Campaign40 ” ဟူရသာ 
အစီရင်ခစံာတ င် အစစလာမ် ာသာဝင်လူမျ  ျုွေးမျာွေးဆ ေ့်ကျင်ရရွေးအပါအဝင် လူမှုက  ယ်က်တ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲနငှေ့် 
ပတ်သကရ်သာ သတင်ွေးအချက်အလက်အမှာွေးမျာွေး ခဖ ေ့ရ်ဝမှုနှငေ့်ပတ်သက်၍ အ ည်ွေးဆံိုွေးခဖစ်ရပ် ၃၉ ခိုက ို မှတတ်မ်ွေး 
တင်ခွဲေ့သည်ဟိုဆ ိုသည။် ထ ိုရရွေးသာွေးချက်မျာွေးတ င် အာဏာရ NLD ပါတီ နှငေ့် အစစလာမ် ာသာဝင်မျာွေး (သ ိုေ့မဟိုတ်) 
အစစလာမ် ာသာဝငအ်ဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအကကာွေး ပူွေးရပါင်ွေးကကံစည်မှုမျာွေးရှ ရကကာင်ွေး အရလွေးရပွေးရဖာ်ခပထာွေးသည်။ 
၎င်ွေးရရွေးသာွေးချကတ် ိုေ့တ င် NLD ပါတီအရ ခဖငေ့် အစစလာမ် ာသာဝင်မျာွေးအာွေး ပ ိုမ ိုမျကန်ှောသာရပွေးရကကာင်ွေး၊ ဗလီမျာွေး 
ပ ိုမ ိုတညရ်ဆာကခ်ခင်ွေးနငှေ့် အစစလာမ် ာသာဝငရ်ရွေးရာဝ ်ကကီွေးဌာ တညရ်ထာငခ်ခင်ွေးတ ိုေ့က ို ခ ငေ့်ခပျုလ မေ့်မညဟ်ို 
ရဖာ်ခပခွဲေ့ကကသည။်  
 
အစစလာမ် ာသာဝင်လူမျ  ျုွေးမျာွေး၏ မွဲရပွေးပ ိုင်ခ ငေ့်က ို ဖ နှ ပ်ချျုပ်ချယ်ရ ် ကက ျုွေးပမ်ွေးသညေ့် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးနှငေ့် 
ပါတီဝင်မျာွေး၏ ခ ွဲခခာွေးဆကဆံ်သညေ့် ရခပာဆ ိုမှုမျာွေးက ိုလည်ွေး မှတတ်မ်ွေးတင်ခွဲေ့သည်။ အရခခခံလူတ ်ွေးစာွေး ဝ 
ခမငေ့်မာွေးရရွေးပါတီ၏ အရထ ရထ အတ င်ွေးရရွေးမှ ွေး မ ိုကက်ယရ်ကျာ်ခမငေ့်က ဆ ိုရှယမီ်ေီယာတ င် “ရခ ွေးမျာွေးက ို 
ရရ ခါွေးပတ်ဝတ်ဆင်ခ ငေ့်မခပျုသငေ့်” ဟိုရရွေးသာွေးကာ အစစလာမ် ာသာဝင်မျာွေး န ိုငင်ရံရွေးရာထူွေးမျာွေးရယူရ ် ကက ျုွေးပမ်ွေး 
ရ ခခင်ွေးက ို ရည်ညွှ ွ်ေးခွဲေ့သည။် ပွဲခွူေးတ ိုင်ွေး ဇီကို ွ်ေးပမ ျုွဲ့ ယ်မှ USDP က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေး ဦွေးဥာဏ်ဝင်ွေးက 
“လူူ့အခ ငေ့်အရရွေးသည် လူသာွေးမျာွေးဟိုရခေါ်တ င်ရ ် အရညအ်ချင်ွေး ခပညေ့မီှ်သူမျာွေးအတ က်သာခဖစသ်ည။် လူကွဲေ့သ ိုေ့ 
မရ တတ်သူမျာွေးအတ က်မဟိုတ်” ဟူ၍ လူမှုက  ယ်က်တ င် ရရွေးသာွေးတင်ခပခွဲေ့သည်။ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအရာရှ မျာွေး 
(သ ိုေ့မဟိုတ်) အခခာွေးသကဆ် ိုင်ရာအာဏာပ ိုင်မျာွေးသည ် ဤစက်ဆိုပ်ရ ံရှာဖ ယ် အမို ်ွေးစကာွေးမျာွေးနှငေ့စ်ပ်လျဉ်ွေး၍ 
အရရွေးယူအခပစ်ရပွေးခခင်ွေးမျာွေး ယခိုထ  မလိုပ်ရဆာင်ခွဲေ့ရပ။ 
 
အာဏာရပါတီ၏ အစစလာမ် ာသာဝငက် ိုယစ်ာွေးလှယရ်လာင်ွေးနှစ်ဦွေးအ က် တစ်ဦွေးခဖစ်သူ ဦွေးစည်သူရမာင်က 
သတင်ွေးတိုမျာွေးပျံွဲ့နှံေ့ခခင်ွေးသည ် ၎င်ွေးအန ိုင်ရရစမညေ့်အခ ငေ့အ်လမ်ွေးမျာွေးက ို ပျက်စီွေးရစလ မေ့်မည်ဟို စ ိုွေးရ မ်ခွဲေ့သည်။ 
လူမှုက  ယ်ကတ် င် ၎င်ွေးအရပေါ် မှာွေးယ င်ွေးစ ာစ ပ်စ ွဲရခပာဆ ိုမှုမျာွေးတ င် ဗိုေဓ ာသာ  ို ်ွေးရတာ်ကကီွေးပညာသင် 
ရကျာင်ွေးမျာွေး ပ တ်ရ ်အစအီစဉ်မျာွေးနှငေ့် အာရပ် ာသာစကာွေးသင်ကကာွေးရရွေးက ိုရထာက်ခရံ  ် စသည်တ ိုေ့ 
ပါဝင်သည်41။  
 
 

                                                           
40 http://www.bhrn.org.uk/en/component/edocman/digital-hate-free-and-fair-for-

some/download.html?Itemid= 
41 https://www.channelnewsasia.com/news/asia/myanmar-election-facebook-hate-speech-

rohingyadisinformation-13476412 

http://www.bhrn.org.uk/en/component/edocman/digital-hate-free-and-fair-for-some/download.html?Itemid=
http://www.bhrn.org.uk/en/component/edocman/digital-hate-free-and-fair-for-some/download.html?Itemid=
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အစ ိုွေး ပ ိုင်မီဒယီာမျာွေးမှတ ငေ့် မွဲ  ယ်စည်ွေးရံိုွေးရ ွေးက ို စ စစ်ခဖတ်ရတာက်ခခင်ွေး  
 
ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင် (UEC) ၏ ဇူလ ိုင်လ ၂၃ ရကရ် ေ့တ င်ထိုတ်ခပ ်သညေ့် အရကကာင်ွေးကကာွေးစာတ င ်
န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးက ို  အစ ိုွေးရပ ိုင်ရရေီယ ိုနငှေ့ရ်ိုပ်ခမင်သံကကာွေးတ ိုေ့တ င် ၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ စက်တင ်ာလ ၈ရကမှ် န ိုဝင် ာ ၆ 
ရကအ်ထ  မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရ  ်ခ ငေ့်ခပျုခွဲေ့သည်42။  ပါတီတစ်ခိုချင်ွေးစီက ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ မွဲဆ ယ်စညွ်ေးရံိုွေးရရွေးသတင်ွေးစကာွေးက ို 
ထိုတ်လွှငေ့်ရ  ် အချ   ် ၁၅ မ  စ်စရီရှ မည်ခဖစ်သည။် ထ ိုရကကညာချက်တ င် “ပါတတီစ်ခို၏ဥကကဌ (သ ိုေ့မဟိုတ်) 
အတ င်ွေးရရွေးမှ ွေးအရ ခဖငေ့် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးအတ က ် ရဟာရခပာချက်စာရ က် လက်ရရွေးမူက ိုတင်သ င်ွေးရမည”် 
ဟိုရဖာခ်ပခွဲေ့ပပီွေး “ရဟာရခပာချက်လက်ရရွေးမူက ို ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ရကာ်မရှင ် (UEC) က လ ိုအပသ်ညေ့် 
အတ ိုင်ွေး ခပ လ်ည်သံိုွေးသပ်၍ ခ ငေ့်ခပျုမ  ေ့်ထိုတရ်ပွေးမည ် (သ ိုေ့မဟိုတ်) ခ ငေ့်ခပျုချကမ်ရပွေးမီ ထ ိုရဟာရခပာချက် 
လက်ရရွေးမူက ို ခပင်ဆင်ရ ရ်တာင်ွေးဆ ိုမည်ဟို ရခပာကကာွေးခွဲေ့သည်။ ထ ိုေ့အခပင် ခပညရ်ထာငစ်ို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ် 
(UEC) သည် လ ိုအပ်လ င ် ရဟာရခပာချက်လက်ရရွေးမူက ို ခပင်ဆင်ရ ်အတ က ် ရ ိုက်ကွူေးရရွေးရကမ်စခငတ် င ်
ခပ လ်ည်ခပင်ဆင်ရ ် မှတ်ချက်မျာွေးနှငေ့် အရကကာင်ွေးခပချကမ်ျာွေးက ို ရလ ာက်ထာွေးသူမျာွေးထံသ ိုေ့ ခပ လ်ည်ရပွေးပ ိုေ့မည်ဟို 
ရဖာ်ခပခွဲေ့သည်။ 
 
ခပည်ရထာင်စို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်က န ိုင်ငံပ ိုင်ရရေယီ ိုနငှေ့ ် ရိုပ်ခမင်သကံကာွေးတ ိုေ့တ င ် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရ အ်တ က် 
န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးကလ ိုက ်ောရမညေ့် ရအာက်ပါစည်ွေးမျဉ်ွေးမျာွေးက ို ချမှတ်ထာွေးသည။်  

(က) ခပည်ရထာင်စိုမပပ ျုက ွဲရရွေး၊ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးစည်ွေးလံိုွေးညီည တ်မှုမပပ ျုက ွဲရရွေးနှငေ့ ် အချျုပ်အခခာအာဏာ 
တညတ်ံေ့ခ ိုငပ်မွဲရရွေးတ ိုေ့က ို ထ ခ ိုက်ရစသညေ့ ်ရဟာရခပာမှု ခပျုလိုပ်ခခင်ွေး၊ 

(ခ)  လံိုခချံုရရွေး၊ တရာွေးဥပရေစ ိုွေးမ ိုွေးရရွေးနငှေ့ ် ရအွေးချမ်ွေးသာယာရရွေးက ို ထ ခ ိုက်ရစသညေ့် ရဟာရခပာမှု 
ခပျုလိုပ်ခခင်ွေး၊ 

(ဂ) ခပည်ရထာင်စိုသမမတခမ ်မာန ိုငင်ံရတာ ် ဖ ွဲွဲ့စည်ွေးပံိုအရခခခံဥပရေနငှေ့ ် တည်ဆွဲဥပရေမျာွေးက ို ရလွေးစာွေး 
လ ိုက ်ောမှုမရှ ရသာ ရဟာရခပာမှုခပျုလိုပ်ခခင်ွေး၊  

 (င်္)  န ိုင်ငရံတာ်အာွေး အကကည်ည ျုပျက်ရစရ  ် (သ ိုေ့မဟိုတ)် ဂိုဏ်သ ကခာထ ပါွေးရစရ ် ရဟာရခပာမှု 
ခပျုလိုပ်ခခင်ွေး၊ 

(င)   တပ်မရတာ်ပပ ျုက ွဲရရွေးက ို ခဖစရ်ပေါ်ရစရ  ် (သ ိုေ့မဟိုတ)် တပ်မရတာ်၏ ဂိုဏ်သ ကခာက ို ထ ခ ိုက်ရစရ  ်
ရဟာရခပာမှု ခပျုလိုပ်ခခင်ွေး၊  

(စ)   လူမျ  ျုွေးရရွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)်  ာသာရရွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် လူတစ်ဦွေးချင်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် လူအမျာွေးနှငေ့် 
ပတ်သက်၍ ပဋ ပကခခဖစရ်ပေါ်ရစန ိုင်သညေ့ ်သ ကခာနှငေ့်က ိုယက်ျငေ့တ်ရာွေးက ို ထ ခ ိုက်ရစန ိုငသ်ညေ့် ရဟာရခပာမှု 
(သ ိုေ့မဟိုတ)် စည်ွေးရံိုွေးလံှုွဲ့ရဆာမ်ှုခပျုလိုပ်ခခင်ွေး၊  

(ဆ)   ာသာရရွေးက ို န ိုင်ငံရရွေးအတ က ်အလ ွဲသံိုွေးစာွေးမှုခပျုရသာ ရဟာရခပာမှုခပျုလိုပ်ခခင်ွေး၊ 

                                                           
42 https://www.gnlm.com.mm/permission-for-broadcast-campaigns-of-political-parties/ 
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(ဇ) ပင မ်ွေးချမ်ွေးစ ာ ပညာသင်ကကာွေးရရွေးက ို ထ ခ ိုက်ပျက်ခပာွေးရစရ  ်ရသ ွေးထ ိုွေးလံှုွဲ့ရဆာ ်ရဟာရခပာမှုခပျုလိုပ်ခခင်ွေး၊ 

(စျ) န ိုင်ငံေ့ဝ ထ်မ်ွေးမျာွေးအာွေး ယင်ွေးတ ိုေ့၏တာဝ ်က ို ရကျပ  ်စ ာမထမ်ွေးရဆာင်န ိုငရ်စရ ် (သ ိုေ့မဟိုတ)် 
အစ ိုွေးရအာွေး ဆ ေ့်ကျင်ဆနဒခပရစရ  ်ရသ ွေးထ ိုွေးလံှုွဲ့ရဆာ ်ရဟာရခပာမှုခပျုလိုပ်ခခင်ွေး။ 

သ ိုေ့ရသာ် န ိုင်ငရံရွေးပါတီအမျာွေးအခပာွေးက အစ ိုွေးရပ ိုငရ်ိုပ်သံဌာ ခဖစ်သညေ့် ခမ မ်ာေ့အသံတ င် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏မွဲဆ ယ် 
စည်ွေးရံိုွေးရရွေးမ  ေ့်ခ  ်ွေးမျာွေးက ို ထိုတ်လွှငေ့်ရ အ်တ က် ဆင်ဆာခဖတ်ရတာက်မှုက ို ကကံျုရတ ွဲ့ခွဲေ့ရရကကာင်ွေး စ ပ်စ ွဲခွဲေ့ကကသည။် 
ရလေ်အရ ခဖငေ့် အ ည်ွေးဆံိုွေး ပါတီ (၇) ခိုက (ခပည်သူူ့ပါတီ၊ ညီည တရ်သာတ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလူမျ  ျုွေးမျာွေး ေီမ ိုကရရစပီါတ၊ီ 
လူူ့ရ ာင်သစေ်ီမ ိုကရကတ်စပ်ါတီ43  ၊ ရခ ိုငေ့်ဦွေးရဆာင်ပါတ ီ ၊ ဓနိုအမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစအီဖ ွဲွဲ့ချျုပ်၊ ချင်ွေးအမျ  ျုွေးသာွေး 
ေီမ ိုကရရစီအဖ ွဲွဲ့ချျုပ်44  ၊ ကချင်ခပည် ယ်ခပည်သူူ့ပါတီ45 ) ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးမ  ေ့်ခ  ်ွေးမျာွေးက ို မထိုတ်လွှငေ့်ရ ် 
ဆံိုွေးခဖတ်ခွဲေ့ကကသည်46။  
 
 “ကရလွေးသူငယ်ဆင်ွေးရွဲမ ွဲရတမှု၊ ဖ နှ ပ်မှု၊ ေိုတ ယတ ်ွေးစာွေးခပည်သူ၊ လ ပ်စစ်မီတာခနှငေ့်  န ိုင်ငံသာွေးစ စစရ်ရွေး 
ကေ်ခပာွေးရပေါ်ရှ န ိုင်ငံသာွေးခဖစမ်ှု” စရသာအသံိုွေးအနှု ်ွေးမျာွေးက ိုဖယ်ရှာွေးရ ် ညွှ ်ကကာွေးခခံွဲေ့ရသည်ဟို ပါတီမျာွေးက 
ဆ ိုကကသည်47။  စက်တင် ာလ ၁၈ရကရ် ေ့ထိုတ်ခပ ်ချကတ် င် ခမ မ်ာေ့အသံက န ိုငင်ံရရွေးပါတီမျာွေး၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေး 
ရရွေးမ  ေ့်ခ  ်ွေးမျာွေးက ို တည်ွေးခဖတ်ခွဲေ့ခခင်ွေးမရှ ရကကာင်ွေးနငှေ့် ထိုတ်လွှငေ့ရ်သာမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး မ  ေ့်ခ  ်ွေးအခပညေ့အ်စံိုက ို 
တစိံုတရာတည်ွေးခဖတ်ခခင်ွေးမရှ  ွဲ န ိုင်ငံပ ိုငရ် ေ့စဉသ်တင်ွေးစာမျာွေးတ ငရ်ဖာခ်ပခွဲေ့သည်ဟိုဆ ိုပါသည်48။ 
 
 လူူ့အခ ငေ့်အရရွေးရစာငေ့က်ကညေ့ရ်ရွေးအဖ ွဲွဲ့(Human Rights Watch) က ပါတအီာွေးလံိုွေးအရ ခဖငေ့် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ 
ရပ်တည်ချက်က ို ဝင်ရရာက်စ က်ဖက်မှုမခံရ ွဲ ရသချာစ ာတငခ်ပန ိုငရ်စရ အ်လ ိုေ့ငှာ န ိုင်ငံပ ိုင်ရရေယီ ိုနငှေ့် 
ရိုပ်ခမင်သကံကာွေးဌာ မျာွေးက ို န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးက လ ယ်လငေ့တ်ကူ လက်လှမ်ွေးမီရယူအသံိုွေးခပျုန ိုင်ရ  ်စည်ွေးမျဉ်ွေးမျာွေးက ို 
ခပင်ဆင်ရ ်သငေ့်သည်ဟို ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်က ို တ ိုကတ်  ်ွေးခွဲေ့ပါသည်49။  အစ ိုွေးရမဟိုတရ်သာ 
အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးတစ်ခိုခဖစသ်ညေ့ ် Article 19 အဖ ွဲွဲ့က ခပည်ရထာင်စို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်ကထိုတ်ခပ ်သညေ့် 
အရကကာင်ွေးကကာွေးချက ်၁၃၈/၂၀၂၀ တ င်  န ိုင်ငရံရွေးမ  ေ့်ခ  ်ွေးရခပာကကာွေးရာတ င် အလ  ်အမငွ်ေး ခပဿ ောခဖစရ်စန ိုင်သညေ့် 
က ေ့်သတ်မှုမျာွေးပါဝငရ်ကကာင်ွေးဆ ိုခွဲေ့ပပီွေး ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်အာွေး အရကကာင်ွေးကကာွေးချကက် ို ရိုပ်သ မ်ွေး 
ရ န်ှငေ့် န ိုင်ငတံကာလူူ့အခ ငေ့်အရရွေးဥပရေမျာွေးနငှေ့်က ိုကည်ီမှုမရှ  ွဲ လူပိုဂ္ ျုလ်မျာွေးအာွေး တရာွေးစ ွဲဆ ိုခခင်ွေးမျာွေးက ို 
ရရာှင်ကကဉ်ရ ် ရမတတာရပ်ခထံာွေးသည်50။   
 
 
 

                                                           
43 https://mizzima.com/article/two-political-parties-accuse-uec-censorship 
44 https://www.bnionline.net/en/news/cnld-boycotts-mrtv-over-censored-speech 
45 https://kachinnews.com/2020/10/13/kspp-wont-air-policy-speech-on-mrtv/ 
46 https://mizzima.com/article/six-parties-decide-not-broadcast-election-campaign-speeches 
47 https://mm.boell.org/en/2020/10/05/no-free-elections-without-free-media 
48 https://www.gnlm.com.mm/campaign-speeches-of-political-parties-not-edited-for-broadcasting-on-mrtv-

and-publishing-in-dailies/ 
49 https://www.hrw.org/news/2020/08/14/myanmar-revise-election-broadcast-rules 
50 https://www.article19.org/resources/myanmar-as-campaign-period-begins-freedom-of-expression-

violations-ramp-up/ 
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  ဂံိုွေး 
 
ANFREL အရ ခဖငေ့် ခမ မ်ာန ိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခိုနစှ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲနငှေ့်စပလ်ျဉ်ွေးသညေ့် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး 
ပတ်ဝ ်ွေးကျင်သည် အလံိုွေးစံို လ တ်လပ်၍တရာွေးမ တမှုမရှ န ိုင်မည်မဟိုတရ်ကကာင်ွေး ခ ေ့်မှ ်ွေးထာွေးပပွီေး အရကကာင်ွေးရင်ွေးမှာ 
ကမဘာအနှံေ့ခပ ေ့်ပ ာွေးရ ရသာက ိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါပ ိုွေး၏ မကကံျုစဖူွေးရ ောကခ်ံခဖစ်ရပ်ရကကာငေ့်ပင်ခဖစ်သည။် ကျ ်ွေးမာရရွေး 
ဆ ိုင်ရာ လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးနှငေ့် ခရီွေးသ ာွေးလာရရွေးဆ ိုင်ရာက ေ့်သတ်ချကမ်ျာွေးက ို ရရာဂါခဖစ်ပ ာွေးမှု နှု ်ွေးထာွေး 
မျဉ်ွေးရက ွေးအာွေးရလျာေ့ချန ိုင်ရ  ် လိုပ်ရဆာင်ခွဲေ့သညေ့်အတ က် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုသည ် သမ ိုင်ွေးဝင် ၂၀၁၅ ခိုနစှ် 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကွဲေ့သ ိုေ့ အချ  တ်အဆကရ်ကာင်ွေးရကာင်ွေးနငှေ့် လိုပ်ရဆာင်မှုမျာွေးက ို ခမင်ရတ ွဲ့ရလ မေ့်မည်မဟိုတ်ရပ။ 
န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးအရ ခဖငေ့် မ မ ရပ်ရ ာတ င်ွေး လူအ ည်ွေးစိုသာပါဝင်ရသာ စည်ွေးရံိုွေးရရွေးပ ွဲငယ်မျာွေးရပေါ်က ိုသာ ပ ိုမ ို 
အာွေးထာွေးခပျုလိုပ်ရပပွီေး အ  ်လ ိုင်ွေးမှတဆငေ့်မွဲဆ ယ်စညွ်ေးရံိုွေးမှုမျာွေးကလည်ွေး ပ ို၍ရတ ွဲ့ရမျာွေးလာခွဲေ့ပါသည။် 
သ ိုေ့ခဖစရ်စကာမူ စည်ွေးမျဉ်ွေးမျာွေးက ို မထီမွဲေ့ခမင်ခပျုလိုပ်ခွဲေ့ကကပပီွေး မ မ က ိုယ်ပ ိုင်အသ စ တ်ခဖငေ့် စည်ွေးကမ်ွေးလ ိုက ်ောရရွေး 
အရပေါ်မီှတည်ထာွေးသညေ့်မူဝါေက ယင်ွေးခပဿ ောက ိုရခဖရှင်ွေးရ ် မလံိုရလာကရ်ကကာင်ွေး သက်ရသခပခွဲေ့သည။် 
မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးပ ွဲတ င် ပါဝင်သူအရရအတ က်အာွေး က ေ့်သတ်ထာွေးခခင်ွေး၊ တစ်ဦွေးနငှေ့တ်စဦ်ွေးခပ်ခ ာခ ာရ ရရွေးနှငေ့် 
မျက်နှောနငှေ့်နှောရခါင်ွေးစည်ွေး(Mask) ဝတ်ဆင်ခခင်ွေးတ ိုေ့က ိုလ ိုက ်ောသညေ့် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနငှေ့် က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေး 
မျာွေးအရ ခဖငေ့် ယင်ွေးစည်ွေးကမ်ွေးမျာွေးက ိုမလ ိုက ်ောသညေ့သူ်မျာွေးနှငေ့် ပ တ်ဆ ိုေ့တာွေးဆီွေးခခင်ွေးမခံရသူမျာွေးထက်စာလျင် 
အခ ငေ့်သာမှု  ည်ွေးပါွေးခွဲေ့သည်။ တာဝ ရ်ှ သညေ့်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေး၏ တာဝ ်ယူမှုနငှေ့တ်ာဝ ်ခမံှုတ ိုေ့မှာ လ ိုအပခ်ျက်မျာွေး 
ရှ ရ ရကကာင်ွေး ရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရသည။် 
 
ထ ိုေ့ခပင် ရခ ိုင်ခပည ်ယ်နငှေ့ ် ချင်ွေးခပည် ယတ် ိုေ့တ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအရခခအရ နငှေ့ ် က ိုဗစ်-၁၉  ရရာဂါပ ိုွေး 
အရခခအရ တ ိုေ့နငှေ့်စပလ်ျဉ်ွေးသညေ့် သတင်ွေးအချက်အလက်မျာွေးလ တ်လပ်စ ာစီွေးဆင်ွေးမှုက ို က ေ့်သတ်ထာွေးသညေ့် 
အငတ်ာ က်ပ တ်ဆ ိုေ့ခခင်ွေး၊ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလူ ည်ွေးစို (သ ိုေ့မဟိုတ်)  ာသာရရွေးအရလူ ည်ွေးစို က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေး 
မျာွေးအရပေါ် အ  ်လ ိုင်ွေးကခဖစ်ရစ၊ လူက ိုယတ် ိုငက် ိုခဖစရ်စ အမို ်ွေးစကာွေးနငှေ့် သတင်ွေးမှာွေးမျာွေးရခပာဆ ိုခခင်ွေး၊ တ ိုင်ကကာွေး 
ခံရသညေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုငရ်ာအကကမ်ွေးဖက်မှု ခဖစရ်ပ်အရရအတ က်မျာွေး ခမငေ့်တကလ်ာခခင်ွေး၊ န ိုငင်ံပ ိုင်မေီီယာ 
မှတဆငေ့်  မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးမ  ေ့်ခ  ်ွေးမျာွေးက ို ဆင်ဆာခဖတ်ရတာက်ခခင်ွေးအခပင် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးက ို ကကာွေးဝင် 
ရစေ့စပ်ရာတ င် ခပညရ်ထာငစ်ိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှအ်ရ ခဖငေ့် အာဏာရပါတီက ို မျက်နှောသာရပွေးရလေ့ရှ သည် 
ဟူရသာ ထင်ခမင်ချက်မျာွေးက မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးပတ်ဝ ်ွေးကျင်က ို အနှုတ်လကခဏာရဆာငသ်ညေ့် သက်ရရာက်မှုမျာွေး 
ရှ ခွဲေ့ပါသည်။ ယင်ွေးအချက်မျာွေးအာွေးလံိုွေးက ပ ိုမ ို၍အင်အာွေးကကီွေးရသာ (သ ိုေ့မဟိုတ)် တာဝ ထ်မ်ွေးရဆာင်ဆွဲခဖစရ်သာ 
န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနငှေ့်က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးအတ က ် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ရင်ွေးခမစမ်ျာွေးနှငေ့ရ်ံိုွေးမျာွေးက ို အခခာွေးသူမျာွေး 
မလိုပ်န ိုင်သညေ့ ်ည်ွေးလမ်ွေးမျာွေးခဖငေ့် ရဆာက်သစည်ွေးရံိုွေးန ိုင်ခွဲေ့ပပွီေး အသာစီွေးထပ်မံ၍ရရှ ခွဲေ့သည်။ 
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ရ  ွေးရကာက်ပ ွဲရ  ွဲ့  ိုင်ွေးမှုမျာွေး 

 

ရ  ွေးရ ကာက်ပ ွဲ ခပကခ ဒ  ်နှငေ့် က ိုဗစ်-၁၉ 

ခမ ်မာန ိုင်ငံတ င် က ိုဗစ် ၁၉ အတည်ခပျုလူ ော အ ည်ွေးငယ်သာရှ ရသွေးသညေ့်အချ   ်ခဖစ်သညေ့် ဇူလ ိုင် ၁ ရက် 
ရ ေ့တ င် ၂၀၂၀ ခိုနှစ ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပရ ် ခပည်ရထာင်စို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်က 
ရကကညာခွဲေ့သည်။ သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ဩဂိုတ်လအတ င်ွေး ရခ ိုင်ခပည် ယ်တ င် အစခပျုခွဲေ့သညေ့် ရရာဂါခပ ေ့်ပ ာွေးမှု 
ရကကာငေ့် ခပည်သူလူထိုအာွေး ရရာဂါကူွေးစက်မှုရ ွေးအနတရာယ်မှ ကာက ယ်ရပွေးရ ်နှငေ့် က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေး 
မျာွေးအာွေးလံိုွေး တ ်ွေးတူညီမ  ယှဉ်ပပ ျုငခ် ငေ့်ရရစရ ်အလ ိုေ့ငှာ န ိုင်ငံရရွေးပါတီမျာွေးစ ာက ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ို 
ရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးရပွေးရ ် UEC အာွေး ရတာင်ွေးဆ ိုခွဲေ့ကကသည။် ၂၀၂၀ ခိုနှစ် စက်တင် ာလ ၁၅ ရက်ရ ေ့တ င် 
တပ်မရတာ် ရကျာရထာက်ရ ောက်ခံခပျုထာွေးရသာ ခပည်ရထာင်စို ကကံေ့ခ ိုင်ရရွေးနှငေ့်ဖ ံွဲ့ပဖ ျုွေးရရွေးပါတီ (USDP) 
အပါအဝင် ပါတီ ၂၄ ပါတီမ ှ ရကာ်မရှင်သ ိုေ့ အ တဖ် ငေ့်ရပွေးစာတစ်ရစာင်ရပွေးပ ိုေ့ခွဲေ့ပပီွေး န ိုဝင် ာ ၈ ရက် 
မွဲရပွေးမညေ့်ရ ေ့က ို ခပ ်လည်စဉ်ွေးစာွေးရပွေးရ ် ရတာင်ွေးဆ ိုခွဲေ့ကကသည်51။ ခပည်သူူ့ရရွှဲ့ရဆာင်ပါတီ (PPP) နှငေ့် 
လူရ ာင်သစ်ေီမ ိုကရက်တစ်ပါတီ (DPNS) တ ိုေ့ကလည်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးရပွေးရ ်အတ က် 
သီွေးခခာွေးစီ ရတာင်ွေးဆ ိုခွဲေ့ကကပါသည။် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပရပွေးရ ်ရ ေ့ရက်က ို ေီဇင် ာ ၂၇ ရက်ရ ေ့ 
သတ်မှတရ်ပွေးရ ် ရတာင်ွေးဆ ိုခွဲေ့ကကပါသည။် 

မ  ည်ညီ တရ်ရွေးပါတီ (MUP)၊ ကချင်ခပည် ယ် ခပည်သူူ့ပါတီ (KSPP) အစရှ ရသာ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးပါတီ 
အချ  ျုွဲ့ကမူ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးရရွေးရတာင်ွေးဆ ိုရာ၌ ပါဝင်ရ  ် ခငင်ွေးဆ ်ခွဲေ့ကကရသာ်လည်ွေး 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ို သတမ်ှတ်ရက်အတ ိုင်ွေး ကျင်ွေးပရ ် အာွေးသ ်သူမာှ အာဏာရ အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစီ 
အဖ ွဲွဲ့ချျုပ် (NLD) ခဖစ်သည်ဟူရသာအချက်မာှ သံသယခဖစ်ဖ ယ်မရှ ရပ။ NLD ၏ ရခပာရရွေးဆ ိုခ ငေ့်ရပိုဂ္ ျုလ် 
ရေါကတ်ာမျ  ျုွေးည  ေ့်က ရခပာကကာွေးသညမ်ှာ “ထ  ်ွေးချျုပ်၍မရရသာ အရ အထာွေးမရရာက်မီ 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအာွေး သတ်မှတရ်က်အတ ိုင်ွေး ကျင်ွေးပခခင်ွေးမှာ ပ ို၍ရကာင်ွေးမ  ပ်ါသည်။ ရ ောင်တ င်ကပ်ရရာဂါ 
အရခခအရ  မည်သ ိုေ့ခဖစ်လာမည်မသ ရသွေးချ   ်တ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ိုရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးခခင်ွေးခဖငေ့် န ိုင်ငံရရွေး 
အကကပ်အတညွ်ေးအခပင် ကျ ်ွေးမာရရွေး၊ စီွေးပ ာွေးရရွေး အခက်အခွဲမျာွေးပါ ထပ်ဆငေ့်လ ိုက်ပါက ခပဿ ော 
ပ ိုမ ိုမျာွေးခပာွေးလာမည်52” ဟိုဆ ိုပါသည။် 

စင်စစ်အာွေးခဖငေ့် ခမ ်မာန ိုင်ငံ၏ တရာွေးဥပရေမူရ ာင်အရ သ ာဝရ ွေးအနတရာယ်ကျရရာက်သညေ့်အခါ 
(သ ိုေ့) ရေသနတရ လံိုခခံျုရရွေးအရခခအရ  မရကာင်ွေးသညေ့်အခါမျာွေးတ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ို ရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးရ ် 
ခ ငေ့်ခပျုရပွေးထာွေးရသာ်လည်ွေး53 ခပည်ရထာင်စိုလွှတ်ရတာ်သစ်သည် လက်ရှ  လွှတ်ရတာ်သက်တမ်ွေး 

                                                           
51 https://apnews.com/article/aung-san-suu-kyi-myanmar-health-general-elections-elections-

061b7bd307ee790335eca6958a694029 

52 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-nld-says-postponing-november-election-lead-chaos.html 

53 Article 399(f) of the 2008 Constitution of Myanmar and Article 50 of the Pyithu Hluttaw Election Law, Amyotha 

Hluttaw Election Law, and Region Hluttaw or State Hluttaw Election Law 

https://apnews.com/article/aung-san-suu-kyi-myanmar-health-general-elections-elections-061b7bd307ee790335eca6958a694029
https://apnews.com/article/aung-san-suu-kyi-myanmar-health-general-elections-elections-061b7bd307ee790335eca6958a694029
https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-nld-says-postponing-november-election-lead-chaos.html
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ကို ်ဆံိုွေးသညေ့် ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဇ ် ဝါရီလ ၃၁ ရက်ရ ေ့တ င် ကျမ်ွေးသစစာကျ   ်ဆ ိုရ ်လည်ွေး ခပဋ္ဌာ ်ွေးထာွေး 
ခပ ်သည။်  လွှတ်ရတာ်တစ်ခိုနှငေ့်တစ်ခိုကကာွေး အဆက်စပခ်ပတ်ရတာက်သ ာွေးသညေ့်အခါ မည်သ ိုေ့ 
ရဆာင်ရ က်ရမညဟူ်ရသာ ဥပရေခပဋ္ဌာ ်ွေးချက်မရှ သညေ့်အတ က် လ ိုလာွေးချက်ရကကာငေ့်ခဖစ်ရစ၊ လ ိုအပ်ချက် 
ရကကာငေ့်ခဖစ်ရစ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ို ရက်သတတပတ် အ ည်ွေးငယ်ထက်ပ ို၍ ရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးသညေ့်အခါ တ ိုင်ွေးခပည် 
အရ ခဖငေ့် မရရာရာရသာအရ အထာွေးတစ်ခိုသ ိုေ့ ရရာက်ရှ သ ာွေးန ိုင်သည်။ ခမ ်မာန ိုင်ငံအရ ခဖငေ့် တပ်မရတာ် 
အိုပခ်ျျုပ်မှုက ို ကကာခမငေ့်စ ာ ခံစာွေးခွဲေ့ရသညေ့်အတ က် န ိုင်ငံရရွေးတ င် ပါဝင်ပတ်သက်ရ သအူမျာွေးစိုမှာ 
အရခခခံဥပရေအကကပ်အတညွ်ေးက ို အတတန် ိုင်ဆံိုွေး ရရာှင်ရှာွေးလ ိုစ တ်ရှ သညမ်ှာ မထူွေးဆ ်ွေးလှပါရချ။ 

စက်တင် ာလ ၁၉ ရက်ရ ေ့တ င် UEC အဖ ွဲွဲ့ဝင် ဦွေးခမငေ့်န ိုင်က ရကာ်မရှင်အရ ခဖငေ့် “COVID-19 
အရကကာင်ွေးခပချက်ခဖငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ိုရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးရ ် အစီအစဉ်မရှ 54” ဟို သတင်ွေးရထာက်မျာွေးအာွေး 
ရခပာကကာွေးခွဲေ့ပပီွေး အမှ တ်ကယ်လည်ွေး  ဂ ိုစီစဉ်ထာွေးသညေ့်အတ ိုင်ွေး ဆက်လက်ရဆာင်ရ က်ခွဲေ့သည်။ 
တစ တတ်ပ ိုင်ွေးအာွေးခဖငေ့် န ိုင်ငံရရွေးပါတီမျာွေး၊ အရပ ်က်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေး၊ ရဆွေးပညာရှင်မျာွေးအခပင် 
အခခာွေးရသာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲနှငေ့ ်ဆက်စပပ်တ်သက်ရ သူမျာွေးနှငေ့် သရ ာတူညီမှုရရ ် ကက ျုွေးစာွေးအာွေးထိုတ်မှု 
မရှ ခွဲေ့သညေ့်အတ က် COVID-19 ကပ်ရရာဂါခဖစ်ပ ာွေးစဉ်အတ င်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆက်လက်ကျင်ွေးပရ ် 
ဆံိုွေးခဖတ်ခွဲေ့ခခင်ွေးက ို န ိုင်ငံရရွေးအရ ခပျုလိုပ်ခခင်ွေးခဖစ်သည် အထူွေးသခဖငေ့် လက်ရှ အာဏာရပါတ ီ အသာစီွေးရ 
ရစရ  ် ရဆာင်ရ က်ခခင်ွေးခဖစ်သညဟ်ိုယူဆကကပပီွေး ခပည်သူလူထိုကကာွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပင် ်ွေးစဉ်၏ 
တရာွေးဝင်မှုအရပေါ် ထင်ခမင်ချက်က ိုလည်ွေး ထ ခ ိုက်ရစခွဲေ့သည။်  

 

လံိုခခံျုရ ွေးအ   ရ  ွဲ့  ိုင်ွေးမှုမျာွေး 

ခမ ်မာန ိုင်ငံတ င် ခဖစ်ပ ာွေးလျက်ရှ သညေ့် မျာွေးစ ာရသာ ပဋ ပကခမျာွေးအရ န ိုင်ငံအဝှမ်ွေးတ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေး 
တပပ ျုင ်က် ကျင်ွေးပရပွေးရ ် မခဖစ်န ိုင်ရချ။ ရအာက်တ ို ာလ ၁၆ ရက်ရ ေ့တ င် UEC က ရခ ိုင်ခပည ်ယ်ရှ  
ပမ ျုွဲ့ ယ်က ိုွေးခို၊ ရမှ်ွေးခပည် ယ်ရှ  ပမ ျုွဲ့ ယ်ရခခာက်ခို စိုစိုရပါင်ွေး ပမ ျုွဲ့ ယ် ၁၅ ခိုတ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ကျင်ွေးပန ိုင်ခခင်ွေး 
မရှ ရကကာင်ွေးက ို ရကကညာချက်မျာွေး ဆက်တ ိုက်ထိုတ်ခပ ်ခွဲေ့သည်55။ ထ ိုေ့အခပင်လည်ွေး ရခ ိုင်ခပည် ယ်ရှ  
ပမ ျုွဲ့ ယ်ရလွေးခို၊ ရှမ်ွေးခပည် ယ်ရှ  ပမ ျုွဲ့ ယ် ၁၇ ခို၊ ကချင်ခပည် ယ်ရှ  ပမ ျုွဲ့ ယ် ၁၁ ခို၊ ကရင်ခပည ်ယ်ရှ  ပမ ျုွဲ့ ယ် 
ရခခာက်ခို၊ မ  ခ်ပည် ယ်ရှ  ပမ ျုွဲ့ ယ်တစ်ခိုနှငေ့် ပွဲခူွေးတ ိုင်ွေးရေသကကီွေးရှ  ပမ ျုွဲ့ ယ်နှစ်ခိုတ ိုေ့ရှ  ရေသအချ  ျုွဲ့တ င်လည်ွေး 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ကျင်ွေးပန ိုင်ခခင်ွေးမရှ ရကကာင်ွေးက ို ရကကညာခွဲေ့သည။် 

UEC က ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပန ိုင်ခခင်ွေးမရှ ဟူ၍ ရကကညာချက်ထိုတ်ခပ ်ခွဲေ့ရသာရေသမျာွေးက ို စိုရပါင်ွေး 
ကကညေ့်ပါက ၂၀၁၅ ခိုနှစ ်အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ မကျင်ွေးပန ိုင်ခွဲေ့ရသာ  ယ်ရခမဧရ ယာထက် ပ ိုမ ိုကျယဝ် ်ွေး 

                                                           
54 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-19/myanmar-won-t-postpone-november-polls-election-

official-says 
55 The 15 townships are, in Rakhine state: Buthidaung, Kyauktaw, Maungdaw, Minbya, Mrauk-U, Myebon, 

Pauktaw, Ponnagyun, and Rathedaung; in Shan state: Mongkaing, Mongla, Mongmao, Narphan, Pangsang, and 
Pangwaun.  
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သညက် ို56 ရတ ွဲ့ရသည်။ ဤသညမ်ှာ မျာွေးမကကာမနီှစ်မျာွေးအတ င်ွေး တရကျာေ့ခပ ခ်ဖစ်ပ ာွေးလာရသာ (အထူွေး 
သခဖငေ့် ရခ ိုင်ခပည် ယ်တ င်ွေး) လက် က်က ိုင်ပဋ ပကခမျာွေးနှငေ့်လည်ွေး သက်ဆ ိုင်ပါသည။် အကျ  ျုွေးဆက် 
အာွေးခဖငေ့် ရခ ိုင်ခပည် ယ်တ င်ွေးရှ  လူဦွေးရရ ၁.၂ သ ်ွေး (ခပည် ယ်တ င်ွေးရှ  မွဲရပွေးခ ငေ့်ရှ ရသာလူဦွေးရရ၏ ၇၃%) 
အပါအဝင် ခပည်သူ ၁.၅ သ ်ွေးရကျာ် မွဲရပွေးခ ငေ့်ဆံိုွေးရံှုွေးသ ာွေးသညဟ်ို ခ ေ့်မှ ်ွေးရပါသည။် ဥပရေရကကာင်ွေးအရ 
ဆ ိုလ င ် လ တ်လပ်ပပီွေးမ တရသာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေး ကျင်ွေးပန ိုင်စရာအရခခအရ  မရပွေးသညေ့်အတ က် 
ရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးလ ိုက်ရခခင်ွေးခဖစ်ပပီွေး လစ်လပ်သ ာွေးရသာ အမတ်ရ ရာမျာွေးအတ က် ကကာွေးခဖတ်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င် 
ခပ ်လည ် ခဖညေ့်ဆည်ွေးန ိုင်သညဟ်ိုဆ ိုန ိုင်ပါသည်။ သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး တစ တတ်ရေသသာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 
ကျင်ွေးပန ိုင်သညေ့် ပမ ျုွဲ့ ယ်မျာွေးတ င်မူ ကျ ်ရှ ရသာမွဲရပွေးခ ငေ့်ရှ သူမျာွေးကသာ လွှတ်ရတာ်က ိုယစ်ာွေးလှယ် 
ရလာင်ွေးက ို ရရ ွေးချယ်ပ ိုင်ခ ငေ့်ရှ ရတာေ့သညေ့်အတ က် အဆ ိုပါ ရရ ွေးရကာက်ခံပိုဂ္ ျုလ်မျာွေး၏တရာွေးဝင်မှုက ို 
ရလျာေ့ ညွ်ေးသ ာွေးရစသည်။ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပန ိုင်ခခင်ွေးမရှ ရသာ ရေသမျာွေးစာရင်ွေးသည် အရပ ်က်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးနှငေ့် 
န ိုင်ငံရရွေးပါတီမျာွေး၏ရဝဖ ်မှုက ို အကကီွေးအကျယခ်ံခွဲေ့ရပါသည။် ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 
ဖျက်သ မ်ွေးမှုမျာွေး ရှ လာလ မေ့မ်ည်ဟို ရမ ာ်လငေ့်ထာွေးပပီွေးခဖစ်ပါသည်။ ခမ ်မာန ိုင်ငံ  ယ်စပ်ရေသတစ်ရလျာက်ရှ  
မျာွေးစ ာရသာရေသမျာွေးမှာ ပဋ ပကခခဖစ်ပ ာွေးဆွဲရ ရာမျာွေးခဖစ်ကကပပီွေး ကျ ်ရ ရာမျာွေးစ ာမှာလညွ်ေး 
တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလက် က်က ိုင်အိုပစ်ိုမျာွေးနှငေ့် ခပည်သူူ့စစ်မျာွေး၏ အိုပခ်ျျုပ်မှုရအာက်တ င်ရှ ရ ပါသည်။ 
သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ANFREL (သ ိုေ့မဟိုတ်) သတင်ွေးမီေီယာမျာွေးက အင်တာဗျ ွေးခပျုလိုပ်ခွဲေ့သညေ့် 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င် ဆက်စပပ်တ်သက်ရ သူမျာွေးစ ာကမူ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမကျင်ွေးပန ိုင်သညေ့်  ယ်ရခမရေသ 
အရရအတ က်နှငေ့ ် UEC အသံိုွေးခပျုခွဲေ့သညေ့် စံနှု ်ွေးတသမတ်တည်ွေးမခဖစ်သညေ့်အရပေါ်က ိုမူ အံေ့အာွေးသငေ့် 
ကကပါသည်။ သ ိုေ့ခဖစ်၍လည်ွေး ငငြိမွ်ေးခ မ်ွေးရ ွေးနှင ်လ ုံခခ ြုံရ ွေးဆြိုံင် ော မမ ်မောအင်စတီက ြုံ (MIPS) ၏ 
အမှုရဆာင်ေါရ ိုက်တာခဖစ်သူ ဦွေးမင်ွေးရဇာ်ဦွေးက “ပဋ ပကခေဏ်ခံ မွဲဆနဒ ယ်မျာွေးတ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေး 
ဖျက်သ မ်ွေးသညေ့် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်၏ လိုပ်င ်ွေးရဆာင်ရ က်ပံို အဆငေ့်ဆငေ့်သည် 
ပ ငေ့်လင်ွေးခမင်သာမှုလညွ်ေးမရှ ၊ ရရွှဲ့ရ ောက်ညီည တ်မှုလည်ွေးမရှ ဟို ရခပာကကာွေးခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်သည်57။”  

ကချင်ခပည် ယ်ခပည်သူူ့ပါတီ (KSPP)၊ ကယာွေးခပည် ယ် ေီမ ိုကရက်တစ်ပါတီ (KySDP)၊ ကရင်အမျ  ျုွေးသာွေး 
ေီမ ိုကရက်တစ်ပါတီ/ (KNDP)၊ ချင်ွေးအမျ  ျုွေးသာွေး ေီမ ိုကရရစီအဖ ွဲွဲ့ချျုပ် (CNLD) နှငေ့် မ  ည်ညီ တရ်ရွေးပါတီ 
(MUP)  အစရှ သညေ့် တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးပါတီ (၅) ခိုတ ိုေ့က ရအာက်တ ို ာလ ၁၈ ရက်ရ ေ့တ င် 
ပူွေးတ ွဲရကကညာချက်တစ်ရစာင် ထိုတ်ခပ ်ခွဲေ့ပပီွေး UEC အာွေး ၎င်ွေးဆံိုွေးခဖတ်ချက်က ို ခပ ်လညစ်ဉ်ွေးစာွေးရပွေးရ ် 
ရတာင်ွေးဆ ိုခွဲေ့ကကသည။် ထ ိုေ့အခပင်လည်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမကျင်ွေးပသညေ့်ရေသအချ  ျုွဲ့မှာ NLD န ိုင်ရခခမရှ သညေ့် 

                                                           
56 The 16 October 2020 announcements listed a total of 15 townships and 581 wards/village tracts, whereas five 

townships and 403 wards/village tracts saw polling canceled in 2015. 
57 https://www.aljazeera.com/news/2020/10/28/vote-cancellations-trigger-outrage-among-myanmar-minority-

voters 
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မွဲဆနဒ ယ်မျာွေးခဖစ်ကကပပီွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးရ ် ဆံိုွေးခဖတ်ချက်သည် န ိုင်ငံရရွေးအရ ခပျုလိုပ်ခွဲေ့ခခင်ွေး 
ခဖစ်သညဟူ်၍ ၎င်ွေးပါတီမျာွေး က်မှ စ ပစ် ွဲမှုမျာွေးခပျုလိုပ်ခွဲေ့သညဟ်ို ကကာွေးသ ရခပ ်သည်58။ 

ရခ ိုင်ခပည် ယ်တ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပခ ငေ့်မရသညေ့် ပမ ျုွဲ့ ယ်က ိုွေးပမ ျုွဲ့ ယ်အ က် အမျာွေးစိုမာှ ၂၀၁၅ 
ခိုနှစ်တ င် ရခ ိုင်အမျ  ျုွေးသာွေးပါတီ (ANP) မှ လွှတ်ရတာ်အမတ်မျာွေး အန ိုင်ရရှ ခွဲေ့သညေ့်ရ ရာမျာွေး ခဖစ်ကကပပီွေး 
NLD အန ိုင်ရခွဲေ့သညေ့် ရလွေးပမ ျုွဲ့ ယ်အ က် သံိုွေးပမ ျုွဲ့ ယ်မှာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဖျက်သ မ်ွေးခံရသညေ့်အထွဲမပါရပ။ 
ရခ ိုင်ဦွေးရဆာင်ပါတီ (AFP) ၏ ခပည်သူူ့လွှတ်ရတာ် က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေး ရေေါ်မတင်ည  ေ့်၏ အဆ ိုအရမူ 
“ရပါကရ်တာပမ ျုွဲ့ ယ်တ င် သ ာဝရ ွေးအနတရာယ်ရသာ်လည်ွေးရကာင်ွေး၊ တ ိုက်ပ ွဲခဖစ်ပ ာွေးမှုရသာ် 
လည်ွေးရကာင်ွေးမရှ ပါ။ လက်ရှ တ င် လံိုွေးဝရအွေးချမွ်ေးရ ပပ5ီ9” ဟိုသ ရသည်။ AFP နှငေ့ ် ANP နှစ်ပါတီလံိုွေး 
ကလည်ွေး ရခ ိုင်ခပည ်ယ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်ခ ွဲထံသ ိုေ့ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဖျက်သ မ်ွေးသညေ့်အမ  ေ့်က ို 
ခပ ်လညသံ်ိုွေးသပရ်ပွေးရ ် ရတာင်ွေးဆ ိုသညေ့်စာမျာွေး ရပွေးပ ိုေ့ခွဲေ့ကကသည။် 

ရှမ်ွေးခပည် ယ်ရတာင်ပ ိုင်ွေးတ င် န ိုင်ငံရရွေးပါတီရလွေးခိုမှရ ၍ မ ိုင်ွေးက ိုင်ပမ ျုွဲ့ ယ်သည် တည်ပင မ်ရအွေးချမ်ွေးမှု 
ရှ သညဟ်ို ၎င်ွေးတ ိုေ့ က်မှယူဆသညေ့်အတ က် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ခပ ်လညက်ျင်ွေးပခ ငေ့်ရပွေးရ ် ကက ျုွေးပမ်ွေးသညေ့် 
အရ ခဖငေ့် လ ူ ၁၀,၀၀၀ ရကျာ်၏လက်မတှ်ခဖငေ့် UEC ထံတင်သ င်ွေးခွဲေ့ကကသည်60။ အဆ ိုပါရေသသည် 
ရှမ်ွေးတ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးမျာွေး ေီမ ိုကရရစီအဖ ွဲွဲ့ချျုပ် (SNLD) ၏ အမာခံ ယ်ရခမခဖစ်ရ သည်က ို ရတ ွဲ့ရှ ရပပီွေး SNLD 
သည် ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တ င် ၎င်ွေးအမျာွေးစိုအန ိုင်ရရှ ခွဲေ့သညေ့် မူဆယ်၊ လာွေးရ ှုွေးနှငေ့် ရကျာက်မွဲ ခရ ိုင်မျာွေးရှ  မွဲဆနဒ ယ် 
မျာွေးတ င်ပါ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပခ ငေ့်ရပွေးရ ် ရတာင်ွေးဆ ိုခွဲေ့ကကသည။် 

သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ခမ ်မာန ိုင်ငံအရ ောက်ခခမ်ွေးတ င် ပဋ ပကခေဏ်အခံရဆံိုွေးရသာ ချင်ွေးခပည် ယ် 
ပလက်ဝပမ ျုွဲ့ ယ်တ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးမှုမရှ ခခင်ွေးရကကာငေ့် UEC ၏ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဖျက်သ မ်ွေးသညေ့် 
ရကကညာချက်မျာွေးသည် အခခာွေးရသာက စစရပမ်ျာွေးထက်စာလျင် အာဏာရပါတီ၏ အကျ  ျုွေးစီွေးပ ာွေးနှငေ့် 
မျာွေးစ ာချ  တ်ဆက်ရ သည်ဟူရသာ ထင်ခမင်ချက်က ို ပ ိုမ ိုအာွေးရကာင်ွေးလာရစသည။် ပလက်ဝပမ ျုွဲ့ ယ်၌ 
၂၀၂၀ ခိုနှစ် တစ်ခိုတည်ွေး၌ပင် လက် က်က ိုင်တ ိုက်ပ ွဲ ခဖစ်ပ ာွေးမှုရပါင်ွေး ၉၀ ခဖစ်ပ ာွေးခွဲေ့သညက် ို 
မှတ်တမ်ွေးတင်သ ရှ ရပပီွေး ယင်ွေးအချ   ်တ င် ရပါကရ်တာ၌ တ ိုက်ပ ွဲခဖစ်ပ ာွေးမှုလံိုွေးဝမရှ  ွဲ ရတာင်ကိုတတ် င် 
တ ိုက်ပ ွဲတစ်ခိုသာရှ ခွဲေ့သည။် သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ရပါက်ရတာနှငေ့်ရတာင်ကိုတန်ှစ်ပမ ျုွဲ့လံိုွေးတ င် ရရ ွေးရကာက် 
ပ ွဲမျာွေး ရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးခွဲေ့သည်61။ လက်ရှ တ င် NLD သည် ပလက်ဝ ရရ ွေးရကာက်ခံရ ရာအာွေးလံိုွေးက ို ရရှ ထာွေးပပီွေး 
ခဖစ်သည။်  

UEC က ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးရ ်  ယ်ရခမမျာွေးစာရင်ွေးက ို ရေသနတရ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမျာွေး၊ 
တပ်မရတာ်လက်ရအာက်ခံ ဝ ်ကကီွေးဌာ နှစ်ခိုအပါအဝင် အစ ိုွေးရ၏ အကကံျုခပျုချက်မျာွေးအရပေါ် မူတည၍် 
ခပျုလိုပ်ခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်ရကကာင်ွေးရခပာဆ ိုပပီွေး ၎င်ွေး၏ဆံိုွေးခဖတ်ချက်က ို ခိုခံသည။် သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ရအာက်တ ို ာလ 

                                                           
58 https://www.bnionline.net/en/news/kysdp-says-no-justice-declaration-some-constituencies-where-elections-
could-not-be-held  
59 https://www.bnionline.net/en/news/parliamentary-candidates-call-uec-reconsidering-pauktaw-township-polls 
60 https://myanmar-now.org/en/news/parties-protest-cancelation-of-vote-in-mong-kung 
61 https://www.facebook.com/minzawoo/posts/10106247693194707 
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၂၇ ရက်ရ ေ့တ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးသညေ့်  ယ်ရခမမျာွေးစာရင်ွေးက ို ခပင်ဆငရ်ပွေးခွဲေ့ပါသည်။ သက်ဆ ိုင်ရာ 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမျာွေးနှငေ့် ဝ ်ကကီွေးဌာ မျာွေး၏ အစီရင်ခံချက်မျာွေးအရ ရခ ိုင်ခပည် ယတ် င် 
ရကျာက်ခဖ ပမ ျုွဲ့ ယ်ရှ  ရကျွေးရ ာအိုပစ်ိုသံိုွေးစိုနှငေ့် အမ်ွေးပမ ျုွဲ့ ယ်ရှ  ရကျွေးရ ာအိုပစ်ိုရလွေးစို၊ ရှမ်ွေးခပည် ယ် 
တစ်ခိုလံိုွေးအရ ခဖငေ့် မူဆယပ်မ ျုွဲ့ ယ်ရှ  ရပက် က်တစ်ခို၊ လာွေးရ ှုွေးပမ ျုွဲ့ ယ်က ရကျွေးရ ာအိုပစ်ိုတစ်စိုနှငေ့် က မွ်ေးလံို 
ပမ ျုွဲ့ ယ်ရှ  ရကျွေးရ ာအိုပစ်ိုတစ်ခိုတ ိုေ့က ို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေး ဖျက်သ မ်ွေးထာွေးသည်ေ့စာရင်ွေးက ခပ ်လညဖ်ယရ်ှာွေး 
ရပွေးခွဲေ့သည်။ တဖက်တ င်လညွ်ေး UEC သည် ချင်ွေးခပည် ယ်ရတာင်ပ ိုင်ွေးရှ  ပဋ ပကခေဏ်ခံ ပလက်ဝပမ ျုွဲ့ ယ်က 
ရကျွေးရ ာအိုပစ်ို ၉၄ ခိုက ို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမကျင်ွေးပန ိုင်ရသာ အရပရ်ေသမျာွေးစာရင်ွေးတ င် ထညေ့်သ င်ွေး 
လ ိုက်သည်62။  

ထ ိုသ ိုေ့ ခပင်ဆငရ်ခပာင်ွေးလွဲမှုမျာွေး ခပျုလိုပ်ရပွေးသညေ့်တ ိုင် မျက်နှောသာရပွေးသညဟူ်ရသာ စ ပစ် ွဲချက်မျာွေးနှငေ့် 
မလ တန် ိုင်ရသွေးရချ။ ဥပမာ ရခ ိုင်ခပည် ယ်ရတာင်ပ ိုင်ွေးတ င် ANFREL ရလေ့လာသူမျာွေးက အင်တာဗျ ွေး 
ခပျုလိုပ်ခွဲေ့သညေ့် က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေး၊ သက်ဆ ိုင်ရာဆက်စပပ်တ်သက်သူမျာွေးမှ ရခပာကကာွေးသည်မှာ 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဖျက်သ မွ်ေးသညေ့်စာရင်ွေးက ဖယရ်ှာွေးရပွေးခွဲေ့သညေ့်  ယ်ရခမရေသမျာွေးသည် တပ်မရတာ် 
အရခခစ ိုက်စခ ်ွေးမျာွေးအ ီွေးတ င်ရှ ပပီွေး NLD (သ ိုေ့မဟိုတ်) USDP ပါတီတစ်ခိုခိုက ရေသခံတ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေး 
ပါတီမျာွေးက ို အန ိုင်ရသ ာွေးန ိုင်ရခခရှ သညေ့် ရ ရာမျာွေးခဖစ်ကကသည်ဟိုသ ရသည။် 

အထက်ရဖာ်ခပပါ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဖျက်သ မ်ွေးမှုမျာွေးသည် ၂၀၂၀ ခိုနှစ ်ခမ ်မာန ိုင်ငံ အရထ ရထ  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 
၏ ပ ငေ့်လင်ွေးခမင်သာမှုနငှေ့်တရာွေးဝင်မှုတ ိုေ့အရပေါ် မရကာင်ွေးရသာ သက်ရရာက်မှုခဖစ်ရပေါ်ရစခွဲေ့ပါသည်။ 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမကျင်ွေးပမညေ့် ပမ ျုွဲ့ ယ်မျာွေးနှငေ့်ရကျွေးရ ာအိုပစ်ိုမျာွေးက ို သတ်မှတရ်ာ၌ ရှင်ွေးလင်ွေးမှုမရှ ရသာ၊ 
တဖက်သက်ခဖစ်ရသာ၊ တသမတ်တည်ွေးမခဖစ်ရသာ အရ အထာွေးခဖငေ့် ခပျုလိုပ်ခွဲေ့ကကသည်။ အဆ ိုပါ 
ဆံိုွေးခဖတ်ချက်မျာွေးခပျုလိုပ်ရာ၌ လ ိုသလ ို ဆံိုွေးခဖတ်ခွဲေ့ခခင်ွေးရကကာငေ့်လည်ွေး အဆ ိုပါ ယ်ရခမမျာွေးတ င် 
အန ိုင်ရန ိုင်ရခခရှ ရသာ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးပါတီမျာွေးက ို တစ တတ်ပ ိုင်ွေး ပစ်မှတ်ထာွေးရဆာင်ရ က်သည်ဟို 
ယူဆစရာ ခဖစ်လာရစခွဲေ့ပပီွေး ယင်ွေးသ ိုေ့ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးပါတီမျာွေးအရပေါ် ရ ွေးဖယထ်ိုတ်ခခင်ွေးရကကာငေ့် 
အာဏာရပါတီနှငေ့် UEC တ ိုေ့အရပေါ် မရကျ ပ်မှုမျာွေး တ ိုွေးပ ာွေးလာခွဲေ့သည။် 

UEC အရ ခဖငေ့ ် က်မလ ိုက်မှုနှငေ့်တာဝ ်ခံမှုက ို ရပေါ်လ င်ထင်ရှာွေးရစရ ် ဆံိုွေးခဖတ်ချက်ခပျုလိုပ်ရာ၌ ပ ငေ့်လင်ွေး 
ခမင်သာမှု ပ ိုမ ိုအာွေးရကာင်ွေးသညေ့် ညွ်ေးလမ်ွေးက ို အသံိုွေးခပျုသငေ့်ပါသည။် မွဲဆ ယစ်ညွ်ေးရံိုွေးရရွေးကာလအတ င်ွေး 
မွဲရပွေးခ ငေ့်ရှ သူ ၁.၅ သ ်ွေးရကျာ်အာွေး မွဲရပွေးခ ငေ့်မဆံိုွေးရံှုွေးရစမီ န ိုင်ငံရရွေးပါတီမျာွေးနှငေ့် အရပ ်က်လူမှု 
အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအပါအဝင် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င်ဆကစ်ပ်ပတ်သက်သူမျာွေးနှငေ့် တ ိုင်ပင်ရဆ ွေးရန ွေးခွဲေ့ 
သငေ့်ပါသည်။ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ တာဝ ်ရှ ပိုဂ္ ျုလ်မျာွေးအရ ခဖငေ့် လံိုခခံျုရရွေးအရခခအရ အရ 
အမှ တ်ကယ်လ ိုအပ်မှသာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးမှုမျာွေးက ို ခပျုလိုပ်သငေ့်ပပီွေး ထ ိုသ ိုေ့ခပျုလိုပ်ရာတ င်လည်ွေး 
တသမတ်တည်ွေးခဖစ်ရသာ ယိုတတ ကျရသာ စံနှု ်ွေးမျာွေးက ို အသံိုွေးခပျုသငေ့်ပါသည်။ အချ  ျုွဲ့ရသာ ယ်ရခမမျာွေးတ င် 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပရ ်အတ က် အနတရာယ်မျာွေးလ  ်ွေးသညမ်ှာ သံသယ ခဖစ်ဖ ယ်မရှ ရသာ်လည်ွေး 
အခခာွေးရသာ  ယ်ရခမမျာွေးမှာမူ အတတန် ိုင်ဆံိုွေး မွဲဆနဒရှင်အရတာ်မျာွေးမျာွေး မွဲရပွေးခ ငေ့်ရရှ ရရွေးအတ က် 

                                                           
62 http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/27/c_139471521.htm 
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ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ို လံိုခခံျုစ ာရဆာင်ရ က်န ိုင်ရလာက်သညေ့် အရခခအရ မျ  ျုွေး ရှ ခွဲေ့ကကပါသည။် ဗ ိုလ်မှ ွေးချျုပ် 
ရဇာ်မင်ွေးထ  ်ွေး၏ ရခပာကကာွေးချက်အရ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမကျင်ွေးပရ ် UEC သတ်မှတ်ခွဲေ့ရသာ  ယ်ရခမမျာွေးသည် 
“တပ်မရတာ် အကကံခပျုခွဲေ့သညထ်က် မျာွေးခပာွေးရ ပါသည။်” 63 

 

လမ်ွေးပ ်ွေး က်သ ယ်ရ ွေးရ ကာငေ့် ရ  ွေးရ ကာက်ပ ွဲရ  ွဲ့  ိုင်ွေးမှု 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဖျက်သ မွ်ေးမှု အမျာွေးစိုမာှ ရေသနတရ လံိုခခံျုရရွေးအရခခအရ နှငေ့် ဆက်စပရ် ရသာ်လည်ွေး 
တ သဂာရီတ ိုင်ွေးရေသကကီွေးအတ င်ွေးရှ  ရအွေးမ  သ်ာရကျွေးရ ာ (ရချာငွ်ေးကကီွေး) တ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 
မကျင်ွေးပန ိုင်ခခင်ွေးအတ က်မူ လမ်ွေးပ ်ွေးဆက်သ ယ်ရရွေး အဆင်မရခပခခင်ွေးက ို အရကကာင်ွေးခပထာွေးသည။် ၂၀၂၀ 
ခိုနှစ် ရအာက်တ ို ာလ ၂၃ ရက်ရ ေ့တ င် UEC ကရ ၍ ပမ တ်ခရ ိုင်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ရကာ်မရှင်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲသ ိုေ့ 
သယ်ယူပ ိုေ့ရဆာင်ရရွေးအခက်အခွဲရကကာငေ့် ယင်ွေးရကျွေးရ ာက ို ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက 
ဖယရ်ှာွေးထာွေးရကကာင်ွေး အရကကာင်ွေးကကာွေးသညေ့် စာရပွေးပ ိုေ့ခွဲေ့သည်။ ပမ တ်ခရ ိုင် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင် 
အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲ၏ အတ င်ွေးရရွေးမှ ွေးခဖစ်သူ ဦွေးလ ှုင်  ာွေး၏ ရှင်ွေးလင်ွေးရခပာကကာွေးချက်အရ ထ ိုင်ွေးအစ ိုွေးရ၏ 
အကူအညမီပါ ွဲ ခရီွေးက ာလှမ်ွေးလ  ်ွေးလှသညေ့် ရချာငွ်ေးကကီွေးရကျွေးရ ာသ ိုေ့ သ ာွေးရရာက်၍မရန ိုင်ပါ။ 
သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး က ိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရရာဂါရကကာငေ့် ယင်ွေးရတာင်ွေးဆ ိုမှုမျ  ျုွေးက ိုလည်ွေး မခပျုလိုပ်ခွဲေ့ပါ64။  

အဆ ိုပါ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးမှုရကကာငေ့် စာရင်ွေးထိုတ်ခပ ်ပပီွေး မွဲဆနဒရှင် ၇၅၁ ဦွေးသာ ထ ခ ိုက် စ် ောခွဲေ့သည် 
ဆ ိုရသာ်လည်ွေး သယ်ယူပ ိုေ့ရဆာင်ရရွေး ခပဿ ောရပမ်ျာွေးရကကာငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ို ရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးရ ်အတ က် 
ခမ ်မာန ိုင်ငံဥပရေအရ ခ ငေ့်ခပျုထာွေးခခင်ွေးမရှ သညေ့်အတ က် ဤသညမ်ှာ အရလွေးအ က်ထာွေးရမညေ့်က စစ 
ခဖစ်သည။် အဆ ိုပါ မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအရ ခဖငေ့် အခခာွေးသူမျာွေး ည်ွေးတူ ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ မွဲရပွေးပ ိုင်ခ ငေ့်က ို 
ကျငေ့်သံိုွေးန ိုင်ရစဖ ိုေ့ရာ  ည်ွေးလမ်ွေးရှာရပွေးရ ် ခပည်ရထာင်စို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရင်ှတ င် ဥပရေအရရရာ၊ 
က ိုယက်ျငေ့်သ ကခာပ ိုင်ွေးအရပါ တာဝ ်ရှ ပါသည။် အချ  ျုွဲ့ရသာရ ရာမျာွေးတ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲသံိုွေးပစစည်ွေးမျာွေးနှငေ့် 
ဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးက ို ရဟတ်ယာဉ်ခဖငေ့်သယ်ရဆာင်ပပီွေး ရဝွေးလံရခါင်သီရသာရကျွေးရ ာမျာွေးသ ိုေ့ ပ ိုေ့ရဆာင်ရပွေးခွဲေ့ 
ကကပါသည်။ သ ိုေ့ခဖစ်ပါ၍ ဤရ ရာတ င် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ၏ တာဝ ်ရှ သူမျာွေးအရ ခဖငေ့် သငေ့်တငေ့်ရလျာက်ပတ်
ရသာ ရခဖရင်ှွေး ည်ွေးတစ်ခို မရာှန ိုင်ခခင်ွေးမှာ စ တ်မရကာင်ွေးစရာပင်ခဖစ်ပါသည။် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ မကျင်ွေးပ 
န ိုင်ခခင်ွေးက ို တ သဂာရီပမ ျုွဲ့ ယ် NLD လွှတ်ရတာ်က ိုယစ်ာွေးလှယ် ဦွေးရအာင်ရကျာ်ဟ  ်ွေးမှ က ေ့်က က်ခွဲေ့ပပီွေး 
လမ်ွေးပ ်ွေးဆက်သ ယ်ရရွေးခက်ခွဲခခင်ွေး၊ သယ်ယူပ ိုေ့ရဆာင်ရရွေးခက်ခွဲခခင်ွေးတ ိုေ့သည် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဖျက်သ မွ်ေးရ ် 
လံိုရလာက်ရသာ ဆင်ရခခမျာွေးမဟိုတဟူ်၍လညွ်ေး ရခပာကကာွေးခွဲေ့သည။် 

 

 

                                                           
63 https://mailchi.mp/frontiermyanmar.net/has-the-uec-gerrymandered-rakhine 
64 https://elevenmyanmar.com/news/aye-mon-tharyar-village-chaungchivillage-in-taninthayi-excluded-from-
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န ိုင်ငံရ ွေးပါတနီငှေ့ ်က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာငွ်ေးမှတပ်ံိုတင်ခခငွ်ေး 

 

န ိုင်ငံရ ွေးပါတီမျာွေး  

၂၀၂၀ ခိုနှစ် ခမ မ်ာန ိုငင်ံအရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် န ိုင်ငရံရွေးပါတီစိုစိုရပါင်ွေး (၉၁) ပါတီက ပါဝင်ယှဉ်ပပ ျုင် 

ခွဲေ့ပါသည်။ ယင်ွေးတ ိုေ့ထွဲမှ ၄၉ ပါတီမှာ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးအရခခခပျုပါတီမျာွေးခဖစက်ကပပွီေး (၁၈) ပါတီမှာ ခပည် ယ် 

တစ်ခိုတည်ွေးတ င်သာ (သ ိုေ့မဟိုတ)် တ ိုင်ွေးရေသကကီွေးတစခ်ိုတည်ွေးတ င်သာ လှုပ်ရှာွေးရဆာင်ရ ကမ်ှုရှ သညေ့်ပါတီမျာွေး 

ခဖစက်ကသည။် အခခာွေး (၇၃) ပါတီမှာမ ူ တစ်န ိုင်ငံလံိုွေး အတ ိုင်ွေးအတာခဖငေ့ရ်ဆာင်ရ ကလ်ျက်ရှ သည်က ိုရတ ွဲ့ရသည။်  

န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးအရ ခဖငေ့ ်ပါဝင်ရရ ွေးရကာက်ခနံ ိုင်ရ အ်လ ိုေ့ငှာ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ေီဇင် ာလ (၃၀) ရကရ် ေ့ ရ ောက်ဆံိုွေး 

ထာွေး၍ မှတ်ပံိုတင်ရ ်လ ိုအပ်ပါသည်။  

 ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်၏ လိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးမျာွေးအရ န ိုင်ငရံရွေးပါတ ီ (၅) ခိုမှာ ဖျက်သ မ်ွေး 

(သ ိုေ့မဟိုတ)် ရပ်ဆ ိုင်ွေးခံခွဲေ့ရသညေ့်အတ က ် က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးက ို ရရ ွေးချယယ်ှဉ်ပပ ျုငန် ိုင်ခ ငေ့်မရှ ရတာေ့ရပ65။ 

သ ိုေ့ရာတ င ်အထင်ရှာွေးဆံိုွေးပါတဖီျက်သ မ်ွေးမှုမှာ န ိုင်ငံခခာွေးရ ပံ်ိုရင မျာွေးက ိုလက်ခရံယူခွဲေ့သညဟ်ူရသာအချကအ်ရ ၂၀၂၀ 

ခိုနှစ်၊ ရအာကတ် ို ာလ (၁၇) ရကရ် ေ့တ င ် ဖျက်သ မ်ွေးခံခွဲေ့ရသညေ့ ် နှင်ွေးဆီပါတီဟိုလည်ွေး လူသ မျာွေးသညေ့် 

ညီည တ်ရသာေီမ ိုကရကတ်စပ်ါတီပင်ခဖစ်သည်66။  ညညီ တရ်သာေီမ ိုကရက်တစ်ပါတကီ ၂၀၁၀ ခိုနစှ်တ င် 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး (၈၀) နှငေ့ ် ၂၀၁၅ ခိုနစှ်တ င ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး (၄၀) အထ ဝင်ရရာကယ်ှဉ်ပပ ျုင်ခွဲေ့ပပီွေး 

၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ်န ိုငင်ံအနှံေ့၌ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး (၁၁၃၁) ဦွေး ဝင်ရရာကယ်ှဉ်ပပ ျုင်ရ ် 

လျာထာွေးသညေ့်အချ   ်မှစ၍ သံသယမျာွေးခမငေ့တ်က်လာခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်ကာ ယင်ွေးဝငရ်ရာကယ်ှဉ်ပပ ျုင်ရ  ် လျာထာွေးရသာ 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအရရအတ ကအ်ာွေးခဖငေ့် ပါတီက ို ေိုတ ယအကကီွေးဆံိုွေးခဖစရ်စခွဲေ့သည်67။  မီေယီာ အစီရင်ခစံာ 

မျာွေးက ထိုတရ်ဖာတ်င်ခပသည်မှာ ညီည တရ်သာေီမ ိုကရက်တစ်ပါတီ၏ဥကကဌ ဦွေးရကျာ်ခမငေ့်သည ် ၁၉၉၈ ခိုနစှ်တ င် 

ရင ရကကွေးခဝါချမှုက ိုကျ ွေးလ  ်ခွဲေ့ပပွီေး ထ ိုနစှ်တ င်ပင ် မနတရလွေးရထာင်မှ ထ က်ရခပွေးလ တရ်ခမာက်ခွဲေ့ခခင်ွေးတ ိုေ့ပါဝင်သည်။  

အဆ ိုပါအချက်မျာွေးရကကာငေ့်ပင ် အာဏာပ ိုင်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးမှ ၎င်ွေး၏အတ တက်ာလနငှေ့ ်  ဏ္ဍာရရွေးအရခခအရ  

မျာွေးက ို လက်ငင်ွေး စံိုစမ်ွေးစစ်ရဆွေးမှုခပျုလိုပ်ရစရ  ် လံှုွဲ့ရဆာ်ရစခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်သည်။ ရကျာ်ခမငေ့်အရ ခဖငေ့ ် ၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ 

စက်တင် ာလ ၂၉ ရကရ် ေ့တ င ် ဖမ်ွေးဆီွေးထ  ်ွေးသ မ်ွေးခံရပပွီေး ရအာက်တ ို ာလ ၁၅ရက်ရ ေ့ တ င ် သမမတရံိုွေးက 

ရကျာ်ခမငေ့်သည ်၂၀၁၅ခိုနှစ်တ င် တရိုတ်န ိုငင်ံထမှံ (အရမရ က ် ရေေါ်လာ ၁၂.၄သ ်ွေး) ခမ မ်ာကျပ်ရင  ၁၆  ီလီယံက ို 

လက်ခရံရှ ခွဲေ့ပပီွေး ၎င်ွေးပါတီ၏ လှုပ်ရှာွေးရဆာင်ရ ကမ်ှုမျာွေးက ို  ဏ္ဍာရင ရကကွေးရထာက်ပံေ့ရ  ်ခမ မ်ာကျပ်ရင  ၁.၄  ီလီယံ 

(အရမရ က ရ်ေေါ်လာ ၁.၁ သ ်ွေး) က ို အသံိုွေးခပျုခွဲေ့ရကကာင်ွေး ထိုတ်ရဖာ်ရကကညာခွဲေ့သည။်  

                                                           
65 They are the 88 Generation Student Youth (Union of Myanmar) Party, the Union of Myanmar Federation of 
National Politics, the 88 Generation Brotherhood Party, the People Democracy Party, and the Union Democratic 
Party. 
66https://uec.gov.mm/news_preview_detail.php?action=news_detail1&news_id=TcBk7RvUKUlwmYfb0Tf0mBGOKl

Wsh1KRxESbOpsDUj0%3D 
67 https://myanmar-now.org/en/news/a-lexus-3600-cognac-and-ex-military-men-shining-shoes-arrested-party-
leaders-lavish-lifestyle 
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ညီည တ်ရသာေီမ ိုကရကတ်စပ်ါတီအရပေါ် စ ပ်စ ွဲချက်မျာွေးကခပင်ွေးထ ်ပပီွေး ယင်ွေးစ ပ်စ ွဲချက်မျာွေးမှ ်က ်ပါက 

ခမ မ်ာန ိုငင်ံ၏ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဥပရေမျာွေးအရ ပါတီဖျက်သ မ်ွေးခခင်ွေးသည ် လံိုရလာကရ်သာ အရကကာင်ွေးအရင်ွေး 

ခဖစရ်သာ်လည်ွေး  ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ၏်ရဆာင်ရ က်ချက်မျာွေးမှာ ရမွေးခ  ွ်ေးထိုတ်စရာ ခဖစရ်ပ 

သည်။ ပထမဆံိုွေးအချက်မှာ ယင်ွေးပါတီက ို န ိုင်ငံရပ်ခခာွေးရင်ွေးခမစ်မျာွေးက ရ ပံ်ိုရင ရထာက်ပံေ့ခွဲေ့သည်ဟရူသာ 

ထ က်ဆ ိုချက်အရပေါ် ခ ိုင်လံိုရစမညေ့ ် သက်ရသအရထာက်အထာွေးမရှ ရသွေးချ   ၊် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ရကာ်မရှငက် စံိုစမ်ွေးစစရ်ဆွေးမှုမျာွေး68 မခပျုလိုပ်ရရသွေးချ    ် (သ ိုေ့မဟိုတ)် တရာွေးရံိုွေးမှအမ  ေ့တ်စ်စံိုတစ်ရာမချမှတ်မီတ င် 

ညီည တ်ရသာေီမ ိုကရကတ်စပ်ါတီအာွေး ဖျက်သ မ်ွေးရစခွဲေ့ခခငွ်ေးမှာ “အခပစရ်ှ သည်ဟို အမ  ေ့်မချရသွေးသ၍ အခပစမ်ရှ ” 

ဟူရသာ အရခခခဥံပရေသက ို ဆ ေ့်ကျင်ရ သည်။ လ မ်လည်န ိုငရ်ချရှ ရသာအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးတစ်ရပ်က ၎င်ွေး၏ 

အကျ ျုွေးစွီေးပ ာွေးအတ က ်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ယ်ပယ်အတ င်ွေးသ ိုေ့ ဝင်ရရာက်လာမှုက ို တာွေးဆီွေးလ ိုသညေ့်ရည်ရ ယ်ချကအ်ရပေါ် 

ANFREL အရ ခဖငေ့ ်  ောွေးလည်ရသာ်လည်ွေး န ိုင်ငတံကာစနံှု ်ွေးမျာွေးက န ိုင်ငရံရွေးပါတီတစ်ရပ်က ို ဖျက်သ မ်ွေးရာတ င် 

ဥပရေအရ တရာွေးစရီငရ်ရွေးဆ ိုင်ရာက စစရပ်မျာွေး ပပွီေးခပတမ်ှုအရပေါ်တ င်သာ အရခခခံသငေ့်ရကကာင်ွေး ညွှ ်ွေးဆ ိုလျက ်

ရှ ပါသည်။ ရ ောက်ထပ်စ ိုွေးရ မ်ပူပ ်မှုတစ်ရပ်မှာ ရကကညာချက်ထိုတ်ခပ ်မှုအချ   ်ပင်ခဖစ်ပပီွေး ရကကညာချက်က ို 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့မတ ိုင်မီ ၃ ပတ်အလ ိုတ င ် ထိုတ်ခပ ်ခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်သည။် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှု မစတင်ခငတ် င် 

ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်နငှေ့ ် သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုွေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးမှ ရစေ့ရစေ့စပ်စပ်စစ်ရဆွေးမှုမျာွေးက ို 

အချ   ်မီခပျုလိုပ်ခခင်ွေးအာွေးခဖငေ့ ် ထ ိုခဖစ်ရပ်က ို ရဖာ်ထိုတ်တင်ခပသငေ့်ပါသည်။ သတင်ွေးအချက်အလကအ်ချ  ျုွဲ့မှာ 

မကကာရသွေးမီက ရပေါ်ထ ကလ်ာခခင်ွေးခဖစ်လငေ့်ကစာွေး ရကျာ်ခမငေ့်၏ ထ က်ရခပွေးတ မ်ွေးရရာှင်မှုနငှေ့ ် ၎င်ွေးပ ိုင်ဆ ိုင်သညေ့် 

ကက ယ်ဝချမ်ွေးသာမှု၏ မူလအရင်ွေးခံနငှေ့်စပလ်ျဉ်ွေးသညေ့ ် စ ိုွေးရ မ်ပူပ ်ချကမ်ျာွေးမှာမ ူ ၂၀၀၉69 ခိုနစှ်အစကပင ် ခမငေ့်တက ်

လာခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်ပပီွေး အာဏာပ ိုင်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် စံိုစမ်ွေးစစ်ရဆွေးမှုက ို ပ ိုမ ိုရစာစီွေးစ ာကပင ် န ှုွေးရဆာ် 

ရဆာင်ရ ကသ်ငေ့ရ်ပသည။်  

ညီည တ်ရသာေီမ ိုကရကတ်စပ်ါတီက ိုဖျက်သ မ်ွေးမှု၏ တ ိုက်ရ ိုကအ်ကျ  ျုွေးသကရ်ရာက်မှုမှာ ပါတီက အမညစ်ာရင်ွေး 
သ င်ွေးရရ ွေးချယ်ထာွေးသညေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး (၁၁၃၁) ဦွေးအရ ခဖငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် ဝငရ်ရာက ်
မယှဉ်ပပ ျုင်န ိုငရ်တာေ့ခခင်ွေးခဖစသ်ည်။ သ ိုေ့ရာတ င ်၎င်ွေးတ ိုေ့၏အမညမ်ျာွေးမှာမ ူဆနဒမွဲလက်မှတ်မျာွေးတ င ်ပံိုနှ ပ်ရ ိုက်ထာွေးပပီွေး 
ခဖစရ်သာရကကာငေ့ ် ရှ ရ ဆွဲပငခ်ဖစသ်ည်။ ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်အရ ခဖငေ့် မွဲရံိုတ ိုင်ွေးတ င ် အဆ ိုပါ 
ရကကညာချက်က ိုကပ်ထာွေးရသာ်လည်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့တ င ် မွဲဆနဒရှင်အချ  ျုွဲ့ရပွေးလ ိုကရ်သာ ဆနဒမွဲမျာွေးသည် 
ပယ်မွဲခဖစ်န ိုင်သညေ့ ်အရခခအရ မျာွေး ရှ န ိုင်ဆွဲခဖစ်သည။် 

 

က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေး 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအတ က ် မှတ်ပံိုတင်ကာလသည ် ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ (၂၀) ရကမှ် ကသဂိုတ ် လ (၇) 

ရကအ်ထ ခဖစ်ပပီွေး ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင ် (UEC) က ရလ ာက်လွှာ (၇,၀၂၆) ရစာင်က ို လက်ခံ 

ရရှ ခွဲေ့သည်။  ကသဂိုတ်လ (၃၀) ရကရ် ေ့၌ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ ငဝ်င်ရရာကယ်ှဉ်ပပ ျုင်ရ  ်က ိုယစ်ာွေးလှယရ်လာင်ွေး (၆,၉၆၉) 

ဦွေးက ို အတည်ခပျုရကကာင်ွေး ရကာ်မရှင်ကရကကညာခွဲေ့ပပွီေး န ိုငင်ံရရွေးပါတ ီ (၉၂) ပါတီမှ (၆,၆၈၉) ဦွေးနှငေ့ ်တစ်သီွေးပိုဂ္လ 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး (၂၈၀) ဦွေးတ ိုေ့ပါဝင်သည။် သ ိုေ့ရသာ ် International IDEA ၏အဆ ိုအရ 

                                                           
68 https://www.mmtimes.com/news/rose-party-respect-poll-disqualification.html 
69 https://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=15174 
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ညီည တ်ရသာေီမ ိုကရကတ်စပ်ါတီက ို တရာွေးဝင်ဖျက်သ မ်ွေးခခင်ွေးနငှေ့ ်အခခာွေးက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေး အမညစ်ာရင်ွေး 

ကထိုတ်ပယ်ခရံခခင်ွေး (သ ိုေ့) ပယ်ဖျက်ခရံခခင်ွေးတ ိုေ့ရကကာငေ့ ် ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် ယှဉ်ပပ ျုင်မညေ့် 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးဦွေးရရသည် (၅,၆၄၁) ဦွေးအထ  ကျဆင်ွေးသ ာွေးသည။် ဝင်ရရာက်ယှဉ်ပပ ျုင်မညေ့ ် အမျ  ျုွေးသမီွေး 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအရရအတ က်မှာ ၉၀၂ ဦွေးခဖစသ်ည်။ ယင်ွေးအရရအတ က်မှာ စိုစိုရပါင်ွေး က ိုယစ်ာွေးလှယဦ်ွေးရရ၏ 

၁၆% ခဖစပ်ပွီေး ၂၀၁၅ခိုနှစ်၏ ၁၃% ထက်စာလျင ်အ ည်ွေးငယ်ခမငေ့တ်က်လာခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်သည်။ 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအမညစ်ာရင်ွေးတင်သ င်ွေးရာတ င် အချ  ျုွဲ့က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေး အမညစ်ာရင်ွေးက ပယ်ဖျက် 
ခံရခခင်ွေးမှာ ရလ ာက်လွှာတင်သ င်ွေးစဉ်က အချက်အလက်မှာွေးယ င်ွေးခခင်ွေးကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ လိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးဆ ိုင်ရာ 
အရကကာင်ွေးအရင်ွေးမျာွေးအရပေါ် အရခခခံဆံိုွေးခဖတရ်သာ်လည်ွေး ယင်ွေးက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးရမ ွေးဖ ာွေးစဉ်က မ  နှစ်ပါွေးမှာ 
ခမ မ်ာန ိုငင်ံသာွေးမဟိုတ်ခခင်ွေးကလည်ွေး အခခာွေးရသာ အရကကာင်ွေးအရင်ွေးတစ်ရပ်ခဖစရ်ပသည်70။ ခမ မ်ာန ိုငင်ံ၏ 
၁၉၈၂ခိုနစှ ် န ိုင်ငံသာွေးဥပရေသည ် ခ ွဲခခာွေးဆက်ဆံမှုရှ သည်ဟိုလူရခပာမျာွေးပပီွေး လူတစဦ်ွေး၏ န ိုင်ငံသာွေးခဖစမ်ှု 
အရခခအရ က ို န ိုင်ငတံ င်ွေးအသ အမှတ်ခပျုထာွေးရသာ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလူမျ  ျုွေး71တစ်မျ  ျုွေး၏ မျ  ျုွေးန ယ်ဝင်ခဖစ်မှုနှငေ့် 
ချည်ရနေှာင်ထာွေးရသာရကကာငေ့်ခဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်ကွဲေ့သ ိုေ့ပင် န ိုင်ငံသာွေးခဖစ်မှုအရပေါ် အရခခခသံညေ့်ခငင်ွေးပယ်မှုမျာွေးမှာ 
ဥပရေပါခပဌာ ်ွေးချက်မျာွေးက ို အခပင်ပ ်ွေးအာွေးခဖငေ့ ် လ ိုက ်ောသညေ့်တ ိုင်ရအာင ် အစစလာမ် ာသာဝင ် က ိုယစ်ာွေးလှယ ်
ရလာင်ွေးမျာွေးအရပေါ် မမ တစ ာသက်ရရာက်မှုရှ ရစခွဲေ့ပံိုရပါသည်။ 

ရခ ိုင်ခပည ်ယ်ရှ  အစစလာမ် ာသာဝငက် ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေး (၆) ဦွေးတ င ်  ငါွေးဦွေးသည ် ေီမ ိုကရရစနီငှေ့် 
လူူ့အခ ငေ့်အရရွေးပါတ ီ (DHRP) ကခဖစပ်ပွီေး တစဦ်ွေးသည ် တစ်သီွေးပိုဂ္လခဖစက်ာ ၎င်ွေးက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးက ို 
ခရ ိုင်အဆငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမျာွေးက က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအရည်အချင်ွေး မခပညေ့မီ်ခခင်ွေးရကကာငေ့ ်
အမညစ်ာရင်ွေးက ပယ်ဖျက်ခခံွဲေ့ရသည်။ ၁၉၉၀ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ်ဝငရ်ရာကယ်ှဉ်ပပ ျုငခ်ွဲေ့ပပွီေး အမတရ် ရာ အန ိုင်ရရှ  
ခွဲေ့သညေ့ ် DHRP ၏ ဥကကဌ ဦွေးရကျာ်မင်ွေးအပါအဝင ် ပထမငါွေးဦွေးက ို က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေး အရည်အချင်ွေး 
မခပညေ့မီ်ခခင်ွေးရကကာငေ့ ်  က ိုယစ်ာွေးလှယရ်လာင်ွေးအမည်စာရင်ွေးမှပယ်ဖျက်ခရံခခင်ွေးက ို ကသဂိုတ်လ72တ ငရ်တ ွဲ့ခမင်ခွဲေ့ရပပွီေး 
ရ ောက်ဆံိုွေးတစဦ်ွေးခဖစသ်ညေ့ ် ရမာင်ရတာပမ ျုွဲ့ ယ်ကဦွေးရအွေးဝင်ွေးက ို က ဦွေး၌ က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးလက်မှတ်အာွေး 
အတည်ခပျုထိုတရ်ပွေးပပွီေးရ ောက် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုကာလအတ င်ွေးခဖစ်သညေ့ ် ရအာကတ် ို ာလ (၂) ရကရ် ေ့တ င် 
က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအရညအ်ချင်ွေး မခပညေ့မီ်ရကကာင်ွေး ရကကညာခွဲေ့ပါသည်73။ အမညစ်ာရင်ွေးပယ်ဖျက်ခခင်ွေး ခံရရသာ 
DHRP ၏ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအာွေးလံိုွေးသည ် ရခ ိုင်ခပည် ယရ်ရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲနငှေ့ ် ခပည်ရထာင်စို 
ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှတ် ိုေ့ထံသ ိုေ့ အယူခဝံငရ်သာ်လည်ွေး မရအာင်ခမငခ်ွဲေ့ရပ။  

ဧရာဝတတီ ိုင်ွေး74ရှ  တစ်သီွေးပိုဂလ္ ရ ိုဟင်ဂျာက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးတစ်ဦွေး၊ မ  ်ခပည် ယ်75ရှ  အစစလာမ်  ာသာဝင် 

တစ်သီွေးပိုဂ္လ က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးတစဦ်ွေးနှငေ့ ် ရ က်ို ်တ ိုင်ွေး သင်္ဂ ်ွေးကျွ ်ွေးပမ ျုွဲ့ ယရ်ှ  လူူ့ရ ာင်သစေ်ီမ ိုကရရ 

စီပါတ ီ (DPNS) မှ အစစလာမ် ာသာဝင ် က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးတစဦ်ွေးအာွေးလည်ွေး အလာွေးတူဆံိုွေးခဖတ်ချကမ်ျ  ျုွေး 

ချမှတ်ခွဲေ့သည။် အစစလာမ် ာသာဝင်မဟိုတရ်သာ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေး ဥပမာအာွေးခဖငေ့ ် ရ က်ို ်တ ိုင်ွေး 

                                                           
70 Articles 8(b) and 10(e) of the Pyithu Hluttaw Election Law, Amyotha Hluttaw Election Law, and Region Hluttaw or 
State Hluttaw Election Law 
71 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/06/Myanmar-Citizenship-law-reform-Advocacy-Analysis-Brief-
2019-ENG.pdf 
72 https://www.bnionline.net/en/news/dhrp-appeal-against-rejection-its-muslim-candidates 
73 https://www.bnionline.net/en/news/muslim-candidates-bid-voided-late-stage-election-commission-reversal 
74 https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2020-08-19/ 
75 https://www.bnionline.net/en/news/mon-state-election-commission-rejects-independent-candidate 
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ရခမာက်ေဂံိုပမ ျုွဲ့ ယ်76 မှ  ခပညသူ်ူ့ရရွှဲ့ရဆာင်ပါတ ီ (PPP) က ိုယ်စာွေးလှယတ်စဦ်ွေးနှငေ့ ် ကယာွေးခပည် ယ်77မှ USDP 

ပါတီ၏ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးတစ်ဦွေးတ ိုေ့သည်လည်ွေး စည်ွေးကမ်ွေးချက်မျာွေးနှငေ့မ်ညီည တ်၍ အလာွေးတ ူ

အရကကာင်ွေးခပချက်မျာွေးခဖငေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအမညစ်ာရင်ွေးက ပယ်ဖျက်ခခံွဲေ့ရသည်။ ANFREL၏ ဆက်စပ် 

ပတ်သကရ် သူမျာွေးစ ာက ို အငတ်ာဗျ ွေးရမွေးခမ ွ်ေးချက်မှရရှ လာသညေ့ ် အရထာက်အထာွေးမျာွေးအရ  မ တ်စလင် 

(သ ိုေ့မဟိုတ)် ရ ိုဟင်ဂျာမျာွေး၏ ရရ ွေးရကာက်ခရံံိုွေးခ ်ွေးဖ ငေ့်လှစ်ခခင်ွေးနငှေ့ ်န ိုင်င၏ံခပည်သူူ့ရရွေးရာက စစရပ်မျာွေးတ င ်ပါဝင်ခ ငေ့် 

ဟူရသာ ခမ မ်ာန ိုငင်ံသာွေးမျာွေး၏ အရခခခံအခ ငေ့်အရရွေးမျာွေးက ို  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဥပရေနှငေ့န် ိုင်ငံသာွေးခဖစမ်ှုဥပရေတ ိုေ့က ို 

ပူွေးတ ွဲအသံိုွေးချ၍ ဖ နှ ပ်ခွဲေ့သညဟ်ို ထင်ခမငယ်ူဆရပါသည။် 

ဆက်စပ်မှုမရှ ရသာ ရခ ိုင်ခပည ်ယ်ရှ ခဖစရ်ပ်တစခ်ိုတ င ် ရခ ိုင်အမျ  ျုွေးသာွေးပါတ ီ (ANP) က တာဝ ထ်မ်ွေးရဆာင်ဆွဲ 

ခဖစရ်သာ ခပည်သူူ့လွှတရ်တာအ်မတတ်စဦ်ွေးက ိုလည်ွေး က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအခဖစ် မူလက အတည်ခပျု 

ထာွေးရသာ်လည်ွေး ၎င်ွေး၏သာွေးက တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလက ်ကက် ိုင်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးတစ်ခိုခဖစသ်ညေ့် ရခ ိုငေ့်တပ်မရတာ ် (AA) 

တ င ်ပါဝင်ရ မှုရကကာငေ့ ်ထ ိုသူက ို အမညစ်ာရင်ွေးက ပယ်ဖျက်ခွဲေ့ပါသည်။ ရကျာက်ခဖ ခရ ိုင်ရကာ်မရငှအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲကတဆငေ့် 

ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်78ကချမှတ်ခွဲေ့သညေ့ ် ဤဆံိုွေးခဖတ်ချက်သည ် န ိုငင်ံတကာကအသ အမှတ်ခပျု 

ထာွေးသညေ့ ် “အခပစရ်ှ သညဟ်ို အမ  ေ့်မချရသွေးသ၍အခပစ်မရှ ”ဟူရသာဥပရေသနငှေ့ ် စိုရပါင်ွေးခပစ်ေဏ်မျာွေးက ို 

တာွေးခမစခ်ခင်ွေး ဆ ိုင်ရာမဝူါေမျာွေးနှငေ့် ဆ ေ့်ကျင်လျက်ရှ သည။် 

၂၀၂၀ ခိုနစှ်အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးစ ာ ပါဝင်ယှဉ်ပပ ျုင်ရ ်ရှ ရသာ်လည်ွေး ၂၀၁၅ 
ခိုနှစ်ကွဲေ့သ ိုေ့ပင် တင်ွေးကျပ်ရသာမှတ်ပံိုတင်ရရွေးစနံှု ်ွေးမျာွေးက ို ရရ ွေးချယ်၍အာဏာသကရ်ရာက်ရစမှုအခပင ်န ိုင်ငံသာွေးနှငေ့် 
န ိုင်ငရံရွေးအခ ငေ့်အရရွေးမျာွေးအရ မွဲရပွေးခ ငေ့်ရှ သူမျာွေးအကကာွေး  ဝါစဉအ်ဆငေ့်ဆငေ့က် ို ခဖစတ်ည်လာရစရသာ 
တင်ွေးကျပ်သညေ့ ် န ိုင်ငံသာွေးခဖစ်မှုဥပရေမျာွေးရကကာငေ့ ် ANFREL အရ ခဖငေ့ ် စ ိုွေးရ မ်ပူပ ်ရ ဆွဲခဖစ်သည်။ ထ ိုေ့အခပင် 
အချ  ျုွဲ့ရသာက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးသည်လည်ွေး မွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပကက ျုတင်မွဲရပွေးခခင်ွေးစတငပ်ပွီေး အရတာ်ကကာပပီွေး 
ရ ောက ် ရအာကတ် ို ာလလယ်၌ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအမညစ်ာရင်ွေးမှ ပယ်ဖျက်ခခံွဲေ့ရပပီွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 
စီမံခ ေ့်ခ ွဲရရွေးအရာရှ မျာွေးအရ ခဖငေ့် ရသချာစ ာ စ စစ်စိံုစမ်ွေးမှုက ို အချ   ်မီရဆာင်ရ ကခ်ခင်ွေးမရှ ရကကာင်ွေးရတ ွဲ့ရသည။် 
ထ ိုေ့ရကကာငေ့ ် အ ောဂတ်တ င ် န ိုင်ငံရရွေးပါတီမျာွေးနှငေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအတ က် ပ ိုမ ို၍ တရာွေးမ တ၍ 
ပ ငေ့်လင်ွေးခမင်သာမှုရှ ပပီွေး အချ   န်ှငေ့်တစ်ရခပွေးညီခဖစ်ရသာ မှတ်ပံိုတင်ခခင်ွေးနှငေ့ ် အတည်ခပျုခခင်ွေးလိုပ်င ်ွေးစဉက် ို ရသချာ 
ခဖစရ်ပေါ်ရစရ အ်လ ိုေ့ငာှ ခမ မ်ာန ိုငင်ံ၏ တာဝ ရ်ှ သူမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် ဥပရေရရွေးရာခပျုခပငရ်ခပာင်ွေးလွဲရရွေးက ို 
ရဆာင်ရ ကရ်  ်ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့ကတ ိုကတ်  ်ွေးလ ိုကပ်ါသည်။ 

 

 

                                                           
76 https://news-eleven.com/article/195435 
77 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/disqualified-candidates-10142020175119.html 
78 https://www.irrawaddy.com/elections/rejected-candidate-myanmars-rakhine-state-says-hes-bullied-offballot. 
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တ ာွေးဥပရဒမူရ ာင ်

 

ဖ ွဲွဲ့စည်ွေးပံိုအရခခခံဥပရဒ ခပင် ငန် ိုင်ခခ င်ွေး မ ှ ခခ င်ွေး 

ခမ ်မာန ိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖ ွဲွဲ့စညွ်ေးပံိုရခခခံဥပရေမှာ အရခခခံအာွေးခဖငေ့် ေီမ ိုကရရစီမဆ ်ရသွေး ွဲ ခပည်ရထာင်စို 

လွှတ်ရတာ်အခပင် ခပည် ယ်နှငေ့်တ ိုင်ွေးရေသကကီွေး ၁၄ ခိုရှ  လွှတ်ရတာ်မျာွေးတ င်ပါ တပ်မရတာ်ကခ ေ့်အပ်သညေ့် 

က ိုယစ်ာွေးလှယ်မျာွေးက ို ၂၅% ရပွေးအပ်ထာွေးရသည်79။ ယင်ွေးပမာဏသည် ရရ ွေးရကာက်ခံက ိုယစ်ာွေးလှယ် 

မျာွေး၏အာဏာနှငေ့ ် လွှတ်ရတာ်၏တရာွေးဝင်မှုက ိုပါ ထ ခ ိုက်ရစပါသည်။ ထ ိုေ့အခပင်လည်ွေး တပ်မရတာ်နှငေ့် 

အဆင်ရခပသညေ့် န ိုင်ငံရရွေးအင်အာွေးစိုမျာွေးမှ အမတ်ရ ရာတစ်ဝက်ရရံိုခဖငေ့် အစ ိုွေးရဖ ွဲွဲ့စည်ွေးန ိုင်သညေ့်အတ က် 

လူ ည်ွေးစိုအိုပခ်ျျုပ်ရရွေး ခဖစ်ရပေါ်လာန ိုင်စရာရှ သညေ့်အတ က် ခပည်သူူ့ဆနဒသည် အစ ိုွေးရ၏အခ ငေ့်အာဏာ 

အရပေါ် အရခခခံခဖစ်သည်ဟူရသာ အရခခခံမူနှငေ့်ပါ ဆ ေ့်ကျင်ရ သည်80။ 

ထ ိုေ့အခပင် အရခခခံဥပရေအရ တပ်မရတာ်သာွေးအရာရှ မျာွေးက ို အဓ ကကျရသာ ကာက ယ်ရရွေး၊ ခပည်ထွဲ 

ရရွေးနှငေ့် ယ်စပ်ရရွေးရာ ဝ ်ကကီွေးရာထူွေးမျာွေး ခ ေ့်အပ်ရပွေးရသည်81။ ထ ိုေ့အခပင် “န ိုင်ငံခခာွေးအစ ိုွေးရ၏ 

ရကျွေးဇူွေးသစစာရတာ်က ို ခံယူရစာငေ့်ရရှာက်ရ ိုရသသူ” (သ ိုေ့မဟိုတ်) တ ိုင်ွေးတစ်ပါွေး၏ န ိုင်ငံသာွေးခဖစ်သူ တစ်ဦွေးဦွေး 

မ သာွေးစိုဝင်ထွဲတ င် ပါဝင်ပါက ယင်ွေးပိုဂ္ ျုလ်မှာ သမမတခဖစ်ခ ငေ့်မရှ ရပ82။ ယင်ွေးပိုေ်မသည် 

ရေေါ်ရအာင်ဆ ်ွေးစိုကကညအ်ာွေး သမမတခဖစ်ခ ငေ့်မရရအာင် တာွေးဆီွေးန ိုင်ရ ် ရရွေးဆ ွဲထာွေးသညဟ်ို လူရခပာမျာွေး 

သည။် ထ ိုေ့ရကကာငေ့်လည်ွေး ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တ င် ရရ ွေးရကာက်ခံခွဲေ့ရသညေ့် အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစီအဖ ွဲွဲ့ချျုပ် (NLD) 

အစ ိုွေးရသည် အဆ ိုပါအတာွေးအဆီွေးက ို ရကျာ်လွှာွေးန ိုင်ရ ် န ိုင်ငံရတာ်၏ အတ ိုင်ပင်ခံပိုဂ္ ျုလ်ရာထူွေးက ို 

ဖ ်တီွေးခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်သည။် 

ဖ ွဲွဲ့စညွ်ေးပံိုအရခခခံဥပရေက ို ခပင်ဆငရ်ာတ င် ခပည်ရထာင်စိုလွှတ်ရတာ ် က ိုယ်စာွေးလှယ်အာွေးလံိုွေး၏ ၇၅% 

ရကျာ်ခဖစ်ရသာ သာလ  မ်ွဲအမျာွေးစို လ ိုအပ်သညေ့်အရလျာက်83 ဥပရေခပင်ဆငရ်ရွေးအတ က် ကက ျုွေးစာွေး 

လာပါက တပ်မရတာ်က ဗီတ ိုအာဏာသံိုွေး၍ ချက်ခခင်ွေးပယခ်ျခ ငေ့်ရှ သည်။ ထ ိုေ့အခပင်လည်ွေး အချ  ျုွဲ့ရသာ 

အရခခခံဥပရေက ို ကာက ယ်ရပွေးထာွေးသညေ့် စာပ ိုေ်မျာွေးအရ ဥပရေခပင်ဆငခ်ျက်မျာွေးက ို မွဲရပွေးခ ငေ့်ရှ သူမျာွေး 

အာွေးလံိုွေး၏ ၅၀%  အ ည်ွေးဆံိုွေး မွဲလာရပွေးရသာ ဆနဒခယံူပ ွဲမျာွေးခဖငေ့် ရထာက်ခံချက် ရယူရ ်လ ိုအပ်သည်။ 

ဤသ ိုေ့ရသာ က ေ့်သတ်ချျုပ်ခခယ်မှုမျာွေးရှ ရ သညေ့်တ ိုင် NLD အရ ခဖငေ့် ၎င်ွေး၏ ပထမသက်တမ်ွေး 

ကာလအတ င်ွေး အရခခခံဥပရေခပင်ဆငမ်ှုခပျုလိုပ်ရ ် ကက ျုွေးပမ်ွေးခွဲေ့ရသွေးသည်။  

                                                           
79 Articles 109, 141 and 161 of the Constitution of Myanmar 
80 Article 21(3) of the Universal Declaration of Human Rights 
81 Article 232(b) of the Constitution of Myanmar 
82 Article 59(f) of the Constitution of Myanmar 
83 Article 436 of the Constitution of Myanmar 
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၂၀၁၉ ခိုနှစ ် ရဖရဖာ်ဝါရီမှ ဇူလ ိုင်လအတ င်ွေး ဖ ွဲွဲ့စညွ်ေးပ ုံအရမခခ ဥပရေမပင်ဆင်ရ ွေး ပ ွေးရပေါင်ွေးရကော်မတီမှ 

ခဖစ်န ိုင်ရခခရှ ရသာ ခပင်ဆင်ချက်မျာွေးက ို စဉ်ွေးစာွေးရဆ ွေးရန ွေးခွဲေ့ကကပပီွေး အဆ ိုခပျုချက်ရပါင်ွေး ၃,၇၆၅ ခို ပါဝင်သညေ့် 

အစီရင်ခံစာတစ်ရစာင်က ို ထိုတ်ရဝခွဲေ့သည်84။ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် ဇ ် ဝါရီလမှစတင်၍ NLD က 

ဥပရေကကမ်ွေးနှစ်ရပ်က ို လွှတ်ရတာ်တ င်တင်ခပရဆ ွေးရန ွေးခွဲေ့ရာ ခပင်ဆငခ်ျက်ရပါင်ွေး ၁၁၄ ခို ပါဝင်ပပီွေး 

ယင်ွေးတ ိုေ့တ င် တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးပါတီမျာွေး၏ အဓ ကရတာင်ွေးဆ ိုချက်ခဖစ်ရသာ ဖယေ်ရယ်စ စ်အတ က် 

ေီမ ိုကရရစီအာွေးရကာင်ွေးရစရရွေးက ို အသာွေးရပွေးထာွေးသည။် USDP နှငေ့် တပ်မရတာ်သာွေး က ိုယစ်ာွေးလှယ် 

မျာွေးကလည်ွေး ဥပရေမူကကမ်ွေးငါွေးခိုက ို အပပ ျုင်တင်သ င်ွေးပပီွေး ရဆ ွေးရန ွေးခွဲေ့ကကပါသည်85။ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် မတ်လ ၁၀ 

ရက်ရ ေ့မှ ၂၀ ရက်ရ ေ့အတ င်ွေး လွှတ်ရတာ်တ င်မွဲခ ွဲဆံိုွေးခဖတ်ရာ၌ ခ ေ့်မှ ်ွေးထာွေးသညေ့်အတ ိုင်ွေးပင် 

အဆ ိုခပျုထာွေးသညေ့် ဥပရေခပင်ဆငခ်ျက်အမျာွေးစိုမာှ ပယခ်ျခံခွဲေ့ရသည။် လ  ျုွဲ့ဝှက်မွဲရပွေးစ စ်က ို 

ကျငေ့်သံိုွေးသညေ့်တ ိုင် ပါတီကညွှ ်ကကာွေးထာွေးသညေ့်အတ ိုင်ွေးပင် မွဲရပွေးခွဲေ့ကကပါသည်86။ ပိုေ်မသံိုွေးခိုက ိုသာ 

ခပင်ဆငရ် ် သရ ာတူညခီွဲေ့ကကရာ နှစ်ခိုမာှ မသ ်စ မွ်ေးသူမျာွေး (PWDs)87 နှငေ့်သက်ဆ ိုင်သညေ့် 

စကာွေးရပမ်ျာွေးက ို မဆ ိုစရလာက်သာ ရခပာင်ွေးလွဲခခင်ွေးခဖစ်ပပီွေး ကျ ်တစ်ခိုမာှလည်ွေး မရခပာပရလာက်သညေ့် 

စကာွေးလံိုွေး ဖယရ်ှာွေးခခင်ွေးမ သာခဖစ်သည်88။ ယင်ွေးတ ိုေ့မှအပ အရရွေးပါရသာ ခပျုခပင်ရခပာင်ွေးလွဲမှု တစ်စံိုတစ်ရာ 

မခပျုလိုပ်န ိုင်ခွဲေ့ကကပါ။  

ဤသ ိုေ့ခဖငေ့် ၂၀၀၈ ဖ ွဲွဲ့စညွ်ေးပံိုအရခခခံဥပရေက ိုခပင်ဆင်ရ ် ပထမအကက မက်က ျုွေးပမ်ွေးမှုမှာ ကျရံှုွေးခွဲေ့ရပပီွေး မည်မ  

ခက်ခွဲသညဟူ်ရသာအချက်မှာ ပ ို၍ထင်ရှာွေးလာခွဲေ့သည။် ရ ောင်လာမညေ့ ် ကာလတစ်ခိုအတ င်ွေးအထ  

ခမ ်မာန ိုင်ငံအရ ခဖငေ့် အရခခခံေီမ ိုကရရစီမူမျာွေးက ို မရစာငေ့်ထ  ်ွေးန ိုင်ရသာ ဥပရေစ စ်တစ်ရပခ်ဖငေ့် ခရီွေးဆက် 

ရဦွေးမည်ခဖစ်သည။် သာဓကဆ ိုရရသာ် တပ်မရတာ်နှငေ့်အရပ်သာွေး အစ ိုွေးရကကာွေး အာဏာမ ရဝမှုတ င် 

 က် က်ရ ှုင်ွေးရ ှုင်ွေး အခမစ်တ ယ်လာသညေ့်က စစခဖစ်သည။် အ ည်ွေးဆံိုွေး ၂၀၁၂ ခိုနှစ်ကတည်ွေးကစ၍ 

မမ တသည်ေ့မူရ ာင်အတ င်ွေးတ င် န ိုင်ငံရရွေးပါတီအမျာွေးစိုမှ ဝင်ရရာက်ယှဉ်ပပ ျုင်ရ ် ဆံိုွေးခဖတ်ခွဲေ့ကက 

ရသာ်လည်ွေး လက်ရှ အရခခခံဥပရေရအာက်တ င်ကျင်ွေးပရသာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးအာွေးလံိုွေးသည် တပ်မရတာ် 

အာဏာတည်ပမွဲရရွေးက ိုသာ ရရွှေးရှုရစသည်ဟိုဆ ိုကာ သပ တ်ရမှာက်ထာွေးကကသညေ့် ဗမာန ိုင်ငံလံိုွေးဆ ိုင်ရာ 

ရကျာင်ွေးသာွေးသမဂ္မျာွေး အဖ ွဲွဲ့ချျုပ်နငှေ့် ဗမောနြိုံင်င လ ုံွေးဆြိုံင် ော အလုံပ်သမောွေးသမဂ္ဂမ ောွေးအဖ ွဲွဲ့ခ ြုံပတ် ိုေ့ကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ 

အရပ ်က်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးလည်ွေး ရှ ရ ပါရသွေးသည်89။  

                                                           
84 http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-07/Amendment%20Annex%20English%20Translation.pdf 
85 http://constitutionnet.org/vl/item/myanmar-proposed-constitutional-amendment-bills 
86 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/constitutional-amendments-03122020171831.html 
87 http://constitutionnet.org/sites/default/files/2020-

03/Myanmar%202008%20Constitution%20Amendment%20Proposals%20and%20Voting%20Results%20of%20Uni
on%20Parliament_436%20A_Eng.pdf 
88 http://constitutionnet.org/sites/default/files/2020-

03/Myanmar%202008%20Constitution%20Amendment%20Proposals%20and%20Voting%20Results%20of%20Uni
on%20Parliament_436%20B_Eng.pdf 
89 https://www.youtube.com/watch?v=DrpMHPCM1Go 

http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-07/Amendment%20Annex%20English%20Translation.pdf
http://constitutionnet.org/vl/item/myanmar-proposed-constitutional-amendment-bills
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/constitutional-amendments-03122020171831.html
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2020-03/Myanmar%202008%20Constitution%20Amendment%20Proposals%20and%20Voting%20Results%20of%20Union%20Parliament_436%20A_Eng.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2020-03/Myanmar%202008%20Constitution%20Amendment%20Proposals%20and%20Voting%20Results%20of%20Union%20Parliament_436%20A_Eng.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2020-03/Myanmar%202008%20Constitution%20Amendment%20Proposals%20and%20Voting%20Results%20of%20Union%20Parliament_436%20A_Eng.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2020-03/Myanmar%202008%20Constitution%20Amendment%20Proposals%20and%20Voting%20Results%20of%20Union%20Parliament_436%20B_Eng.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2020-03/Myanmar%202008%20Constitution%20Amendment%20Proposals%20and%20Voting%20Results%20of%20Union%20Parliament_436%20B_Eng.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2020-03/Myanmar%202008%20Constitution%20Amendment%20Proposals%20and%20Voting%20Results%20of%20Union%20Parliament_436%20B_Eng.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DrpMHPCM1Go
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ရ  ွေးရ ကာက်ပ ွဲစ စ်  ိုင် ာ ရခပာင်ွေးလွဲမှုအသစ်မျာွေး 

ဖ ွဲွဲ့စညွ်ေးပံိုအရခခခံဥပရေအခပင် ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ ဥပရေမူရ ာင်သညလ်ည်ွေး 

ယခင် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲစက်ဝ ်ွေးနှငေ့် ထပ်တ ူီွေးပါွေးမ ခဖစ်ပပီွေး  ည်ွေးဥပရေအ ည်ွေးငယ်မ သာ အရခပာင်ွေးအလွဲ 

ရှ သည။် ပထမတစ်ခိုမှာ ခမ ်မာန ိုင်ငံအတ င်ွေးရှ  ရရ ွဲ့ရခပာင်ွေးအလိုပ်သမာွေးမျာွေးနှငေ့်ရကျာင်ွေးသာွေးမျာွေး၏ 

မှတီင်ွေးရ ထ ိုင်မှုနှငေ့်စပ်လျဉ်ွေးရသာ လ ိုအပ်ချက်မျာွေးခဖစ်ကကသည်။ မ မ က ိုယ်ပ ိုင် မွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပ 

အခခာွေးရ ရာတ င် အ ညွ်ေးဆံိုွေးရက်ရပါင်ွေး ၉၀ ရ ထ ိုင်ပါက ယင်ွေး ယ်ရခမရှ  မွဲဆနဒရှင်စာရင်ွေးတ င် 

ယာယီထညေ့သ် င်ွေးရပွေးရ ် ရတာင်ွေးဆ ိုလာန ိုင်ပပီွေး ယခင်ကမူ ရက်ရပါင်ွေး ၁၈၀ ရ ထ ိုင်ရ ်လ ိုအပ်သည။် ဤ 

ခပဋ္ဌာ ်ွေးချက်ရကကာငေ့် ရရ ွဲ့ရခပာင်ွေးအလိုပ်သမာွေးမျာွေးစ ာတ ိုေ့အရ ခဖငေ့် ပ ိုမ ိုလ ယ်လငေ့်တကူ မွဲရပွေးလာန ိုင်ခွဲေ့ 

ရသာ်လည်ွေး တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးပါတီမျာွေး၏ က ေ့်က က်မှုက ို မခံရ ွဲမရ ပါရချ။ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးပါတီမျာွေး၏ 

အဆ ိုအရ ဗမာအမျာွေးစိုပါဝင်သညေ့် န ိုင်ငံရရွေးအင်အာွေးစိုမျာွေးက ိုသာ အဓ က အကျ  ျုွေးရှ ရစလ မေ့်မညဟ်ို 

သ ရသည်90။  

ဤအချက်နှငေ့်ပတ်သက်၍ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးကကာွေးတ င်လည်ွေး သရ ာထာွေးက ွဲလ ွဲမှုရှ သည်။ 

Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections (MYNFREL) ၏ အမှုရဆာင် 

ေါရ ိုက်တာ ရေေါ်ဇင်မာဦွေး ကမူ မွဲလာရပွေးသူအရရအတ က် တ ိုွေးပ ာွေးလာရစရရွေးအတ က် မည်သညေ့် 

ရဆာင်ရ က်မှုမျ  ျုွေးက ိုမဆ ို လက်ခံသည။် “ကျွ ်မတ ိုေ့အရ  ွဲေ့ လူမျာွေးမျာွေး မွဲလာရပွေးရအာင်  ယ်လ ိုလိုပ် 

ရမလွဲဆ ိုတာ စဉ်ွေးစာွေးသငေ့်ပါတယ်။ ရေသခံရရ ွဲ့ရခပာင်ွေးသ ာွေးလာသူရတ အရ  ွဲေ့  လက်ရှ ရ ထ ိုင်ရာ 

ပမ ျုွဲ့ ယ်မျာွေးမှာ မွဲရပွေးခ ငေ့်ရမယဆ် ိုရင် ပ ိုရတာင် အဆင်ရခပပါရသွေးတယ်91” ဟို ၎င်ွေးကဆ ိုသည်။ 

တစ်ဖက်တ င်မူ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲဆြိုံင် ော မပညသ် ူ့လှုပ် ေှာွေးမှုအဖ ွဲွဲ့ (PACE) ၏ အမှုရဆာင်ေါရ ိုက်တာခဖစ်သူ 

ဦွေးစ ိုင်ွေးရွဲရကျာ်စ ာခမငေ့်က “ပ ိုရကာင်ွေးတွဲေ့စ စ်တစ်ခိုက ို အစာွေးထ ိုွေးသငေ့်ပါတယ်။ [...] ကျွ ်ရတာ်တ ိုေ့ 

အကကံခပျုချင်တာကရတာေ့ ရက်ရပါင်ွေး ၁၈၀ ရ ထ ိုင်ဖ ိုေ့ လ ိုအပ်တယ်ဆ ိုတွဲေ့အချက်က ို ရိုပသ် မွ်ေးပပီွေး 

ကက ျုတင်မွဲရပွေးခ ငေ့်ခပျုဖ ိုေ့ပါပွဲ။ မ သာွေးစိုလ ိုက်ရ ရာသစ်တစ်ခိုက ို ရခပာင်ွေးရရ ွဲ့သ ာွေးတယ်ဆ ိုတွဲေ့ အရခခအရ မျ  ျုွေး 

မှာ မွဲရပွေးခ ငေ့်ရပွေးတာ ခပဿ ောမရှ ပါ ူွေး။ ေါရပမယေ့် ရ ရာတစ်ရ ရာမာှ ခဏတာ ရ ထ ိုင်ရံို ွဲေ့ရတာေ့ 

အွဲေီရေသမှာရှ တွဲေ့ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမာှ မွဲရပွေးဖ ိုေ့ခ ငေ့်မခပျုသငေ့်ပါ ွူေး92” ဟိုဆ ိုသည။် 

ခပည်တ င်ွေးရရ ွဲ့ရခပာင်ွေးအရခခချရ ထ ိုင်သူ ၉.၂ သ ်ွေးခ ေ့်ရှ သညဟ်ို တရာွေးဝင် ခ ေ့မ်ှ ွ်ေးက  ်ွေးဂဏ ်ွေးမျာွေးအရ 

သ ရရသာရကကာငေ့်93 ရရ ွဲ့ရခပာင်ွေးအလိုပ်သမာွေးမျာွေးနှငေ့်ရကျာင်ွေးသာွေးမျာွေးအတ က် မွဲရပွေးသညေ့်စ စ်မျာွေး 

အရပေါ် မည်သ ိုေ့ခပျုခပင်ရခပာင်ွေးလွဲသည်ခဖစ်ရစ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ်မျာွေးအရပေါ် အကကီွေးအကျယ် 

သက်ရရာက်မှု ရှ ရပလ မေ့်မည။် သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲနှငေ့် ဆက်စပပ်တ်သက်ရ သူမျာွေးအရ ခဖငေ့် 

                                                           
90 https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-parties-myanmar-worried-proposed-voter-registration-

changes-will-hurt-election-chances.html 
91 https://www.mmtimes.com/news/ethnic-parties-blast-poll-laws-change.html 
92 https://www.irrawaddy.com/dateline/will-millions-myanmar-migrant-workers-vote-2020-election.html 
93http://www.dop.gov.mm/sites/dop.gov.mm/files/datamapdocuments/excel_data_on_migration_and_urbanizati

on.xlsx 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-parties-myanmar-worried-proposed-voter-registration-changes-will-hurt-election-chances.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-parties-myanmar-worried-proposed-voter-registration-changes-will-hurt-election-chances.html
https://www.mmtimes.com/news/ethnic-parties-blast-poll-laws-change.html
https://www.irrawaddy.com/dateline/will-millions-myanmar-migrant-workers-vote-2020-election.html
http://www.dop.gov.mm/sites/dop.gov.mm/files/datamapdocuments/excel_data_on_migration_and_urbanization.xlsx
http://www.dop.gov.mm/sites/dop.gov.mm/files/datamapdocuments/excel_data_on_migration_and_urbanization.xlsx
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ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉ်၏ သမာသမတ်ရှ မှုက ိုမထ ခ ိုက်ရစ ွဲ မွဲရပွေးသူအရရအတ က် တ ိုွေးပ ာွေးလာရအာင် 

ခပျုလိုပ်န ိုင်မညေ့်  ည်ွေးလမ်ွေးတစ်ခိုခိုတ င် သရ ာတူညီမှုရဖ ိုေ့ရာ ကက ျုွေးစာွေးသငေ့်ပါသည။် 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ညွ်ေးဥပရေနှငေ့်စပ်လျဉ်ွေးသညေ့် ရ ောက်ထပ် အထင်ကရ ခပင်ဆငခ်ျက်တစ်ခိုမှာ 

တပ်မွဲရံိုမျာွေးနှငေ့်သက်ဆ ိုင်သည။် ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကစ၍ တပ်မရတာ်သာွေးနှငေ့် 

၎င်ွေးတ ိုေ့၏မ သာွေးစိုဝင်မျာွေးအရ ခဖငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့တ င် တပ်ပ ိုင်ရခမပရဝိုဏ်အတ င်ွေး မွဲမရပွေးကက 

ရရတာေ့ ွဲ94 ခ ေ့်မှ ်ွေးဦွေးရရ တစ်သ ်ွေးမ ရှ ရသာ တပ်နှငေ့်ဆက်စပသ်ညေ့်မွဲဆနဒရှင်မျာွေးသည် ၆၃၅ ခိုရသာ 

“စိုရပါင်ွေး” မွဲရံိုမျာွေးတ င် အရပသ်ာွေးမျာွေးနှငေ့်အတူမွဲရပွေးကကရသည။် အချ  ျုွဲ့ရသာ တပ်အရခခစ ိုက်စခ ်ွေးမျာွေးမှာ 

အရပသ်ာွေးမျာွေးရ ထ ိုင်ရာနှငေ့် က ာလှမ်ွေးလ  ်ွေးလှသညခ်ဖစ်ရာ တပ်မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအတ က် သီွေးသ ေ့်ရညရ် ယ်၍ 

မွဲရံို ၁၂၇ ရံိုက ို တပ်ဝင်ွေးခပင်ပတ င် ရဆာက်လိုပရ်ပွေးခွဲေ့သည။်  

အဆ ိုပါ ခပျုခပင်ရခပာင်ွေးလွဲမှုရကကာငေ့် ခမ ်မာန ိုင်ငံတ င် တပ်မရတာ်သာွေးမျာွေးမွဲရပွေးရာ၌ န ိုင်ငံတကာ 

စံနှု ်ွေးမျာွေးခဖငေ့် ပ ိုမ ိုက ိုက်ညီလာရစခွဲေ့ပပီွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရ ေ့ မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉ်မျာွေး၏ ပ ငေ့်လင်ွေးခမင်သာ 

မှုက ိုလည်ွေး သ သ သာသာ ပ ိုမ ိုအာွေးရကာင်ွေးလာရစခွဲေ့သညေ့်အတ က် ယင်ွေးရဆာင်ရ က်ချက်က ို ANFREL က 

ကက ျုဆ ိုပါသည်။ သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး တပ်မရတာ်သာွေးမျာွေး၏ မျာွေးခပာွေးလှရသာ အချ  ျုွေးအစာွေးတစ်ခိုသည် 

မွဲဆနဒ ယ်ခပင်ပကက ျုတင်မွဲမျာွေးခဖငေ့် ဆနဒခပျုကကပပီွေး ဤသညက် ို တပ်ပရဝိုဏ်အတ င်ွေး ရလေ့လာမှု အ ည်ွေးငယ် 

(သ ိုေ့မဟိုတ်) လံိုွေးဝမရှ သည်ေ့အရခခအရ တ င် ခပျုလိုပ်ကကခခင်ွေးခဖစ်သည်။ ခမ ်မာခပည်သူမျာွေး၏ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

လိုပ်င ်ွေးစဉ်မျာွေးအရပေါ်ထာွေးရှ သညေ့် ယံိုကကညမ်ှု ပ ိုမ ိုအာွေးရကာင်ွေးလာရစရ ်အတ က် ရ ောင်တ င် 

ဤက စစက ိုလည်ွေး က ိုင်တ ယ်ရခဖရင်ှွေးလာကကလ မေ့မ်ည်ဟို ရမ ာ်လငေ့်ပါသည။် 

 

 က်လက်ခဖစ်ပ ာွေးရ   ွဲ မွဲ နဒ ယ်အချ  ျုွေးအ စာွေးမညီမျှမှုနငှေ့် မွဲရပွေးခ ငေ့် ံိုွေးရံှုွေးခခင်ွေး 

ခမ ်မာန ိုင်ငံ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲစ စ်နှငေ့် ၏စပ်လျဉ်ွေး၍ အချ   ်အရတာ်ကကာကတည်ွေးကပင် ANFREL က 

စ တ်ပူပင်မ ရကကာင်ွေးရခပာကကာွေးခွဲေ့သညေ့် က စစတစ်ခိုရှ ပါသည။် ယင်ွေးမှာ မွဲဆနဒ ယ်ရခမ ယ်  မ တမ်ျာွေး 

သတ်မှတရ်ာ၌ လူဦွေးရရခပ ေ့်နှံေ့တည်ရှ မှုက ို ဂရိုမထာွေး ွဲ အိုပခ်ျျုပ်ရရွေးယူ စ်အတ ိုင်ွေး သတ်မှတခ်ခင်ွေး 

ခဖစ်ပါသည။် ခပည်သူူ့လွှတ်ရတာ်နှငေ့် ခပည် ယ်/တ ိုင်ွေးရေသကကီွေး လွှတ်ရတာ်မျာွေးအတ က် မွဲဆနဒ ယ် 

မျာွေးသည် န ိုင်ငံ၏ ပမ ျုွဲ့ ယ် ၃၃၀ အရပေါ်တ င် အရခခခံခခင်ွေးခဖစ်ပပီွေး ၎င်ွေးတ ိုေ့တ င် လူဦွေးရရ က ာဟချက် 

ကကီွေးမာွေးပပီွေး အချ  ျုွဲ့ရသာမွဲဆနဒရှင်မျာွေးသည် အချ  ျုွဲ့ထက် ပ ိုမ ို၍အရရွေးပါကကသည။်  

                                                           
94 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-election-commission-seeks-abolish-military-polling-

stations-2020-election.html 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-election-commission-seeks-abolish-military-polling-stations-2020-election.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-election-commission-seeks-abolish-military-polling-stations-2020-election.html
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ရ ောက်ဆံိုွေးရကာက်ယူရရှ ထာွေးသညေ့် သ ်ွေးရခါင်စာရင်ွေးရေတာမျာွေးအရ ခမ ်မာန ိုင်ငံရှ  အရသွေးဆံိုွေး 

ပမ ျုွဲ့ ယ်မှာ ကချင်ခပည် ယ်က အင်ဂ္  ်ွေးယ ်ငမြိြုံွဲ့ ယ်ခဖစ်ပပီွေး ရ ထ ိုင်သူဦွေးရရ ၁၇၃၂95 သာရှ ပပီွေး 

အကကီွေးဆံိုွေးမှာ ပွဲခူွေးပမ ျုွဲ့ ယ်ခဖစ်ပပီွေး လူဦွေးရရ ၄၉၁၄၃၄96 ရှ သည။် သ ိုေ့တ ိုင် ပမ ျုွဲ့ ယ်နှစ်ခိုစလံိုွေးသည် 

ခပည်သူူ့လွှတ်ရတာ်က ိုယစ်ာွေးလှယ် တစ်ဦွေးစီနှငေ့် သက်ဆ ိုင်ရာ ခပည် ယ်/တ ိုင်ွေးရေသကကီွေးလွှတ်ရတာ် 

အတ က် အမတ်နှစ်ဦွေးစီ ရရ ွေးရကာက်တင်ရခမြှာက်ကကရသည။် ဤသ ိုေ့ရသာ မမ တသညေ့် ရရ ွေးရကာက်ခံ 

က ိုယစ်ာွေးလှယ်ခ ွဲတမ်ွေး (တစ် ညွ်ေးအာွေးခဖငေ့် မွဲဆနဒ ယ် အချ  ျုွေးအစာွေးမညီမ မှု) သည် အခပည်ခပည်ဆ ိုင်ရာ 

လူူ့အခ ငေ့်အရရွေးရကကညာစာတမ်ွေးကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ စာတမ်ွေးမျာွေးပါ တူညီရသာမွဲရပွေးခ ငေ့်ဆ ိုင်ရာ အရခခခံ 

စည်ွေးမျဉ်ွေးက ို ထ ခ ိုက်ရစသည။် ခမ ်မာန ိုင်ငံသည် အခခာွေးန ိုင်ငံမျာွေးတ င်ကွဲေ့သ ိုေ့ ခပည် ယ် (သ ိုေ့မဟိုတ)် 

တ ိုင်ွေးရေသကကီွေးတစ်ခိုချင်ွေးစီတ င် လူဦွေးရရ မည်မ စီရှ ရစကာမူ အထက်လွှတ်ရတာ်တ င် တ ်ွေးတူ 

က ိုယစ်ာွေးခပျုခ ငေ့်ရပွေးရ ် န ိုင်ငံရရွေးဆံိုွေးခဖတ်ချက် ချမတှ်ထာွေးသည။် အမျ  ျုွေးသာွေးလွှတ်ရတာ် မွဲဆနဒ ယ် 

မျာွေးတ င် ရရွှဲ့ ညွ်ေးတူ ခပဿ ောရှ ရသာ်လည်ွေး အတ ိုင်ွေးအတာ ရသွေးငယ်သည။်  

ခမ ်မာန ိုင်ငံအရ ခဖငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲစ စ်က ို ၎င်ွေးနှစ်သက်ရာ ရရ ွေးချယ်အသံိုွေးခပျုန ိုင်သညေ့် အချျုပ်အခခာ 

အာဏာ အခ ငေ့်အရရွေးရှ သညမ်ှာမှ ်ရသာ်လည်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတရာွေးမ တမှုနှငေ့် ဥပရေခပျုလွှတ်ရတာ် 

မျာွေးတ င် က ိုယစ်ာွေးခပျုမှု ပ ိုမ ိုအာွေးရကာင်ွေးရစဖ ိုေ့ရာ မွဲဆနဒ ယ်မျာွေးက ို ပ ို၍ သာတူညီမ ခဖစ်ရအာင် 

ပ ိုင်ွေးခခာွေးရပွေးရ ်ဟူရသာ ယခင်ရတာင်ွေးဆ ိုချက်မျာွေးက ို ANFREL အရ ခဖငေ့် ထပ်မံခပျုလိုပ်လ ိုပါသည။်  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ တရာွေးဥပရေမူရ ာင်၏ ရ ောက်ထပ် ရထာက်ခပစရာအချက်တစ်ခိုမှာ တ ိုင်ွေးခပည် 

လူဦွေးရရ၏ ကကီွေးစ ာရသာ အစ တ်အပ ိုင်ွေးမျာွေး မွဲရပွေးခ ငေ့်မရသညေ့်က စစမှာ အခမစ်တ ယ်လျက်ရှ ရ ခခင်ွေး 

ခဖစ်သည။် ပထမတစ်ခိုမှာ ဖ ွဲွဲ့စညွ်ေးပံိုအရခခခံဥပရေပါ ပိုေ်မ ၃၉၂ (က) အရ သာသ ောေ့ဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးအာွေးလံိုွေး 

မွဲရပွေးခ ငေ့်မရကကခခင်ွေးခဖစ်ပပီွေး ယင်ွေးပမာဏမှာ မ ညွ်ေးလှရချ။ ဗိုေဓ ာသာ ရဟ ်ွေးရတာ်မျာွေး အရရအတ က် 

သက်သက်ပင်လ င် ငါွေးသ  ်ွေးရကျာ်ရှ သည်97။ ခရစ်ယာ ်နှငေ့်ဟ နဒ  ို ်ွေးကကီွေး၊ မယသီ်လရှင်တ ိုေ့မှာ မွဲရပွေးခ ငေ့် 

မရှ ရသာ်လည်ွေး ထ ိုထွဲတ င် မ တ်ဆလင် ာသာရရွေးရခါင်ွေးရဆာင်မျာွေး မပါသညေ့်အတ က်98 အမျ  ျုွေးသာွေးရရွေး 

ဝါေမီျာွေးကကာွေး မရကျ ပ်မှု ခဖစ်ရပေါ်ရစပါသည။် 

ရဟ ်ွေးရတာ်မျာွေးက ို မွဲရပွေးခ ငေ့်ရှ သူမျာွေးစာရင်ွေးမှ ဖယထ်ိုတ်ရသညေ့် အရခခခံအရကကာင်ွေးရင်ွေးခဖစ်ရသာ 

ယဉ်ရကျွေးမှုနှငေ့် ာသာရရွေးဆ ိုင်ရာ ရ ိုွေးရာဓရလေ့မျာွေးအရပေါ် ANFREL အရ ခဖငေ့ ်ရ ိုရသရလွေးစာွေးမှုရှ ပါသည။် 

သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး သာသ ောေ့ဝ ်ထမ်ွေးမျာွေးသညလ်ည်ွေး န ိုင်ငံသာွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ အခပည်ခပည်ဆ ိုင်ရာ 

                                                           
95http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/BaselineData_Census_Dataset_Township_MIMU

_16Jun2016_ENG.xlsx 
96 The largest township in Myanmar was previously Hlaingtharya in Yangon region, until it was separated into two 

in 2019. 
97 In 2016, there were 282,347 Buddhist monks, 252,962 novices, and 60,390 nuns in Myanmar. See 

http://www.mahana.org.mm/en/religious-affairs/the-account-of-wazo-monks-and-nuns-in-1377-2016-year/ 
98 Articles 2(i) of the Pyithu Hluttaw Election Law, Amyotha Hluttaw Election Law, and Region or State Hluttaw 

Election Law 

http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/BaselineData_Census_Dataset_Township_MIMU_16Jun2016_ENG.xlsx
http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/BaselineData_Census_Dataset_Township_MIMU_16Jun2016_ENG.xlsx
http://www.mahana.org.mm/en/religious-affairs/the-account-of-wazo-monks-and-nuns-in-1377-2016-year/
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မွဲရပွေးပ ိုင်ခ ငေ့်က ို ကျငေ့်သံိုွေးဖ ိုေ့ရာ ယရ ေ့ရခတ ်ေီမ ိုကရရစီစ စ်တ င် ရ ရာရပွေးလာန ိုင်ပပီဟို ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့အရ ခဖငေ့် 

ယံိုကကညပ်ါသည။် ဤ ညွ်ေးခဖငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးတ င်လည်ွေး အမျာွေးပါဝင်မှုနှငေ့်က ိုယစ်ာွေးခပျုမှု ပ ိုမ ို 

အာွေးရကာင်ွေးလာပါလ မေ့်မည်။ 

ခမ ်မာန ိုင်ငံတ င် ရ ောက်ထပ် မွဲရပွေးခ ငေ့်ဆံိုွေးရံှုွေးသူမျာွေးမှာ အမျာွေးသ ကကသညေ့်အတ ိုင်ွေး ရ ိုဟင်ဂျာမျာွေးပင် 

ခဖစ်ပါသည။် ဖ နှ ပခ်ျျုပ်ခခယ်မှုမျာွေးလ  ်ွေးလှရသာ ခမ ်မာန ိုင်ငံသာွေးဥပရေမျာွေးခဖငေ့် ကာလရှည်ကကာစ ာ 

ခ ွဲခခာွေးဆက်ဆံမှု ခံခွဲေ့ကကရသညေ့်အတ က် ရ ိုဟင်ဂျာ အမျာွေးစိုတ င် တင်ွေးခပညေ့်န ိုင်ငံသာွေးခဖစ်မှုနငှေ့် သက်ရသခံ 

စာရ က်စာတမ်ွေးမျာွေး မရှ ကကပါ။ ၂၀၁၀ ခိုနှစ်တ င် “Whit Card” ဟို ရခေါ်ရသာ ယာယီသက်ရသခံကေ်ခပာွေး 

က ိုင်ထာွေးသူမျာွေးက ို ထ ိုရခတ်အခါက တပ်မရတာ်အစ ိုွေးရက မွဲရပွေးခ ငေ့်ခပျုခွဲေ့ပါသည။် ဤသညမ်ှာ ရခ ိုင် 

တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးမျာွေး၏မွဲမျာွေးက ို ယှဉ်ပပ ျုင်န ိုင်ရ ် န ိုင်ငံရရွေးအရ ရညရ် ယ်ရဆာင်ရ က်ခခင်ွေးခဖစ်သည်ဟို 

ဆ ိုကကသည။် ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တ င် ရ ိုဟင်ဂျာမျာွေး မွဲရပွေးခ ငေ့်ရရစရရွေး အလာွေးတ ူ ရဆာင်ရ က်ချက်မျ  ျုွေးက ို 

ဗိုေဓ ာသာ အမျ  ျုွေးသာွေးရရွေးဝါေမီျာွေးက ဖ အာွေးရပွေးလာသညေ့်အတ က် ရိုတခ်ျဉ်ွေး ရပဆ် ိုင်ွေးလ ိုက်ရသည်။99 

ထ ိုစဉ်ကတည်ွေးက ရကာင်ွေးမ  ရ်သာအရခခအရ  က်သ ိုေ့ ခပ ်လညဦ်ွေးတည်မလာရတာေ့ရချ။ ၂၀၁၆ ခိုနှစ် 

မှစ၍ ရခ ိုင်ခပည် ယ်ရခမာက်ပ ိုင်ွေး ရ ိုဟင်ဂျာမျာွေးအာွေးဖ နှ ပ်မှုနှငေ့် လူမျ  ျုွေးစိုရှင်ွေးလင်ွေးမှုမျာွေး ခမငေ့်တက်လာသညေ့် 

အခါ ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ ဆင်ွေးရွဲေိုကခရတ ွဲ့ကကံျုရ ရခခင်ွေးက ို ကမဘာကအာရံိုစ ိုက်လာခွဲေ့သည။် သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး NLD 

အစ ိုွေးရနှငေ့ ် အခခာွေးရသာအစ ိုွေးရဌာ မျာွေးကပါ ရ ိုဟင်ဂျာလူ ည်ွေးစိုမျာွေးက ို ဆက်လက် ဖယက်ကဉ်ထာွေးကကပပီွေး 

ခမ ်မာေ့ န ိုင်ငံရရွေးတ င် ပါဝင်ခ ငေ့်မခပျုရတာေ့ရချ။ အကျ  ျုွေးဆက်အရ ခဖငေ့် မွဲရပွေးရ ် အသက်ခပညေ့်ပပီွေး ရ ိုဟင်ဂျာ 

ဦွေးရရ ခ ေ့်မှ ်ွေးရခခ ၆၀၀,၀၀၀ ခ ေ့်မှာ ရခ ိုင်ခပည် ယ်တ င်ရ ထ ိုင်လျက်ရှ ကကပပီွေး ယခိုတစ်ဖ ် 

မွဲရပွေးခ ငေ့်ဆံိုွေးရံှုွေးကက လ မေ့ဦ်ွေးမည်ခဖစ်သည။် အလာွေးတူ ၂၀၁၆ ခိုနှစ်ကတည်ွေးက  ဂဂလာွေးရေေ့ရှ်သ ိုေ့ 

ထ က်ရခပွေးသ ာွေးကကသညေ့် ၁ သ ်ွေးမ ရသာ ရ ိုဟင်ဂျာမျာွေးလည်ွေး မွဲရပွေးခ ငေ့် ဆံိုွေးရံှုွေးမည်ခဖစ်သည။်  

၂၀၂၀ ခိုနှစ ်စက်တင် ာလ ၃ ရက်ရ ေ့တ င် ရ ိုဟင်ဂျာ အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးက ပူွေးတ ွဲ အ တဖ် ငေ့်ရပွေးစာတစ်ရစာင် 

ရရွေးသာွေးပပီွေး ၎င်ွေးတ ိုေ့အာွေး ၂၀၂၀ အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င် ပါဝင်ခ ငေ့်ရပွေးရ ် UEC အာွေးရတာင်ွေးဆ ို 

ခွဲေ့ကကသည်100။ စာပါ ရကကညာချက်အရ “ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့သည် ခမ ်မာန ိုင်ငံသာွေးမျာွေး ခဖစ်ကကပါသည။် 

လာမည်ေ့ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င် မွဲရပွေးန ိုင်ရ ်နှငေ့် ပါဝင်ခ ငေ့်ရရှ ရစရ ် ခမ ်မာန ိုင်ငံအစ ိုွေးရအရ ခဖငေ့် ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့၏ 

န ိုင်ငံသာွေးအခ ငေ့်အရရွေးမျာွေးက ို ခပ ်လညရ်ပွေးအပ်ရ ်နှငေ့် ထ  ်ွေးသ မွ်ေးကာက ယ်ရပွေးသငေ့်ပါသည်” ဟို 

ဆ ိုထာွေးပါသည။် ရ ိုဟင်ဂျာမျာွေး ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ အရခခခံန ိုင်ငံရရွေး ရပ ိုင်ခ ငေ့်မျာွေးက ို ရတာင်ွေးဆ ိုရာတ င် ANFREL 

သညလ်ည်ွေး ၎င်ွေးတ ိုေ့နှငေ့်အတူ ခ ိုင်ခ ိုင်မာမာ ရပတ်ညရ် ပါသည။် ကိုလသမဂ္ လူူ့အခ ငေ့်အရရွေးဆ ိုင်ရာ 

                                                           
99 https://edition.cnn.com/2015/02/12/asia/myanmar-rohingya-voting-rights/index.html 
100 https://progressivevoicemyanmar.org/2020/09/03/the-union-election-commission-should-recognize-the-

voting-rights-of-rohingya-refugees-in-the-november-8-general-election-in-myanmar/ 

https://edition.cnn.com/2015/02/12/asia/myanmar-rohingya-voting-rights/index.html
https://progressivevoicemyanmar.org/2020/09/03/the-union-election-commission-should-recognize-the-voting-rights-of-rohingya-refugees-in-the-november-8-general-election-in-myanmar/
https://progressivevoicemyanmar.org/2020/09/03/the-union-election-commission-should-recognize-the-voting-rights-of-rohingya-refugees-in-the-november-8-general-election-in-myanmar/
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မဟာမင်ွေးကကီွေးကလည်ွေး ဤကွဲေ့သ ိုေ့ “န ိုင်ငံရရွေးတ င် ပါဝင်ရဆာင်ရ က်ခ ငေ့်က ို ချ  ျုွေးရဖာက်မှုမျာွေး”နှငေ့် 

ပတ်သက်၍ စ ိုွေးရ မ်မကင်ွေး ခဖစ်မ ရကကာင်ွေးက ို ထိုတ်ရဖာရ်ခပာကကာွေးခွဲေ့ပါသည်101။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26431&LangID=E 
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ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ စမီ အုံပခ် ြုံပ်ရ ွေး

 
မွဲစော င်ွေး 

ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲမတြိုံင်မီ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ စီမ ခ ေ့်ခ ွဲမှုဆြိုံင် ောတောဝ  ်ှြိသ မ ောွေးအရ မဖင  ် အဓြိက အရလွေးထောွေးရဆောင်  က် 

 သည  ်ကြိစစမ ောွေးအ က်တစ်ခုံမှော မွဲရပွေးခ င ် ှြိသ မ ောွေး စော င်ွေးမပြုံစုံ မခင်ွေးမဖစ်သည။် မမ မ်ောနြိုံင်င တ င ်မွဲစော င်ွေးအတ က ်

အရမခခ အသ ုံွေးမပြုံစ ော ဗဟြိုံစော င်ွေးထြိ ်ွေးစ စ်မ ှြိသည အ်တ က် ဤသည်မှော ခက်ခွဲရသော ကြိစစ ပ်တစခ်ုံမဖစ်သည်။ 

ထြိုံအခေါ မပည်ရထောင်စုံ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မ ှင ် (UEC) အရ မဖင  ်အလုံပ်သမောွေး၊ လ ဝင်မှုကကွီေးကကပ်ရ ွေးနှင ် မပည်သ ူ့ 

အင်အောွေးဝ က်ကီွေးဌော ၊ အရထ ရထ အုံပ်ခ ြုံပ်ရ ွေးဦွေးစီွေးဌော  (GAD) နှင  ်  ှြိငပီွေးသောွေးမွဲစော င်ွေးမ ောွေးအပေါအဝင ် အ င်ွေးမမစ ်

ရပေါင်ွေးစ ုံမှ ရေတောမ ောွေးကြိုံ စုံရဆောင်ွေးမပြုံစုံ ရတော သည။်  

၂၀၂၀ ခုံနှစ် အရထ ရထ  ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲမတြိုံင်မ ီ မွဲစော ငွ်ေးထုံတ်မပ ်ရကကညောမှုနှစက်ကြိမ် မပြုံလုံပ်ရပွေးခွဲ  ော ပထမ 

အကကြိမ်မှော ၂၀၂၀ ခုံနှစ်၊ ဇ လြိုံငလ် ၂၅  ကမှ် ဩဂ္ုံတ်လ ၁၇  ကရ် ေ့အထြိမဖစင်ပွီေး ေုံတြိယအကကြိမ်မှော ရအောကတ်ြိုံဘောလ 

၁  ကရ် ေ့မှ ၁၄  ကရ် ေ့အထြိမဖစ်သည်။ ဤတ င ် အထူွေးရဖာ်ခပလ ိုသည်မှာ ဥပရေအ  မွဲစော င်ွေးတစ်ကကြိမ်သော 

ထုံတ်မပ ်  ်လြိုံအပ်ငပီွေး အမေှာွေးအယ င်ွေးမ ောွေးမပင်ဆင်ရပွေး   ်ေုံတြိယအကကြိမ်ထုံတ်မပ ရ်ပွေးမခင်ွေးသည ် UEC ၏ ခ ွီေးက  ွေး 

ဖ ယ် ော ရဆောင်  က်ခ က်မဖစပ်ေါသည်။ မွဲစော င်ွေးတစ်ကကြိမ်ထုံတ်မပ တ်ြိုံင်ွေး UEC မှ မွဲဆနဒ ှင်အသ ပညောရပွေး စော  က ်

စောတမ်ွေးမ ောွေး ရဝရငရှပွေးမခငွ်ေးကြိုံ မပြုံလုံပ်ရပွေးခွဲ ပေါသည်။ မွဲဆနဒ ှင်မ ောွေးအရ မဖင  ် မပင်ဆင်မှုမပြုံလုံပ်  ် ှြိပေါက 

မွဲစော င်ွေးထုံတ်မပ ်သည ရ် ေ့မှ ၁၄  ကအ်တ င်ွေး သက်ဆြိုံင် ော ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မ ငှ ်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ုံွေးသြိုံေ့ ရဖောင်ပ ုံစ  ၃ (က) 

တင်သ င်ွေး၍ ရလ ောက်ထောွေးနြိုံငပ်ေါသည်။ ပထမအကကြိမ် မွဲစော င်ွေးထုံတ်မပ အ်ငပွီေးတ င ်စုံစုံရပေါင်ွေး စော င်ွေးပေါ မွဲဆနဒ ှင ်၃၈ 

သ ်ွေးခ ေ့်တ င ်ရမခောက်သ ်ွေးအတ က ်မပင်ဆင်မှုမ ောွေး မပြုံလုံပ်ရပွေးခွဲ ပေါသည်။ 

ေုံတြိယအကကြိမ် မွဲစော င်ွေးထုံတ်မပ ရ်ကကညောမခင်ွေးနှင ်အတ  ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တ ငက်ွဲ သြိုံေ့ မွဲဆနဒ ှင်မ ောွေးအရ မဖင  ် မွဲဆနဒ ှင် 

ဆြိုံင် ော အခ ကအ်လက်မ ောွေးနှင ်မွဲရ ုံမ ောွေးကြိုံ စစ်ရဆွေးကကည ်ရှုနြိုံင်   ် UEC က ဝကဘ််ဆြိုံေ်102 တစ်ခုံ 

လွှင ်တင်ရပွေးခွဲ သည။် သြိုံေ့ရသော်လည်ွေး မွဲဆနဒ ှင်မ ောွေးအရ မဖင  ် အ  ်လြိုံင်ွေးကတစ်ဆင ် အမေှာွေးအယ င်ွေးမပင်ဆင်   ်

ရလ ောက်ထောွေးမခင်ွေး မမပြုံလုံပ်နြိုံင်ဘွဲ သက်ဆြိုံင် ော ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မ ှငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရ ုံွေးသြိုံေ့သော လ ကြိုံယတ်ြိုံင် 

သ ောွေးရ ောက်   ် လြိုံအပ်သည ်အတ က ် ဤသည်မှော ကြိုံဗစ ် ၁၉ ကပ်ရ ောဂ္ေါ မဖစပ် ောွေးရ စဉအ်တ င်ွေး stay-at-home 

အမြိ ေ့်မ ောွေး ထုံတ်မပ ်ထောွေးခ ြိ တ် င ် အခ ြိြုံွဲ့ရသောသ မ ောွေးအတ က် အတောွေးအဆီွေးမဖစန်ြိုံင်သည်။ ရ ောင်အ ောဂ္တတ် င် 

မွဲဆနဒ ှင်မ ောွေး အ  ်လြိုံင်ွေးမှတစ်ဆင  ် အမေှာွေးမပင်ဆင်မှုမပြုံလုံပ်  ် ရလ ောက်လွှောတငခ် င ်မပြုံဖြိုံေ့ ော ဥပရေမပင်ဆင်ခ က် 

တစ် ပ် မပြုံလုံပ်ရပွေးနြိုံင်မည်ဆြိုံပေါက ကကြိြုံဆြိုံ မည ်မဖစသ်ည်။ 

၂၀၁၅ ခုံနစှ်တ င ်ရ  ွေးရကောကပ် ွဲဆြိုံင် ောအ ော ှြိမ ောွေးက မွဲဆနဒ ှင်မ ောွေးသြိုံေ့ မွဲစော င်ွေးပေါ အမတှစ်ဉအ်တြိုံင်ွေး သက်ဆြိုံင် ော 

မွဲရ ုံသြိုံေ့ မြိမြိဘောသောသ ောွေးရ ောက်နြိုံငရ်စဖြိုံေ့ ော မဖတ်ပြိုံင်ွေးစော  က်မ ောွေး ရဝငရှပွေးခွဲ ကကသည ်အတ က ် မွဲရပွေးသည  ်

လုံပ်င ်ွေးစဉက်ြိုံ အဆငရ်မပရခ ောရမ ွဲ့ရစခွဲ သည်။ ယင်ွေးရဆောင်  ကမ်ှုကြိုံ ၂၀၁၈ ခုံနှစ် ကကောွေးမဖတရ်  ွေးရကောက်ပ ွဲမှစ၍ 

 ပ်ဆြိုံင်ွေးလြိုံကရ်သော်လည်ွေး မမ မ်ောနြိုံငင် ရ  ောရေသအခ ြိြုံွဲ့က ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရကာ်မရှင်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲအခ ြိြုံွဲ့ (သောဓက အောွေးမဖင  ်

                                                           
102 https://findyourpollingstation.uec.gov.mm/  

https://findyourpollingstation.uec.gov.mm/
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  က်ုံ ်နှင  ် မရက ွေးတြိုံင်ွေးရေသကကီွေး) က ယခုံနစှတ် င ် မဖတ်ပြိုံင်ွေးစော  က်မ ောွေး ရဝငရှပွေးခွဲ ကကမခင်ွေးမှော မွဲဆနဒ ှင်မ ောွေး 

အတ က ်အရထောက်အက မဖစရ်စသည  ်ခ ွီေးက  ွေးဖ ယ် ော ရဆောင်  ကခ် က်တစ်ခုံမဖစပ်ေါသည။် 

၂၀၂၀ ခုံနှစ် အရထ ရထ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ မွဲစော င်ွေးသည ်ယခင်အသ ုံွေးမပြုံခွဲ ရသော မွဲစော င်ွေးမ ောွေးထက် သောလ  ်ရကောင်ွေးမ  ် 

သည်ဟုံ ယ ုံကကည်ရကကောင်ွေး UEC က ထုံတ်မပ ရ်မပောကကောွေးခွဲ သည်။ သြိုံေ့ရသော်လည်ွေး မွဲစော င်ွေး အ ည်အရသ ွေးနှင ် 

စပ်လ ဉ်ွေး၍ ANFREL က ဆ ်ွေးစစ်ရလ လောခွဲ  ော တစ်စ ုံတစ ်ော ရကောက်ခ က်ခ က်၍မ နြိုံင်ပေါ။ ဆက်စပ်ပတ်သက်သ  

အရမမောက်အမမောွေးကြိုံ အင်တောဗ  ွေးမပြုံလုံပ်ခွဲ  ော၌ ၎င်ွေးတြိုံေ့၏ထင်မမင်ခ ကအ်  မွဲစော င်ွေးသည ် အသင ်အတင  ်

ရကောင်ွေးမ  ်မှု ှြိသညဟ်ုံဆြိုံရသော်လည်ွေး အမခောွေးမ ောွေးစ ောရသောသ တြိုံေ့ကမ  သရဘောမတ ကကရခ ။ ယခင ် ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ 

မ ောွေးတ င ်မွဲရပွေးခွဲ သ မ ောွေးအခ ြိြုံွဲ့ဆြိုံလ င် မကကောရသွေးမီ ၂၀၁၉ ခုံနှစ်၊ ဧငပလီက မပြုံလုံပ်က င်ွေးပခွဲ သည  ်  က်ုံ ်စည်ပင် 

သောယောရ  ွေးရကောက်ပ ွဲတ င ် ပေါဝင်မွဲရပွေးခွဲ ကကရသော်လည်ွေး ယခုံမွဲစော င်ွေးတ င ် ၎င်ွေးတ ိုေ့အမညမ်ပေါ ှြိခွဲေ့ ဟ ရသော 

ရမပောကကောွေးခ က ် အရမမောက်အမမောွေးလည်ွေး ထ က်ရပေါ်လောခွဲ သည်။ လ ဦွေးရ  ၅၅ သ ်ွေး ီွေးပေါွေးမ   ှြိရသော တြိုံင်ွေးမပညတ် င် 

မွဲစော င်ွေးမ ောွေးနငှ ်ပတ်သက်သည ် စစ်ရဆွေးခ ကတ်စ်ခုံမမပြုံလုံပ်ဘွဲ မွဲစော င်ွေးမပဿ ော မည်သည  ် အတြိုံင်ွေးအတောထြိ 

မဖစပ် ောွေးလ က် ှြိသည်ကြိုံ တြိုံငွ်ေးတော   ် ခက်ခွဲပေါသည်။ သြိုံေ့ရသော်လည်ွေး UEC  က ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရလ လောသ မ ောွေး 

(သြိုံေ့မဟုံတ)် အမခောွေးဘက်မလြိုံကရ်သော တတြိယအုံပ်စုံမ ောွေးအာွေး မွဲစော င်ွေး ယ စစ်ရဆွေးမခင်ွေးကြိုံ ခ င ်မမပြုံရပွေးခွဲ ပေါ။ 

သြိုံေ့မဖစပ်ေါ၍ ANFREL က တြိုံကတ်  ်ွေးလြိုံသည်မှော နြိုံင်င တကောစ ခ ြိ ်စ ညွှ ်ွေးမ ောွေး103နှင ် ကြိုံက်ညရီစရ ွေးအတ က် 

စော င်ွေးစစ်မ ောွေးအောွေး မွဲစော င်ွေးမ ောွေးစစရ်ဆွေးခ င ်မပြုံရပွေးမခငွ်ေးမဖင ် ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲတောဝ ် ှြိသ မ ောွေး အပေါအဝင် 

မမ မ်ောအောဏောပြိုံင်မ ောွေးအရ မဖင ် မွဲစော င်ွေးအရပေါ် အမ ောွေးမပည်သ  ယ ုံကကည်မှု တြိုံွေးပ ောွေးလောရစငပွီေး လြိုံအပ်သည်မ ောွေး 

 ှြိပေါက မပင်ဆင်နြိုံင်မည်မဖစ်ပေါသည်။  

 

ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲဆြိုံင် ော ရစ စပ်ည ြိနြိှုင်ွေးရ ွေးရကော်မတီ (EMCs) 

ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ မွဲဆ ယ်စညွ်ေးရ ုံွေးမှုမ ောွေး၊ နြိုံင်င ရ ွေးပေါတီမ ောွေးနှင ် ကြိုံယ်စောွေးလှယ်ရလောငွ်ေးမ ောွေးက ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ဆ ိုင်ရာက င ်ဝတ်မ ောွေး လြိုံက ်ောရစရ ွေးတြိုံေ့နှင ်စပ်လ ဉ်ွေးသည ် အမငင်ွေးပ ောွေးဖ ယ် ောကြိစစ ပ်မ ောွေး ရပေါ်ထ က်လောပေါက 

အမငင်ွေးပ ောွေးမှုရမဖ ှင်ွေးရ ွေးဆြိုံင် ော  ည်ွေးလမ်ွေးတစ်သ ယ်အမဖစ်အသ ုံွေးမပြုံ   ် ၂၀၁၅ ခုံနှစ် အရထ ရထ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ 

မတြိုံင်မီကတည်ွေးက ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲဆြိုံင် ော ရစ စပ်ည ြိနြိှုင်ွေးရ ွေးရကော်မတီမ ောွေး (EMCs) ကြိုံ UEC က ဖ ွဲွဲ့စည်ွေးရပွေးခွဲ  

ပေါသည်။ အဆြိုံပေါ တသမတတ်ည်ွေးရသော ည်ွေးလမ်ွေးကြိုံပင ် ၂၀၁၇ ခုံနှစ် နှင  ် ၂၀၁၈ ခုံနစှ်တြိုံေ့တ င ် က င ်သ ုံွေးခွဲ  ော 

ရကောင်ွေးစ ော ထြိရ ောက်မှု ှြိခွဲ ငပီွေး ရမမောကမ်မောွေးစ ောရသော အမငင်ွေးပ ောွေးမှုတြိုံေ့ကြိုံ ငမြိြုံွဲ့ ယ်အဆင ်၌ ရမဖ ှင်ွေးရပွေးနြိုံင် ခွဲ သည။်  

ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲလုံပ်င ်ွေးစဉ် ပြိုံမြိုံထြိရ ောကင်ပွီေး ပ င ်လင်ွေးမမင်သောမှု ှြိရစ   ် ည်မှ ်ွေးခ က်မဖင  ်ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ အမငင်ွေးပ ောွေးမှု 

ရမဖ ှင်ွေးရ ွေးကြိုံ UEC က ၎င်ွေး၏မဟောဗ  ဟောစီမ ကြိ ်ွေး ၂၀၁၉-၂၀၂၂ တ င ် မဏ္ြိြုံင်တစ ်ပ်အရ မဖင  ်

ထည ်သ င်ွေးခွဲ ပေါသည်။ ယခုံနစှအ်ရစောပြိုံင်ွေးတ င ် EMC မ ောွေးကြိုံ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ  ည်ွေးဥပရေတ င ် ထည ်သ င်ွေးခွဲ မခင်ွေးမဖင  ်

တ ောွေးဝင ် ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲလုံပ်င ်ွေးစဉ၏် တစ်စြိတတ်စရ်ေသ မဖစရ်စခွဲ သည။် EMC ၏ ဆ ုံွေးမဖတ်ခ က်မ ောွေးမှော 

ဥပရေရကကောင်ွေးအ  စည်ွေးရနေှာင်မှုမ ှြိရသော်လည်ွေး ၎င်ွေး၏အရမခခ  ည်မှ ်ွေးခ က်မှော ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရ ုံွေးရ ွေး 

                                                           
103 For instance Article III(b)(2) of the Dili Indicators of Democratic Elections 
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ကောလအတ င်ွေး ပဋြိပကခမဖစပ် ောွေးမှုမ ောွေးရလ ော ခ  ော၌ ရတ ွဲ့ဆ ုံရဆ ွေးရန ွေးငပွီေး သရဘောတ ညီခ က ်ယ သည ် ည်ွေးမဖင ် 

ငငြိမ်ွေးခ မ်ွေးစ ော ရဆောင်  က်နြိုံင်  ်မဖစသ်ည်။  

ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ က င်ွေးပမည ရ် ေ့ ကက်ြိုံ သတ်မှတရ်ကကညောငပွီေးသည ်ရ ောကတ် င ် EMC မ ောွေးကြိုံ ငမြိြုံွဲ့ ယ၊် ခရြိုံင်၊ 

မပည် ယ/်တြိုံင်ွေးရေသကကီွေးနှင  ်မပည်ရထောင်စုံအဆင ်မ ောွေး၌ ဖ ွဲွဲ့စည်ွေးကကပေါသည်။ EMC တ င ်အမငင်ွေးပ ောွေးမှု တြိုံင်ကကောွေးနြိုံင် 

သည  ်သက်ဆြိုံင်သ မ ောွေးမှော အမငင်ွေးပ ောွေးမှုတ င်ပေါဝင်သည  ်နြိုံင်င ရ ွေးပေါတီမ ောွေး၊ ကြိုံယ်စောွေးလှယရ်လောင်ွေးမ ောွေး၊ သက်ဆြိုံင် ော 

အစြိုံွေး ဌော မ ောွေး (သြိုံေ့မဟုံတ်) ရကော်မ ှင်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲမ ောွေး၊ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲကြိုံယ်စောွေးလှယ်မ ောွေးနငှ ် အမငင်ွေးပ ောွေးမှုတ င ်ပေါဝင်ရ  

သည  ်မွဲဆနဒ ှင်မ ောွေးမဖစ်ကကပေါသည်။ EMC အစည်ွေးအရဝွေးမ ောွေးကြိုံ အမ ောွေးမပည်သ  ကကောွေး ောသြိ ှြိနြိုံင်ငပွီေး ရလ လောသ မ ောွေး 

နှင  ်မွဲဆနဒ ှင်မ ောွေးလည်ွေး တက်ရ ောက်နြိုံင်သည်။  

၂၀၂၀ ခုံနှစ် ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲအတ က ် မပင်ဆင် ောတ င ် အမငင်ွေးပ ောွေးမှုမ ောွေးကြိုံ ကြိုံယတ် ယရ်မဖ ှင်ွေး ောတ င် အဆငရ်မပ 

ရခ ောရမ ွဲ့မှု ှြိရစ   ်ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲဆြိုံင် ော ရစ စပ်ည ြိနြိှုင်ွေးရ ွေးရကော်မတ ီအဆင ်ဆင ်အတ က် လမ်ွေးညွှ ်စောအုံပ်104 ကြိုံ 

UEC က ထုံတ်ရဝရပွေးခွဲ သည။် ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲမတြိုံင်မီ EMC အဖ ွဲွဲ့ဝင်မ ောွေးအတ က ် UEC က အ  ်လြိုံင်ွေးသငတ် ်ွေးမ ောွေး 

အစဉ်တစြိုံက ် မပြုံလုံပ်ရပွေးခွဲ သည်။ တစ်ဖက်တ င်လညွ်ေး ရစ စပ်ည ြိနြိှုင်ွေးရ ွေးလုံပ်င ်ွေးစဉန်ှင  ် ဆက်စပ်ပတ်သက် 

သ မ ောွေးကြိုံ ပညောရပွေး  အ်တ က် ဗီေီယြိုံ105 တစ်ခုံနငှ ်ပြိုံစတော106 တစ်ခုံကြိုံ UEC က မပြုံလုံပ်ရပွေးခွဲ သည်။ 

ANFREL က ဆက်စပ်ပတသ်က်သ မ ောွေးနှင  ် မပြုံလုံပ်ခွဲ သည ် အင်တောဗ  ွေးမ ောွေးအ  မွဲဆ ယ်စည်ွေးရ ုံွေးရ ွေးကောလအတ င်ွေး 

မဖစပ် ောွေးသည  ် ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲအမငင်ွေးပ ောွေးမှုမ ောွေးအောွေး EMC မ ောွေးကတဆင  ် လ င်မမ ်စ ောရမဖ ငှ်ွေးရပွေးနြိုံင်ခွဲ  ော ငမြိြုံွဲ့ ယ် 

အဆင ်အထက်သြိုံေ့ ရ ောက် ှြိသ ောွေးသည်အမှုကြိစစဟ ၍ လ  ်စ ော ည်ွေးပေါွေးသည်ကြိုံရတ ွဲ့ ှြိ ပေါသည်။ သြိုံေ့မဖစ၍် ဤလုံပ်ထ ုံွေး 

လုံပ် ည်ွေးသည ် ဆက်စပ်ပတသ်က်သ မ ောွေးနှင ်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေးကကောွေး ရမပငငြိမ်ွေးမှုနှင ရ်စ စပ်ည ြိနြိှုင်ွေးမှု အောွေးရကောင်ွေးလော 

ရစရ ွေးတ င ်ရအောငမ်မင်စ ော ရဆောင်  ကန်ြိုံင်သည  ်အက ြိြုံွေး ှြိရသောလမ်ွေးစဉတ်စ် ပ်မဖစ်ပေါသည်။ 

 

မွဲဆ ယ်စည်ွေးရ ုံွေးရ ွေး  ်ပ ုံရင  

ခမ မ်ာန ိုငင်ံရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဥပရေမျာွေးအရ မည်သညေ့်လွှတရ်တာ်အတ က ် ရရ ွေးရကာကပ် ွဲဝင်ရစကာမ ူ အသံိုွေးစရ တ ်

ကျပ်ရင  သ  ်ွေး ၁၀၀ က ေ့်သတ်ထာွေးသည။် ၂၀၂၀ ခိုနှစ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င်မ ူတ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးရရွေးရာ က ိုယ်စာွေးလှယ် 

ရလာင်ွေးမျာွေးအတ က ် အသံိုွေးစရ တ်ပမာဏ ကျပ်ရင  သ  ်ွေး ၁၅၀ အထ  တ ိုွေးခမြှငေ့်ခ ငေ့်ခပျုခွဲေ့သည်။ မွဲဆနဒ ယ ် တစ်ခိုနှငေ့် 

တစ်ခိုကကာွေး အရ ယအ်စာွေးက ာခခာွေးသည်ခဖစ်ရာ ဤကွဲေ့သ ိုေ့ အာွေးလံိုွေးအတ က ် တရခပွေးညီခခံျုငံို၍ အသံိုွေးစရ တ ်

သတ်မှတ်လ ိုက်ခခင်ွေးသည ်မညီမမ  ခဖစရ်စန ိုင်သညဟ်ူရသာစ ိုွေးရ မ်မှုမျာွေး ရပေါ်ရပါက်လာရစသည်။ သာဓကအာွေးခဖငေ့ ်

ခပည်သူူ့လွှတရ်တာ ် မွဲဆနဒ ယတ်စ်ခိုချင်ွေးစီသည ် ခပည် ယ/်တ ိုင်ွေးရေသကကီွေးလွှတရ်တာ ် မွဲဆနဒ ယ်မျာွေးထက် 

အရ ယအ်စာွေး နှစ်ဆပ ိုမ ိုကျယ်ခပ ေ့်ရသာ်လည်ွေး က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးနှစ်မျ  ျုွေးလံိုွေးအတ က် အသံိုွေးစရ တ ် တရခပွေးညီ 

သတ်မှတရ်ပွေးထာွေးသည။် အခခာွေးတစ်ဖကတ် င်မ ူမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးရ ပံ်ိုရင  စည်ွေးမျဉ်ွေးစည်ွေးကမ်ွေးမျာွေးတ င ်န ိုင်ငရံရွေး 

ပါတီမျာွေး၏ အသံိုွေးစရ တ်နှငေ့ ်က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေး၏အသံိုွေးစရ တ်မျာွေးကကာွေး တ ကျရငှ်ွေးလင်ွေးရသာ ခပဋ္ဌာ ်ွေးချက ်

                                                           
104 https://merin.org.mm/sites/merin.org.mm/files/publication/mediation_guide_en.pdf  
105 https://www.facebook.com/609520065840362/videos/919037571852278/  
106 https://www.facebook.com/uecmyanmar/photos/a.609541812504854/2875207495938263/  

https://merin.org.mm/sites/merin.org.mm/files/publication/mediation_guide_en.pdf
https://www.facebook.com/609520065840362/videos/919037571852278/
https://www.facebook.com/uecmyanmar/photos/a.609541812504854/2875207495938263/
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မရှ ရပ။ ဤသည်မှာ ညီတူညမီ မရှ ရသာ ယှဉ်ပပ ျုင်မှုအရ အထာွေးက ို ဦွေးတညရ်စပပွီေး ပါတီငယ်မျာွေးနငှေ့ ်တစ်သီွေးပိုဂ္လ 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအရပေါ် မ တမှုမရှ  ွဲ ထ ခ ိုက် စ် ောရစသည်။  

စည်ွေးမျဉ်ွေးစည်ွေးကမ်ွေးမျာွေးအရ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးသည် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ်မျာွေးရကကညာပပွီေး ရကရ်ပါင်ွေး ၃၀ 

အတ င်ွေး သက်ဆ ိုင်ရာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲရံိုွေးသ ိုေ့ မွဲဆ ယ်အသံိုွေးစရ တ်စာရင်ွေးရှင်ွေးတမ်ွေးက ို တင်ခပရ ် 

လ ိုအပ်သည်။ ပျက်က က်ပါက ရရ ွေးရကာက်ခကံ ိုယ်စာွေးလှယ်က ို ရရ ွေးရကာက်ခအံခဖစ်မှ ပယ်ဖျက်သည်အထ  

အရရွေးယူန ိုင်သည်။ အဆ ိုပါ မွဲဆ ယ်အသံိုွေးစရ တ ် စာရင်ွေးရငှ်ွေးတမ်ွေးမျာွေးက ို အမ ှ်တကယ်အသံိုွေးခပျုသညေ့ ် ပမာဏ 

အလ ိုက ် အမျာွေးခပည်သူမှ ကကညေ့်ရှုစစ်ရဆွေးန ိုင်သည။် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ အသံိုွေးစရ တ်မျာွေးအရပေါ် UEC ၏ 

ရစာငေ့်ကကညေ့်စစရ်ဆွေးမှုမှာ အာွေး ည်ွေးရသာ်လည်ွေး မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးရ ်ပံိုရင  စည်ွေးမျဉ်ွေးစည်ကမ်ွေးမျာွေးက ို အာဏာပ ိုင် 

မျာွေး က်က အရရွေးယူရဆာင်ရ ကသ်ည်ထက ် ပါတီနှငေ့က် ိုယ်စာွေးလှယ်မျာွေး က်မှ ၎င်ွေးတ ိုေ့ ာသာ လ ိုက ်ော 

ရဆာင်ရ ကမ်ှုမှာ ပ ိုမ ိုအာွေးရကာင်ွေးသည်က ိုရတ ွဲ့ရသည်။ 

မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးရ ပံ်ိုရင နငှေ့ပ်တ်သက်သညေ့ ် ခမ မ်ာန ိုငင်ရံှ ဥပရေမျာွေးမှာ လံိုရလာကမ်ှုမရှ ရသွေးပါ။ ခ ိုင်မာအာွေး 

ရကာင်ွေးရသာ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး ရ ပံ်ိုရင ဆ ိုင်ရာဥပရေမျာွေးရှ လာသညေ့်တ ိုင ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ စီမံခ ေ့်ခ ွဲသညေ့် 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့ ်ဥပရေမျာွေးက ို အခပညေ့အ်ဝနငှေ့ည်ီတညူီမ  ရစာငေ့်ကကညေ့ရ်လေ့လာရ န်ှငေ့ ်အသက်ဝငရ်အာင် 

ခပျုလိုပ်ရ ်လ ိုအပ်ပါသည်။ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဥပရေမျာွေးတ င ် မွဲဝယ်ခခင်ွေးက ို တာွေးခမစထ်ာွေးရသာ်လည်ွေး ANFREL က 

အငတ်ာဗျ ွေးခွဲေ့သညေ့ ် မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၏ ထိုတ်ရဖာရ်ခပာကကာွေးချက်မျာွေးအရ န ိုင်ငရံရွေးပါတမီျာွေးက မွဲရရ  ် မွဲဆနဒရှင် 

မျာွေးအာွေး ရင ရပွေးသည်ေ့ခဖစ်စဉမ်ျာွေးက ို မကကာခဏရတ ွဲ့ရှ ရပါသည်။ မွဲဝယ်ခခင်ွေး၊ မွဲဆ ယ်စရ တ ် အလ  ်အကျွ ံ

အသံိုွေးခပျုခခင်ွေးတ ိုေ့နှငေ့ ်ပတ်သကသ်ညေ့် တ ိုငက်ကာွေးချက်မျာွေးအရပေါ် ရကာင်ွေးစ ာ စံိုစမ်ွေးစစ်ရဆွေးမှုခပျုလိုပ်သငေ့်ပါသည်။ 

UEC ၏  က်မလ ိုကမ်ှုနှငေ့်ပ ငေ့လ်င်ွေးခမင်သာမှု 

ခမ မ်ာန ိုငင်ံ၏ခပညရ်ထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင ်(UEC) သည် န ိုင်ငံ၏ ရရ ွေးရကာကပ် ွဲဆ ိုင်ရာက စစရပ်ဟူသမ က ို 

က ိုငတ် ယရ်ခဖရှင်ွေးရ  ် တာဝ ်အပ်နှင်ွေးခခင်ွေးခရံသညေ့ ် အပမွဲတမ်ွေး အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးတစ်ရပ်ခဖစပ်ါသည်။ အ ည်ွေးဆံိုွေး 

အဖ ွဲွဲ့ဝငဦ်ွေးရရ ငါွေးဦွေးသတ်မှတထ်ာွေးပပွီေး (လက်ရှ  ၁၅ ဦွေးရှ ပပီွေး အာွေးလံိုွေးမှာ အမျ  ျုွေးသာွေးမျာွေး ခဖစက်ကသည)် အဖ ွဲွဲ့ဝငအ်ာွေးလံိုွေး 

က ို သမမတကခ ေ့်အပ်သည။် UEC ၏တာဝ မ်ျာွေးက ို (ရ ခပည်ရတာ ်ခပည်ရထာင်စို ယ်ရခမအပါအဝင)် ခပည် ယ်နှငေ့် 

တ ိုင်ွေးရေသကကီွေး ရကာ်မရှင်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲ ၁၅ ခို၊ ခရ ိုင်ရကာ်မရှင ် အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲ ၈၂ ခို၊ ပမ ျုွဲ့ ယရ်ကာ်မရငှ်အဖ ွဲွဲ့ခ ွဲ ၃၂၆ ခို နှငေ့် 

ရပ်က က်/ရကျွေးရ ာအိုပ်စို ရကာ်မရှငအ်ဖ ွဲွဲ့ခ ွဲ ၁၇,၀၆၇ ခိုတ ိုေ့က ကူညီရဆာင်ရ က်ရပွေးကကရသည်။ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ကာလအတ င်ွေး လိုပ်င ်ွေးတာဝ ်မျာွေးရဆာင်ရ ကရ်  ်UEC လ ိုအပ်ရသာ ဝ ထ်မ်ွေးအမျာွေးစိုက ို အခခာွေးရသာ အစ ိုွေးရဌာ  

မျာွေးမှ ခဖညေ့ဆ်ည်ွေးရပွေးသည်။ 

လက်ရှ  ရကာ်မရှင်အဖ ွဲွဲ့ဝင်မျာွေးအာွေးလံိုွေးက ို ၂၀၁၆ ခိုနှစ် မတ်လနှငေ့ရ် ောက်ပ ိုင်ွေးတ င ်ခ ေ့်အပ်ခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်သညေ့်အတ က် 

UEC ၏ ဖ ွဲွဲ့စည်ွေးမှုတစ်ရပ်လံိုွေးမှာ ၂၀၁၅ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပပပွီေးချ   ်မှစ၍ ရခပာင်ွေးလွဲသ ာွေးသညေ့် 

သရ ာခဖစသ်ည်။ UEC သည ် က်မလ ိုကရ်သာ အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးခဖစရ်မည်မှ ရ်သာ်လည်ွေး အဖ ွဲွဲ့ဝင်အာွေးလံိုွေးက ို လက်ရှ  

အစ ိုွေးရမှခ ေ့်အပ်ခခင်ွေးသည ် ယင်ွေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးအာွေး  က်လ ိုကသ်ည်ဟို စ ပ်စ ွဲရခပာဆ ိုရ ် လမ်ွေးဖ ငေ့်ရပွေးလ ိုကသ်လ ို 

ခဖစသ် ာွေးသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကာလတစ်ရလ ာက်လံိုွေးတ င ် ဤသ ိုေ့ရသာ ရခပာဆ ိုမှုမျာွေး 

ပျံွဲ့နှံေ့လျက်ရှ ပပီွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲစမံီခ ေ့်ခ ွဲသညေ့်အဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးသည် အာဏာရပါတီက ို မျက်နှောသာရပွေးသည်ဟို 

န ိုင်ငရံရွေးပါတီအမျာွေးစိုက စ ပ်စ ွဲခွဲေ့ကကသည။်  
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လူရခပာမျာွေးသညေ့ ် သာဓကတစ်ခိုမှာ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုရရွေး စတင်သညေ့ရ်က်ခဖစ်သည။် မျာွေးစ ာရသာ န ိုင်ငရံရွေး 

ပါတီမျာွေးနှငေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေး၏ ရခပာကကာွေးချက်အရ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ စက်တင် ာလ ၈ ရကရ် ေ့တ င ်

မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေး စတင်ခပျုလိုပ်န ိုင်သည်ဟရူသာ UEC ရကကညာချကက် ို ယင်ွေးရ ေ့မတ ိုင်မီ နှစ်ရက်အလ ိုမှ 

သ ရသည်ဟိုဆ ိုသည။် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏အဆ ိုအရ NLD ပါတီမှာမ ူ အရကျာရပွေးခခင်ွေးခံရသညေ့်အတ က ် မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေး 

အစခပျုသညေ့်အရ ခဖငေ့ ် န ိုင်ငအံဝှမ်ွေးတ င ် အလံတင်အခမွ်ေးအ ောွေးမျာွေးကျင်ွေးပရ  ် အချ   အ်လံိုအရလာက်ရရှ ခွဲေ့သည်။ 

အဆ ိုပါစ ပ်စ ွဲချက်မျာွေးက ို အတည်ခပျုရ ်မခဖစန် ိုငရ်သာ်လည်ွေး  က်မလ ိုကရ်သာအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးအခဖစ ်ရပ်တည်ရမည် 

ခဖစရ်သာ UEC ၏ ဂိုဏ်သ ကခာက ို အမျာွေးအခမင်၌ ထ ခ ိုက်ကျဆင်ွေးရစသည်။ 

NLD အရပေါ်  က်လ ိုကသ်ည်ဟူ၍ အတ ိုကအ်ခံပါတီမျာွေးကကာွေး ရဝဖ ်မှုမျာွေး ထ က်ရပေါ်ရစခွဲေ့သညေ့ ် UEC ၏ 

အခခာွေးရသာ ဆံိုွေးခဖတ်ချက်မျာွေးတ င ်က ိုဗစ ်၁၉ ခဖစပ် ာွေးစဉ်အတ င်ွေး အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ကျင်ွေးပခခင်ွေး၊ န ိုင်ငံ၏ 

အချ  ျုွဲ့ရသာရ ရာမျာွေး၌ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးခခင်ွေး၊ ညီည တ်ရသာေီမ ိုကရကတ်စပ်ါတီ (UDP) အာွေး အချ   ် 

ရ ောက်ကျပပီွေးမှ ဖျက်သ မ်ွေးခခင်ွေးတ ိုေ့လည်ွေး အပါအဝင်ခဖစပ်ါသည်။ ANFREL က အဆ ိုပါက စစရပ်မျာွေးက ို သံိုွေးသပ် 

စစ်ရဆွေးကကညေ့်ရသာအခါ အချ  ျုွဲ့ရသာစ ွဲချက်မျာွေးမှာ တ ိုကဆ် ိုင်ရ သည်က ိုရတ ွဲ့ရသညေ့အ်တ က ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ်

အာဏာရပါတီအရ ခဖငေ့ ်အမ ှ်တကယ်ပင ်ပပ ျုင်ဖက်ပါတီမျာွေးအရပေါ် အသာစီွေးရခွဲေ့ဟ တ်ပူါသည်။  

သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ANFREL အရ ခဖငေ့ ်ယံိုကကည်သည်မှာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲစီမံခ ေ့်ခ ွဲသညေ့ ်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးအရပေါ် ရဝဖ ်မှုမျာွေး 

ခဖစရ်ပေါ်လာရခခင်ွေးမှာ ၎င်ွေးအရ ခဖငေ့ ် ဆံိုွေးခဖတ်ချက်မျာွေးခပျုလိုပ်ရာ၌ ရဆ ွေးရန ွေးတ ိုင်ပင်မှု မရှ ခခင်ွေးရကကာငေ့်ခဖစ်သည်။ 

UEC က ပံိုမှ ်သတင်ွေးစာရငှ်ွေးလင်ွေးပ ွဲမျာွေးကျင်ွေးပပပွီေး န ိုင်ငံပ ိုင်နငှေ့်လူကကညေ့်မျာွေးရသာ သတင်ွေးမီေယီာမျာွေးမှ 

ရကကညာချက်မျာွေး ထိုတ်ခပ ်ရလေ့ရှ ရသာ်လည်ွေး ယင်ွေးဆံိုွေးခဖတ်ချက်မျာွေးက ို မည်သ ိုေ့ချမှတ်ခွဲေ့ရပံို၊ မည်သညေ့ ်

အရကကာင်ွေးရကကာငေ့ ်ချမှတ်ခွဲေ့ရပံိုတ ိုေ့နှငေ့်စပ်လျဉ်ွေး၍ အ ည်ွေးအကျဉ်ွေးမ သာသ ရသည်။ ယင်ွေးနှငေ့်ပတ်သက်၍ လံိုခချံုရရွေး 

အရကကာင်ွေးခပချက်ရကကာငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးရရ ွဲ့ဆ ိုင်ွေးခွဲေ့ရခခင်ွေးမှာ အရကာင်ွေးဆံိုွေးရသာ သာဓကတစ်ခိုခဖစသ်ည။် 

ဤတ င ် UEC ၏ဆံိုွေးခဖတ်ချက်မှာ တသမတတ်ည်ွေးမခဖစ်ရံိုသာမက ရကကညာချက်မျာွေးမထိုတ်ခပ ်မီ ဆက်စပ် 

ပတ်သက်သညေ့ ်ရေသခအံဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးနငှေ့်လည်ွေး တ ိုင်ပငရ်ဆ ွေးရန ွေးရ  ်ပျကက် က်ခွဲေ့သည်။  

ANFREL က အင်တာဗျ ွေးခွဲေ့သည်ေ့ မျာွေးစ ာရသာအရပ် က်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေး၏ ထင်ခမင်ချကအ်ရ လက်ရှ  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်သည် ယခငရ်ရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်ထက်စာလ င ် အဆက်အသ ယ်ခပျုလိုပ်ရ ်၊ 

သတင်ွေးအချက်အလက်မျာွေးရယူရ  ် ပ ိုမ ိုခက်ခွဲသည်ဟိုဆ ိုကကသည်။ ကမဘာအဝှမ်ွေးရှ  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲစမံီခ ေ့ခ် ွဲရရွေး 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် ေီမ ိုကရရစီလိုပ်င ်ွေးစဉအ်ရပေါ် အမျာွေးယံိုကကည်မှု ခမငေ့်မာွေးလာရစဖ ိုေ့ရာ ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ 

ဆံိုွေးခဖတ်ချက်ချမှတ်သညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉ်က ို ပ ငေ့်လင်ွေးခမင်သာမှုရှ သည်ထက်ရှ ရစရ  ် ကက ျုွေးစာွေးရဆာင်ရ က်ရမည်ေ့ 

တာဝ ရ်ှ ပါသည။် UEC အရ ခဖငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ ရေတာအချကအ်လက်မျာွေးက ို အမျာွေးကကညေ့်ရှုန ိုင်ရ  ် ပ ိုမ ို 

ဖ ငေ့်ရပွေးခခင်ွေး၊ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျာွေးနှငေ့ ် ရဆ ွေးရန ွေးမှုမျာွေး ပံိုမှ ်ခပျုလိုပ်ခခင်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် 

ပ ိုမ ိုပပီွေးခပညေ့စ်ံိုပပီွေး အမျာွေးသရ ာတူညီမညေ့်မူဝါေမျာွေး အရကာငအ်ထညရ်ဖာ်န ိုင်ရ  ် ဆက်ဆံရရွေးအစီအမံမျာွေး 

ထာွေးရှ ခခင်ွေးတ ိုေ့က ို စဉွ်ေးစာွေးန ိုငပ်ါသည်။   ဂံိုွေးချျုပ်ဆ ိုရရသာ ် UEC အရ ခဖငေ့ ် ရငှ်ွေးလင်ွေးတ ကျပပွီေး အချ   ်နငှေ့်တရခပွေးညီ 

ဆက်သ ယ်မှုမျာွေးခပျုလိုပ်ခခင်ွေးခဖငေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် ဆက်စပ်ပတ်သကရ် သူမျာွေးသည်လည်ွေး သတင်ွေးအချက် 

အလက်မျာွေးရရှ ပပီွေး ရကာ်မရငှ၏် ဆံိုွေးခဖတ်ချက်မျာွေးအရပေါ် ပ ိုမ ို၍ ရထာက်ခမံှုရှ လာရအာင ်ရဆာင်ရ ကရ်  ်ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့ 

တ ိုကတ်  ်ွေးလ ိုပါသည်။  
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မွဲ နဒ ှငအ်သ ပညာရပွေးခခင်ွေး နငှေ့်ရ  ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာခခငွ်ေး 

 

ခပည်ရ ာင်စို ရ  ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မ ှင ်(UEC) ၏ မွဲ နဒ ှင်အသ ပညာရပွေးခခင်ွေးအစအီစဉ်မျာွေး 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာဥပရေမရူ ာင်တ င ် န ိုင်ငံသာွေးမျာွေးနှငေ့်မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအာွေး အသ ပညာရပွေးသညေ့်က စစနှငေ့် 

စပ်လျဉ်ွေး၍ တစံိုတရာရခပာကကာွေးထာွေးခခင်ွေးမရှ ရပ။ ခမ မ်ာန ိုင်ငံဖ ွဲွဲ့စည်ွေးပံိုအရခခခဥံပရေနငှေ့် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဥပရေမျာွေး 

တ င ် မွဲဆနဒရှင်စာရင်ွေးခပျုစိုသညေ့် က စစရပ်မျာွေးနှငေ့်စပ်လျဉွ်ေး၍ ရဖာ်ခပရပွေးထာွေးရသာလ်ည်ွေး မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာ 

ရပွေးရရွေးက စစက ိုရဆာင်ရ က်ရ  ်UEC က ို အတ အလင်ွေးအာဏာအပန်ှင်ွေးထာွေးခခင်ွေးမရှ ရပ။ UEC မဟာဗျ ဟာ စီမံက  ်ွေး 

၂၀၁၉-၂၀၂၂107 (မဟာဗျ ဟာ ပဉ္စမမဏ္ဍ ျုင)် တ င ် န ိုင်ငသံာွေးမျာွေးနှငေ့်မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအာွေး အသ ပညာရပွေးရရွေးက ို 

ချွဲွဲ့ထ ငရ်ဆာင်ရ ကရ်  ် ရခပာထာွေးရသာ်လည်ွေး COVID-19 ကပ်ရရာဂါရကကာငေ့ ် ယင်ွေးကက ျုွေးပမ်ွေးမှုမျာွေးမှာ အာွေး ည်ွေး 

သ ာွေးခွဲေ့သည်။ 

ကပ်ရရာဂါရကကာငေ့ ် UEC အရ ခဖငေ့ ် ရိုပ်ခမင်သကံကာွေးနငှေ့ ် ရရေီယ ိုအပါအဝင ် လူသံိုွေးမျာွေးသညေ့်မီေယီာမျာွေးအခပင ် Bill 

board ရကကာ်ခငာမျာွေး၊ SMS မတ်ရဆေ့ချ်မျာွေးနှငေ့ ် လူမှုက  ရ်ကမ်ျာွေးမှတစ်ဆငေ့သ်ာ န ိုင်ငံသာွေးနငှေ့်မွဲဆနဒရှင် 

အသ ပညာရပွေးရရွေးအစီအစဉ်မျာွေးက ို ရဆာင်ရ က်န ိုင်ခွဲေ့သည်။ မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေးနှငေ့ ် COVID-19 

လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးအရကကာင်ွေး ရငှ်ွေးလင်ွေးတင်ခပထာွေးသညေ့ ် Infographic မျာွေး၊ ဗီေီယ ိုမျာွေးက ို UEC  က ၎င်ွေး၏ 

ရဖေ့စ် ိုတ်ရပေ့ချတ် င်တင်၍ မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအတ က ် သတင်ွေးအချက်အလက်မျာွေးက ို ခဖ ေ့်ခဖ ွေးရပွေးခွဲေ့ပါသည်။ 

မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအရ ခဖငေ့ ် မ မ အမညက် ို မွဲစာရင်ွေးတ င ် မည်သ ိုေ့စစ်ရဆွေးန ိုင်သည်၊ ထိုတ်ခပ ရ်ကကညာချက်မျာွေးနှငေ့် 

ရဆာင်ရ ကဆ်ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေး အစရှ သည်ေ့ မွဲဆနဒရှင်မျာွေးနငှေ့်သက်ဆ ိုင်သညေ့ ် သတင်ွေးအချက်အလက်မျာွေးက ိုလည်ွေး 

ခဖ ေ့်ခဖ ွေးရပွေးခွဲေ့ပါသည်။ နှစ်နှစ်ရကျာ်ကကာ အသံိုွေးမခပျုသညေ့် ၎င်ွေး၏ ရဖေ့စ် ိုတ်စာမျက်နှောက ို ခပ လ်ည်အသံိုွေးခပျု 

လာခွဲေ့ရာ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် န ိုဝင် ာလတ င ်follower ၉၇၀,၀၀၀ ရကျာ ်ရရှ လာခွဲေ့သည်108။ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉ်တ င် မွဲဆနဒရှင်မျာွေး ပါဝင်လာရစရရွေးအတ က်လည်ွေး ခမ မ်ာ ာသာခဖငေ့ ် ရတွေးသီချင်ွေး 

ရခမာက်ခမာွေးစ ာက ိုလည်ွေး UEC က ထိုတ်လိုပ်ရပွေးခွဲေ့ပါရသွေးသည်။ ခပည် ယ်နငှေ့်တ ိုင်ွေးအသီွေးသီွေးရှ  တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေး 

ရ ိုွေးရာဝတ်စံိုမျာွေးခဖငေ့ ် ရ ိုကက်ူွေးထာွေးသညေ့ ် ရတွေးသရိုပ်ရဖာ်မျာွေးက ိုလည်ွေး ခမ မ်ာေ့အသံနှငေ့ရ်ိုပ်ခမင်သကံကာွေး (MRTV) မှ 

ထိုတ်ရဝရပွေးခွဲေ့ပပွီေး UEC ၏ ရဖေ့စ် ိုတ်စာမျက်နှောရပေါ်တ ငလ်ည်ွေး လွှငေ့်တငရ်ပွေးခွဲေ့ပါသည။် မွဲဆနဒရှင်ပညာရပွေးရ န်ှငေ့ ်

အသ ပညာတ ိုွေးပ ာွေးရ ်ရည်ရ ယ်၍ International IDEA နှငေ့်ပူွေးရပါင်ွေးပပီွေး ပညာရပွေးရဖျာ်ရခဖရရွေး အချစ်ဇာတ်လမ်ွေး 

တစ်ပိုေရ် ိုကက်ူွေးကာ MRTV နှငေ့်ရဖေ့စ် ိုတတ် ိုေ့မှ ထိုတလ်ွှငေ့်ရပွေးခွဲေ့ပါသည်။ အစ ိုွေးရသတင်ွေးမီေယီာမျာွေးကသာမက 

ပိုဂ္လ ကသတင်ွေးရိုပ်သံလ ိုင်ွေးမျာွေးမှလည်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအတ က ်သီွေးသ ေ့်ရည်ရ ယ်သညေ့ ်အစီအစဉမ်ျာွေး ထိုတ်လွှငေ့်ခွဲေ့ 

ကကပါသည်။ 

မွဲဆနဒရငှ်မျာွေး အချက်အလက်လံိုရလာကစ် ာခဖငေ့ ် ဆံိုွေးခဖတ်ချက်မျာွေးခပျုလိုပ်န ိုင်ရ ် အာရရှဖာငရ်ေွေးရငှ်ွေး၊ 

International IDEA၊ အီွေးယူအရထာက်အပံေ့ခံ STEP Democracy project တ ိုေ့၏ အကူအညီခဖငေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယ ်

ရလာင်ွေးမျာွေးနှငေ့ ်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေးဆ ိုင်ရာ သတင်ွေးအချကအ်လက်မျာွေးပါဝငရ်သာ mVoter 2020 မ ို  ိုင်ွေး 

                                                           
107 https://merin.org.mm/sites/merin.org.mm/files/publication/07032019_uec_national_strategic_plan_2019_2022_english_version.pdf  

108 https://www.facebook.com/uecmyanmar  

https://merin.org.mm/sites/merin.org.mm/files/publication/07032019_uec_national_strategic_plan_2019_2022_english_version.pdf
https://www.facebook.com/uecmyanmar
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အက်ပလီရကွေးရငှ်ွေးတစ်ခိုက ိုလည်ွေး မ တ်ဆက်ရပွေးခွဲေ့ပါသည်109။ ယင်ွေးအက်ပလီရကွေးရငှ်ွေးက ို ဝက ််ဆ ိုေ်ပံိုစ ံ

ခဖငေ့်လည်ွေး ခပျုလိုပ်ရပွေးထာွေးပပီွေး က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေး၊ န ိုင်ငံရရွေးပါတီမျာွေး၊ မွဲဆနဒခပျုသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေး၊ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲနငှေ့်စပလ်ျဉ်ွေး၍ လူရမွေးအမျာွေးဆံိုွေး ရမွေးခ  ်ွေးမျာွေးထညေ့်သ င်ွေးရပွေးထာွေးပါသည်။ International IDEA ၏ 

အဆ ိုအရ အက်ပလီရကွေးရငှ်ွေးတ င ် UEC စိုရဆာင်ွေးထ  ်ွေးချျုပ်ရသာ တရာွေးဝငရ်ေတာမျာွေး ပါဝင်သည်ဟို 

သ ရပါသည်110။ သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး အက်ပလီရကွေးရငှ်ွေး မ တ်ဆက်ပပီွေးသည်နှငေ့တ်ပပ ျုင် က ် လူမျ  ျုွေးရရွေး ာသာရရွေး 

ရသ ွေးထ ိုွေးရပွေးသည်ဟရူသာ ခပင်ွေးထ ်ရသာ ရဝဖ ်ချက်မျာွေးခဖငေ့်ရင်ဆ ိုင်ခွဲေ့ရသည။် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေး၏ 

က ိုယရ်ရွေးအချကအ်လက်မျာွေးက ိုရဖာခ်ပရာ၌ “လူမျ  ျုွေး” ၊ “ ာသာ” နှငေ့် “မ  မျာွေး၏လူမျ  ျုွေး” ဟူရသာ 

အချက်အလက်မျာွေးပါဝင်ရ သည်က ို အမ ှ်တကယ်လည်ွေး ရတ ွဲ့ရပါသည်111။ အ ည်ွေးဆံိုွေး ရ ိုဟငဂ်ျာ က ိုယစ်ာွေးလှယ် 

ရလာင်ွေးနှစ်ဦွေးက ို ရ ိုဟင်ဂျာမျာွေးအာွေး အဂဂလာွေးရေေ့ရှ်န ိုင်ငံမှ တရာွေးမဝငအ်ရခခချသူမျာွေးခဖစ်ကကသည်ဟူ၍ ရည်ရ ယ် 

သမိုတ်သညေ့ ် “ ဂဂလီ” (ရ ိုဟင်ဂျာမျာွေး လက်မခံသညေ့အ်မည)် ဟို တံဆ ပ်ကပ်ခခငွ်ေးအတ က်လည်ွေး အရဝဖ ်ခ ံ

ရခပ ်ပါသည်။ အဆ ိုပါ အက်ပလီရကွေးရငှ်ွေးတ င ် ပါဝင်ရဆာင်ရ ကမ်ှုမှ International IDEA က နှုတ်ထ က်ခွဲေ့ 

ပါသည်112။ 

UEC ၏ မီေီယာမှတစ်ဆငေ့် ရဆာင်ရ ကမ်ှုမျာွေးက ိုရတ ွဲ့ခမင်ရရသာ်လည်ွေး ANFREL က အင်တာဗျ ွေးခွဲေ့သညေ့် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျာွေး၏ ရခပာကကာွေးချကမ်ျာွေးအရ မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေးသညေ့်အဆငေ့်မာှ အထူွေးသခဖငေ့် 

ရကျွေးလကရ်  မွဲဆနဒရှင်မျာွေးကကာွေးတ င ်   မေ့်ပါွေးလျက်ရှ ရ ရသွေးသည်ဟိုသ ရသည်။ အမ ှ်တကယ ် ထ ရရာက်မညေ့် 

သတင်ွေးစကာွေးမျာွေးမှာ အမျာွေးအာွေးခဖငေ့ ် အငတ်ာ က်မရသညေ့် ရကျွေးလက်လူထိုထံသ ိုေ့ မရရာကရ်ှ န ိုငရ်ချ။ မွဲဆနဒရှင် 

အသ ပညာရပွေးရရွေးလိုပ်င ်ွေး အ ည်ွေးငယ်မ က ိုသာ UEC က ရခမခပင်အထ ရရာက်ရအာင ် ရဆာင်ရ ကန် ိုင်ခွဲေ့ရာ 

ဤသည်မှာ ကပ်ရရာဂါရကကာငေ့်ခဖစ်ပ ာွေးလာသညေ့ ်ခက်ခွဲရသာအရခခအရ ရကကာငေ့်လည်ွေး တစ တ်တပ ိုင်ွေး ခဖစပ်ါသည်။ 

အခခာွေးတစ်ဖကတ် င်မ ူ UEC ၏ မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေးရရွေး ရဆာင်ရ ကမ်ှုမျာွေးသည ် လူ ည်ွေးစိုတ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးနငှေ့ ်

 ာသာစကာွေးအရလူ ည်ွေးစိုမျာွေးက ို မျာွေးစ ာဂရိုမထာွေးသည်က ိုရတ ွဲ့ရသည်။ ပညာရပွေးအစီအစဉမ်ျာွေးတ င ်

တရာွေးဝငရ်ံိုွေးသံိုွေး ခမ မ်ာ ာသာခဖငေ့်သာ အဓ က အသံိုွေးခပျုတင်ဆက်သညေ့်အတ က ် န ိုင်ငံေ့လူဦွေးရရ၏ ကကီွေးစ ာရသာ 

အစ တအ်ပ ိုင်ွေးမျာွေးက ို ပစ်ပယ်ထာွေးသလ ိုခဖစရ် သည။် သာဓကအာွေးခဖငေ့ ် ANFREL အင်တာဗျ ွေးခွဲေ့သညေ့် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျာွေး၏အဆ ိုအရ ရမ်ှွေးခပည် ယရ်ခမာက်ပ ိုင်ွေးတ င ် ရပ်ရ ာခပညသူ်မျာွေးအတ က ် မွဲဆနဒရှင် 

အသ ပညာရပွေးလိုပ်င ်ွေး ရဆာင်ရ ကရ်ပွေးကကသူမျာွေးမှာ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးန ိုငင်ရံရွေးပါတီမျာွေးခဖစ်ကကပပွီေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ဆ ိုင်ရာတာဝ ရ်ှ သူမျာွေး မဟိုတ်ကကရပ။ က ိုွေးက ေ့်တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးအမျာွေးစိုမှာ ခမ မ်ာ ာသာစကာွေး  ောွေးမလည်ကကသညေ့် 

အတ က ်မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉက် ို  ောွေးမလည်ကက ွဲ မွဲဆနဒရှင်စာရင်ွေးက ို စစ်ရဆွေးရ န်ငှေ့်ခပင်ဆင်ရ  ် လ ိုအပ်သည် 

က ိုလည်ွေးမသ ကကရချ။ အလာွေးတူပင ် ကရင်ခပည် ယတ် င ် ပအ ိုွေးဝ၊် မ   ် အစရှ သညေ့ ် တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးမျာွေးအတ က် 

မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေးလိုပ်င ်ွေးက ို PPP ကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးက ခပျုလိုပ်ရပွေးခခင်ွေးခဖစ်ပပီွေး အမျာွေးစိုမှာ 

တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးရရွေးရာ က ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေး အတ က ်ဆနဒမွဲရပွေးန ိုင်မှုက ိုပင ်သ ရှ ခခင်ွေးမရှ ရပ။  

                                                           
109 https://www.idea.int/news-media/news/statement-mvoter2020-myanmar  

110 https://www.idea.int/news-media/news/statement-mvoter2020-myanmar  

111 https://apnews.com/article/race-and-ethnicity-technology-religion-smartphones-myanmar-

fa116850fa0c396508fc3bce475f4a6e  

112 https://www.idea.int/news-media/news/statement-mvoter2020-myanmar  

https://www.idea.int/news-media/news/statement-mvoter2020-myanmar
https://www.idea.int/news-media/news/statement-mvoter2020-myanmar
https://apnews.com/article/race-and-ethnicity-technology-religion-smartphones-myanmar-fa116850fa0c396508fc3bce475f4a6e
https://apnews.com/article/race-and-ethnicity-technology-religion-smartphones-myanmar-fa116850fa0c396508fc3bce475f4a6e
https://www.idea.int/news-media/news/statement-mvoter2020-myanmar
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န ိုင်ငံအဝှမ်ွေးလံိုွေးတ င ်န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးမှရ ၍ မွဲဆနဒရှင်မျာွေးက ို ဆနဒမွဲလက်မှတ်ပံိုစငံယက် ို အသံိုွေးခပျုပပီွေး မည်ကွဲေ့သ ိုေ့ 

မွဲရပွေးရ န်ှငေ့ ် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ လ ိုဂ ိုအမှတအ်သာွေးမျာွေးက ိုမှတ်မ ရစရ  ် သင်ကကာွေးရပွေးခွဲေ့ကကသည်။ က ိုယ်စာွေးလှယ် 

ရလာင်ွေးမျာွေးနှငေ့ ် ဝ ွ်ေးရသူံမျာွေးသည ် အသ ပညာရပွေးလိုပ်င ်ွေးရဆာင်ရ ကရ်ာ၌ အသ ပညာခပညေ့ဝ်စ ာခဖငေ့ ်

ဆံိုွေးခဖတ်ချက်မျာွေးချမှတ်န ိုင်ရရွေးဟူရသာ ရစတ ောသ ေ့်သ ေ့်ထက်စာလျင ် မ မ အကျ  ျုွေးစွီေးပ ာွေးအတ က ် ရည်ရ ယ်၍ 

ရဆာင်ရ ကက်ကသည်မှာမှ ရ်သာ်လည်ွေး မွဲရပွေးရာ၌ ရကာင်ွေးမ  ်မှ ်က ်စ ာ ခပျုလိုပ်န ိုင်ရစရရွေးမှာလည်ွေး အဓ က 

ကျရသာ က စစရပ်ခဖစ်ပါသည။်  

အ ပ် က်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေး (CSOs) ၏ မွဲ နဒ ှင်အသ ပညာရပွေးအစီအစဉ်မျာွေး 

မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအာွေး အသ ပညာရပွေးခခင်ွေးက ို အစီအစဉရ်ပါင်ွေးစံိုခဖငေ့်ရဆာင်ရ က်ရာ၌ ရေသခ ံ CSO မျာွေးသည် 

အရရွေးကကီွေးရသာအခ ်ွေးကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခွဲေ့ကကဖူွေးပါသည်။ သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး ခပည်သူူ့ကျ ်ွေးမာရရွေး အခက်အခွဲမျာွေးရကကာငေ့် 

မျာွေးစ ာရသာ CSO မျာွေးသည် ကပ်ရရာဂါေဏ်ခစံာွေးကကရသူမျာွေးအတ က ် လ ိုအပ်ရသာ ရဆွေးဝါွေးအစာွေးအစာနှငေ့ ်

ရ ရာထ ိုင်ခင်ွေးမျာွေး ခဖညေ့ဆ်ည်ွေးရပွေးဖ ိုေ့ရာအာရံိုထာွေးပပွီေး ၎င်ွေးတ ိုေ့၏အရင်ွေးခမစ်မျာွေးက ို အသံိုွေးခပျုခွဲေ့ကကရာ မွဲဆနဒရှင် 

အသ ပညာရပွေးရရွေးလိုပ်င ်ွေးမျာွေးမှာ လစ်ဟာခွဲေ့ရသည။် မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေးနငှ်ေ့ အသ ပညာခမငေ့်မာွေးရရွေးက စစမျာွေး 

က ိုမူ CSO မျာွေးအရ ခဖငေ့ ် အက ေ့်အသတ်ခဖငေ့်သာ ရဆာင်ရ ကန် ိုင်ခွဲေ့ကကပပွီေး ယင်ွေးရဆာင်ရ ကမ်ှုအမျာွေးစိုက ိုလည်ွေး 

အ  ်လ ိုင်ွေးကတဆငေ့်သာ ခပျုလိုပ်န ိုင်ခွဲေ့ကကသည။် အမျ  ျုွေးသမီွေး၊ တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလူ ည်ွေးစို၊ ပထမဆံိုွေးအကက မ် မွဲရပွေးမညေ့်သူ၊ 

မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေးနှငေ့ ် အခခာွေးရသာဖယ်ချ ထ်ာွေးခခင်ွေးခရံသညေ့်အိုပ်စိုမျာွေးက ို အဓ ကဦွေးစာွေးရပွေးရသာ CSO မျာွေး၏ 

န ိုင်ငံသာွေးနှငေ့်မွဲဆနဒရှငအ်သ ပညာရရွေး အစီအမံမျာွေးမှာ ကပ်ရရာဂါဆ ိုင်ရာ ထ  ်ွေးချျုပ်က ေ့်သတ်မှုမျာွေးရကကာငေ့် 

အာွေး ည်ွေးသ ာွေးခွဲေ့ရသည်။ 

COVID-19 မခဖစပ် ာွေးမီကာလမျာွေး၌ပင ်CSO မျာွေးအရ ခဖငေ့ ်န ိုငင်ံသာွေးနငှေ့်မွဲဆနဒရှင ်အသ ပညာရရွေး ရဆာင်ရ က်ရာ၌ 

ရေသနတရအစ ိုွေးရမျာွေးထံမှ ခ ငေ့်ခပျုချက ် ရတာင်ွေးခကံကရသညေ့အ်တ က ် လိုပ်င ်ွေးရဆာင်ရ က်မှုပ ိုင်ွေးတ င ် အတာွေးအဆွီေး 

မျာွေးနှငေ့ ် ရတ ွဲ့ကကံျုရရလေ့ရှ သည်ဟိုကကာွေးသ ရသည်။ ခ ငေ့်ခပျုမ  ေ့်ရတာင်ွေးခရံာ၌ တရာွေးဝင ် သတ်မှတရ်ပွေးထာွေးသညေ့် 

လိုပ်ထံိုွေးလိုပ် ည်ွေးမရှ ခခင်ွေး၊ အတည်ခပျုချကရ်ပွေးရ  ် မည်ရရ ွဲ့မည်မ  ကကာမည်ဟရူသာ ရကအ်က ေ့်အသတ် 

မရှ ခခင်ွေးတ ိုေ့ရကကာငေ့ ် ယင်ွေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအရ ခဖင်ေ့ လိုပ်င ်ွေးအစအီစဉ ် ချမှတ်ရာတ င်နငှေ့ ် အရကာင်အထည ်

ရဖာ်ရာတ င ်အခက်အခွဲရှ သည်။  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမကျင်ွေးပပပွီေး ခမ မ်ာန ိုငင်ံအဝှမ်ွေးရှ  ရေသခ ံ CSO မျာွေးသည် လူအ ည်ွေးငယ်ခဖငေ့်သာ မျက်နှောချင်ွေးဆ ိုင် 

ရတ ွဲ့ဆံိုပပီွေး မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေး လိုပ်င ်ွေးမျာွေး ရဆာင်ရ က်ခွဲေ့ကကရသည်။ အမျာွေးစိုမှာ အ  ်လ ိုင်ွေးအစည်ွေးအရဝွေး 

မျာွေးမှတဆငေ့ ် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးနငှေ့်ထ ရတ ွဲ့ခွဲေ့ကကသည။် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးမှ ခပျုလိုပ်သညေ့ ် ပါတီအကျ  ျုွေးစွီေးပ ာွေးအတ က် 

ရည်ရ ယရ်သာ မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေးလိုပ်င ်ွေးမျာွေးနှငေ့ ် ဆ ေ့်ကျင်စ ာပင ် CSO မျာွေး၏ မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေး 

လိုပ်င ်ွေးမျာွေးသည ် ခပည်သူမျာွေး အချက်အလက်စံိုလင်စ ာ ရရ ွေးချယ်မှုခပျုလိုပ်န ိုငရ်စရရွေးအတ က ် ရည်ရ ယ်ကာ 

န ိုင်ငံသာွေးအခ ငေ့အ်ရရွေးနငှေ့ ်အသ ပညာတ ိုွေးပ ာွေးရရွေးက ို အသာွေးရပွေးရဆာင်ရ ကက်ကသည်။ 

ယခင်မကကံျုရတ ွဲ့ဖူွေးသညေ့ ် COVID-19 အရခခအရ မျ  ျုွေး၌ပငလ် င် မွဲဆနဒရှင ် အသ ပညာရပွေးလိုပ်င ်ွေးက ို ခမြှငေ့တ်င် 

ရဆာင်ရ ကရ်  ် CSO မျာွေးက တီထ င်ဖ တ်ီွေးမှုမျာွေး ခပျုလိုပ်လာခွဲေ့ကကသည။် သာဓကအာွေးခဖငေ့ ် New Myanmar 

Foundation (NMF) ၊ Myanmar Network Organization for Free and Fair Election (MYNFREL) ၊ 

ပရေသာမ ိုွေးတ ိုေ့မှ ပထမဆံိုွေးအကက မ် မွဲရပွေးမညေ့်သူမျာွေး၊ စစ်ရ ွေးရရာှငေ်ိုကခသည်မျာွေး အစရှ သူတ ိုေ့အတ က် 

အ  ်လ ိုင်ွေးဗီေယီ ိုက  ်ဖရငေ့်မျာွေးမှတဆငေ့ ် ရတ ွဲ့ဆံိုပ ွဲမျာွေးခပျုလိုပ်ခွဲေ့ကကသည်။ ရမ်ှွေးခပည် ယရ်ခမာက်ပ ိုင်ွေးတ င ် Women 
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LEAD အဖ ွဲွဲ့သည ် အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးအတ က ် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးနှငေ့်န ိုငင်ံသာွေး အသ ပညာရပွေးရရွေးဆ ိုင်ရာ ဆရာခဖစ ်

သင်တ ်ွေးမျာွေးက ို ၎င်ွေး၏ မ တ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးမှတဆငေ့ ်ပ ိုေ့ချရပွေးခွဲေ့သည်။ ရမ်ှွေးခပည် ယ်ရတာင်ပ ိုင်ွေးတ င ်ကရမဘာဇ 

လူငယ ် စာကကညေ့တ် ိုကသ်ည ် ရပ်ရ ာခပည်သူမျာွေးထံသ ိုေ့ စာအိုပ်ငယ်မျာွေး ရဝငရှပွေးခွဲေ့သည။် ယင်ွေးစာအိုပ်ငယ်မျာွေးတ င် 

ေီမ ိုကရရစီ၏အနှစ်သာရ၊ မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉ၊် မွဲဆနဒရှင်၏တာဝ မ်ျာွေး အစရှ သည်တ ိုေ့က ို ထညေ့်သ င်ွေး 

ရဖာ်ခပထာွေးသည်။  

အခခာွေးထင်ရာှွေးရသာ မွဲဆနဒရှင်အသ ပညာရပွေး လှုပ်ရှာွေးမှုမျာွေးတ င ် MYNFREL ၏ “မွဲစာရင်ွေးကကညေ့်ကကပါစ ိုေ့” နှငေ့် 

“မွဲသ ာွေးရပွေးရရအာင”် လှုပ်ရှာွေးမှုမျာွေးလည်ွေး အပါအဝင်ခဖစသ်ည။် ဤလှုပ်ရှာွေးမှုတ င ် ၎င်ွေးတ ိုေ့က ိုယတ် ိုင် 

ရကျွေးရ ာမျာွေးသ ိုေ့ သ ာွေးရရာကက်ာ အသံချွဲွဲ့စက်မျာွေးခဖငေ့ ် အမျာွေးခပည်သူသ ရှ ရစရ  ် ရကကညာခခင်ွေး၊ အမျာွေးခပည်သူ 

သ ာွေးလာသညေ့ ် ရ ရာမျာွေးတ င် ပ ိုစတာမျာွေးကပ်ခခင်ွေးတ ိုေ့က ို ခပျုလိုပ်ကကပါသည်။ လူငယ်ရရွေးရာက စစမျာွေး အဓ က 

ရဆာင်ရ ကသ်ညေ့ ် ရေါင်ွေးတ ိုေ့မျ  ျုွေးဆက်မှလည်ွေး လူအိုပ်စိုအ ည်ွေးငယ်ခဖငေ့ ် မွဲဆနဒရှငအ်သ ပညာရပွေးလိုပ်င ်ွေးက ို 

ရဆာင်ရ ကခ်ွဲေ့ပပွီေး ဤတ င ် ရကျွေးရ ာမျာွေးအတ င်ွေးမှ လူအ ည်ွေးငယ်ခဖငေ့်ဝ ိုင်ွေးဖ ွဲွဲ့၍ ၎င်ွေးတ ိုေ့အာွေး မွဲရပွေးသညေ့် 

လိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေးက ို သင်ကကာွေးခပသရပွေးပါသည်။  

ANFREL ကလည်ွေး ၂၀၂၀ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ  ီွေးကပ်လာသညေ့်အချ   တ် င ် မွဲဆနဒရှငအ်သ ပညာရပွေး လှုပ်ရှာွေးမှု 

တစ တ်တရေသအခဖစ ် “မွဲရပွေးကကမယ ် Go Vote” အမညခ်ဖငေ့ ် ရဖေ့စ် ိုတစ်ာမျကန်ှောတစ်ခိုက ို ဖ ငေ့်လှစ်ခွဲေ့ပါသည်။ 

ခပည်သူမျာွေး၏ န ိုင်ငရံရွေးအရခခခံအသ ပညာတ ိုွေးပ ာွေးလာရစရ ် ရည်ရ ယ်ချကခ်ဖငေ့ ် ေစ်ဂျစတ်ယ ် ပညာရပွေး 

အရကကာင်ွေးအရာမျာွေးက ို  ာသာစကာွေးရပါင်ွေးစံိုခဖငေ့ ် ထိုတရ်ဝခွဲေ့ရာ စတင်ဖ ငေ့်လှစ်ချ   ်မှစ၍ follower ၂,၅၀၀ ခ ေ့် 

ရရှ ခွဲေ့ပါသည်။ 

ရ  ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရ ွေး  

ခပည်တ င်ွေးခပည်ပ အရပ် က်အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေး၊ သံတမ ်အသ ိုင်ွေးအဝ ိုင်ွေးနငှေ့ ်အခခာွေးရသာအစ ိုွေးရအဖ ွဲွဲ့မျာွေးမှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် 

အရထ ရထ  ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ိုရလေ့လာခခင်ွေး လိုပ်င ်ွေးအပါအဝင် အခခာွေးရသာအစီအစဉမ်ျာွေးမှတဆငေ့ ် ခမ မ်ာန ိုငင်ံ 

ေီမ ိုကရရစ ီအသ ငက်ူွေးရခပာင်ွေးရရွေးက ို ဆက်လက်ရစာငေ့်ကကညေ့်ရင်ွေး အကူအညရီပွေးလျက်ရှ ပါသည်။  

ခပည်ရထာင်စိုအဆငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရရွေးအတ က် ရလ ာက်ထာွေးရသာ ခပည်တ င်ွေးရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ရလေ့လာရရွေးအဖ ွဲွဲ့ ၁၃ဖ ွဲွဲ့ က ရလေ့လာသူရပါင်ွေး ၇,၂၃၂ ဦွေးက ို လည်ွေးရကာင်ွေး၊ ခပည် ယ်နှငေ့တ် ိုင်ွေးရေသကကီွေးအဆငေ့် 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာရရွေးအတ က ် ရလ ာက်ထာွေးသူ ၂၃ဖ ွဲွဲ့က ရစာငေ့်ကကညေ့ရ်လေ့လာသူ ၉၈၅ဦွေးက ိုလည်ွေးရကာင်ွေး 

ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်က အသ အမှတ်ခပျုခွဲေ့ပါသည်။  

ANFREL အခပင ်Carter Center113 ၊ the European Union114 နှငေ့ ်ဂျပ ်အစ ိုွေးရ115 တ ိုေ့က ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ိုရလေ့လာမှုခပျုရ ် တတ်န ိုင်ရသာအချ  ျုွေးအစာွေးအလ ိုက ် န ိုင်ငတံကာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေး 

ရစလွှတ်ခွဲေ့ကကပါသည။် UEC ကလည်ွေး စိုစိုရပါင်ွေး န ိုင်ငံတကာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူ ၆၁ ဦွေး၊ သံတမ ်ရလေ့လာသူ 

၁၈၂ ဦွေးနှငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအကူအညရီပွေးသူမျာွေးထံမှ ၅၈ ဦွေး (IFES နှငေ့ ် International IDEA) တ ိုေ့က ို 

ခ ငေ့်ခပျုရပွေးခွဲေ့ပါသည။်  

                                                           
113 https://www.irrawaddy.com/elections/carter-center-launches-election-monitoring-mission-myanmar.html 
114 https://www.mmtimes.com/news/eu-sends-four-monitors-myanmar-polls.html  
115 https://elevenmyanmar.com/news/japan-to-send-special-delegation-to-observe-2020-election  

https://www.irrawaddy.com/elections/carter-center-launches-election-monitoring-mission-myanmar.html
https://www.mmtimes.com/news/eu-sends-four-monitors-myanmar-polls.html
https://elevenmyanmar.com/news/japan-to-send-special-delegation-to-observe-2020-election
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ရ ွေးဖယ်ချ  ်ာွေးခခငွ်ေးခံ ရသာလူူ့အဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေးမျာွေး၏ပါဝငမ်ှု 

 

အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေး၏ပါဝင်န ိုင်မှု  

၂၀၁၃ ခိုနစှ်တ င ် ထိုတ်ခပ ်ရကကညာခွဲေ့သညေ့ ် အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးဖ ံွဲ့ပဖ ျုွေးတ ိုွေးတကရ်ရွေးဆ ိုင်ရာ အမျ  ျုွေးသာွေးအဆငေ့ ်

မဟာဗျ ဟာစီမံက  ွ်ေး (၂၀၁၃ - ၂၀၂၂) က “လူူ့အဖ ွဲွဲ့အစညွ်ေး၏အဆငေ့်အာွေးလံိုွေး၌ ဆံိုွေးခဖတ်ချက်ချမှတ်ခခင်ွေးနငှေ့ ်ရခါင်ွေး 

ရဆာင်မှုတ ိုေ့တ င ် အမျ  ျုွေးသမီွေးတ ိုေ့၏ တ ်ွေးတူညီမ ရသာပါဝင်မှုက ို ရသချာရစရ  ် စ စ်မျာွေး၊ ဖ ွဲွဲ့စည်ွေးပံိုမျာွေးနှငေ့် 

အရလေ့အကျငေ့်မျာွေး” က ိုတ ိုွေးတက်ဖ ံွဲ့ပဖ ျုွေးရစရရွေးအတ က ် တ ိုကတ်  ်ွေးထာွေးပါသည်။  ဤရည်မှ ်ွေးချက်ပ ်ွေးတ ိုင်က ို 

ရရှ ရစရ  ် “ဥပရေခပျုရရွေး၊ တရာွေးစရီငရ်ရွေးနှငေ့ ်အိုပ်ချျုပ်ရရွေးမဏ္ဍ ျုင်တ ိုေ့ရှ  ဆံိုွေးခဖတ်ချက်ချမှတ်ခခင်ွေး၌ အမျ  ျုွေးသမီွေးတ ိုေ့၏ 

ပါဝင်မှုက ိုရသချာရစရ ”် ရဝပံိုကျနှု ်ွေးထာွေးစ စ်က ို အသံိုွေးခပျုခခင်ွေးရ ပ်ါဝငပ်ါသည်။ သ ိုေ့ရာတ င ် ယင်ွေးမဟာ 

ဗျ ဟာသည ် စည်ွေးရနေှာင်မှုမရှ ရသာကတ ကဝတတ်စ်ရပ်ခဖစ်ခခင်ွေးရကကာငေ့ ် ၂၀၁၁ - ၂၀၁၅ ခိုနစှ်အထ  တာဝ  ်

ယခူွဲေ့ရသာ အစ ိုွေးရအရ ခဖငေ့ ်ကျာွေး၊ မရရွေးရာတ ်ွေးတူညီမ စ ာပါဝင်န ိုင်မှုက ို တ ိုွေးတက်လာရစရ  ်အ ည်ွေးငယ်မ ရသာ 

လက်ရတ ွဲ့ကျသညေ့ ်ရဆာင်ရ က်မှုက ိုသာခပျုလိုပ်ခွဲေ့ပါသည်116။  သ ိုေ့ရာတ င ်၂၀၁၀ ခိုနှစ်ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ်အမျ  ျုွေးသမီွေး 

ရရ ွေးရကာက်ခကံ ိုယစ်ာွေးလှယ ် (၃.၈) ရာခ ိုင်နှု ်ွေးမ သာရှ ခွဲေ့သည်နှငေ့်န ှုင်ွေးယှဉ်ပါက ၂၀၁၅ ခိုနှစ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ၌ 

ခပည် ယန်ှငေ့တ် ိုင်ွေးရေသကကီွေးလွှတ်ရတာ်မျာွေးတ င် အမျ  ျုွေးသမီွေးရရ ွေးရကာက်ခအံမတ ် (၁၂.၇) ရာခ ိုင်နှု ်ွေးအထ  

ရှ လာသညေ့်အတ ကရ်ကကာငေ့ ် အမျ  ျုွေးသမီွေးတ ိုေ့၏က ိုယစ်ာွေးခပျုမှုက ို ခမငေ့်တက်လာရစသညေ့် ပ ိုမ ိုရကာင်ွေးမ  ်ရသာ 

အလှညေ့်အရခပာင်ွေးတစရ်ပ်က ို ခဖစရ်ပေါ်လာရစခွဲေ့ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအတ ကမူ် International IDEA117 ၏အဆ ိုအရ က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာငွ်ေးစိုစိုရပါင်ွေး အရရအတ က် 

(၅၆၄၁) ဦွေး၏ ၁၆ ရာခ ိုင်နှု ွ်ေးက ိုက ိုယ်စာွေးခပျုသညေ့ ် အမျ  ျုွေးသမီွေးက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးရပါင်ွေး (၉၀၂) ဦွေးရှ ခွဲေ့ပါသည်။  

ထ ိုေ့ရကကာငေ့ ် အမျ  ျုွေးသမီွေးက ိုယစ်ာွေးလှယရ်လာင်ွေး (၈၀၀) ရအာက ် ပ ိုမ ို ည်ွေးရသာ ၂၀၁၅ ရရ ွေးရကာက ် ပ ွဲထက် 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးဦွေးရရ ပ ိုမ ိုခမငေ့်မာွေးလာပါသည်။ ခ ေ့်မှ ်ွေးရခခအာွေးခဖငေ့ ် မွဲဆနဒရှင ် (၃၈) သ ်ွေးထွဲမှ ၁၉ သ ်ွေးမှာ 

အမျ  ျုွေးသမီွေးမွဲဆနဒရှင်မျာွေးခဖစပ်ါသည်118။  

ခမ မ်ာန ိုငင်ံတ င ် န ိုင်ငရံရွေးကဏ္ဍတ င ် အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးပါဝင်ရရွေးအတ က ် ဥပရေပ ိုင်ွေးဆ ိုင်ရာအဟ ေ့်အတာွေးမျာွေး 

မရှ ရသာ်လည်ွေး အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးအာွေး ထံိုွေးတမ်ွေးစဉလ်ာမျာွေးက ိုလ ိုက ်ောရ  ် တ  ်ွေးအာွေးရပွေးရ သညေ့ ် လူမှုရရွေးဆ ိုင်ရာ 

နှု ်ွေးစမံျာွေးရှ ရ ဆွဲပင်ခဖစ်သည။် ANFREL ၏ န ိုင်ငတံကာရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးက အငတ်ာဗျ ွေး 

ရမွေးခမ ွ်ေးထာွေးသညေ့ ် အဓ က သတင်ွေးအချက်အလကရ်ပွေးသူမျာွေးက န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးတ င ် အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေး၏ 

အခ ်ွေးကဏ္ဍက ိုခမြှငေ့တ်င်ရ  ် မဟာဗျ ဟာမျာွေးမရှ ရကကာင်ွေး ၎င်ွေး၏အခမင်က ိုဖ ငေ့ဟ်ခွဲေ့သည။် ထ ိုေ့အခပင် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ဆ ိုင်ရာ ဆ ်ွေးစစ်သံိုွေးသပ်သူမျာွေးက အင်တာဗျ ွေးရမွေးခမ ွ်ေးထာွေးသညေ့် အမျ  ျုွေးသမီွေးက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအချ  ျုွဲ့က 

အမျ  ျုွေးသမီွေးက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအရပေါ် ခ ွဲခခာွေးဆက်ဆံမှုမျာွေးရှ ရ ဆွဲပင်ခဖစ်ပပီွေး ယင်ွေးအချက်က အမျ  ျုွေးသာွေး 

                                                           
116 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/05/Gender_in_Equality_in-the-Governance-of-
Myanmar_ENG.pdf 
117 http://stepdemocracy.eu/uploads/publications/election-sataglance-
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န ိုင်ငရံရွေးသမာွေးမျာွေးအရပေါ် မွဲဆနဒရှင်တ ိုေ့က ပ ိုမ ိုအရလွေးရပွေးကကရကကာင်ွေး သက်ရသသာဓကတစ်ခိုခဖစသ်ည။် 

အမျ  ျုွေးသမီွေးန ိုင်ငရံရွေးသမာွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် အရရွေးရပေါ်အရခခအရ မျာွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် လူထိုရရွေးရာက စစရပ်မျာွေးက ို 

တံိုေ့ခပ ရ်ဆာင်ရ ကရ်ပွေးန ိုင်ရ  ်ညအချ   တ် င ်အခပင်မထ က်န ိုင်ကကသညေ့အ်ခပင ်ဇ ီွေးမယာွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် အရမဟူသညေ့် 

တာဝ ဝ်တတရာွေးမျာွေးထက်စာလ င် န ိုင်ငံေ့ရရွေးရာလိုပ်င ်ွေးတာဝ မ်ျာွေးက ို ရဆာင်ရ ကက်ကသညေ့်အတ က ်အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေး 

အရ ခဖငေ့ ်ရဝဖ ်မှုမျာွေးက ိုခံကကရပါသည်။  

အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေး၏စ မ်ွေးရဆာငရ်ည်ပ ိုမ ိုတ ိုွေးတက်ခမငေ့်မာွေးလာရစရရွေးအတ က ် အရရွေးဆ ိုတင်ခပရ သညေ့ ် ပွဲခွူေးပမ ျုွဲ့ရှ  

အရပ်ဖကလူ်မှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးက အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးက ို စ မ်ွေးရဆာင်ရည်ခမြှငေ့တ်င်ရ ်နှငေ့ ် ကျာွေး၊ မရရွေးရာတ ်ွေးတူ 

ညီမ မှုရရှ ရ  ် က ဦွေးရဆာင်ရ က်ချက်မျာွေးအတ က ် အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးဆ ိုင်ရာပံေ့ပ ိုွေးမှု ကင်ွေးမွဲေ့လျက်ရှ ရကကာင်ွေးက ို မှတ်ချက ်

ခပျုထာွေးပါသည်။ ထ ိုေ့အခပင ် ရခ ိုင်ခပည် ယ်မှရခဖကကာွေးသူမျာွေးက သတင်ွေးအချကအ်လက်အမျာွေးဆံိုွေးရရှ သညေ့ ်

မွဲဆနဒရှင်မျာွေးက ပ ိုမ ို ည်ွေးပါွေးသညေ့်သတင်ွေးအချကအ်လကမ်ျာွေးက ိုသာရရှ သညေ့်လူူ့အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးထက်န ှုင်ွေးစာလ င် 

အမျ  ျုွေးသမီွေးက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအာွေး လက်ကမ်ွေးကက ျုဆ ိုကကရကကာင်ွေး ရဖာ်ခပခွဲေ့ပါသည်။ ထ ိုေ့အခပင် 

လံိုခချံုရရွေးသည်လည်ွေး အမျ  ျုွေးသမီွေးက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအတ က် အဓ ကကျသညေ့ ် အခခာွေးစ  ရ်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပင် 

ခဖစသ်ည်။ ထ ိုေ့ရကကာငေ့ ်ရဖေ့စ် ိုတ်ကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ လူမှုမီေီယာပလက်ရဖာင်ွေးမျာွေးရပေါ်က သတင်ွေးတိုမျာွေး၏ လံှုွဲ့ရဆာ်မှုခဖငေ့် 

ရိုပ်ပ ိုင်ွေးနှငေ့်နှုတ်ပ ိုင်ွေးဆ ိုင်ရာ တ ိုက်ခ ိုက်မှုတ ိုေ့က အမ ှ်တကယပ်င်ခဖစ်ပျက်လျက်ရှ ပါသည။်   

တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးခဖစမ်ှုကလည်ွေး ၎င်ွေးတ ိုေ့၏န ိုင်ငရံရွေးလှုပ်ရာှွေးရဆာင်ရ ကမ်ှုမျာွေးက ို ရ ွေးဖယ်ချ ထ်ာွေးရစရ ် 

သက်ရရာက်မှုရှ ပပီွေး အထူွေးသခဖငေ့ ် ပ ိုမ ိုဖယ်ချ ထ်ာွေးခခင်ွေးခရံသညေ့်တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလူူ့အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအတ က ် သက ်

ရရာက်မှုရှ ပါသည။် ANFREL ကရမွေးခမ ွ်ေးခွဲေ့သညေ့ ် န ိုင်ငရံရွေးပါတတီစ်ခို၏ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးရရွေးမ ရ် ဂျာခဖစသူ် 

အစစလာမ် ာသာဝင ်အမျ  ျုွေးသမီွေးတစ်ဦွေးက မ ရဝသည်မှာ အစစလာမ် ာသာက အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးအာွေး ခပည်သူူ့ရရွေးရာ 

ကချငပ်ြညန်ယရ် ှိ အမျှိ ျိုးသမ ျိုးမဆဲန္ဒရ ငမ်ျ ျိုးက ကကှိ တငမ်ပဲြျိုးပခငျ်ိုးပြစစ်ဉ်တငွ ်မစဲ ရငျ်ိုးစစပ်ဆျိုးပနြ ုံ 
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က စစရပ်မျာွေးတ င ် ပါဝင်ရဆာင်ရ ကခ်ခင်ွေးက ို က ေ့်သတထ်ာွေးခခင်ွေးမရှ သညေ့်အချက်က ို သက်ရသခပန ိုင်ရ ်အတ က် 

အစစလာမ် ာသာဝငအ်မျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့ ်  န ိုင်ငရံရွေးတ င ် တကက်က စ ာပါဝင်ရဆာင်ရ ကရ်  ် အရရွေးကကီွေး 

လှရကကာင်ွေး ရခပာဆ ိုထာွေးပါသည်။  

သ ိုေ့ရသာ ် အမျ  ျုွေးသမီွေးက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးအရပေါ် ခ ွဲခခာွေးဆက်ဆံခခင်ွေးက အမျ  ျုွေးသာွေးမျာွေးထံကသာ 

လာခခင်ွေးမဟိုတရ်ပ။ ANFREL ကရမွေးခမ ွ်ေးခွဲေ့သညေ့ ် အမျ  ျုွေးသမီွေးမွဲဆနဒရှင်တစဦ်ွေးက အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးသည် စ တ်နှလံိုွေး 

ရပျာေ့ရခပာင်ွေးရသာရကကာငေ့ ် န ိုင်ငရံရွေးသမာွေးရကာင်ွေးမျာွေးခဖစ်လာလ မေ့မ်ည်မဟိုတရ်ကကာင်ွေး မ ရဝထာွေးပါသည။် 

ထ ိုေ့အတူပင ်မနတရလွေးတ ိုင်ွေးမှ အစစလာမ် ာသာဝငအ်မျ  ျုွေးသမီွေးက ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးတစဦ်ွေးက သူမအရ ခဖငေ့ ်၎င်ွေးတ ိုေ့ 

ပါတီက ိုဝ ်ွေးရသူံမျာွေးထံကပင ်ခ ွဲခခာွေးဆက်ဆံမှုက ို ကကံျုရတ ွဲ့ရ ရရကကာင်ွေး မ ရဝခွဲေ့သည်။  

တ ိုင်ွေး င်ွေးသာွေးလူ ည်ွေးစိုမျာွေး၏ ပါဝင်န ိုင်မှု  

အဓ ကသတင်ွေးအချကအ်လက်ရပွေးသူမျာွေး၏မ ရဝရခပာကကာွေးချက်အရ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ  ရရ ွေးရကာက ်

ပ ွဲတ ငတ် ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလူ ည်ွေးစိုမျာွေး၏ပါဝင်မှုက ို တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလူူ့အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးက ပါဝင်လာရအာင ် ရဆာင်ရ ကခ်ခင်ွေး 

နှငေ့်န ှုင်ွေးယှဉ်ပါက ခက်ခွဲလှရကကာင်ွေးသ ရပါသည။် ပွဲခွူေးတ ိုင်ွေးတ င ် ယာယနီ ိုင်ငံသာွေး စ စစ်ရရွေးကေ်ရရှ ထာွေးသညေ့် 

အစစလာမ် ာသာဝင်နငှေ့ ်ဟ နဒ  ာသာဝင်မွဲဆနဒရှင်အချ  ျုွဲ့သည် မှတ်ပံိုတင်ရရှ ရရွေးလိုပ်င ွ်ေးစဉတ် င ်စ  ်ရခေါ်မှုမျာွေးက ို 

ကကံျုရတ ွဲ့ခွဲေ့ကကရသည။်  

ANFREL ၏ရလေ့လာသူတစ်ဦွေးက ရမွေးခမ ွ်ေးထာွေးသညေ့ ် ရခ ိုင်ခပည ်ယရ်တာင်ပ ိုင်ွေးမှ အစစလာမ် ာသာဝင ်

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးတစဦ်ွေး၏အဆ ိုအရ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်တ င ် သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုွေးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးထံသ ိုေ့ ၎င်ွေး၏ 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးရလ ာက်လွှာက ို တင်သ င်ွေးသညေ့်အခါတ င ်န ိုင်ငံသာွေးခဖစ်မှုအရခခအရ က ို စ စစ်အတည်ခပျုရ  ်

အတ က ် ၎င်ွေးနှငေ့်၎င်ွေးမ  မျာွေး၏န ိုင်ငံသာွေးစ စစ်ရရွေးကေ်က ို မှ ်က ်ရကကာင်ွေးစစရ်ဆွေးမှုလိုပ်င ်ွေးစဉမှ်ာ လူ ည်ွေးစို 

မဟိုတ်သညေ့က် ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးက ို စစ်ရဆွေးသညထ်က် ပ ို၍ကကာခွဲေ့ရကကာင်ွေးက ို မှတ်ချကခ်ပျုထာွေးပါသည်။  

မ  ်ခပည် ယတ် င ် ANFREL ၏ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရလေ့လာသူမျာွေးက အစစလာမ် ာသာဝင ် မွဲဆနဒရှင်မျာွေးက ို 

ရမွေးခမ ွ်ေးရာတ င ် က ိုယစ်ာွေးခပျုမှုသ ပ်မရှ သညေ့်လူ ည်ွေးစိုမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် အ  ်လ ိုင်ွေးကတ ိုကခ် ိုက်ခံရမှုမျာွေးနငှေ့် 

န ိုငေ့်ထက်စီွေး င်ွေးခပျုမှုတ ိုေ့က ို ခံစာွေးကကရသညေ့အ်ခပင ် “ ာသာရရွေးနငှေ့တ် ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးခဖစမ်ှုတ ိုေ့က တရာွေးဝင် 

က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးခဖစရ်ရွေးဟူသညေ့်လမ်ွေးရကကာင်ွေးတ င် တည်ရှ လျက်ရှ သည”် ဟူ၍ မှတ်ချကခ်ပျုခွဲေ့ပါသည်။  

ရခ ိုင်ခပည ်ယတ် င ် န ိုငင်ံရရွေးပါတီဝငတ်စ်ဦွေး၏အဆ ိုအရ ရ ိုဟငဂ်ျာက ိုယစ်ာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးက ို ခ ွဲခခာွေးဆက်ဆံ 

မှုမျာွေးရှ ရ ပပွီေး ၎င်ွေးတ ိုေ့မ  မျာွေး၏ရ ောကရ်ကကာင်ွေးက ို ခပ လ်ည်စံိုစမ်ွေးကာ န ိုငင်ံသာွေးခဖစ်မှုအရခခအရ  မရှ ဟူရသာ 

စ ပ်စ ွဲချကခ်ဖငေ့ ်  ၎င်ွေးွေး၏လူမျ  ျုွေးဆ ိုင်ရာခဖစတ်ည်မှုရကကာငေ့ ် က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေးအမညစ်ာရင်ွေးက ဖျက်သ မ်ွေးခခင်ွေး 

ခံရရကကာင်ွေး သ ရှ ရသည်။ ရခ ိုင်ခပည ်ယ်ရှ  ပမ ျုွဲ့ ယ ် (၉) ခိုတ င ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဖျက်သ မ်ွေးခခင်ွေးသညေ့ ် တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေး 

လူူ့အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအရပေါ် ခ ွဲခခာွေးဆက်ဆံမှုပံိုစတံစ်မျ  ျုွေးပင်ခဖစ်ရကကာင်ွေး ၎င်ွေး၏ထင်ခမငခ်ျက်က ို ဖ ငေ့်ဟ ခွဲေ့သည်။  

ဧရာဝတတီ ိုင်ွေးတ င ် ANFREL ကရမွေးခမ ွ်ေးခွဲေ့သညေ့်က ိုယစ်ာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးက ကရငတ် ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးမျာွေးသည် 

အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစအီဖ ွဲွဲ့ချျုပ်ပါတီက ၎င်ွေးတ ိုေ့၏အခ ငေ့အ်ရရွေးမျာွေးက ို ခမြှငေ့်တင်ရပွေးလ မေ့်မည်ဟို ရမ ာ်မှ ်ွေးခွဲေ့ကက 

ရသာ်လည်ွေး ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့ ်ဖယ်ချ ထ်ာွေးခခင်ွေးခရံ ရဆွဲပငခ်ဖစသ်ည်ဟို ရဖာခ်ပခွဲေ့သည်။ သ ိုေ့ရာတ င ်၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့် 

တ ိုွေးတက်မှုတစစ်ံိုတစရ်ာက ိုမရတ ွဲ့ခွဲေ့ရသညေ့အ်ခပင ် ခမ မ်ာန ိုင်ငတံ င ် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏အသံမျာွေးက ို ထိုတ်ရဖာရ်ခပာကကာွေးခ ငေ့် 

မရှ သူမျာွေးအခဖစ ် ခံစာွေးလာကကရသည်။ ပံိုစ ံ (၁၅-က) က ိုခဖညေ့်ထာွေးပပွီေးခဖစသ်ညေ့ ် ကရင်လူမျ  ျုွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့ ်
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မွဲဆနဒရှင်စာရင်ွေးတ င ် ပါဝင်မှုမရသညေ့်ခဖစ်ရပ်မျာွေးက ို ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့ ် မှတ်တမ်ွေးတငထ်ာွေးကကသည။် ကရင်ခပည်သူူ့ 

ပါတီ (KPP) အရ ခဖငေ့ ် ၎င်ွေးတ ိုေ့၏ခပည် ယ်ထွဲတ င ် အကကမွ်ေးဖက်မှု (သ ိုေ့မဟိုတ)် လံိုခချံုရရွေးဆ ိုင်ရာက စစရပ် 

မျာွေးမရှ ရသာ်လည်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမကျင်ွေးပသညေ့က် စစရပ်အရပေါ် ရကျ ပ်မှုအာွေးရမှုမရှ ရကကာင်ွေး သ ရသည်။  

 

လ င်စ တ/်လ င်ဝ ရသသလကခဏာခံယူရဖာ်ခပမှုက ွဲခပာွေးသူမျာွေး(LGBTQs) ၏ပါဝင်န ိုင်မှု 

ခမ မ်ာန ိုငင်ံ၏ပထမဆံိုွေးလ ငတ်ူချစသူ်က ိုယ်စာွေးလှယရ်လာင်ွေး မျ  ျုွေးမင်ွေးထ  ်ွေးက မနတရလွေးတ ိုင်ွေးရှ  ရအာင်ရခမ 

သာဇံပမ ျုွဲ့ ယတ် င ် တ ိုင်ွေးရေသကကီွေးလွှတရ်တာ်အမတ်ရ ရာအတ က ် ဝင်ရရာကယ်ှဉ်ပပ ျုင်ခွဲေ့ပပီွေး ယင်ွေးပမ ျုွဲ့ ယ်သည် 

ဆ ်ကျင် က်လ င်ကွဲေ့သ ိုေ့ ရခပာင်ွေးလွဲဝတ်ဆငရ် ထ ိုင်သူ အမျ  ျုွေးသမီွေးမျာွေးနှငေ့် အခခာွေးရသာ LGBT မျာွေးက ို ရွဲမျာွေး၏ 

မှာွေးယ င်ွေးစ ာဖမ်ွေးဆီွေးမှု၊ ရ ိုကန်ကှ်မှုနှငေ့ ် အလ ွဲသံိုွေးစာွေးခပျုမှုတ ိုေ့နှငေ့်စပ်လျဉ်ွေး၍ မရကျ ပ်မှုမျာွေးကကာရညှ်စ ာရှ ရ သည။်  

၎င်ွေးကဆ ိုသည်မှာ “LGBT မျာွေး၏ အခ ငေ့်အရရွေးမျာွေးကင်ွေးမွဲေ့လျက်ရှ ခခင်ွေး၊ ရွဲအရာရှ တ ိုေ့နငှေ့်၎င်ွေးတ ိုေ့ကကာွေးက 

ခပဿ ောရပမ်ျာွေးနှငေ့ ် ရွဲအရာရှ တ ိုေ့၏ တရာွေးဥပရေမွဲေ့စ ာ LGBT မျာွေးက ို ဖမ်ွေးဆီွေးခခင်ွေးမျာွေးက ို LGBT မျာွေးကသာ 

သရ ာရပါက် ောွေးလည်ကကသည်။ ၎င်ွေးမှာလည်ွေး ထ ိုထွဲမှတစ်ဦွေးခဖစ်၍ LGBTမျာွေးက ို  ောွေးလည်လက်ခသံည်119” 

ဟူ၍ခဖစသ်ည်။  မျ  ျုွေးမင်ွေးထ  ်ွေးသည် လူငယ်မျာွေးအရပေါ်ဦွေးစာွေးရပွေးပပွီေး၊ ကျာွေး၊ မရရွေးရာခ ွဲခခာွေး ဆက်ဆံမှုက ို 

အရလွေးထာွေးက ိုင်တ ယ်မညေ့ ်ခပည်သူူ့ရရွှဲ့ရဆာင်ပါတ(ီPPP) က ယှဉ်ပပ ျုင်ခွဲေ့ခခင်ွေး ခဖစသ်ည်။  

 

ရ  ွေးရကာက်ပ ွဲခဖစ်စဉ်တ င ်မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေး ပါဝင်န ိုင်မှု 

၂၀၁၅ ခိုနှစ်တ င ်လွှတ်ရတာအ်ရ ခဖငေ့ ်ခပည်သူူ့ရရွေးရာ က စစရပ်မျာွေးတ င ်မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ခဖစစ်ဉတ် င် 

ပါဝင်န ိုင်သညေ့ ်အခ ငေ့်အရရွေးမျာွေးက ိုခမြှငေ့တ်င်ရ န်ှငေ့ ်ကာက ယ်ရ ်အတ က ်မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေး၏ အခ ငေ့်အရရွေးဥပရေက ို 

ခပဌာ ်ွေးကျငေ့်သံိုွေးခွဲေ့သည။် ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ ကသဂိုတ်လတ င ် ခမ မ်ာေ့အသံ ရရေယီ ိုအစအီစဉ်က ထိုတ်လွှငေ့်ခွဲေ့သညေ့် 

ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်၏ရကကညာချကအ်ရ မသ ်စ မ်ွေးသူမွဲဆနဒရှင်ရပါင်ွေး (၈၀၀၀၀) 

ခ ေ့်ရှ ပါသည်120။   

ခမ မ်ာန ိုငင်ံမသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေးရရွှဲ့ရဆာင်အဖ ွဲွဲ့ (MILI) က မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေးနှငေ့ ် ဖယ်ချ ထ်ာွေးခခင်ွေးခံရသညေ့အ်ိုပ်စိုမျာွေး 

အတ က ် န ိုင်ငံသာွေးအသ ပညာရပွေးခခင်ွေးက ို အစပျ  ျုွေး ရဆာင်ရ က်ခွဲေ့ကကသည်။ ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့ ် မွဲရံိုမျာွေးက ို လူတ ိုင်ွေး 

အလ ယတ်က ူ လက်လှမ်ွေးမီသ ာွေးလာန ိုင်သညေ့ရ် ရာမျာွေးအခဖစ ် အရကာငအ်ထညရ်ဖာ်ရ  ်  ည်ွေးပညာဆ ိုင်ရာနငှေ့် 

 ဏ္ဍာရရွေးဆ ိုင်ရာပံေ့ပ ိုွေးမှုတ ိုေ့က ို ရဖာရ်ဆာင်ခွဲေ့သည။် မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေး အာွေးလံိုွေးလက်လှမ်ွေးမီရယူသံိုွေးစ ွဲန ိုငရ်ရွေး 

အစီအမံမျာွေးတ င ် ဝှီွေးချွဲအသံိုွေးခပျုသူမျာွေးအတ က ် ဆင်ရခခရလ ာလမ်ွေးမျာွေးခပင်ဆင်ခခင်ွေး၊  မျက်မခမင်လက်စမ်ွေးစာခဖငေ့ ်

မွဲရပွေးန ိုင်ရ စ်ီစဉ်ခခင်ွေးနငှေ့ ် လက်သရကဂတ  ာသာခပ ဆ် ိုမှုတ ိုေ့က ို ထာွေးရှ ရပွေးထာွေးခခင်ွေးတ ိုေ့ပါဝင်သည။် သ ိုေ့ရသာ် 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအတ က ် ကက ျုတင်ခပင်ဆင်ရာတ င ် ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှ်အရ ခဖငေ့ ် မွဲရံိုမျာွေး၏ 

အာွေးလံိုွေးလက်လှမ်ွေးမီ ရယူသံိုွေးစ ွဲန ိုင်မှုအာွေး စစ်ရဆွေးမှုခခင်ွေး ရှ ၊မရှ က ိုမူ မရငှ်ွေးလင်ွေးရပ။  

                                                           
119 https://myanmar-now.org/en/news/myanmars-first-openly-gay-mp-candidate-vows-to-stand-up-to-police-
abuse-of-lgbt-people 
120 https://soundcloud.com/myanmar_radio/taawpisis25n 

https://myanmar-now.org/en/news/myanmars-first-openly-gay-mp-candidate-vows-to-stand-up-to-police-abuse-of-lgbt-people
https://myanmar-now.org/en/news/myanmars-first-openly-gay-mp-candidate-vows-to-stand-up-to-police-abuse-of-lgbt-people
https://soundcloud.com/myanmar_radio/taawpisis25n
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အာွေးလံိုွေးလက်လှမ်ွေးမီသ ာွေးလာန ိုင်သညေ့ ် မွဲရံိုမျာွေးအရကာင်အထညရ်ဖာ်ရ  ် မွဲရံိုမျာွေးတ င ် အရပ် က်လူမှု 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေး၏ အကူအညီမျာွေးထာွေးရှ ရသာ်လည်ွေး ခပည်ရထာင်စိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရှင်၏ အရကာင်အထည် 

ရဖာ်မှုကမူ မညီညာရပ။ ANFREL အရ ခဖငေ့ ် သက်ကကီွေးရ ယ်အ ိုမျာွေးနငှေ့ ် မသ ်စ မ်ွေးသူမျာွေး၏ ကက ျုတင်မွဲရပွေးမှုက ို 

ရလေ့လာရာတ င ် မွဲရံိုအမျာွေးစို၌ ဝှီွေးချွဲလ်အသံိုွေးခပျုသူမျာွေးအတ က ် အသံိုွေးခပျုရမလ ယ်ကရူကကာင်ွေး ရတ ွဲ့ရှ  

မှတ်သာွေးခွဲေ့ရသည။် မွဲရံိုမျာွေးတ င ် မသ ်စ မ်ွေးသူမွဲဆနဒရှင်မျာွေးအတ က ် အကူအညီမျာွေးမှာ လ ိုအပ်မှသာ ရဆာင်ရ က ်

ရပွေးခခင်ွေးခဖစ်ပပီွေး ခဖစရ်ပ်တစ်ခိုချင်ွေးစီအရပေါ်အရခခခံ၍ အရကာငအ်ထညရ်ဖာ်ခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစသ်ည်။  

 

ပဋ ပကခနှငေ့ ် က ိုဗစ-်၁၉ ရ ာဂါတ ို ရ ကာငေ့ ် အဟ  အ်တာွေးခဖစခ်ွဲေ့ သညေ့ ် ခပညတ် င်ွေးရ  ပ်စ   ်ခ ာသမူျာွေး၏ 

ရ  ွေးရကာက်ပ ွဲတ င်ပါဝင်န ိုင်မှု 

ခပည်တ င်ွေးရ ရပ်စ  ေ့်ခ ာသူမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် က ိုဗစ-်၁၉ ရရာဂါရကကာငေ့ ် ခပဌာ ်ွေးလ ိုကသ်ညေ့ ် ပ တ်ဆ ိုေ့မှုမျာွေးနှငေ့စ်ပ်လျဉ်ွေး၍ 

အထ ခ ိုကခ်ံရမှု အမျာွေးဆံိုွေးခဖစပံ်ိုရသည်။ ခပည်ရထာငစ်ိုရရ ွေးရကာက်ပ ွဲရကာ်မရငှအ်ရ ခဖငေ့ ်  ယ်စပ်မျာွေးတ င် 

ရသာင်တင်ရ ရသာ ခပည်တ င်ွေးရ ရပ်စ  ေ့်ခ ာသူမျာွေးက ို မွဲရပွေးရ ခ် ငေ့်ခပျုထာွေးသညေ့တ် ိုင ်အမျာွေးစိုမှာ ပထမအကက မ်နှငေ့် 

ေိုတ ယအကက မ်မွဲဆနဒရှင်စာရင်ွေးတ ိုေ့က ို မစစရ်ဆွေးန ိုင်ကကရပ။  

ကချင်ခပည ်ယတ် င ် ကချင်ခပည်လ တ်လပ်ရရွေးအဖ ွဲွဲ့ (KIO)နှငေ့် တပ်မရတာတ် ိုေ့ကကာွေးရှ  ပဋ ပကခရကကာငေ့် 

ေိုကခသည်စခ ်ွေးရပါင်ွေး (၁၃၆)121  ခိုခ ေ့်ရှ သည်။ ယင်ွေးစခ ်ွေးမျာွေးထွဲရှ  ခပည်တ င်ွေးရ ရပ်စ  ေ့်ခ ာသူ ၂၀,၀၀၀ ခ ေ့်သည် 

မွဲရပွေးခ ငေ့်ရှ သူမျာွေးခဖစသ်ည်။ ANFREL ကရမွေးခမ ်ွေးခွဲေ့သညေ့် အဓ ကသတင်ွေးရပွေးသူတစဦ်ွေး၏အဆ ိုအရ 

ခပည်တ င်ွေးရ ရပ်စ  ေ့်ခ ာသူမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် မွဲရပွေးခခင်ွေးခဖစ်စဉ်နှငေ့်စပ်လျဉ်ွေး၍ သတင်ွေးအချက်အလက်မစ ိုေ့မပ ိုေ့ရလာက် 

က ိုသာ ရရှ ခွဲေ့ကကသည။် ခပည်တ င်ွေးရ ရပ်စ  ေ့်ခ ာသူမျာွေးသည် လူဦွေးရရထူထပ်သညေ့ရ် ရာမျာွေးတ င် ရ ထ ိုင်ကကပပွီေး ရရ၊ 

ဆပ်ခပာ၊ လက်သ ေ့်ရဆွေးရညန်ှငေ့ ်မျက်နှောနှငေ့်နေှာရခါင်ွေးစည်ွေး(Mask) ကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ လ ိုအပ်သညေ့်ပစစည်ွေးမျာွေးက ို ရရှ န ိုင်မှု 

ပ ိုမ ို ည်ွေးပါွေးကကသည်။ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမတ ိုင်ခငတ် င ် ခပည်တ င်ွေးရ ရပ်စ  ေ့်ခ ာသူမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် က ိုဗစ-်၁၉ 

ရရာဂါရကကာငေ့ ် ရရ ွေးရကာကပ် ွဲရ ေ့တ င ် လူဦွေးရရထူထပ်မည်က ို စ ိုွေးရ မ်ခွဲေ့ကကသည်။ ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့ ် စခ ်ွေးမျာွေးတ င် 

ရရာဂါလ ယ်ကူစ ာခပ ေ့်ပ ာွေးသ ာွေးမည်က ို ရကကာက်ရ ံွဲ့ခွဲေ့ကကသည်။ ယင်ွေးအချကက် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနှငေ့ ် အရပ် က် 

လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့် ခပည်တ င်ွေးရ ရပ်စ  ေ့်ခ ာသူမျာွေးဆီသ ိုေ့ ဝငရ်ရာက်ရ  ် မခဖစန် ိုင်သညေ့ ် အဓ က 

အရကကာင်ွေးရင်ွေးမျာွေးထွဲမှ တစ်ခိုလည်ွေးခဖစသ်ည်။ အရပ် က်လူမှုအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးအာွေးလံိုွေး ွီေးပါွေးက မွဲဆနဒရှင ်အသ ပညာ 

ရပွေးရရွေးလိုပ်င ်ွေးမျာွေးက ိုရဆာင်ရ ကရ်  ် အခ ငေ့်အရရွေးမရှ ခွဲေ့ကကရပ။ အရကကာင်ွေးရင်ွေးမှာ ၎င်ွေးတ ိုေ့က ိုခ ငေ့်မခပျုခွဲေ့ကကရသာ 

ရကကာငေ့်ခဖစ်သည်။ သ ိုေ့ရသာ်ခငာွေးလည်ွေး ပရေသာမ ိုွေးကွဲေ့သ ိုေ့အဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် မွဲဆနဒရှင်ဆ ိုင်ရာ 

အသ ပညာရပွေးလိုပ်င ်ွေးမျာွေးက ို အ  ်လ ိုင်ွေးမှရပွေးခခင်ွေးခဖငေ့ ် ခပညတ် င်ွေးရ ရပ်စ  ေ့်ခ ာသူမျာွေးထံသ ိုေ့ သတင်ွေးအချက ်

အလက်မျာွေး ရရာက်ရှ ရအာင်ကက ျုွေးစာွေးခွဲေ့ကကသည်။  

 

ရ  ွေးရကာက်ပ ွဲ  ိုင် ာလှုပ် ှာွေးရ ာင်  က်မှုမျာွေးတ င ်လူငယမ်ျာွေးပါဝင်ခခင်ွေး  

လူငယ်မွဲဆနဒရှင်မျာွေး၏ အရရွေးပါသညေ့်အခ ွ်ေးကဏ္ဍက ို အရလွေးထာွေးရ ် IFES က 2020 Youth Innovation Summit 

က ိုကျင်ွေးပခွဲေ့ပပွီေး ယင်ွေးညီလာခ၌ံ လူငယရ်ခါင်ွေးရဆာင်မျာွေးပါဝင်သညေ့ ် အဖ ွဲွဲ့ (၇) ဖ ွဲွဲ့က ပထမဆံိုွေးအကက မ် မွဲရပွေးမညေ့ ်
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မွဲဆနဒရှင်မျာွေးက ို ရရ ွေးရကာကပ် ွဲမတ ိုင်ခင်တ င ်ချ  တ်ဆက်ရဆာင်ရ ကရ် ၊် စ တ်ဓါတ်ခ  ခ်မြှငေ့်တင်ရ န်ှငေ့ ်ပညာရပွေးရ ် 

 ည်ွေးလမ်ွေးအသစ်မျာွေးက ို ပူွေးရပါင်ွေးရဆာင်ရ ကခ်ွဲေ့ကကသည်122။  

န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င ် အာွေးလံိုွေးအကျံျုွေးဝင်ပါဝင်မှုက ိုခမြှငေ့တ်င်ရာတ င် လူငယ်မျာွေး၏ 

အရရွေးကကီွေးသညေ့အ်ခ ်ွေးကဏ္ဍက ို အသ အမှတ်ခပျုထာွေးပပွီေးခဖစသ်ည်။ ဥပမာအာွေးခဖငေ့ ် ရမ်ှွေးတ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးမျာွေး 

ေီမ ိုကရရစီအဖ ွဲွဲ့ချျုပ ် (SNLD) က လာွေးရ ှုွေးပမ ျုွဲ့ ယတ် င ်တစအ် မ်တက်ဆင်ွေးမွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုနှငေ့ ်စတစ်ကာမျာွေးအသံိုွေး 

ခပျု၍ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုတ ိုေ့ရဆာင်ရ ကရ်  ် ၎င်ွေး၏ပါတီဝင်လငူယ်မျာွေးက ို အသံိုွေးခပျုခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစသ်ည်။ အလာွေးတူပင် 

လူ ည်ွေးစိုတ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးမျာွေးနငှေ့်လူငယ်မျာွေးက ို က ိုယ်စာွေးခပျုသညေ့ ် န ိုင်ငရံရွေးပါတီတစ်ခိုမှ အဓ ကသတင်ွေးအချက် 

အလကရ်ပွေးသူကရတ ွေးဆသည်မှာ လူငယ်မျာွေးက န ိုင်ငရံရွေးတ င ် အရရွေးကကီွေးသညေ့အ်ခ ်ွေးကဏ္ဍတ င ် ရှ သည်ဟူ၍ 

ခဖစပ်ပွီေး ၎င်ွေးအရ ခဖငေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအပပွီေး ပင မ်ွေးချမ်ွေးရရွေးလိုပ်င ်ွေးစဉ်မျာွေးတ င ် လူငယမ်ျာွေး ပ ိုမ ိုပါဝင်လာကကရစရ ် 

ရမ ာ်လငေ့်လျက်ရှ သည်။  

ပဋ ပကခရေသမျာွေးတ င ် လူငယ်ပါဝင်မှုက အက ေ့်အသတ်ရှ သည။် ရခ ိုင်ခပည်သူတစ်ဦွေး၏ ရခပာကကာွေးချက်အရ 

“လူငယ်မျာွေးက ရကကာက်ရ ွံဲ့ရ ပပွီေး ၎င်ွေးတ ိုေ့ရထာက်ခံသညေ့်ပါတီအတ က ်ဆနဒမထိုတ်ရဖာ်ဝံေ့ကကရပ။ ၎င်ွေးတ ိုေ့၏မ  မျာွေး 

က ိုယတ် ိုငက်လည်ွေး ရကကာက်ရ ံွဲ့ရ ကကသညေ့အ်တ က ် ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့ ် ဤအရကကာက်တရာွေးက ို မ  မျာွေးထံမှ 

လကဆ်ငေ့်ကမ်ွေးသယယ်ူခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစသ်ည်။ အတ တ်တ င ် န ိုင်ငံရရွေးလိုပ်ရဆာင်ရသာ လူငယ်မျာွေးအရ ခဖငေ့် 

ရထာင်ထွဲတ င်သာ အဆံိုွေးသတ်ကကရရသာရကကာငေ့ ် လူငယ်တစ်ဦွေး န ိုငင်ံရရွေးတ င်စ တဝ်င်စာွေးလာပါက မ  မျာွေး 

အရ ခဖငေ့ ် လူငယ်မျာွေး န ိုင်ငရံရွေးအရပေါ်စ တ်ဝငစ်ာွေးခခင်ွေးက ို ယရ ေ့ထ တ ိုင ် တာွေးခမစတ်တ်ကကသည ် ဟိုသ ရသည်။ 

လူငယ်မျာွေးနှငေ့်စပ်လျဉ်ွေးသညေ့က် စစရပ်မျာွေးက ို က ိုယစ်ာွေးလှယရ်လာင်ွေးမျာွေးက ရဆ ွေးရန ွေးရလေ့မရှ ကကရပ။ 

န ိုင်ငရံရွေးဆ ိုင်ရာ မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုမျာွေးတ င ် ရဆ ွေးရန ွေးကကသညေ့်ရခါင်ွေးစဉ်အမျာွေးစိုမှာ လိုပ်ခလစာနှငေ့ ် အလိုပ်အက ိုင် 

အခ ငေ့်အလမ်ွေးမျာွေးအရပေါ်က ို ဦွေး တညရ်လေ့ရှ ကကသည။် 
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သတင်ွေးမီဒီယာ အခငွ်ေးအကျငွ်ေး 

 

တက်ကက လှုပ်ရှာွေးမှုူအာွေးရကာင်ွေးရသာ သတင်ွေးမီေယီာအခငွ်ေးအကျင်ွေးသည ်လ တ်လပ်မ တပပွီေး အာွေးလံိုွေးပါဝင်မှုရှ ရသာ 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမျာွေးကျင်ွေးပန ိုငရ်ရွေးအတ က ် လ  ်စ ာအရရွေးပါလှပါသည်။ ခမ မ်ာန ိုငင်ံရှ  သတင်ွေးမီေီယာမျာွေး 

အရ ခဖငေ့်လည်ွေး ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲတ င် စ  ်ရခေါ်မှုမျာွေးနှငေ့ ် ဆက်တ ိုက်ကကံျုရတ ွဲ့ခွဲေ့ရသညေ့တ် ိုင် 

၎င်ွေးတ ိုေ့တာဝ က် ို အရကာင်ွေးဆံိုွေးရဆာင်ရ က်ခွဲေ့ကကပါသည။် 

ဂျာ ယ်လစ်မျာွေးအရ ခဖငေ့ ် အစ ိုွေးရဌာ မျာွေး၊ န ိုင်ငံရရွေးပါတီမျာွေး အစရှ သည်ေ့ သတင်ွေးရင်ွေးခမစ်မျာွေးမှ သတင်ွေးအချက် 

အလက်မျာွေး ရယူကကရာ၌ အခက်အခွဲမျာွေး ရတ ွဲ့ကကျံုခွဲေ့ကကပါသည်။ သတင်ွေးဝက် ်ဆ ိုေ်မျာွေးစ ာမာှ ရရ ွေးရကာကပ် ွဲ 

မတ ိုင်မီ အပ တ်ခခံွဲေ့ရပါသည။် က ိုရ ို ောဗ ိုင်ွေးရပ်အသစ်ခပ ေ့်ပ ာွေးမှုက ိုထ  ်ွေးချျုပ်ရ  ် ခပျုလိုပ်ထာွေးသညေ့ ် က ေ့်သတ်ချက ်

မျာွေးရကကာငေ့ ် သတင်ွေးမီေီယာ၏ လိုပ်င ်ွေးရဆာင်ရ ကမ်ှုက ို ထ ခ ိုက်မှုခဖစ်ရစခွဲေ့ပါသည။် အကွဲဆတရ်သာ အရရွေးက စစ 

မျာွေးက ို တင်ဆကရ် ကကရသညေ့် သတင်ွေးမီေီယာအဖ ွဲွဲ့သာွေးမျာွေးအတ က ်ဥပရေအရကကာင်ွေးအရ တရာွေးစ ွဲဆ ိုခံရန ိုင်သညေ့ ်

ရ ွေးအနတရာယ်မျာွေးအခပင ်ရဖာ်ခပပါအခက်အခွဲမျာွေးက ိုပါ ထပ်တ ိုွေးခံကကရသည။် 

 

ဂျာ ယ်လစ်မျာွေးအာွေး ဥပရဒခဖငေ့်အရနေှာက်အယှကရ်ပွေးခခင်ွေး 

ပါရအီရခခစ ိုက် သတင်ွေးမီေယီာအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးခဖစရ်သာ Reporters Sans Frontières (RSF -  ယ်စည်ွေးမခခာွေး 

သတင်ွေးရထာက်မျာွေး) ကခပျုစိုသညေ့ ် သတင်ွေးစာလ တ်လပ်ခ ငေ့်အညွှ ်ွေးက  ်ွေးတ င ် ခမ မ်ာန ိုငင်ံသည ် “ခက်ခွဲရသာ 

အရ အထာွေး” တ င ် ရှ သည်ဟိုရဖာခ်ပထာွေးပပွီေး ၂၀၂၀ ခိုနှစ်စစ်တမ်ွေးပါ န ိုင်ငရံပါင်ွေး ၁၈၀ အ က ် ၁၃၉ အဆငေ့ ်

သတ်မှတ်ချက်ရရှ ထာွေးသည။် ခမ မ်ာန ိုင်ငံ၏အဆငေ့သ်တ်မှတ်ချက်မှာ ၂၀၁၈ ခိုနစှ်ကတည်ွေးကစ၍ 

ရတာကရ်လျာက်ကျဆင်ွေးလျက်ရှ ရာ ယရ ေ့အချ   ်ထ  အဆငေ့်သတ်မှတ်ချကအ်ခမငေ့်ဆံိုွေးအခဖစ ် ၂၀၁၇ ခိုနစှ်တ င် 

အဆငေ့ ်၁၃၁ မှ ၂၀၁၈ ခိုနစှ်တ င ်၁၃၇ သ ိုေ့ ကျဆင်ွေးသ ာွေးခွဲေ့သည်123။ 

လူူ့အခ ငေ့်အရရွေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးခဖစ်ရသာ အသံ က ထိုတရ်ဝသညေ့် အစီရင်ခစံာတစရ်စာငတ် င ် ဂျာ ယ်လစ်မျာွေးအာွေး 

တရာွေးစ ွဲဆ ိုအရရွေးယူသညေ့ ် အမှုက စစ ၆၇ ခိုက ို အရသွေးစ တ်ရဖာ်ခပခွဲေ့ပါသည်။124 အမှုက စစအမျာွေးစိုက ို အစ ိုွေးရ 

(သ ိုေ့မဟိုတ)် တပ်မရတာ်မှ တရာွေးစ ွဲဆ ိုခွဲေ့ခခင်ွေးခဖစ်ပပီွေး အသံိုွေးအမျာွေးဆံိုွေးရသာဥပရေမှာ ဆက်သ ယရ်ရွေးဥပရေ 

ခဖစရ်ကကာင်ွေးရတ ွဲ့ရသည။် ANFREL မစ်ရှင်အဖ ွဲွဲ့က ခပျုလိုပ်ခွဲေ့သညေ့်အငတ်ာဗျ ွေးမျာွေးအရ ရပေါ်လ င်ထင်ရှာွေးသညေ့ ်

အချက်မှာ ရခမယာအခငင်ွေးပ ာွေးမှု၊ တရာွေးမဝင်မူွေးယစရ်ဆွေးဝါွေးနှငေ့် သစ်အရရာင်ွေးအဝယ၊် တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးရေသမျာွေးရှ  

အကကမွ်ေးဖကတ် ိုကခ် ိုက်မှုတ ိုေ့ကွဲေ့ရသာ အကွဲဆတ်သညေ့်အရကကာင်ွေးအရာမျာွေးက ို သတင်ွေးတင်ဆက်ရခခင်ွေးသည ်န ိုင်ငံ၏ 

ရ ရာအနှံေ့အခပာွေးတ င ် စ  ်ရခေါ်မှုမျာွေးနှငေ့ ် ကကံျုရတ ွဲ့ရ ရဆွဲခဖစ်သည်။ သတင်ွေးမီေီယာမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် အထူွေးတလည် 

သတ ထာွေးကကရပပွီေး တခါတရတံ င ်သတင်ွေးရရွေးသာွေးရာ၌ မ မ  ာသာ ဆင်ဆာခဖတရ်သည်လည်ွေး ရတ ွဲ့ရှ ရသည်။ 

၂၀၂၀ ခိုနှစ် တစ်နှစတ်ည်ွေးတ င်ပင ်လက် ကက် ိုင်ပဋ ပကခနငှေ့် အခခာွေးဆက်စပ်အရကကာင်ွေးအရာမျာွေးက ို ရဖာ်ခပသညေ့် 

အတ က ် သတင်ွေးရထာက်မျာွေး တရာွေးစ ွဲဆ ိုခံရသညေ့ ် အမှုက စစမျာွေးစ ာ ရပေါ်ထ က်ခွဲေ့ပါသည်။ ၎င်ွေးတ ိုေ့အ က ် အချ  ျုွဲ့က ို 

                                                           
123 https://rsf.org/en/myanmar  
124 https://web.facebook.com/athan.foe.myanmar/posts/707268793165522  
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ရဖာ်ခပရရသာ ်အစ ိုွေးရမှ အကကမ်ွေးဖက်အဖ ွဲွဲ့အခဖစ်ရကကညာထာွေးသညေ့ ် ရကခ ျုငေ့တ်ပ်မရတာ ် (AA) ၏ ရခပာရရွေးဆ ိုခ ငေ့်ရ 

ပိုဂ္ ျုလ်နှငေ့်အငတ်ာဗျ ွေးက ို ရဖာ်ခပသညေ့ ် Voice of Myanmar အယေ်ီတာ ဦွေးက ိုရ လင်ွေး125နှငေ့ ် ရ ဉ္ဇ ောသတင်ွေး 

အယေ်ီတာချျုပ် ဦွေးခ ိုင်ခမတ်ရကျာ်126၊ တပ်မရတာန်ှငေ့ ် AA ကကာွေး ခဖစပ် ာွေးသညေ့်တ ိုက်ပ ွဲမျာွေးက ိုရဖာ်ခပသညေ့ ် ဧရာဝတီ 

သတင်ွေးဌာ က ဦွေးရွဲ ီ127နှငေ့ ် ရခ ိုင်ခပည ်ယ်အတ င်ွေး လက် က်ကကီွေးကျညက်ျရရာက်၍ ရသဆံိုွေးခွဲေ့သညေ့ ် ရ ိုဟင်ဂျာ 

မ တ်ဆလင ်အမျ  ျုွေးသမီွေးနှစ်ဦွေးအရကကာင်ွေး သတင်ွေးရဖာခ်ပခွဲေ့သညေ့် ရ ိုကတ်ာသတင်ွေးဌာ 128တ ိုေ့ ပါဝင်ကကပါသည်။ ေွဲေ့ရခပာ 

အ  ်လ ိုင်ွေးသတင်ွေးဌာ  အယေ်ီတာချျုပ် ဦွေးရဇာ်ရွဲထကအ်ာွေး ကရင်ခပည် ယ်အရရွှဲ့ပ ိုငွ်ေးတ င ် COVID-19 ခဖငေ့် 

ရသဆံိုွေးသူတစဦ်ွေးရှ ခွဲေ့သညဟ်ို မှာွေးယ င်ွေးရဖာ်ခပခွဲေ့သညေ့်အတ က် ရာဇသတက်ကီွေးပိုေ်မ ၅၀၅ (ခ) ခဖငေ့ ်ရထာငေ်ဏန်ှစ်နစှ ်

ချမှတ်ခွဲေ့သည။် အဆ ိုပါသတင်ွေးမှာွေးယ င်ွေးရကကာင်ွေးသ ရှ သညန်ှငေ့်တပပ ျုင် က ် အယ်ေတီာမှ တရာွေးဝငရ်တာင်ွေးပ ်မှု 

ခပျုခွဲေ့ပါရသွေးသည်။129 

 

အငတ်ာ ကန်ှငေ့်ဝက် ်  ိုဒ်မျာွေး ပ တ်  ို  ာွေးခခင်ွေး 

၂၀၂၀ ခိုနှစ် မတ်လတ င ် ဝက ််ဆ ိုေ်မျာွေးက ိုပ တ်ပစရ်  ် အမ  ေ့်တစ်ရပ် ထိုတ်ခပ ်ခွဲေ့သညေ့်အတ က ် သတင်ွေး 

ဝက ််ဆ ိုေ်မျာွေးပါ အပ တ်ခခံွဲေ့ရပါသည်။ ယင်ွေးတ ိုေ့အ က ် Development Media Group၊ ရ ဉ္ဇ ောသတင်ွေးဌာ 130၊ 

Mandalay In-Depth News၊ မွဲရခါင်သတင်ွေး၊ Voice of Myanmar နှငေ့ ်Karen News131 တ ိုေ့ ပါဝင်ကကပပွီေး COVID-19 

“သတင်ွေးမှာွေး” ခဖ ေ့်ချ  သည်ဟရူသာ အရကကာင်ွေးခပချက်အပါအဝင ်အခခာွေးရသာအရကကာငွ်ေးခပချက်မျာွေးခဖငေ့ ်အပ တ်ခခံွဲေ့ 

ရခခင်ွေးခဖစပ်ါသည်။132 မ ို  ိုင်ွေးဖို ်ွေးရအာ်ပရရတာ တယ်လီရ ောခမ ်မာ၏ ထိုတ်ခပ ်ရကကညာချက်အရ ဝက ််ဆ ိုေ်မျာွေး 

ပ တ်ရ  ် အာဏာပ ိုင်မျာွေး က်မှ ရပွေးပ ိုေ့လာသညေ့ ် ဥပရေရကကာင်ွေးအရလိုပ်ပ ိုင်ခ ငေ့်မှာ “အမျာွေးခပည်သူ အကျ ျုွေးစွီေးပ ာွေး” 

နှငေ့်စပ်လျဉ်ွေးရသာ ဆက်သ ယရ်ရွေးဥပရေပိုေ်မ ၇၇ ခဖစသ်ည်ဟိုသ ရပါသည်။ “သတင်ွေးမီေယီော က င် ဝတရ်ဖောက်ဖ က် 

မှုမ ောွေးနှင်  ငငြိစ  ်ွေးမှုမ ှြိရကကောငွ်ေး၊ သတင်ွေးမှောွေးနှင် သတင်ွေးတုံမ ောွေး ရ ွေးသောွေးမဖ ေ့်ရဝမခင်ွေးမ ှြိရကကောင်ွေး စစ်ရဆွေးရတ ွဲ့ရှ  

ခွဲေ့ရသညေ့”်အတ က ် အမညမ်ရဖာ်ခပထာွေးရသာ ဝက ််ဆ ိုေ်သံိုွေးခိုက ို ရအာက်တ ို ာလ ၉ ရကရ် ေ့တ င ် ခပ လ်ည် 

ဖ ငေ့်ရပွေးခွဲေ့ပါသည်133။ 

အရမရ က အ်ရခခစ ိုက် ပညာရငှ်အဖ ွဲွဲ့ခဖစရ်သာ Freedom House ၏ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် “Freedom on the Net” 

အစီရင်ခစံာတ င ် ခမ မ်ာန ိုင်ငသံည် အမတှ ်၁၀၀ ဖ ိုွေးအ က် ၃၁ မှတ်သာရရှ ခွဲေ့ပပီွေး “လ တ်လပ်မှုမရှ ” ဟို သတ်မှတ် 

ယူဆထာွေးသည။် ဤတ င ် အခခာွေးထင်ရှာွေးရသာခဖစ်စဉမ်ျာွေးအ က ် ရခ ိုင်ခပည ်ယ်နှငေ့်ချင်ွေးခပည် ယတ် ိုေ့တ င်ရှ  

ပမ ျုွဲ့ ယ်ရပါင်ွေးမျာွေးစ ာတ င ် မ ို  ိုင်ွေးဖို ်ွေးအငတ်ာ က်မျာွေး ခဖတ်ရတာက်ထာွေးခခင်ွေးနငှေ့် သတင်ွေးဝက် ်ဆ ိုေ်မျာွေး 

                                                           
125 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-special-branch-police-sue-editor-counter-terrorism-

law.html  
126 https://cpj.org/2020/05/myanmar-editor-in-hiding-facing-terrorism-charges/  
127 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-case-irrawaddy-editor-move-ahead.html  
128 https://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-reuters/myanmar-army-sues-reuters-for-criminal-defamation-

police-idUKKBN20W1ZO  
129 https://rsf.org/en/news/myanmar-journalist-jailed-two-years-reporting-covid-19-death  
130 https://www.frontiermyanmar.net/en/operators-split-as-telenor-rejects-govt-order-to-block-fake-news-sites/  
131 https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/202  
132 https://www.mmtimes.com/news/telenor-follows-myanmar-orders-block-alleged-fake-news-sites.html  
133 https://www.telenor.com.mm/en/article/blocking-websites-myanmar-updated-9-september-2020  
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https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-case-irrawaddy-editor-move-ahead.html
https://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-reuters/myanmar-army-sues-reuters-for-criminal-defamation-police-idUKKBN20W1ZO
https://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-reuters/myanmar-army-sues-reuters-for-criminal-defamation-police-idUKKBN20W1ZO
https://rsf.org/en/news/myanmar-journalist-jailed-two-years-reporting-covid-19-death
https://www.frontiermyanmar.net/en/operators-split-as-telenor-rejects-govt-order-to-block-fake-news-sites/
https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/202
https://www.mmtimes.com/news/telenor-follows-myanmar-orders-block-alleged-fake-news-sites.html
https://www.telenor.com.mm/en/article/blocking-websites-myanmar-updated-9-september-2020
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ပ တ်ဆ ိုေ့ခခင်ွေးတ ိုေ့က ို က ိုွေးကာွေးရဖာ်ခပခွဲေ့ပါသည်134။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဇ  ်လ ၂၀ ရကရ် ေ့တ င ်ပ ိုေ့ရဆာင်ရရွေးနငှေ့ ်ဆက်သ ယ်ရရွေး 

ဝ က်ကီွေးဌာ က ရခ ိုင်ခပည ်ယ်နငှေ့်ချင်ွေးခပည ်ယတ် ိုေ့ရှ  ပမ ျုွဲ့ ယ်က ိုွေးခိုတ င ် “မ ို  ိုင်ွေးဖို ်ွေးအငတ်ာ က်လ ိုင်ွေးမျာွေး 

ရပ်ဆ ိုင်ွေးထာွေးရ ”် အမ  ေ့်ထိုတ်ခပ ်ခွဲေ့သည်135။ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ ရမလ ၂ ရကရ် ေ့တ င ် ရခ ိုင်ခပည ်ယ ် ရခမာက်ပ ိုင်ွေးရှ  

ရမာင်ွေးရတာပမ ျုွဲ့ ယ်တ င ် အင်တာ က်လ ိုင်ွေးမျာွေး ခပ ဖ် ငေ့်ရပွေးခွဲေ့ရသာ်လည်ွေး136 အခခာွေးပမ ျုွဲ့ ယ်ရှစ်ပမ ျုွဲ့ ယတ် င်မ ူ 2G 

က  ်ရက်သာ ခပ ဖ် ငေ့်ရပွေးခွဲေ့သညေ့်အတ က ်voice call ရခေါ်ဆ ိုမှုမျာွေးနှငေ့ ်ရေတာအက ေ့်အသတ်နှငေ့ ်အသံိုွေးခပျုခ ငေ့်က ိုသာ 

ရရှ ခွဲေ့ကကသည်။137 

မျာွေးစ ာရသာ လူူ့အခ ငေ့အ်ရရွေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ွေးမျာွေး ပူွေးရပါင်ွေးထိုတ်ခပ ်သညေ့ ်ရကကညာချကတ်စ်ခို138တ င ် “ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ 

အလ  ်ကောလအထြိ အက ြိြုံွေးသက်ရ ောက်မှု ှြိရသော အငတ်ော က်မဖတရ်တောက်မှုအောွေး သက်တမ်ွေးတြိုံွေး  အ်တ က ် 

ဆက်သ ယရ် ွေးကုံမပဏီမ ောွေးသြိုံေ့ အမြိ ေ့်ရပွေးခွဲ ရသော အစြိုံွေး ၏ ရ ောက်ဆ ုံွေးထ က် ှြိထောွေးသည  ် အမြိ ေ့်ညွှ ်ကကောွေးစောအရပေါ် 

မ ောွေးစ ောစြိုံွေး ြိမ်မြိပေါသည”် ဟိုရဖာခ်ပခွဲေ့ကကသည။် 2G က  ်ရက်က ေ့်သတ်ချကက် ို ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊                                                                                   

ရအာကတ် ို ာလ ၃၁ ရကရ် ေ့တ င ် အဆံိုွေးသတ်ရ  ် စီစဉ်ထာွေးရသာ်လည်ွေး တယလီ်ရ ော၏ထိုတ်ခပ ်ချက်အရ 

အငတ်ာ ကက် ေ့်သတ်မှုမျာွေးက ို ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ ေီဇင် ာလ ၃၁ ရကရ် ေ့အထ  သကတ်မ်ွေးတ ိုွေးရ  ် ပ ိုေ့ရဆာင်ရရွေးနှငေ့် 

ဆက်သ ယရ်ရွေးဝ က်ကီွေးဌာ မှ ခမ မ်ာန ိုင်ငံရှ  မ ို  ိုင်ွေးဖို ်ွေးရအာ်ပရရတာမျာွေးအာွေးလံိုွေးက ို ညွှ ်ကကာွေးထာွေးသည်ဟို 

သ ရသည်။139 

 

ရ  ွေးရကာက်ပ ွဲ သတင်ွေးတင ်က်မှုမျာွေး 

ANFREL က အင်တာဗျ ွေးခွဲေ့သညေ့် ဂျာ ယ်လစ်မျာွေးနငှေ့ ် သတင်ွေးဌာ မျာွေး၏အဆ ိုအရ ၂၀၁၅ ခိုနစှ်မှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် 

အတ င်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉ်မျာွေးက ို သတင်ွေးတငဆ်က်ရာ၌ ပ ိုမ ိုလ တ်လပ်ခ ငေ့်ရရှ လာပပွီေး အရထ ရထ  

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမတ ိုင်မီ ကက ျုတင်မွဲရကာက်ခစံဉအ်တ င်ွေး၌လည်ွေး မွဲရံိုမျာွေးသ ိုေ့ သ ာွေးရရာက်သတင်ွေးယူန ိုငက်ကသညေ့အ်ခပင် 

ရေသအာဏာပ ိုင်မျာွေး၏ ရနှောက်ယှကခ်ခင်ွေးမျ  ျုွေးလည်ွေး မကကံျုရတ ွဲ့ရဟိုသ ရသည်။ 

သတင်ွေးအချက်အလက်ရယူန ိုင်ရရွေးနငှေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉမ်ျာွေး၏ ပ ငေ့်လင်ွေးခမင်သာမှုပ ိုင်ွေးတ င ် တ ိုွေးတက်လာ 

သည်ဟို ANFREL မစ်ရှငအ်ဖ ွဲွဲ့အာွေး ရခပာကကာွေးခွဲေ့ရသာလ်ည်ွေး အစ ိုွေးရအရာရှ မျာွေး၊ ခပည်ရထာင်စို ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ 

ရကာ်မရှင ် (UEC) ကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ အစ ိုွေးရဌာ မျာွေးမှ သတင်ွေးအချက်အလက်မျာွေးရယရူာ၌မူ သတင်ွေးရထာက်မျာွေး 

အရ ခဖငေ့ ် အခက်အခွဲမျာွေးရငဆ် ိုင်ရ ကကရရသွေးသည်။ လူမျာွေးအရ ခဖငေ့်လည်ွေး စကာွေးရခပာမာှွေးလ င ် (သ ိုေ့မဟိုတ)် 

ရခဖဆ ိုလ ိုကရ်သာ အချကအ်လက်လ ွဲမှာွေးသ ာွေးပါက ၎င်ွေးတ ိုေ့ပါ ေိုကခရရာက်မည်စ ိုွေး၍   မီေယီာနငှေ့်စကာွေးရခပာရ ် 

ဝ ရ်လွေးလျက်ရှ ရ ကကရသွေးသည်။ 

ခမ မ်ာသတင်ွေးရထာက်မျာွေးသည် ရယ ိုယျအာွေးခဖငေ့ ် ၎င်ွေးတ ိုေ့လိုပ်င ်ွေး၏ ကျငေ့်ဝတ်စံနှု ်ွေးမျာွေးအရပေါ် တ ်ဖ ိုွေးထာွေး 

ကကပပွီေး ရံိုွေးတ င်ွေးချမှတ်ထာွေးသညေ့်ကျငေ့်ဝတ်မျာွေးနငှေ့် လူမှုအသ ိုကအ်ဝ ွ်ေးက သတ်မှတ်ထာွေးသညေ့ ် လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေး 

                                                           
134 https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/2020  
135 https://www.article19.org/resources/myanmar-one-year-on-internet-shutdown-imperils-human-rights-in-

myanmar/  
136 https://myanmar-now.org/en/news/internet-ban-lifted-in-maungdaw-township  
137 https://www.mmtimes.com/news/rakhine-chin-internet-restored-only-2g.html  
138 https://web.facebook.com/FreeExpressionMyanmar/posts/3405547552892143  
139 https://www.telenor.com/network-restrictions-in-myanmar-1-august-2020/  

https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/2020
https://www.article19.org/resources/myanmar-one-year-on-internet-shutdown-imperils-human-rights-in-myanmar/
https://www.article19.org/resources/myanmar-one-year-on-internet-shutdown-imperils-human-rights-in-myanmar/
https://myanmar-now.org/en/news/internet-ban-lifted-in-maungdaw-township
https://www.mmtimes.com/news/rakhine-chin-internet-restored-only-2g.html
https://web.facebook.com/FreeExpressionMyanmar/posts/3405547552892143
https://www.telenor.com/network-restrictions-in-myanmar-1-august-2020/
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က ိုလည်ွေး လ ိုက ်ောမှုရှ ကကသည်။ ခမ မ်ာန ိုငင် ံသတင်ွေးမီေယီာရကာင်စ ီ(MPC) မှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအတ က် 

ရည်ရ ယ်၍ ၎င်ွေး၏ သတငွ်ေးမီေီယာကျငေ့်ဝတ်မျာွေးနငှေ့်ကျငေ့ထံ်ိုွေးမျာွေးအရပေါ်အရခခခံကာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲသတင်ွေးမျာွေး 

တင်ဆက်ရာ၌ သတင်ွေးမီေယီာသမာွေးမျာွေးအရ ခဖငေ့ ် လ ိုက ်ောရဆာင်ရမညေ့ ် လမ်ွေးညွှ ်ချကမ်ျာွေးက ို ရရွေးဆ ွဲရပွေး 

ထာွေးသည်140။ 

သ ိုေ့ရသာ်လည်ွေး Myanmar Network Organization for Free Elections (MYNFREL) ၏ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲဆ ိုင်ရာ 

သတင်ွေးမီေယီာရဖာ်ခပချက်မျာွေးနှငေ့်စပ်လျဉ်ွေးသညေ့ ် က ဦွေးရတ ွဲ့ရှ ချက်မျာွေးအရ သတင်ွေးမီေီယာမျာွေးသည ်အထင်ကရ 

ပါတီကကီွေးနှစ်ခိုခဖစရ်သာ အမျ  ျုွေးသာွေးေီမ ိုကရရစအီဖ ွဲွဲ့ချျုပ် (NLD) နှငေ့် ခပည်ရထာင်စိုကကံေ့ခ ိုငရ်ရွေးနှငေ့်ဖ ံွဲ့ပဖ ျုွေးရရွေးပါတ ီ

(USDP) တ ိုေ့က ိုသာ အဓ ကအာရံိုစ ိုက်ခွဲေ့ကကရကကာင်ွေးသ ရသည်။ MYNFREL အရ ခဖငေ့ ် သတင်ွေးစာငါွေးရစာင်၊ 

တီဗီချ  ်ယ်လ ိုင်ွေးရခခာက်ခို၊ ရရေယီ ိုသတင်ွေးဌာ ငါွေးခိုနငှေ့် ဝက ််ဆ ိုေ်ခို စခ်ိုတ ိုေ့၏ သတင်ွေးတင်ဆကပံ်ိုတ ိုေ့က ို 

ရလေ့လာသံိုွေးသပ်ခွဲေ့ခခင်ွေး ခဖစပ်ါသည်။ ပိုဂ္လ ကပ ိုင်နှငေ့်န ိုင်ငံပ ိုင် ရ ေ့စဉထ်ိုတ်သတင်ွေးစာမျာွေးတ င် NLD အရကကာင်ွေးက ို 

အမျာွေးဆံိုွေးရဖာခ်ပကကပပီွေး ေိုတ ယအမျာွေးဆံိုွေးမှာ USDP ခဖစ၍် တတ ယမှာ PPP ခဖစသ်ည်။ NLD အရကကာင်ွေး ရဖာ်ခပရာ၌ 

သတင်ွေးမီေယီာမျာွေး က်မှ အရကာင်ွေးခမင်ကကပပီွေး တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလူ ည်ွေးစိုပါတီမျာွေးမှာ ရဖာ်ခပခံရသညေ့ ် အကက မ်ရရ 

 ည်ွေးပါွေးသည်။  

ရခမာက်ခမာွေးစ ာရသာ န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးမှ ANFREL သ ိုေ့ ရခပာကကာွေးချက်အရလည်ွေး သတင်ွေးမီေယီာအခင်ွေးအကျင်ွေး 

တစ်ခိုလံိုွေးသည ် အာဏာရပါတီ က်သ ိုေ့ ယ မ်ွေးသည်ဟို ၎င်ွေးတ ိုေ့အရ ခဖငေ့ ် ခံစာွေးရ ကကရသည်ဟိုဆ ိုသည။် NLD နှငေ့် 

USDP ကကာွေးပပ ျုင်ဆ ိုင်မှုက ို မကကာခဏဆ ိုသလ ို အရလွေးရပွေး ရဖာ်ခပတတ်ကကရသာလ်ည်ွေး ပါတီအငယ်မျာွေးက ိုမူ 

သတင်ွေးမီေယီာမျာွေးမှ ကျယက်ျယ်ခပ ေ့်ခပ ေ့ ်သတင်ွေးရရွေးသာွေး ရဖာ်ခပရလေ့မရှ ကကရချ။ ထ ိုေ့အခပင ်MYNFREL မှ ANFREL 

သ ိုေ့ ရခပာကကာွေးချက်အရ သတင်ွေးမီေယီာမျာွေးသည ် ရယ ိုယျအာွေးခဖငေ့ ် ရရ ွေးရကာကပ် ွဲက ို လ တ်လပ်မ တသည်ဟို 

ရရွေးသာွေးရဖာ်ခပကကရသာ်လညွ်ေး တ ိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလူ ည်ွေးစို၊ အမျ  ျုွေးသမီွေးနှငေ့ ် လူငယ်န ိုင်ငရံရွေးသမာွေးမျာွေး အစရှ သညေ့ ်

ထ ခ ိုက်လ ယ်ပပီွေးရ ွေးဖယ်ခရံရလေ့ရှ သူမျာွေးအရကကာင်ွေးက ိုမူ ရရွေးသာွေးတင်ဆကမ်ှု အ ည်ွေးငယရ်တ ွဲ့ရသညေ့တ် ိုင ်

လံိုရလာက်မှုမရှ ရသွေးသညေ့်အတ က ် ပ ိုမ ိုလွှမ်ွေးခခံျုမှုရှ ရသာ သတင်ွေးတက်ဆက်မှုမျ  ျုွေးခပျုလိုပ်ရ ် လ ိုအပ်သည်ဟို 

သ ရသည်။  

 

COVID-19 ၏ ရ ိုကခ်တ်မှု  

ရရာဂါခပ ေ့်ပ ာွေးမှု ပ ိုမ ိုမခဖစပ် ာွေးရစရ  ် ထ  ်ွေးချျုပ်သညေ့်အရ ခဖငေ့ ် ခရီွေးသ ာွေးလာမှု က ေ့်သတ်ထာွေးခခင်ွေးရကကာငေ့် 

သတင်ွေးရထာက်မျာွေးအတ က ်အလိုပ်လိုပ်က ိုင်ရာ၌ အတာွေးအဆွီေးခဖစရ်စရသာရကကာငေ့ ် COVID-19 ကပ်ရရာဂါသည ်

၎င်ွေးတ ိုေ့အာွေး အခက်အခွဲခဖစရ်စသည်။ ခမ မ်ာန ိုင်ငံ၏ တင်ွေးကကပ်လှစ ာရသာ stay-at-home အမ  ေ့်မျာွေးရအာက်တ င် 

မီေီယာသည်လည်ွေး ခခ င်ွေးချက်ခပျုခခင်ွေးမခံရသညေ့ ် ကဏ္ဍတစ်ရပ်ခဖစ်ပါသည။် အကယ်၍သာ ခခ င်ွေးချက်ရရှ ခွဲေ့ပါက 

အမျာွေးခပည်သူအတ က ် သတင်ွေးတငဆ်က်ရ  ် ခ ငေ့်ခပျုချက်မျာွေး ရရှ န ိုင်မညခ်ဖစပ်ါသည်141။ န ိုင်ငတံကာ ပိုဂ္လ က 

                                                           
140 https://en.unesco.org/news/myanmar-press-council-launches-media-guidelines-election-coverage  

141 https://www.nytimes.com/2020/09/28/world/myanmars-virus-restrictions-keep-journalists-at-home.html  

https://en.unesco.org/news/myanmar-press-council-launches-media-guidelines-election-coverage
https://www.nytimes.com/2020/09/28/world/myanmars-virus-restrictions-keep-journalists-at-home.html
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ရလရကကာင်ွေးလ ိုင်ွေးမျာွေးက ို ပျံသ ်ွေးသ ာွေးလာခ ငေ့ ် ပ တ်ထာွေးသညေ့်အတ က်ရကကာငေ့်လည်ွေး န ိုင်ငတံကာ သတင်ွေးမီေယီာ 

မျာွေးမှ ၂၀၂၀ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲက ို လံိုရလာက်စ ာ သတင်ွေးရဖာ်ခပန ိုင်ရ  ်အခက်အခွဲကကံျုခွဲေ့ရသည်142။ 

COVID-19 ၏ စီွေးပ ာွေးရရွေးဂယကရ် ိုကခ်တ်မှုက ို မျာွေးစ ာရသာသတင်ွေးဌာ အသစ်မျာွေးမှလည်ွေး ခံစာွေးခွဲေ့ကကရပပွီေး 

ဝ ထ်မ်ွေးဦွေးရရ ရလ ာေ့ချခွဲေ့ရသညေ့်အတ က ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲသတင်ွေးတက်ဆင်မှုနငှေ့ ် အခခာွေးအရရွေးကကီွေးရသာ သတင်ွေး 

ရဖာ်ခပမှုမျာွေးက ိုပါ ရလျာေ့ ည်ွေးရစခွဲေ့သည်။ ရခ ိုင်ခပည ်ယ်တ င ် COVID-19 ရရာဂါခပ ေ့်ပ ာွေးမှုရကကာငေ့ ် ဩဂိုတ်လ 

ကတည်ွေးကစ၍ သတင်ွေးစာရပွေးပ ိုေ့မှုမျာွေးအာွေးလံိုွေး ရပ်ဆ ိုင်ွေးသ ာွေးခွဲေ့သည်က ို ANFREL က ရလေ့လာရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရပါသည်။ 

န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးနငှေ့်က ိုယ်စာွေးလှယ်ရလာင်ွေးမျာွေးက မွဲဆ ယ်စည်ွေးရံိုွေးမှုက ို အက ေ့်အသတ်နှင်ေ့သာ ခပျုလိုပ်န ိုင်ခွဲေ့ခခင်ွေး 

ရကကာငေ့်လည်ွေး ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲမတ ိုင်မီကာလ သတင်ွေးမီေယီာတင်ဆကမ်ှုက ို ရလျာေ့ပါွေးသ ာွေးရစခွဲေ့သည။် 

 

လိုပ်ကကံသတင်ွေးမျာွေး 

၂၀၂၀ ခိုနှစ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကာလအတ င်ွေး သတင်ွေးလိုပ်ကကံခဖ ေ့်ချ  မှုမျာွေးစ ာက ိုလည်ွေး ရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရပါသည်။ 

ယင်ွေးတ ိုေ့အ က ် NLD အရပေါ် ယံိုကကည်မှုကျဆင်ွေးလာသည်ဟရူသာ ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲအကက ျုစစတ်မ်ွေး ဇယာွေးက က ်

အတိုက ို ရခမာက်ခမာွေးစ ာရသာ ရဖေ့စ် ိုတ်ပ ိုေ့စ်မျာွေး  ရလာေ့ဂ်မျာွေးခဖငေ့ ် မ ရဝခွဲေ့ကကပပီွေး143၊ ဝက ််ဆ ိုေတ်စ်ခိုတ င်မူ 

လ တ်လပ်ရသာအာရအှသံ (Radio Free Asia) ၏ေီဇ ိုင်ွေးပံိုက ိုကူွေးချပပီွေး လိုပ်ကကံသတငွ်ေးမျာွေးနှငေ့ ် အမို ်ွေးစကာွေးမျာွေး 

ခဖ ေ့်ရဝခွဲေ့သညက် ိုလည်ွေး ရတ ွဲ့ရှ ခွဲေ့ရပါသည်144။  

UEC က လူမှုက  ယ်က်စာမျက်နှောမျာွေးတ င ် မမှ ်သတင်ွေး ခဖ ေ့်ချ  သညေ့်က စစ အထူွေးသခဖငေ့ ် န ိုင်ငရံရွေးပါတီမျာွေးသည် 

ကက ျုတင်မွဲရပွေးသညေ့ ် က စစနှငေ့ပ်တ်သက်၍ ခပဿ ောရှ သည်ဟရူသာ ရခပာကကာွေးချကမ်ျ  ျုွေးနငှေ့်စပလ်ျဉ်ွေး၍ သတ ရပွေး 

ရခပာဆ ိုခွဲေ့သည်။ “အဆ ိုပါသတင်ွေးမျာွေးတ င ် မှ ်က ်ရသာ သတင်ွေးမျာွေးသာမက မှာွေးယ ငွ်ေးရသာအချက်အလက်မျာွေး၊ 

ချွဲွဲ့ကာွေးမှုမျာွေး၊ သတင်ွေးအတ အကျက ိုထ  ်ချ ပ်ပွီေး မွဲဆနဒရှင်မျာွေးအာွေး အခမင်လ ွဲမှာွေးရစန ိုင်သညေ့ ် အချက်မျာွေးနှငေ့် 

လ ိုရင်ွေးမရရာက်ရသာ သတငွ်ေးအချက်အလက်မျာွေးလည်ွေးပါဝင်သည”် ဟို UEC က ရခပာကကာွေးခွဲေ့ပါသည။် ထ ိုေ့အခပင် 

လည်ွေး UEC မှရ ၍ “မွဲရပွေးသညေ့်လိုပ်င ်ွေးစဉန်ငှေ့ ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲပျကခ်ပာွေးရစရ ရ်ည်ရ ယ်၍ မမှ ်သတင်ွေး၊ 

အရခခအခမစမ်ရှ ရသာသတင်ွေးမျာွေးက ို ရခပာဆ ိုခခင်ွေး၊ ရရွေးသာွေးခခင်ွေး၊ မ ရဝခခင်ွေးက ို ရတ ွဲ့ရှ ပါက သက်ဆ ိုင်ရာ လွှတရ်တာ ်

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲ ဥပရေပိုေ်မ ၅၈ (င်္) က ို ချ  ျုွေးရဖာက်ရာရရာက်သည်145” ဟို သတ ရပွေးထာွေးပါသည်။ 

ANFREL က အင်တာဗျ ွေးခွဲေ့သညေ့် ဂျာ ယ်လစ်မျာွေးနငှေ့ ် သတင်ွေးမီေယီာအဖ ွဲွဲ့ဝင်မျာွေး၏ ရခပာကကာွေးချက်အရ ၎င်ွေးတ ိုေ့ 

အရ ခဖငေ့ ် လိုပ်ကကံသတင်ွေးမျာွေးရကကာငေ့ ် ၂၀၂၀ ရရ ွေးရကာကပ် ွဲက ို ထ ခ ိုက်ရစလ မေ့်မညဟ်ို အထူွေးတလည ် စ တ်မပူမ  

ရသာ်လည်ွေး ရခမာက်ခမာွေးစ ာရသာခပည်သူမျာွေးမှ သတင်ွေးတို၊ သတင်ွေးမှာွေးမျာွေးက ို လူမှုက  ယ်ကရ်ပေါ်တ င ်မ ရဝရ ကက 

သညေ့်က စစက ို သတ ခပျုမ ကကသည်။ ဤတ င ်MIDO ၏ "Real or Not"146၊ AFP Myanmar Fact Check147၊ Boom 

                                                           
142 https://www.mmtimes.com/news/foreign-reporters-cannot-enter-myanmar-cover-election-run.html  
143 https://factcheck.afp.com/fake-survey-results-about-declining-public-trust-myanmars-ruling-party-circulate-

facebook-ahead  
144 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/media-fake-10132020104123.html  
145 https://www.gnlm.com.mm/announcement-about-spreading-election-disinformation/  
146 https://www.mmtimes.com/news/mido-fact-check-facebook-news.html  
147 https://factcheck.afp.com/afp-myanmar  

https://www.mmtimes.com/news/foreign-reporters-cannot-enter-myanmar-cover-election-run.html
https://factcheck.afp.com/fake-survey-results-about-declining-public-trust-myanmars-ruling-party-circulate-facebook-ahead
https://factcheck.afp.com/fake-survey-results-about-declining-public-trust-myanmars-ruling-party-circulate-facebook-ahead
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/media-fake-10132020104123.html
https://www.gnlm.com.mm/announcement-about-spreading-election-disinformation/
https://www.mmtimes.com/news/mido-fact-check-facebook-news.html
https://factcheck.afp.com/afp-myanmar
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Myanmar148 နှငေ့ ် Fact Crescendo Myanmar149 အစရှ သညေ့ ် ခမ မ်ာန ိုငင်ံအတ င်ွေး သတင်ွေးတိုနှငေ့်သတင်ွေးမှာွေးမျာွေး 

ရဖာ်ထိုတ်ရရွေးက ို ရဆာင်ရ ကသ်ညေ့် သတင်ွေးအချက်အလကစ်စ်ရဆွေးရရွေး ရပေ့ချ်မျာွေး ရပေါ်ထ က်လာခွဲေ့ပါသည်။ 

MIDO ၏ ရခပာကကာွေးချကအ်ရ လိုပ်ကကံသတင်ွေးမျာွေးသည ် ၂၀၁၅ ခိုနှစ် ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပစဉက်ထက်ပင ် ပ ို၍ 

ခပ ေ့်နှေံ့လျက်ရှ သည။်  ည်ွေးပညာမျာွေးဖ ံွဲ့ပဖ ျုွေးလာပပွီေး ပ ိုမ ိုအဆငေ့်ခမငေ့်လာသညေ့အ်တ က ် အ  ်လ ိုင်ွေးပလကရ်ဖာင်ွေး 

စာမျက်နေှာမျာွေးက ို တလ ွဲအသံိုွေးချသညေ့်ရ ရာ၌ ပ ို၍ပင်စ စက်ျလာသည။် အ  ်လ ိုင်ွေးအသံိုွေးခပျုသညေ့ ်လူဦွေးရရမှာလည်ွေး 

တ ိုွေးပ ာွေးလာခွဲေ့သည်။ ရဖေ့စ် ိုတ်ကွဲေ့သ ိုေ့ရသာ ပလက်ရဖာင်ွေးမျာွေးမှ အရရွေးယတူံိုေ့ခပ ရ်ဆာင်ရ ကရ်ာတ င် တ ိုွေးတက်မှု 

အချ  ျုွဲ့ရှ လာသည်က ို MIDO က အသ အမှတ်ခပျုရသာလ်ည်ွေး လံိုရလာက်မှုမရှ ရသွေးဟိုသ ရသည်။ MIDO ၏ 

အကကံခပျုချကအ်ရ လူမှုက  ရ်က်မျာွေးအရ ခဖငေ့ ် ရှုရထာင်ေ့စံိုလင်သညေ့ ် ချဉ်ွေးကပ်မှုတစ်ရပ်က ို အသံိုွေးခပျုပပီွေး လိုပ်ကကံ 

သတင်ွေးမျာွေးက ို တ ိုကဖ်ျက်ရာ၌ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျာွေးအာွေးလံိုွေးက ို ပါဝင်ရစသငေ့်သည်။  

ရဖေ့စ် ိုတ်မှလည်ွေး ခမ မ်ာန ိုငင်ံရရ ွေးရကာက်ပ ွဲကျင်ွေးပခပျုလိုပ်စဉ် အရတာအတ င်ွေး ၎င်ွေးပလက်ရဖာင်ွေးက ို တလ ွဲအသံိုွေး 

ခပျုခခင်ွေး၊ မရကာင်ွေးရသာရည်ရ ယ်ချက်ခဖငေ့ ် အသံိုွေးချခခင်ွေးမျာွေးမခဖစရ်ရလရအာင ် ရဆာင်ရ ကထ်ာွေးသည်မျာွေးက ို 

အချ   ်နှငေ့တ်ရခပွေးည ီထိုတ်ခပ ရ်ပွေးခွဲေ့ပါသည်။150 ဥပမာအာွေးခဖငေ့ ်လူအမျာွေးမွဲမရပွေးန ိုငရ်စရ က်က ျုွေးပမ်ွေးခခင်ွေး (သ ိုေ့မဟိုတ)် 

ရရ ွေးရကာက်ပ ွဲလိုပ်င ်ွေးစဉ်၏ သမာသမတ်ရှ မှုက ို ထ ခ ိုက်ရစခခင်ွေးတ ိုေ့က ိုခဖစရ်စန ိုင်သညေ့် လိုပ်ကကံသတင်ွေးမျာွေးက ို 

ဖယ်ရှာွေးရရွေးအတ က ် ၎င်ွေး၏မူဝါေက ိုချွဲွဲ့ထ ငရ်ဆာင်ရ ကခ်ခင်ွေး၊ ၎င်ွေးအရခခခံမူမျာွေးက ို ရဖာက်ဖျက်သညေ့ ် အမို ်ွေးစကာွေး 

မျာွေးက ို ဖယ်ရှာွေးခခင်ွေးတ ိုေ့က ို ရဆာင်ရ ကခ်ွဲေ့ကကပါသည်151။ 

 

 

 

                                                           
148 https://www.boommyanmar.com/about-us/  
149 https://myanmar.factcrescendo.com/english/  
150 https://techcrunch.com/2020/09/23/facebook-gives-more-details-about-its-efforts-against-hate-speech-

before-myanmars-general-election/  
151 https://about.fb.com/news/2020/08/preparing-for-myanmars-2020-election/  
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