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ဤအစီွင်ခံစာသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲသို့ ရစေွှတ်ခဲ့ရသာ
ANFREL ရေ့ောရွးအဖွဲ့၏ ရတွ့ွှိချက်ြျားကို ခခုံငုံွင်ဟပ်ွားမခင်းမဖစ်ပပီး ANFREL ၏
ရေ့ောသူတစ်ဦးချင်း၊ ဝန်ွြ်းြျား၊ အေှူွှင်ြျား (သို့ြဟုတ်) ြိတ်ဖက် အွပ်ဖက်ေူြှု
အဖွဲ့အစည်းြျား၏ အမြင်ကို ွင်ဟပ်ွားမခင်းြဟုတ်ပါ။ ဤစာအုပ်တွင် ပါဝင်ရသာ
သတင်းအချက်အေက်ြျားအတွက် အဖွဲ့အစည်းြျား၊ ၎င်းတို့ကိုယ်စား အေုပ်ေုပ်ရပးသည့် 
ြည်သည့် ပုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦးကြျှ တာဝန်ယူွန်ြေိုပါ။

ွန်ကုန်ွှိ ရနာ်ရဝသံရုံးကတဆင့် ရနာ်ရဝနိုင်ငံမခားရွးဌာန၏ ရစတနာပံ့ပိုးြှုရြကာင့် ဤ
အစီွင်ခံစာကို ပုံနှိပ်ွုတ်ရဝနိုင်မခင်းမဖစ်ပါသည်။

ြူွင်းပိုင်ွှင်အြည်ရွးွိုးြွားရသာ ဓါတ်ပုံြျားအတွက် ANFREL ၏ ရေ့ောသူြျားအား
ရကျးဇူးတင်ွှိပါသည်။

ဇစ်မြစ်တွင် ANFREL အြည်ကိုရဖာ်မပ၍ ကူးယူရဖာ်မပခွင့်မပုသည်။
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အြှာစာ

ဤအစီွင်ခံစာကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါွီေ အေယ်ပိုင်းရောက်တွင် ွုတ်ရဝွန် ြူေ
က စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲအတွက် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးကာေ
နှင့် ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို ရစာင့်ြကည့်ရေ့ောပပီးသည့်ရနာက် ANFREL အရနမဖင့်
ရွေးရကာက်ပွဲအေွန်ကာေ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းကကီး နှစ်ွပ်မဖစ်သည့် အသစ်စက်စက်
ရွေးရကာက်ခံ ေွှတ်ရတာ်အြတ်ြျား (MPs) ၏ ကျြ်းသစ္စာကျနိ်ဆိုပွဲနှင့် ြရမဖွှင်းနိုင်ရသး
ရသာ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ တိုင်ြကားချက်ြျားကို ရမဖွှင်းနိုင်ွန်အေို့ငှာ ရွေးရကာက်ပွဲ
ခုံရုံး ဖွဲ့စည်းတာဝန်ရပးအပ်မခင်းတို့ကုိ ရစာင့်ြကည့်ရေ့ောရနစဉ်ြှာပင် တပ်ြရတာ်က ဝင်
ရွာက်စွက်ဖက်ောခဲ့ပပီး ေီြိုကရွစီေုပ်ငန်းစဉ်ကို အြကြ်းပတြ်း အဆုံးသတ်ရစခဲ့သည်။

မပည်သူ့ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ြျား၏ ကျြ်းသစ္စာကျနိ်ဆိုပွဲ ကျင်းပြည့်ဆဲဆဲမဖစ်ရသာ
ရဖရဖာ်ဝါွီေ ၁ ွက်ရန့ နံနက်အရစာပိုင်းတွင်  နိုင်ငံရတာ်သြ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံရတာ်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုေ် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်၊ မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီးအားေုံးက
ဝန်ကကီးချုပ်ြျား၊ မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်ြွှင် (UEC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးေှသိန်းနှင့်တကွ
ေီြိုကရွစီအရွး တက်ကကေှုပ်ွှားသူြျားနှင့် ပါတီရပါင်းစုံက နိုင်ငံရွးသြားြျားအား
တပ်ြရတာ်က ဖြ်းဆီးွိန်းသိြ်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ အပိုေ် ၄၁၇
အွ မပည်ရွာင်စုမြန်ြာနိုင်ငံရတာ် (သို့ြဟုတ်) တိုင်းွင်းသားစည်းေုံးညီညွတ်ရွးကို 
ပခိြ်းရမခာက်ောသည့် အရနအွားတွင် အရွးအရပါ်အရမခအရန တစ်နှစ် ရြကညာနိုင်သည်
ဟူရသာအချက်ကို ကိုးကား၍ တပ်ြရတာ်က နိုင်ငံရတာ်အာဏာကို သိြ်းယူခဲ့ရသာ်ေည်း 
ယင်းစာပိုေ်ပါ ေုပ်ွုံးေုပ်နည်းြျားကို တိကျစွာ ေိုက်နာခဲ့မခင်းြွှိရပ။

အဆိုပါအာဏာွိန်းသိြ်းြှုသည် တွားြဝင်သည့်အရေျာက် အစိုးွဝန်ွြ်းြျား၊ သတင်း
ြီေီယာြျား၊ တက်ကကေှုပ်ွှားသူြျားနှင့် ြိြိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ေွတ်ေပ်ခွင့်ြျားကိုကာကွယ်
ွန်နှင့် ြတွားဖြ်းဆီး ွိန်းသိြ်းခံြကွသူြျား၏ ေွတ်ရမြာက်ြှုကိုရတာင်းဆိုွန် ွဲွင့်
ရမပာင်ရမြာက်စွာ စုရုံးေှုပ်ွှားြကသည့် ပငိြ်းချြ်းစွာ ဆန္ဒမပသူြျားကိုပါ စစ်အာဏာွှင်ြျား
က အြကြ်းဖက်ပဖိုခွဲခဲ့ြကသည်။ ၁၉၈၈ အရွးရတာ်ပုံ ရနာက်ပိုင်းတွင် အကကီးြားဆုံးရသာ
နိုင်ငံအဝှြ်း ဆန္ဒွုတ်ရဖာ်ြှုြျားြှာ အမပင်းအွန် နှိပ်ကွပ်မခင်းခံခဲ့ွသည်။ ဤအစီွင်ခံစာ
ကို ရွးသားသည့်အချနိ်တွင် အာဏာသိြ်းြှုနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ အနည်းဆုံး အွပ်သား ၆၀ ဦး
ခန့်ြှာ ေုံခခုံရွးတပ်ဖွဲ့ဝင်ြျားရြကာင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ွပပီးမဖစ်ပပီး ေူ ၂,၀၀၀ နီးပါးခန့်ြှာ
ဖြ်းဆီးွိန်းသိြ်းခံခဲ့ြကွပပီး မဖစ်သည်။ တွားြဲ့ဖြ်းဆီးွိန်းသိြ်းြှုြျား၊ အင်အားသုံး
ေက်စရဖျာက်ြှုြျားနှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ြှုြျား အပါအဝင် ေူသားြျ ိုးနွယ်စုရပါ် ရဖာက်ဖျက်
ကျူးေွန်သည့် ွာဇဝတ်ြှုရမြာက်ရသာ စွဲချက်ြျားနှင့်သက်ရသ အရွာက်အွားြျားြှာ
ေည်း အင်တာနက်နှင့်ဆိုွှယ်ြီေီယာ မဖတ်ရတာက်ခံွြှုြျား ြြကာခဏ မဖစ်ရပါ်ရနသည့်
တိုင် နိုင်ငံမပင်ပအွိ ပျ ံ့နှံ့ောခဲ့သည်။
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မြန်ြာ့တပ်ြရတာ် အရနမဖင့် အာဏာသိြ်းြှုနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွ
ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ြဲြသြာြှုြျားွှိသည်ဟု အရြကာင်းမပသည်။ ရဖရဖာ်ဝါွီေ ၁ ွက်ရန့
မြဝတီရုပ်မြင်သံြကားတွင် ဗိုေ်ချုပ်ြှူးကကီး ြင်းရအာင်ေှိုင်က “ြဲစာွင်း ြသြာြှု
ရမြာက်မြားစွာွှိခဲ့သည်” ဟု ရြကညာခဲ့သည်။ ွို့ရနာက်တွင် စစ်အာဏာွှင်ြျားေက်
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်သစ်တစ်ွပ် ဖွဲ့စည်းခန့်အပ်ခဲ့ပပီး ပပီးခဲ့သည့်နိုဝင်ောေ
ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားသည် အကျုံးြဝင်ရတာ့ဟု ရြကညာခဲ့သည်ကို ြကားသိွသည့်
အမပင်ရွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်ြွှင်အွာွှိြျားကို ြဲြသြာြှု မဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်ဟု အတည်မပု
ရပးွန် အတင်းအဓြ္မ ခံဝန်ရွးွိုးရစခဲ့သည်။ အဆိုပါရဆာင်ွေက်ချက်ြျားသည် နိုင်ငံတကာ
ရွေးရကာက်ပွဲအမငင်းပွားြှုြျားကိုရမဖွှင်းသည့် စံနှုန်းြျားနှင့် ဖီောဆန့်ကျင်ရနပါသည်။
သို့မဖစ်ပါ၍ ANFREL အရနမဖင့် ကြ္ဘာတစ်ေွှားက အမခားရသာ ရွေးရကာက်ပွဲ ရစာင့်ြကည့်
ရေ့ောရွး အဖွဲ့အစည်းြျားစွာနှင့်ပူးရပါင်း၍ အဆိုပါေုပ်ွပ်ြျားအရပါ် ရှုတ်ချခဲ့ပါသည်1။
၁၉၉၀ ခုနှစ် မဖစ်စဉ်ြျား တစ်ရကျာ့မပန် မဖစ်ပွားောရသာအခါ တပ်ြရတာ်အရနမဖင့် ေွတ်ေပ်
ရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျားတွင် ရိုးသားစွာပါဝင်ွန်ဟူရသာ ကတိကဝတ်ကို မပန်ေည်ရပးအပ်ဖို့
ွာအတွက် ြမဖစ်နိုင်ရတာ့ပါ။  

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မဖစ်ပွားေျက်ွှိသည့် သပိတ်ပဖိုခွဲခံွြှုြျားနှင့် စိုးွိြ်ဖွယ်ွာ ေူ့အခွင့်အရွး 
အရမခအရနတို့ရြကာင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ချက်ချင်းေက်ငင်း အရွးယူရဆာင်ွေက်
ြှုတစ်ခု ေိုအပ်ရနသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားေည်ရသာ်ေည်း ANFREL သည် နိုင်ငံတကာ
ရွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရေ့ောရွး အရမခခံြူြျားဆိုင်ွာ ရြကညာချက်2 တွင် ပါဝင်
ေက်ြှတ်ရွးွိုးွားသည့် အဖွဲ့အစည်းမဖစ်သည့်အရေျာက် ရွေးရကာက်ပွဲ ေုပ်ငန်းစဉ်
အားေုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရတွ့မြင်ေိုသည့် သြာသြတ်ကျြှုနှင့် ပွင့်ေင်းမြင်သာြှုတို့ကို
ရဖာ်ွုတ်မပသွန်တာဝန်ွှိပါသည်။ သို့မဖစ်ပါ၍ အချက်အေက်ြှန် ွုတ်မပန်ဖို့ွာွည်သန်၍
ဤအစီွင်ခံစာကို အာဏာသိြ်းြှုြတိုင်ြီ ဇန်နဝါွီေ ၃၁ ွက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ရွးသား
ခဲ့သည့်အတိုင်း (ရနာက်ပိုင်းမဖစ်ပွားခ့ဲသည့် စိတ်ွိခိုက်ဖွယ်ွာ မဖစ်ွပ်အချ ို ့ကိုရဖာ်မပွန် 
အနည်းငယ် တည်းမဖတ်ြှု မပုေုပ်ခဲ့သည်ြှအပ) ွုတ်မပန်ွန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့ပါသည်။

ဤအစီွင်ခံစာပါ ANFREL ၏ ဆန်းစစ်ရေ့ောချက်နှင့် အကကံမပုချက်ြျားကိုြူ ြူွင်းအတိုင်း
ဆက်ေက် ွားွှိပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွ ရွေးရကာက်ပွဲ၏ ရကာင်းကွက်၊ ဆိုးကွက်
ြျားအားေုံးကို အြှန်အတိုင်း တင်မပွားနိုင်သည်ဟုေည်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံြကည်ပါသည်။ 
သို့ရသာ်ေည်း USDP နှင့် တပ်ြရတာ်က မပုေုပ်သည့် ြဲစာွင်းြသြာြှုဆိုင်ွာ စွဲချက်ြျား
နှင့်ပတ်သက်၍ သီးမခားအတည်မပုနိုင်ွန်အတွက် ေုံရောက်ရသာ သတင်းအချက်အေက်

1 https://anfrel.org/joint-statement-myanmar-stop-the-coup-let-election-tribunals-do-their-job/

2 http://anfrel.org/wp-content/uploads/2005/10/declaration-of-principles_en.pdf
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ြျား ြွွှိနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် စိတ်ြရကာင်းမဖစ်ွပါသည်။ ဤအစီွင်ခံစာတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်
 ရဖရဖာ်ဝါွီေ အာဏာသိြ်းြှုြတိုင်ြီ ေီြိုကရွစီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအရနမဖင့် မြန်ြာမပည်ရွာက်
ွှိခဲ့သည့် တိုးတက်ြှုတစ်ွပ်ကို ရဖာ်မပွားပပီး ြျားြြကာြီတွင် ရွေးရကာက်ခံ အွပ်သား
အစိုးွ အာဏာွွှိပပီး ြှန်ကန်ရသာ ေြ်းရြကာင်းရပါ်သို့ မပန်ေည်ရွာက်ွှိောေိြ့်ြည်ဟု
ေည်း ရြျှာ်ေင့်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ွက်၏ ဥက္ကဋ္ဌရဟာင်းမဖစ်သူ ရမပာြကားသည့် အတိုင်းပင် “ပပီးမပည့်စုံရသာ
ရွေးရကာက်ပွဲဟူ၍ ြွှိပါ”။ ဆိုေိုသည်ြှာ အရတွ့အကကုံမပည့်ဝသည့် ရေ့ောသူြျား၏
အမြင်တွင် မပုမပင်ရမပာင်းေဲမပုေုပ်ွြည့် ရနွာြျားကို အပြဲ မြင်ရတွ့တတ်ပါသည်။ ြည်သို့
ပင်ဆိုရစကာြ ူ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ထွေးထောေ်ပေဲွလဒ်များသည် ခခုံငုံကေည့်ပါေ 
မမန်မာမပည်သူများ၏စိတ်ဆန္ဒေို ေိုယ်စားမပုသည်ဟု ANFREL အထနမြင့် အချေ်အလေ်
များစောေိုအထမခခံ၍ ွင်မမင်ယူဆမိပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရွာဂါ မပင်းွန်ရနချနိ်၌ပင် ြဲရုံ
ဝန်ွြ်းြျား၊ ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်ကျန်းြာရွးဆိုင်ွာအွာွှိြျား၏ ကကိုးစားအားွုတ်ြှုမဖင့်
၂၇.၅ သန်းရသာ မပည်သူြျား ြဲရပးခဲ့ြကွသည်မဖစ်၍ ၎င်းတို့၏အသံြျား ဆိတ်သုဉ်းြသွား
သင့်ပါ။

မြန်ြာနိုင်ငံက ြိြိတို့၏ အရမခခံအခွင့်အရွးြျားအတွက် ဆက်ေက်တိုက်ပွဲဝင်ေျက်ွှိရသာ
ညီအစ်ကို ရြာင်နှြြျားနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ေည်း တစ်ရသွးတည်းတစ်သားတည်း ွပ်တည်
ေျက်ွှိပါသည်။ နိုင်ငံအဝှြ်း၌ မပန့်နှံ့ေျက်ွှိရသာ ရကကးရြကာ်သံတစ်ခုအတိုင်း ရတာင်းဆို
ေိုက်ပါသည်။

မပည်သူ့အာဏာ မပည်သူ့မပန်ထပး

Chandanie Watawala
ANFREL အြှုရဆာင် ညွှန်ြကားရွးြှူး

ြတ် ၁၀၊ ၂၀၂၁
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲကို ရေ့ောွန် ေွတ်ေပ်ရသာ
ရွေးရကာက်ပွဲြျားအတွက် အာွှကွန်ွက် (ANFREL) ၏ နိုင်ငံတကာ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ော
ရွးြစ်ွှင်အဖွဲ့ (IEOM) ကို ၂၄ ွက် တိုင်တိုင် မဖန့်ကျက်ရေ့ောြည့် ကာေွှည်ရေ့ောသူ
(LTOs) ၁၃ ဦး၊ ၈ ွက် တိုင်တိုင်မဖန့်ကျက်ရေ့ောြည့် ကာေတို ရေ့ောသူ (STOs) ၈ ဦး၊
ရွေးရကာက်ပွဲရန့၌ ရေ့ောြည့်သူ ရနာက်ွပ် (၃) ဦး၊ ွန်ကုန်တွင် အရမခစိုက်သည့် ပင်ြ
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အမပင် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ရေ့ောဆန်းစစ်သူ (၄) ဦး (ွန်ကုန်တွင် ၁ ဦးနှင့် 
အရဝးရွာက် ရဆာင်ွေက်ြည့်သူ ၃ ဦး)တို့မဖင့် ဖွဲ့စည်းွားသည်။ ANFREL သည် မြန်ြာနိုင်ငံ
ွှိ တိုင်းရေသကကီးနှင့် မပည်နယ် (၁၄) ခုအနက် ၁၃ ခုတွင် နိုင်ငံတကာရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူ
ြျားကို ရစေွှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

နိုင်ငံတကာရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွးြစ်ွှင်အဖွဲ့သည် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ြဲဆွယ်စည်းရုံး
ြှုအရမခအရန၊ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာကကိုတင်မပင်ဆင်ြှုြျား၊ ြဲဆန္ဒနယ်တွင်းကကိုတင်ြဲရပး
မခင်း၊ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုကို ွပ်နားွသည့် ကာေ(Cooling Period) နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲရန့
ရဆာင်ွေက်ြှုြျားကို ရေ့ောခဲ့ြကပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်ြွှင်အဆင့်ဆင့်ကဝန်ွြ်း
ြျား၊ နိုင်ငံရွးပါတီြျား၏ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားနှင့်ကိုယ်စားေှယ်ြျား၊ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၊ 
အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား၊ ွ ဲဝန်ွြ်းြျား၊ ြဲရုံဝန်ွြ်းြျား၊ ြီေီယာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်
မပည်တွင်းရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျားအပါအဝင် နိုင်ငံတဝှြ်းွှိ ြတူညီရသာ ရွေးရကာက်ပွဲ
တွင် ဆက်စပ် ပတ်သတ်ရနသူြျားအား အင်တာဗျူးွာရပါင်းြျားစွာမဖင့် အတွင်းကျကျ
ရြးမြန်းခဲ့ပါသည်။ 

နိုင်ငံတကာရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွးြစ်ွှင်အဖွဲ့ 

(IEOM) ၏  ရနာက်ခံအကျဉ်း 
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ANFREL ၏ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျားက ကကိုတင်ြဲရပးသည့်ကာေတွင် ြဲရုံရပါင်း (၂၀၅)
ရုံသို့သွားရွာက် ရေ့ောနိုင်ခဲ့ပပီး ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် ရနာက်ွပ်ြဲရုံရပါင်း (၂၆၇) ရုံသို့ 
သွားရွာက်ခဲ့ြကသည့်အတွက် ြဲရုံဖွင့် ချနိ်ြှစ၍ ြဲရွတွက်သည့်အချနိ်တိုင် တစ်ရန့တာေုံး
တွင် ြဲရုံေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုေုံးကို ရှုရွာင့်ရပါင်းစုံက ေွှြ်းခခုံ နိုင်ခဲ့ြကပါသည်။ 

ဝန်ွြ်းတစ်ဦးစီသည် သက်ဆိုင်ွာရေသြျားသို့ ရနွာချွားမခင်းြမပုြီ ကိုဗစ်−၁၉ ရွာဂါ
ပိုးစစ်မခင်းကို မပုေုပ်ခဲ့ြကွပပီး အားေုံးတွင် ရွာဂါပိုးြွှိရြကာင်း အရမဖွွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ွန်ကုန်သို့ အမပန်ခွီးအတွက် ွပ်ြံစစ်ရဆးမခင်းတွင် ရေ့ောသူ ၁ ဦးနှင့် စကားမပန် ၁ ဦး
တို့တွင် ကိုဗစ်−၁၉ ပိုးကူးစက်ခံွရြကာင်းရတွ့ွှိခဲ့ွာ ANFREL သည် ၎င်းတို့၏ ွိရတွ့ြှု
ရနာက်ရြကာင်းွှာရဖွမခင်းအတွက် သက်ဆိုင်ွာ ကျန်းြာရွးတာဝန်ွှိသူြျားနှင့်ပူးရပါင်း
ရဆာင်ွေက်ကာ ွိုပိုးကူးစက်ခံွသူေူနာြျားအား ကုသြှုခံယူရစခဲ့ပါသည်။ 

ANFREL ၏ နိုင်ငံတကာရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွးဆိုင်ွာကကိုးပြ်းအားွုတ်ြှုြျားသည် 
မပည်သူ့ရွးွာနှင့် နိုင်ငံရွးအခွင့်အရွးြျားဆိုင်ွာ အမပည်မပည်ဆိုင်ွာကွန်ဗင်းွှင်း (ICCPR)၊ 
ေွတ်ေပ်၍တွားြျှတရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျားဆိုင်ွာ ေန်ရကာက်ရြကညာစာတြ်းနှင့်
ေီြိုကွက်တစ်ရွေးရကာက်ပွဲြျားအတွက် ေီေီ အညွှန်းကိန်းြျားကဲ့သို့ရသာ နိုင်ငံတကာနှုန်း
စံြျားနှင့်စာချုပ်စာတြ်းြျားတွင် ရဖာ်မပွားသည့် နည်းစနစ်ြျားကို ေိုက်နာကျင့်သုံး
ွားပါသည်။ ANFREL သည် နိုင်ငံတကာရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောမခင်းနှင့် ေိုက်နာအပ်သည့်
ကျင့်ဝတ်နှင့်ြူြျားဆိုင်ွာ ရြကညာစာတြ်းကို ေက်ြှတ်ရွးွိုးွားသည့် အဖွဲ့အစည်း
တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ 



6

Asian Network for Free Elections (ANFREL) အဖွဲ့ကို ေီြိုကွက်တစ်ရွေးရကာက်ပွဲ
ြျားအား မြှင့်တင်ရပးသည့် အေုပ်ကိုေုပ်ရဆာင်ြည့် အာွှြှဦးရဆာင်အန်ဂျအီိုတစ်ခုအမဖစ်
၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ောေတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ANFREL ၏ ြူေအေုပ်သည် ရွေးရကာက်ပွဲ
ရေေ့ာရွး၊  သကဆ်ိငု်ွ ာနိငုင်ြံျားတငွ ်ေြီိကုရွစရီဖာရ်ဆာငြ်ှုြျား၌  တကက်ကစွာေပုရ်ဆာင်
ရနြကရသာ အွပ်ဖက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ောရစရွးနှင့် ရေ့ကျင့်သင်ြကား
ြှုြျား မပုေုပ်ရပးနိုင်ရွး နှင့် ရေသတွင်း       ေီြိုကရွစီ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရွး ကို     ွ ိန်းသိြ်းွန်
နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ စိန်ရခါ်ြှုြျားကို ကိုင်တွယ်ရမဖွှင်းွန် စည်းရုံးမခင်း၊ အရွးဆိုမခင်း
ေုပ်ငန်းြျားအား အဓိကွားေုပ်ရဆာင်ပါသည်။ 

ANFREL သည် စတင်ဖွဲ့စည်းချနိ်ြှစ၍ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ
ြတိုင်ြီအွိ အာွှတစ်ေွှားတွင် ရွေးရကာက်ပွဲရစာင့်ြကည့်ရေ့ောရွးြစ်ွှင် ၆၇ ခု
ေုပ်ရဆာင်ခဲ့ွာ အဆိုပါြစ်ွှင်ြျားတွင် နိုင်ငံတကာရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူ တစ်ရွာင်
ရကျာ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ANFREL သည် အကျုံးဝင်ပါဝင်ြှု၊ တာဝန်ယူြှု တာဝန်ခံြှု၊ ပွင့်ေင်း
မြင်သာွှိြှု နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျား အချင်းချင်း ပူးရပါင်းရဆာင်ွေက်ြှုတို့ြှတဆင့်
နိုင်ငံရွးေုပ်ငန်းစဥ်ြျားကို အားရကာင်းောရစွန် ေုပ်ရဆာင်ရပးရနသည့် အာွှရေသွှိ
ြိတ်ဖက်အွပ်ဖက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား ကွန်ွက်ြှ ရေ့ောသူြျားကို ွွှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်
တို့၏ ရွွှည်ွည်ြှန်းချက်ြှာ ရေသတွင်း ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်အုပ်ချုပ်ရွးတုိ့၌ ကျွြ်းကျင်ြှု
ြျား တည်ရဆာက်ရပးွန်နှင့် ေီြိုကရွစီအရေ့အွကို မပည်ပြှ ေုပ်ရဆာင်ရပးမခင်းွက်
မပည်တွင်းတွင် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ောရအာင်မပုေုပ်၍ အမြစ်တွယ်ောရစွန်တို့မဖစ်သည်။ နိုင်ငံ
အသီးသီးတွင် ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွးြျားေုပ်ရဆာင်မခင်းမဖင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရေ့ောသူ
ြျားသည် နိုင်ငံတကာွှိ အရကာင်းဆုံးရသာ ရွေးရကာက်ပွဲအရေ့အွြျားကုိ အားရကာင်း
စွာ နားေည်သရောရပါက်ြှု တိုးပွားောရစွန်မဖစ်သည်။ ွိုနိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတြျားကို 
၎င်းတို့သက်ဆိုင်ွာ ြိခင်နိုင်ငံြျားတွင် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ြျား အားရကာင်းော
ရစွန် မပန်ေည်အသုံးချနိုင်ရပသည်။ 

အဖွဲ့အစည်းအရြကာင်း
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ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောမခင်းကဏ္ဍတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်မခင်းအမပင် ANFREL သည်ရွေးရကာက်ပွဲ
ြျားနှင့် ေီြိုကရွစီနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စွပ်ြျားတွင် ေုပ်ကိုင်ရနရသာအမခားအဖွဲ့အစည်း
ြျားအတွက်ေည်း ရေ့ကျင့်သင်ြကားရွးနှင့် စွြ်းရဆာင်ွည်မြှင့်တင်ရွး အစီအစဉ်ြျား
ကိုေုပ်ရဆာင်ရပးေျက်ွှိပါသည်။ မပည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းြျားအား စွြ်းရဆာင်ွည်မြှင့်
တင်ရွး အစီအစဉ်ြျားကို တိုက်ရိုက်မဖစ်ရစ၊ တဆင့်ခံမဖစ်ရစ ရွာက်ပံ့ရပးမခင်းသည် ကျွန်ုပ်
တို့ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွးြစ်ွှင်တိုင်းတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအမဖစ် ယရန့ွိ
တိုင်ပါဝင်ရနဆဲမဖစ်သည်။ သက်ဆိုင်ွာနိုင်ငံတိုင်းြှ မပည်တွင်းွှိ ဆက်စပ်ပတ်သက်ရနသူ
ြျားကို ွိုကဲ့သို့ရသာစွြ်းရဆာင်ွည်မြှင့်တင်ရပးမခင်းသည် ေီြိုကရွစီရဖာ်ရဆာင်ရွး
ကကိုးပြ်းြှု၏ အရွးအကကီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖစ်သည်ဟု ANFREL က ယုံြကည်ပပီး၊
ွို့ရြကာင့်ပင် ေီြိုကရွစီရွာက်ခံသူြျား၏ စွြ်းရဆာင်ွည် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ောရစွန် 
ရေသတွင်း (သို့ြဟုတ်) အချ ို ့ရသာနိုင်ငံတွင် အေုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲြျား ပုံြှန်ကျင်းပရနမခင်းမဖစ်
ရပသည်။ 

ရနာက်ဆုံးဆိုွပါက ANFREL သည် ရွေးရကာက်ပွဲြျားနှင့် အမခားေီြိုကရွစီေုပ်ငန်းစဉ်ြျား
နှင့် ဆက်စပ်ရနရသာ သတင်းအချက်အေက်ြျား၊ ပုံနှိပ်ွားရသာ အရွာက်အကူပစ္စည်း
ြျားကို မပန့်နှံရစမခင်းြျားအပါအဝင် ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်ဆိုင်ရသာ အရွးဆိုြှုြျားနှင့် စည်းရုံး
ေှုံ့ရဆာ်ြှုြျားကို ေုပ်ရဆာင်ရနသကဲ့သို့ နိုင်ငံအတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင်ေည်း
ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ မပုမပင်ရမပာင်းေဲြှုြျားအတွက် အရွးဆိုေျက်ွှိပါသည်။ ANFREL 
သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ြှစတင်ကာ အာွှရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျား ရဆွးရနွး
ပွဲ (Asian Electoral Stakeholder Forum – AESF) ကို စီစဥ်ကျင်းပေျက်ွှိွာ အာွှ
တေွှားြှ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ အွပ်ဖက်ေူြှုအဖွဲ့ြျားနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲစီြံအုပ်ချုပ်သည့်
အဖွဲ့ြျားြကား နားေည်ြှုပိုြိုတည်ရဆာက်နိုင်ွန်နှင့် အာွှတွင် ေွတ်ေပ်၍တွားြျှတ
ရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျားမဖစ်ွန်အတွက် ကျန်ွှိရနရသးရသာ အခက်အခဲြျားကို ကိုင်တွယ်
ရမဖွှင်းွာတွင် ပူးရပါင်းရဆာင်ွေက်ြှုြျားွွန် ဖိတ်ရခါ်ရတွ့ဆုံရစပါသည်။ 

ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ဆက်စပ်ပတ်သက်ရနသူအြျ ိုးြျ ိုးအား ြိြိတို့၏ အရွးဆိုြှု၊ စည်းရုံး
ြှုေုပ်ငန်းြျားတွင် ပါဝင်ရစမခင်းနှင့် ရေသတဝှြ်းြှ ရေ့ောသူြျားကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေ့ော
ရွးြစ်ွှင်ြျား၌ အတူတကွပါဝင်ရစမခင်းြှတဆင့် ချတိ်ဆက်ရဆာင်ွေက်မခင်းမဖင့် ရေသတွင်း
စည်းေုံးညီညွတ်ရွးစိတ်ဓါတ်ကို အရမခခံေျက် ေီြိုကရွစီဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရွးကို မဖစ်ရပါ်ရစ
ြည့် ပတ်ဝန်းကျင်ရကာင်းတစ်ခုကို ANFREL က ဖန်တီးရပးေိုမခင်းမဖစ်သည်။ 

ANFREL ၏ ေုပ်ငန်း နယ်ပယ်သုံးခုမဖစ်သည့် ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောမခင်း၊ စွြ်းရဆာင်ွည်
မြှင့်တင်မခင်းနှင့် စည်းရုံးအရွးဆိုမခင်းတုိ့သည် ကျွန်ုပ်တို့ွည်ြှန်းချက်မဖစ်သည့် အာွှတေွှား
တွင် အွည်အရသွးမပည့်ဝရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျားမြှင့်တင်ရွးကို ပံ့ပိုးပပီး ၎င်းတို့သည်ေည်း 
တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အမပန်အေှန်ပံ့ပိုးြှုွှိရနပါသည်။ 
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အြျားအားမဖင့် ရအးချြ်းသာယာရနရသာ ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်၏ ရနာက်ဆုံးအပိုင်းကို
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါွီေ ၁ ွက်ရန့၌ စစ်တပ်အာဏာသိြ်းကာ မဖတ်ရတာက်မခင်းြမပုြီ
အချနိ်ွိ ANFREL သည် ပွြဦးစွာ မြန်ြာမပည်သူ/သားြျား၊ မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲ
ရကာ်ြွှင် (UEC) နှင့် သိန်းဂဏန်းြျှရသာ ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားအားေုံးကို ခက်ခဲရသာအရမခအရန
တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ ေုပ်ငန်းစဉ်ကို ပပီးရမြာက်
ရအာင်မြင်စွာ ရဆာင်ွေက်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဝြ်းရမြာက်ဝြ်းသာ ဂုဏ်မပုွန် ွည်ွေယ်
ွားခဲ့ပါသည်။ အြျားစုရသာ ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျား၊ အချ ို ့ရသာ 
အွပ်ေက် ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား၊ သတင်းြီေီယာအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် နိုင်ငံတကာ 
အသိုင်းအဝိုင်းတို့အားေည်း တက်ကကအားရကာင်းရသာ ရွေးရကာက်ပွဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ွပ်
မဖစ်ရပါ်ောရအာင် အားရပးကူညီခဲ့မခင်း၊ အေွန်တွာေိုအပ်ေှရသာ အသိပညာရပးရွး၊
အရွးဆိုတင်မပရဆွးရနွးြှုြျားနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွး ေုပ်ငန်းြျားကို ရဆာင်ွေက်
ရပးခဲ့မခင်းတို့အတွက် ဂုဏ်ယူဝြ်းရမြာက်ရြကာင်းရမပာြကားွန် ွည်ွေယ် ွားခဲ့ပါသည်။ 

သို့ရသာ်ေည်း တပ်ြရတာ်၏ အေွန်တွာဆိုးွေားေှရသာ ေုပ်ရဆာင်ြှု ြျားသည်
ေြ်းရြကာင်းရပါ် ရွာက်ရနရသာ ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်အား ွပ်ဆိုင်းသွားရစခဲ့ပပီး
နိုင်ငံ၏ ေီြိုကရွစီအေားအောကို ရနာက်သို့ ၅ နှစ်မပန်ဆွဲခဲ့ပါသည်။ အာဏာသိြ်းစဉ်က
စ၍ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အရမခအရနအရြကာင်းကို ွုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုွန် အရြကာင်းအွာြျားစွာ
ွှိရသာ်ေည်း ဤအစီွင်ခံစာတွင် ဇန်နဝါွီေ ၃၁ ွက်ရန့အွိ ရွေးရကာက်ပွဲကာေကိုသာ
အရေးရပးရဖာ်မပွားသည်။ အနာဂတ်တွင် အွပ်သားအစိုးွက နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းြျား
နှင့်အညီ ရွေးရကာက်ပွဲြျားကျင်းပွာတွင် အကျ ိုးွှိရစွန်ွည်ွေယ်ပါသည်။ ANFREL သည်
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်ကအာဏာသိြ်းမခင်းအား ဆက်ေက်၍ မပင်းွန်စွာရှုတ်ချရနဆဲ
မဖစ်ပပီး မပည်သူက ရွေးချယ်တင်ရမြှာက်ွားရသာ အစိုးွအား အမြန်ဆုံးအာဏာ မပန်ေည်
ရပးအပ်ွန် ရြျှာ်ေင့်ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပဲွအား COVID-19 ကပ်ရွာဂါကိုရနာက်ခံမပု၍ ြကကုံ
စဖူး ကျင်းပမပုေုပ်ခဲ့ွသည့် အရြကာင်းအွင်း တစိတ်တရေသရြကာင့်  ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
ပတ်ဝန်းကျင် အရနအွားသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးရကာက်ပွဲတွင်ကဲ့သို့ အမပည့်အဝ ေွတ်ေပ်
ြျှတြှုြွှိခဲ့သည်ကို ANFREL က ရေ့ောရတွ့ွှိခဲ့ွပါသည်။ ရွာဂါကူးစက်ြှု ဆက်တိုက်
မဖစ်ပွားရနချနိ်တွင် ကူးစက်ြှုနှုန်းကျဆင်းရစွန် ွည်ွေယ်၍ ကျန်းြာရွးေြ်းညွှန်ချက်ြျား၊
ခွီးသွားောရွး ကန့်သတ်ချက်ြျားကို မပုေုပ်ွားသည့်အတွက် ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုသည် 
တစ်နိုင်ငံေုံးအတိုင်းအတာမဖင့် ချတိ်ဆက်ရဆာင်ွေက်ွာ၌ ညီြျှြှုြွှိခဲ့ပါ။ ပါတီြျားအရနမဖင့်
ွပ်ွောအတွင်း၌သာ ေူအနည်းငယ်မဖင့် ပွဲြျားကျင်းပမပုေုပ်ြကွပပီး အွန်ေိုင်းြဲဆွယ်
စည်းရုံးြှုြျား ပိုြိုြျားမပားပျ ံ့နှံ့ောခဲ့သည်။ သို့တိုင် ကျန်းြာရွးဆိုင်ွာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း 

အစီွင်ခံစာအနှစ်ချုပ်
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ချ ိုးရဖာက်ြှုြျားေည်း ပုံြှန်အားမဖင့် မဖစ်ရပါ်ခဲ့ပပီး ြိြိအသိစိတ်နှင့်ြိြိ ွိန်းရကျာင်း
ရဆာင်ွေက်ရွးြူဝါေြှာ ဤကျန်းြာရွးမပဿနာြျားကို ရမဖွှင်းနိုင်ွန် အေုပ်ြမဖစ်ရြကာင်း
ရပါ်ေွင်ွင်ွှားခဲ့သည်။ ေူဦးရွ ကန့်သတ်ချက်၊  social distancing စည်းကြ်းနှင့် ပါးစပ်
နှင့်နှာရခါင်းစည်းြျားတပ်ဆင်ရွးတို့ကို ေိုက်နာွန် ကကိုးပြ်းအားွုတ်ြကရသာ နိုင်ငံရွး
ပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားြှာ ယင်းစည်းကြ်းတို့ကို ြေိုက်နာသူြျားနှင့်
ယှဉ်ရသာအခါ တပန်းရှုံးနိြ့်ခဲ့ွသည်။ တာဝန်ွှိသူအရနမဖင့် ဝင်ရွာက်ရဆာင်ွေက်နိုင်သည့်
အဖွဲ့အစည်း၊ ယန္တွားြျားကေည်း တာဝန်ယူြှု၊ တာဝန်ခံြှု ြွှိခဲ့သည်ကိုေည်း ရတွ့ွှိ
ွသည်။

ွို့အမပင် ွခိုင်မပည်နယ်နှင့် ချင်းမပည်နယ်တို့၏ရနွာအချ ို ့တွင် အင်တာနက်ဝန်ရဆာင်ြှု 
မဖတ်ရတာက်ွားပပီး ရွေးရကာက်ပွဲနှင့် COVID-19 အရမခအရနနှစ်ွပ်ေုံးနှင့်ဆက်နွယ်သည့် 
သတင်းအချက်အေက် ေွတ်ေပ်စွာ စီးဆင်းြှုအရပါ် ကန့်သတ်ြှုမဖစ်ရစခဲ့မခင်း၊ အွန်ေိုင်းက
တဆင့်ရသာ်ေည်းရကာင်း၊ ေူကိုယ်တိုင် ရသာ်ေည်းရကာင်း တိုင်းွင်းသားနှင့်ောသာရွး
အွ ေူနည်းစု ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအား အြုန်းစကားြျား၊ သတင်းအချက်အေက်
ြှားြျားမဖင့် တိုက်ခိုက်မခင်း၊ ရွေးရကာက်ပွဲ အြကြ်းဖက်ြှုမဖစ်ွပ်ြျား မြင့်တက်ောမခင်း၊
နိုင်ငံပိုင်ြီေီယာတွင် ြဲဆွယ်ြိန့်ခွန်းြျားအား ဆင်ဆာမဖတ်ရတာက်ခံွမခင်း၊ မပည်ရွာင်စု
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်က ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ စီွင်ဆုံးမဖတ်ွာတွင် အာဏာွ
ပါတီကို ြျက်နှာသာရပးသည်ဟု   တစိုက်ြတ်ြတ်ွင်မြင်ချက်ြျားွှိမခင်းတ့ုိသည် ြဲဆွယ်
စည်းရုံးရွး ပတ်ဝန်းကျင် အရပါ် အနုတ်သရောရဆာင်သည့် သက်ရွာက်ြှုြျားမဖစ်ရစခဲ့
ပါသည်။အဆိုပါအရြကာင်းတွားြျား အားေုံးတို့ရြကာင့် အင်အားကကီးြားရသာ (သို့ြဟုတ်)
ေက်ွှိအာဏာွဆဲမဖစ်ရသာ နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားသည် ၎င်း
တို့၏ အွင်းမြစ်ြျားနှင့် ွာွူးရနွာတို့ကို အမခားသူြျား အသုံးြမပုနိုင်သည့် နည်းေြ်း
ြျားမဖင့် အသုံးမပုနိုင်ခွင့်ွွှိခဲ့ြကပါသည်။

ရွေးရကာက်ပွဲြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲအေွန် အရစာပိုင်းကာေပတ်ဝန်းကျင်ြှာ
မြန်ြာနိုင်ငံ ရေသအြျားစုတွင် တည်ပငိြ်ရအးချြ်းေျက် ွှိရသာ်ေည်း အရွွရွွ
ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်စပ်ေျဉ်းသည့် အြကြ်းဖက်ြှုြျား မြင့်တက်ောသည့်အတွက် ANFREL 
အရနမဖင့် အံ့ဩွိတ်ေန့်ြိပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အြကြ်းဖက်ြှုမဖစ်ွပ်
အရွအတွက်ြှာ အွူးတေည် မြင့်တက်ောခဲ့ပပီး အခင်းမဖစ်ပွားြှု အြျားစုြှာ စစ်ရွး
ပဋိပက္ခ ွိခိုက်ြှုေဏ်ြခံွရသာ မြန်ြာနိုင်ငံအေယ်ပိုင်းရေသြျားအတွင်း အွင်ကွ ပါတီ
ကကီးနှစ်ခုက ဝန်းွံသူြျားြကား မဖစ်ပွားမခင်းမဖစ်သည်။ အြကြ်းဖက်ြှုြျားအတွက် တာဝန်ွှိ
သူြျားအား တာဝန်ခံရစွန်နှင့် ၎င်းမဖစ်ွပ်ြျ ိုး ရနာင်အနာဂတ်တွင် ွပ်ြံြမဖစ်ပွားရအာင်
ကာကွယ်ွန် တဆင့်ပပီးတဆင့် ရဆာင်ွေက်သင့်ပါသည်။ အာဏာသိြ်းစဉ်ကအစမပုရသာ
ေုံခခုံရွးအင်အားစုြျား၏ ေုပ်ရဆာင်ြှုြျားသည် သိသာစွာပင် ပိုြိုဆိုးွေားောပပီး စိုးွိြ်
ပူပန်ြှုြျားတိုးပွားောသည့်အရေျာက် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၊ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု မပုေုပ်သူြျားနှင့်
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ကိုယ်စားေှယ်ြျားအား အြကြ်းဖက်တ ရစရမခာက်ေှန့်ရနပါက ြျှတရသာရွေးရကာက်ပွဲ
ယှဉ်ပပိုင်ြှု ြမဖစ်ရပါ်နိုင်ပါ။ 

ွို့အမပင် ွခိုင်မပည်နယ် အတွင်း ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းသုံးဦး မပန်ရပးဆွဲခံွြှု နှင့်
ွှြ်းမပည်နယ်ရမြာက်ပိုင်းက အသစ်စက်စက် ရွေးရကာက်ခံအြတ်အား ေက်သည်ြရပါ်ေဲ 
ေုပ်ကကံသတ်မဖတ်ြှုတို့ြှာ (ရေသနှစ်ခုေုံးြှာ တိုင်းွင်းသား ေက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းြျား 
တက်ကကေှုပ်ွှားွာ နယ်ရမြြျားမဖစ်ြကသည်) နိုင်ငံအဝှြ်း ေုံရောက်ြှုြွှိရသာ ေုံခခုံရွး
အရမခအရနြျားြကား ရွေးရကာက်ပွဲြျားကျင်းပွာတွင် မဖစ်ရပါ်တတ်သည့် စိန်ရခါ်ြှုြျားကို
မပသေျက်ွှိပါသည်။ ေက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ရနြကသူြျား အားေုံး
တို့အား ေီြိုကရွစီနည်းကျ ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ြျားကတစ်ဆင့် ြိြိစိတ်ဆန္ဒသရော
ွားကို ရဖာ်မပေိုရသာ ရေသခံမပည်သူြျား၏ အခွင့်အရွးြျားကို ရေးစားသြှုမပုရပးြက
ပါွန်နှင့် ဤရနွာ၌ အမခားကိစ္စွပ်ြျား ွက်စာေျင် ချုပ်မခယ်ြှုြျား၊ ြရေျာ်ဩဇာြျား
ရအာက်က ကင်းေွတ်ရသာ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ေိုအပ်ရြကာင်းကို 
ကျွန်ုပ်တို့အရနမဖင့် တိုက်တွန်းရမပာြကားေိုပါသည်။ 

ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ရနွာအားေုံး၏ ၂၅% ကို တပ်ြရတာ်အတွက် ချန်ေှပ်ရပးွား
ွသည့်အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာဥပရေြူရောင်ြှာ အရမခခံအားမဖင့်
ေီြိုကရွစီြဆန်ေှရချ။ အေားတူစွာပင် ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေမပင်ဆင်ရွး ကကိုးပြ်းြှု
ြှာေည်း တပ်ြရတာ်ကွွှိွားသည့် ဗီတိုအာဏာရြကာင့် ြရအာင်မြင်ခဲ့ရပ။ ွို့အမပင်
ရိုဟင်ဂျာတိုင်းွင်းသားြျားနှင့် သာသနာ့ဝန်ွြ်းြျား အပါအဝင် ကကီးစွာရသာ ေူဦးရွ
အစိတ်အပိုင်းြျားြှာ ြဲရပးခွင့်ဆုံးရှုံးရနဆဲမဖစ်ပါသည်။ ြဲဆန္ဒနယ် သတ်ြှတ်သည့်ပုံစံရြကာင့်
ကိုယ်စားမပုြှုအချ ိုးြြျှမခင်း၊ ေွှတ်ရတာ်အြတ်ရနွာ မဖန့်ကျက်ွားွှိြှု ြညီြျှမခင်းတို့
ဆက်ေက်မဖစ်ရပါ်ေျက် ွှိရနပါသည်။ ြည်သို့ပင်ဆိုရစကာြူ ရွေးရကာက်ပွဲနည်းဥပရေ
ြျားတွင် ကကိုဆိုေက်ခံွြည့်အရမပာင်းအေဲြျား မဖစ်ရပါ်ခဲ့ပါသည်။ သာဓကအားမဖင့်
ဆိုွရသာ် မပည်တွင်း စစ်ရေးရွှာင်ြျား၊ ရွှေ့ရမပာင်းအေုပ်သြားြျားနှင့် ရကျာင်းသား
ြျားအား ၎င်းတို့ယာယီရနွိုင်ွာ အွပ်ရေသတွင် အေွယ်တကူ ြဲရပးခွင့်ရပးမခင်း၊ 
တပ်ြရတာ်အရမခစိုက်စခန်းြျားအတွင်း ြဲရုံြျားွားွှိခွင့် ြရပးရတာ့မခင်းတို့မဖစ်ြကပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရွးပါတီစုစုရပါင်း ၉၁ ပါတီနှင့် 
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၅,၆၄၃ ဦးတို့ ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ြကသည့်အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံွှိ 
ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် ရွေးချယ်စွာ အရမြာက်အမြား ွွှိခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း
ခွဲမခားဆက်ဆံြှုွှိသည်ဟု ေူရမပာြျားသည့် နိုင်ငံသားဥပရေကိုအသုံးမပု၍ အချ ို ့ရသာ
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားကိုမငင်းပယ်ခဲ့ွာ အစ္စောြ်ောသာဝင်ြျားြှာ တဖက်သတ်
ွိခိုက် နစ်နာခဲ့ွပါသည်။ ွို့အမပင်ေည်း ညီညွတ်ရသာေီြိုကွက်တစ်ပါတီ (UDP) အား
ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ ွက်သတ္တပတ်သုံးပတ်အေိုတွင်ြှ ဖျက်သိြ်းေိုက်မခင်းသည် ယင်း
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ပါတီကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအတွက် ကကိုတင်ြဲရပးခဲ့ပပီးမဖစ်သည့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက်
ွိခိုက်နစ်နာရစခဲ့ပါသည်။

COVID-19 ကပ်ရွာဂါမဖစ်ပွားစဉ်အတွင်း ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပွန် ဆုံးမဖတ်မခင်းသည်
သရောွားကွဲေွဲြှု မဖစ်ရစခဲ့ပပီး ြျားစွာေည်း အရဝဖန်ခံခဲ့ွသည့်တိုင် မပည်ရွာင်စု 
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်က သတ်ြှတ်ွက်အတိုင်း ဆက်ေက်ကျင်းပွန်ဆုံးမဖတ်ခဲ့ပါသည်။
အရြကာင်းွင်းတစိတ်တရေသြှာ ရွေးရကာက်ပွဲမပက္ခေိန်တွင် ဤအရနအွားကို ကိုင်တွယ်
ရမဖွှင်းဖို့ွာ ြျားစွာအခွင့်အရွး ြရပးရသာရြကာင့် မဖစ်ပါသည်။ ရနာက်ပိုင်းွွက်ရပါ်
ောသည့် အချက်အေက်ြျားအွ ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပမပုေုပ်မခင်းရြကာင့် ရွာဂါမပန့်ပွားြှု
အရွွအွူးြမဖစ်ပွားရစခဲ့ေဲ ဤသို့ြမဖစ်ရစွန်ေည်း အာဏာပိုင်ြျားက အဆင့်ဆင့်
ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကပါသည်။

သို့ရသာ်ေည်း မြန်ြာနိုင်ငံွှိ အွပ်ရေသအရမြာက်အြျား၌ ေက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခြျား
တစ်ရကျာ့မပန် မဖစ်ပွားောမခင်းရြကာင့် ေုံခခုံရွးအွ ရွေးရကာက်ပွဲြျားဖျက်သိြ်းခဲ့ွသည့်
အွပ်ရေသြျားြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ွက်ပင် အရွအတွက် ပိုြိုြျားမပားခဲ့ပါသည်။ ဤတွင် 
ြည်သည့်ြဲဆန္ဒနယ်ကို ရွေးရကာက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းြည်ဟုဆုံးမဖတ်ွာ၌ မပည်ရွာင်စု
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်သည် တသြတ်တည်းြမဖစ်၊ ပွင့်ေင်းမြင်သာြှုြွိှဟု ယူဆစွာ
မဖစ်ခဲ့အတွက် အချ ို ့ရနွာြျားတွင် အမငင်းပွားြှုြျား  ရပါ်ရပါက်ခဲ့ပါသည်။ ရယေုယျ
အားမဖင့် အွက်တွင်ရဖာ်မပခဲ့သည် ရွေးရကာက်ပွဲဖျက်သိြ်းြှုြျားသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်
အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ၏ တွားဝင်ြှုအရပါ် အနုတ်သရောရဆာင်သည့် သက်ရွာက်ြှု
မဖစ်ရစသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲဖျက်သိြ်းွြည့် ပြို့နယ်ြျားနှင့်ရကျးွောအုပ်စုြျားကို သတ်ြှတ်
ပုံြှာ ွင်သာမြင်သာြွှိ၊ စိတ်ွင်သေိုရဆာင်ွေက်သကဲ့သို့မဖစ်ရနပပီး တသြတ်တည်း
ြွှိရချ။ ယင်းသို့ရသာ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားကို ြိြိောသာ ချြှတ်ေိုက်သည့်အတွက် အဆိုပါ
ရေသြျားတွင် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်အနိုင်ွွှိွန် ရြျှာ်ြှန်းွားသည့် တိုင်းွင်းသားနိုင်ငံရွး
ပါတီြျားအား တစိတ်တရေသ ပစ်ြှတ်ွားရဆာင်ွေက်သည်ဟု ွင်မြင်သွားရစခဲ့သည်။
  
သို့မဖစ်ပါ၍ UEC အရနမဖင့် ေက်ြေိုက်ြှုနှင့်တာဝန်ခံြှုတို့ကို ရပါ်ေွင်ွင်ွှားရစွန်
ဆုံးမဖတ်ချက်မပုေုပ်ွာ၌ ပိုြို ပွင့်ေင်းမြင်သာပပီး အြျားပါဝင်နိုင်သည့်နည်းေြ်းကို ရနာင်
အနာဂတ်တွင်အသုံးမပုွန် ကျွန်ုပ်တို့အရနမဖင့် တိုက်တွန်းေိုပါသည်။ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
စတင်ပပီး အတန်ြကာြှ ြဲရပးခွင့်ွှိသူ ၁.၅ သန်းရကျာ်အား ြဲရပးခွင့် ဆုံးရှုံးရစြည့် ကိစ္စြျ ိုး
ြမပုေုပ်ြီတွင် အနည်းဆုံးအရနမဖင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျား၊ အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား
အပါအဝင် ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်ရနသူြျားနှင့် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးသင့်ပါသည်။
ရွေးရကာက်ပွဲ တာဝန်ွှိသူြျားအရနမဖင့် ေုံခခုံရွးအရြကာင်းမပချက်ြျားအွ ရနာက်ဆုံး
ေိုအပ်ြှသာ ရွေးရကာက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းြှုြျားကိုမပုေုပ်သင့်ပပီး ရွှေ့ဆိုင်းွာတွင်ေည်း ရွှ့ရနာက် 
တသြတ်တည်းမဖစ်ရသာ၊ ကျ ိုးရြကာင်း ဆီရေျာ်ရသာစံနှုန်းြျားမဖင့်ရဆာင်ွေက်သင့်ပါသည်။
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အချ ို့ရသာရေသြျားတွင် ရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပရပးဖို့ွန်အတွက် အန္တွာယ်ွှိသည်ြှာ 
ယုံြှားဖွယ်ြွှိရသာ်ေည်း အမခား ရမြာက်မြားစွာရသာ အွပ်ရေသြျားတွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏
အသံြျားကို တတ်နိုင်သြျှြကားသိနိုင်ရစွန် ရေးကင်းေုံခခုံရသာ ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပြှု
ြျားကို မပုေုပ်၍ွနိုင်စွာွှိပါသည်။

အွူးသမဖင့် ွခိုင်မပည်နယ်တွင် ယင်းအရနအွားြှာ ပို၍ဆိုးွေားခဲ့သည်။ ွခိုင်မပည်နယ်
ပြို့နယ်ကိုးခုွှိ ြဲဆန္ဒနယ်အကုန်အစင်နှင့် အမခားပြို့နယ်ရေးခုက အစိတ်အပိုင်းအချ ို ့တွင်
ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းမခင်းရြကာင့် စာွင်းွုတ်မပန်ပပီး ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအားေုံး၏ ရေးပုံ
သုံးပုံြှာ ြဲရပးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ြကွသည်။ ွို့အမပင်ေည်း ဤအချက်ကပင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ခွဲမခား
ဆက်ဆံြှုွှိရသာ နိုင်ငံသားဥပရေြျားရြကာင့် ရိုဟင်ဂျာ ၆၀၀,၀၀၀ ခန့်ြှာ အရမခခံ နိုင်ငံရွး
ွပိုင်ခွင့်ြျား မငင်းပယ်ခံခဲ့ွသည်။ ွခိုင်မပည်နယ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အသစ်တစ်ဖန်
မဖစ်ပွားသည့် COVID-19 ရွာဂါကူးစက်မပန့်နှံ့ြှုစတင်ွာရနွာမဖစ်ပပီး ဩဂုတ်ေက
စတင်၍ မပည်နယ်တစ်ခုေုံးတွင် stay-at-home အြိန့်ွုတ်မပန်ွားခဲ့သည်။ သတင်းစာ
မဖန့်ချြိှုပင် ြွှိရတာ့သည့်အတွက် ဤအရမခအရနသည် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား ြဲဆွယ်
စည်းရုံးခွင့်ကို ွိခိုက်ရစသည်သာြက ြဲဆန္ဒွှင်ြျား အချက်အေက်စုံေင်စွာမဖင့် ရွေးချယ်ြှု
မပုနိုင်ဖို့ွာ သတင်း အချက်အေက် ွယူနိုင်စွြ်းကိုေည်း ွိခိုက်ရစခဲ့သည်။ ြိုေိုင်း
အင်တာနက်ကို ကာေြကာမြင့်စွာ မဖတ်ရတာက်ွားမခင်း၊ ရတာင်ကုတ်ပြို့နယ်တွင် NLD 
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းသုံးဦးကို ွက္ခိုင့်တပ်ြရတာ်က မပန်ရပးဆွဲမခင်းတို့သည် ွခိုင်မပည်နယ်
တွင် ေီြိုကရွစီနည်းေြ်းကျရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျား မဖစ်ရပါ်နိုင်စွာ အရမခအရနြွှိ
ဟူရသာ ရုပ်ေုံးကိုပီမပင်ရစခဲ့သည်။

ြြကာရသးြီက ပုဂ္ဂေိကသတင်းြီေီယာြျားကို တပ်ြရတာ်အာဏာသိြ်းသူြျားက မပုေုပ်
ခဲ့ရသာ တိုက်ခိုက်ြှုြျားြတိုင်ြီ ရွေးရကာက်ပွဲအကကိုကာေ ကတည်းကပင် သတင်း
ဝေ်ဆိုေ်ရမြာက်မြားစွာကို ပိတ်ပင်ွားမခင်း၊ အကဲဆတ်သည့်သတင်းြျား ရွးသားတင်
ဆက်သည့် သတင်းရွာက်ြျားြှာ ဥပရေရြကာင်းအွ တွားစွဲဆိုခံွမခင်း၊ အစိုးွအွာွှိြျား
အပါအဝင် သတင်းွယူနိုင်စွာပုဂ္ဂိုေ်ြျားွံ ေက်ေှြ်းြြီမခင်း၊ မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲ
ရကာ်ြွှင်ကဲ့သို့ရသာ နိုင်ငံအဆင့် အစိုးွဌာနြျားက သတင်းအချက်အေက်ြျားွွှိွန် 
ခက်ခဲမခင်းတို့ရြကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သတင်းစာနှင့်အင်တာနက် ေွတ်ေပ်ခွင့်တို့ြှာ 
ကျဆင်းေျက်ွှိရနခဲ့ပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရွာဂါ၏ ရိုက်ခတ်ြှုရြကာင့် သတင်းဌာန
အချ ို ့တွင် ဝန်ွြ်းအင်အားရေျှာ့ချွမခင်း၊ ခွီးသွားောရွး ကန့်သတ်ချက်ြျားရြကာင့်
သတင်းြီေီယာအရနမဖင့် ၎င်းတို့ေုပ်ငန်းကို ရကာင်းစွာ ြရဆာင်ွေက်နိုင်မခင်းတို့ေည်း
မဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
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ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ သတင်းရွးသားတင်ဆက်ပုံြှာ အြျားအားမဖင့် ေွတ်ေပ်ြျှတြှု
ွှိရသာ်ေည်း နိုင်ငံ၏ အွင်ကွ နိုင်ငံရွးပါတီကကီးနှစ်ခ3ု  ကိုသာ အာရုံွားသည်ကိုရတွ့
ွပပီး ေူနည်းစုတိုင်းွင်းသားြျား ပါဝင်ရသာ ပါတီြျားနှင့် မြန်ြာ့ေူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း 
ကိုယ်စားမပုြှုနည်းပါးရသာ အုပ်စုြျားကို သတင်းရွးသား ရဖာ်မပြှု နည်းပါးသည့် အတွက်
ပိုြိုေွှြ်းခခုံြှုွှိရသာ သတင်းရွးသား တင်ဆက်ြှု မပုေုပ်ွန် ေိုအပ်ရနပါရသးသည်။ 
ရွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်း အွန်ေိုင်းရပါ်တွင် သတင်းတုြျားကိုေည်း ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့်
ရတွ့ွှိွပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံက သတင်းရွာက်ြျားအရနမဖင့် အခက်အခဲြျားစွာ ွင်ဆိုင်
ခဲ့ြကွသည့်တိုင် သတင်းြီေီယာ ြျားသည် ရွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်း စာနယ်ဇင်း
တာဝန်ြျားကိုရကျပွန်ရအာင် အစွြ်းကုန် ကကိုးစား ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကပါသည်။ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား
အတွက် သက်ဆိုင်ွာသတင်းြျားနှင့် စိစစ်ရေ့ောချက်ြျားကို အချနိ်ြီ ရပးပို့မခင်းမဖင့်
အချက်အေက်စုံေင်စွာ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားမပုေုပ်နိုင်ရစဖို့ွာ သတင်းြီေီယာ၏ အခန်း
ကဏ္ဍြှာ ြွှိြမဖစ်ေိုအပ်သည်မဖစ်၍ သတင်းစာေွတ်ေပ်ခွင့်နှင့် ေွတ်ေပ်စွာွုတ်ရဖာ်
ရွးသားခွင့်တို့ကို အကာအကွယ်ရပးသင့်ပပီး ယခုွက် ပိုြိုအားရကာင်းရစွန် ရဆာင်ွေက်
သင့်ပါသည်။ 

COVID-19 ရြကာင့် ရမြမပင်ရပါ်တွင် ေုပ်ငန်းြျားရဆာင်ွေက်ွန် အခက်အခဲွှိခဲ့သည့်အတွက်
အီေက်ွရွာနစ် နည်းေြ်းြျားမဖင့် ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပးေုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်
ရဆာင်ွေက်ွန် ကကိုးပြ်းသည့် မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်၏အားွုတ်ြှုကို
ANFREL က အသိအြှတ်မပုပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် အသိပညာ
ရပးသည့်ပြာဏြှာ အွူးသမဖင့် ရကျးေက်ရေသြျားနှင့် အင်တာနက်ွ ှွိြှု နည်းပါးသည့်
ရေသြျားတွင် နိြ့်ပါးေျက်ွှိရနပါသည်။ ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပး ရုပ်သံနှင့် စာွေက်စာတြ်း
ြျားတွင် UEC အရနမဖင့် တိုင်းွင်းသားနှင့်ောသာစကားအွ ေူနည်းစုတို့အတွက်
အာရုံစိုက်ြှု နည်းပါးခဲ့သည့်အတွက် အချ ို ့ရသာ တိုင်းွင်းသားအစုအဖွဲ့ြျားသည် ြဲရပးသည့်
ေုပ်ငန်းစဉ်ကို နားြေည်ခဲ့ြကရပ။ ဤေိုအပ်ချက်ကို CSO ြျားက ၎င်းတို့၏ ြဲဆန္ဒွှင်
အသိပညာရပး အစီအစဉ်မဖင့် တစိတ်တရေသ ဝင်ရွာက်အားမဖည့်ရပးသည့်အရနမဖင့် 
အွန်ေိုင်းရတွ့ဆုံပွဲြျား၊ အုပ်စုငယ်ြျားပါဝင်သည့် အစည်းအရဝးြျားကို မပုေုပ်ခဲ့ြကပပီး 
တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် မြန်ြာနိုင်ငံအနှံ့အမပား၌ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောြှုြျား မပုေုပ်ရပးပပီး 
နိုင်ငံ၏ ေီြိုကရွစီအသွင်ကူးရမပာင်းြှုကို အားရပးကူညီခဲ့ြကပါသည်။

CSO ြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံ ေီြိုကရွစီအသွင်းကူးရမပာင်းြှုမဖစ်စဉ်တွင် ပံ့ပိုးကူညီရပးရန
ြကသည့် အဓိက ဇာတ်ရကာင်ြျားအနက် အပါအဝင်မဖစ်ရသာ်ေည်း COVID-19 ကပ်
ရွာဂါနှင့် အမခားဆက်စပ်ကိစ္စွပ်ြျား၊ စိန်ရခါ်ြှုြျားရြကာင့် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ် တွင် 
၎င်းတို့ ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ရွးနှင့် အစီအစဉ်ြျား အရကာင်အွည်ရဖာ်ရွး တို့တွင် 

3 The National League for Democracy (NLD) and Union Solidarity and Development Party (USDP)
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သက်ရွာက်ြှုွှိခဲ့သည်။ CSO ြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ ေုပ်ငန်းြျားကို အားရပးကူညီသည့် 
ရဆာင်ွေက်ြှုြျားကို  ဆက်ေက်မပုေုပ်သင့်ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေရကာက်ပွဲတွင် စုစုရပါင်း ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၅,၆၄၁ ဦးွှိသည့်
အနက် အြျ ိုးသြီး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၉၀၂ ဦး (သို့ြဟုတ်) ၁၆% ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ 
ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၆,၁၈၉ ဦးအနက် အြျ ိုးသြီးဦးရွ ၈၀၀ 
(၁၃%) သာ ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် အချ ိုးအဆ တိုးတက်ောခဲ့ရသာ်ေည်း အရွအတွက်
နည်းပါးေျက်ွှိရသးသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် ကွဲမပားစုံေင်ြှု ပိုြို
အားရကာင်းရစွန် ကကိုးပြ်းအားွုတ်ြှုြျားကို ရတွ့မြင်ခဲ့ွပပီး အြျ ိုးသြီး ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းဦးရွ မြင့်တက်ောမခင်းနှင့်အတူ အြျားပါဝင်ြှု ပိုြိုွွှိောရစခဲ့ ပါသည်။ 
ယင်းသို့ရသာ  ရဆာင်ွေက်ချက်ြျားအနက်  နိုင်ငံရွးပါတီြျားက တိုင်းွင်းသား ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းြျားအား ပွဲွုတ်ောမခင်း၊ ပွြဆုံးအကကိြ်ြဲရပးြည့်သူ ၅ သန်းနှင့် ွိရတွ့ြှုပိုြို
ွွှိရစွန်ကကိုးပြ်းမခင်း၊ သက်ကကီးွေယ်အိုြျားနှင့် ြသန်စွြ်းသူြျားအား ကကိုတင်ြဲရပးနိုင်
ရစွန်စီစဉ်ရပးမခင်း၊ LGBT အမဖစ် ပွင့်ေင်းစွာ ွုတ်ရဖာ်ွားသူ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းက 
ပွြဆုံးအကကိြ်အမဖစ် ဝင်ရွာက်ယှဉ်ပပိုင်ောမခင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

သို့ရသာ်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တွင်သာြက ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်သည့် ရနွာ
ြျားတွင်ပါ ကျား၊ ြ တန်းတူညီြျှရွးနှင့် ရေးဖယ်ချန်ွားခံွရသာ အုပ်စုြျား၏ စစ်ြှန်ရသာ
ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှု ွွှိရစရွးအတွက် ယခုွက်ပို၍ ရဆာင်ွေက်နိုင်စွာြျား ွှိရနပါ
ရသးသည်။ အစိုးွအသစ်အရနမဖင့် အြျ ိုးသြီးဝန်ကကီးအဖွဲ့ဝင်ြျား ပိုြိုခန့်အပ်မခင်း၊
မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်တွင် အြျ ိုးသြီးရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ဝင်ြျား ခန့်အပ်မခင်း၊
ြဲရုံြျားတွင် ဝင် ွွက်သွားောရွးအဆင်ရမပြှုကို စစ်ရဆးရွးေုပ်ရဆာင်မခင်း၊ ရေးဖယ်
ချန်ွား ခံွရသာအုပ်စုြျားနှင့် ောသာမခားြျားကို ပစ်ြှတ်ွားခွဲမခားဆက်ဆံြှုြျားအတွက်
ဥပရေမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား မပင်ဆင်ရွးဆွဲမခင်းတို့မဖင့် ၎င်းတို့အတွက်ေုပ်ပိုင်ခွင့်အသစ် ရပးအပ်
နိုင်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံကဲ့သို့ တိုင်းွင်းသားရပါင်းစုံရနွိုင်ရသာ ေူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်
နိုင်ငံသားအားေုံး၏ ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှုကို ေူြျ ိုး၊ ောသာ၊ ကျား၊ ြ ြရွေး အသိအြှတ်
မပုရပးမခင်းမဖင့် ေူစုံတက်စုံပါဝင်ရသာ အစိုးွတစ်ွပ် တည်ရဆာက်သင့်ပါသည်။

ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် မပဿနာကကီးကကီးြားြားြွှိေှေဲ နိုင်ငံတစ်ဝှြ်းေုံး တည်ပငိြ်
ရအးချြ်းပပီး အစီအစဉ်တကျ ရဆာင်ွေက်နိုင်ခဲ့သည်ကိုေည်း ရတွ့ွှိွပါသည်။ ဆန္ဒြဲ
ောရွာက်ရပးသူြျားစွာွှိခဲ့ပပီး COVID-19 ကာကွယ်ရွးဆိုင်ွာ ေိုက်နာရဆာင်ွေက်ွြှု
ြျားရြကာင့် ြဲရပးသည့် ေုပ်ငန်းြကန့်ြကာမခင်း၊ တခါတွံ ွှည်ေျားြကာမြင့်စွာ တန်းစီ
ွမခင်းတို့ မဖစ်ရပါ်ခဲ့ရသာ်ေည်း ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအားေုံး ြဲရပးခွင့်ွွှိခဲ့ြကပါသည်။ ြဲရပးသည့်
ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် ွူးမခားမဖစ်စဉ်အချ ို ့ကို ရတွ့ွှိွသည်ဟု ANFREL ရေ့ောသူြျားက
အစီွင်ခံခဲ့ြကရသာ်ေည်း ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်း၏ သြာသြတ်မဖစ်ြှုကို ွိခိုက်ရစရောက်
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ရအာင် ြမဖစ်ခဲ့ဟုရတွ့ွှိွသည်။ ေူအုပ်ကကီးြားေွန်းေှမခင်း နှင့်/သို့ြဟုတ် ရနွာအခက်အခဲ
ွှိမခင်းတို့ရြကာင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရမခာက်ရပအကွာတန်းစီမခင်းကို ရနွာရတာ်ရတာ်ြျား
ြျားတွင် ေိုက်နာနိုင်မခင်းြွှိခဲ့ြကရသာ်ေည်း ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းနှင့် ြဲရွတွက်သည့်
ေုပ်ငန်းြျားကို အားသွန်ခွန်စိုက် ပွင့်ေင်းမြင်သာြှုွှိစွာမဖင့် ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကပပီး ကျန်းြာရွး
ဆိုင်ွာ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားကိုေည်း ရယေုယျအားမဖင့် ရကာင်းြွန်စွာ အရကာင်အွည်ရဖာ်
နိုင်ခဲ့ြကပါသည်။

COVID-19 ကပ်ရွာဂါ မဖစ်ပွားစဉ်ကာေအတွင်း ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏ပါဝင်ြှု တိုးပွားရစွန်
အေို့ငှာ UEC က ယခင်ရွေးရကာက်ပွဲြျားနှင့်မခားနားစွာ ကကိုတင်ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းအတွက်
ကကီးြားရသာ အရမပာင်းအေဲြျား မပုေုပ်ရပးခဲ့ပါသည်။ ဤတွင် သက်ကကီးွေယ်အိုြဲဆန္ဒွှင်
ြျားအား ရနအိြ်တွင်ြဲရပးခွင့်ရပးမခင်း၊ quarantine centre ြျားတွင် ြဲရုံြျားမပုေုပ်ရပးမခင်း၊ 
ခွီးသွားောရွးဆိုင်ွာ  အကန့်အသက်ြျားရြကာင့် သက်ဆိုင်ွာ ြဲဆန္ဒနယ်သို့     ြမပန်နိုင်သည့်
ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပရွာက် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် ကကိုတင်ြဲရပးခွင့် တိုးချဲ့ရပးမခင်းတို့ အပါအဝင်
မဖစ်ပါသည်။ ကကိုတင်ြဲရပးမခင်းဆိုင်ွာ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားကို အရကာင်အွည်ရဖာ်ွာ၌
တသြတ်တည်းြမဖစ်ခဲ့ေဲ အွူးသမဖင့် တပ်ြရတာ်သားနှင့် ၎င်းတို့ြိသားစုြျားပါဝင်သည့်
ကကိုတင်ြဲရပးမခင်း ကိစ္စွပ်သည် ရွေးရကာက်ပွဲ ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ွပ်ေုံးတွင် အားနည်းချက်
အွှိဆုံး မဖစ်ခဲ့သည့်တိုင် ANFREL  အရနမဖင့် ကကိုတင်ြဲရပးသည့် ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ွပ်ေုံး၏
သြာသြတ်မဖစ်ြှုအရပါ် သံသယမဖစ်ဖွယ်ွာ အရြကာင်းမပချက် တစုံတွာြရတွ့ခဲ့ွပါ။
ေုပ်ငန်းစဉ်ေုံခခုံြှုွှိရစွန်နှင့် ြဲေက်ြှတ်ြျား၏ ေျှ ို့ဝှက်ြှုကို အာြခံရပးနိုင်ွန် ရနာင်
အနာဂတ်တွင် ယခုွက် ပိုြိုတိကျသည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားမပုေုပ်သွားွန် ANFREL က 
အကကုံမပုြည်မဖစ်ရသာ်ေည်း UEC အရနမဖင့် ခက်ခဲရသာ အရမခအရနတစ်ွပ်တွင် ြဲဆန္ဒွှင်
ြျား၏ ပါဝင်ြှု ပိုြိုအားရကာင်းရစဖို့ွာ ချးီကျူးဖွယ်ွာရမခေှြ်းြျား မပုေုပ်ရေျှာက်ေှြ်း
ခဲ့သည်ြှာ အြှန်ပင်မဖစ်ပါသည်။ 

ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားကို အချနိ်ြီွုတ်မပန်ရပးွာတွင်ေည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်ွက် ပိုြိုမြန်ဆန်
ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံအဝှြ်း ြဲရပးသူဦးရွြှာ ၇၂% နီးပါးွှိသည့်အတွက် COVID-19 ကပ်ရွာဂါ
မဖစ်ပွားရနသည့်တိုင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲွက်ပင် အနည်းငယ်သာေွန်
ခဲ့ပါသည်။ မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီး အြျားစုတွင် ြဲရပးသူဦးရွမြင့်ြားပပီး ပယ်ြဲနှင့်
ရပျာက်ဆုံးြဲအရွအတွက် အနည်းငယ်သာ ရတွ့ွှိခဲ့ွသည်ြှာ အားွစွာရကာင်းပါသည်။
သို့ရသာ်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်အချက်အေက်ြျား ပိုြို၍ ွင်သာမြင်သာ ွှိရစွန် 
အရသးစိတ်အချက်အေက်ြျားကို တစုတစည်းတည်း စက်မဖင့်ဖတ်ရှုနိုင်ရသာ ပုံစံ (machine 
readable format) မဖင့် ွုတ်မပန်ရပးနိုင်ြည်ဆိုပါက ရွေးရကာက်ပွဲ၏ ပွင့်ေင်းမြင်သာြှု ပိုြို
အားရကာင်းောြည်မဖစ်ပါသည်။
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ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျား ရြကညာပပီးသည့်ရနာက်တွင် တပ်ြရတာ်ရကျာရွာက်ရနာက်ခံ
မဖစ်ရသာ USDP က ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားကိုေက်ြခံေဲ ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်တွင်
ြသြာြှုြျားွှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲွားပါသည်။ မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်သည်
ကန့်ကွက်ေွှာအြှုရပါင်း (၂၈၇) ြှု ေက်ခံွွှိခဲ့ွာ နှိုင်းစာပါက ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၄၅ ြှုသာ
ွှိခဲ့သည်။ ွိုအွဲြှ (၁၇၁) ြှုသည် USDP က တင်သွင်း ရသာ ကန့်ကွက်ေွှာြျားမဖစ်သည်။
မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်က ဤကန့်ကွက်ေွှာြျားကို မပန်ေည် ဆန်းစစ်ွန်
အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲခုံရုံးြျားဖွဲ့စည်းွန် အခွင့်အရွးပင်ြွရသးြီ ရဖရဖာ်ဝါွီေ ၁ ွ က်ရန့
တွင် တပ်ြရတာ်က အာဏာသိြ်းမခင်း ေုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့်အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲအမငင်းပွားြှု
ရမဖွှင်းမခင်း ေုပ်ငန်းစဉ်အား ရနှာင့်ရနှးရစမခင်းသည်  ဥပရေရြကာင်းနှင့်ြညီေဲ ရဆာင်ွေက်
ခဲ့သည်ဟု ြှတ်ယူွရတာ့ြည် မဖစ်သည်။ သို့မဖစ်ပါ၍ ရွေးရကာက်ပွဲအမငင်းပွားြှုရမဖွှင်း
မခင်းအား ဤအစီွင်ခံစာတွင် အရသးစိတ် ြရဖာ်မပရတာ့ရပ။ 

ANFREL က တပ်ြရတာ်သည် ၎င်းကိုယ်တိုင်ရွးဆွဲွားရသာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံ
ဥပရေနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံသားြျား၏အရမခခံေွတ်ေပ်ြှုတို့ကို ေျစ်ေျူရှုပပီး အတင်းအြကပ်
မပုကာအုပ်ချုပ်ွန် ကကိုးပြ်းြှုြျားကုိ ွပ်ြံ၍ရှုတ်ချပါသည်။ အွပ်သားဦးရဆာင်ရသာ 
အစိုးွွံသို့ အာဏာ မပန်ေည် ေွှဲရမပာင်းရပးွန် ရတာင်းဆိုေိုပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ
ကန့်ကွက်ေွှာအြှုြျားကို သင့်ရေျာ်ရသာ ဥပရေေုပ်ငန်းစဉ်ြျားကတဆင့် မပန်ေည်
ရမဖွှင်းွန် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားအားေုံးကို နှိုးရဆာ်ပါသည်။ 
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ဒီမိုေထွစီနည်းမေျထသာ အထမခခံမူများ

မြန်ြာနိုင်ငံရွေးရကာက်ပွဲြျားနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်ေင်းေင်း ဆန်းစစ်ရေ့ောွပါြူ သိသာ
ွင်ွှားသည့် အချက်က စတင်ွပါြည်။ ၎င်းြှာ ေီြိုကရွစီအစိုးွအမဖစ် တင်းမပည့်ကျပ်မပည့်
ဖွဲ့စည်းခွင့်ြရပးွားရသာ ေက်ွှိဥပရေြူရောင်မဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံ
ဥပရေသည် တပ်ြရတာ်အစိုးွ၏ “ေီြိုကရွစီ ေြ်းမပရမြပုံ” က ရပါ်ွွက်ောသည့်တိုင် 
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အွပ်သားရခါင်းရဆာင်ြျားကို အနှစ် ၅၀ အတွင်း ပွြဆုံးအကကိြ်အမဖစ်
 ရွေးရကာက်တင်ရမြှာက်နိုင်ခဲ့ပပီး တပ်ြရတာ်၏ အာဏာအမြစ်တွယ်ခိုင်ြာရစသည့် အာဏာ
ခွဲရဝြှု ပုံစံတစ်ွပ်ကိုေည်း ြိတ်ဆက်ကျင့်သုံးောရစခဲ့သည်။ 

ကုေသြဂ္ဂ အရွွရွွအတွင်းရွးြှူးချုပ်  ကိုဖီအာနန်က “အြျားေက်ခံယုံြကည်ြှုြွှ4ိ ”  ဟု
ြှတ်ချက်မပုရသာ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေကို အြျ ိုးသားညီောခံကရွးဆွဲခဲ့ွာ ယင်း ညီောခံ
တွင် အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) နှင့် အမခားရသာအတိုက်အခံပါတီြျား ြပါဝင်
ခဲ့ရပ။ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေကို မပည်သူ့ဆန္ဒခံယူ၍ အတည်မပုွာတွင်ေည်း ြဲဆန္ဒွှင်
ြျားအားပခိြ်းရမခာက်မခင်း၊ ေွတ်ေပ်ြျှတရသာ ရွေးရကာက်ပွဲ ေုပ်ငန်းြျားဆိုင်ွာ
နိုင်ငံတကာစံသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို ြေိုက်နာမခင်းတို့ မဖစ်ပွားခဲ့မပန်ပါသည်5 ။ မပည်သူ့
ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဧွာဝတီမြစ်ဝကျွန်းရပါ် ရေသကို ွိခိုက်ပျက်စီးရစသည့် ရြကာက်ြက်ဖွယ်
ဆိုက်ကေုန်း နာဂစ်ြုန်တိုင်းမဖစ်ပွားပပီး ွက်အနည်းငယ်အြကာတွင် ကျင်းပခဲ့သည့်တိုင်
၉၈.၁% ြျှရသာ ရြးခွန်းွုတ်ဖွယ်ွာ ြဲရပးသူပြာဏအနက် ၉၂.၄၈% က အရမခခံဥပရေ
ြူြကြ်းကိုရွာက်ခံခဲ့သည်ဟု ယင်းကာေ နိုင်ငံပိုင်သတင်းြီေီယာ၏ ွုတ်မပန်ချက်အွ
သိွပါသည်6 ။  

မြန်ြာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေသည် မပည်ရွာင်စုေွှတ်ရတာ်အမပင် မပည်နယ်နှင့်
တိုင်းရေသကကီး  ၁၄  ခု   ွ ှိ ေွှတ်ရတာ်ြျား၏ ၂၅% ကို တပ်ြရတာ်ကခန့်အပ်သည့် ကိုယ်စားေှယ်
ြျားအတွက် ချန်ေှပ်ွားရပးွသည် မဖစ်ွာ အရမခခံအားမဖင့် ေီြိုကရွစီနည်းြဆန်

4 https://www.burmalibrary.org/docs4/CHR2005-SGreport-en.pdf

5  https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs5/PILPG_Report_Burmese_
Constitutional_Referendum_Neither_Free_Nor_Fair-11_May_2008.pdf

6 https://www.reuters.com/article/us-myanmar-referendum/myanmars-charter-sails-through-
referendum-idUSSP33290120080526
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ရသးရပ7 ။ အဆိုပါ ရွေးရကာက် တင်ရမြှာက်စွာြေိုသည့် အချ ိုးကျ ကိုယ်စားေှယ်ဦးရွ
ပြာဏသည် ရွေးရကာက်ခံ ဥပရေမပုအြတ်ြျား၏ အာဏာကိုသာြက ဥပရေမပုြဏ္ဍိုင်
တစ်ွပ်ေုံး၏ တွားဝင်ြှုကိုပါ ွိခိုက်ရစရေသည်။ တပ်ြရတာ်နှင့် အချတိ်အဆက်ွှိသည့် 
နိုင်ငံရွးအင်အားစုြျားက အြတ်ရနွာွက်ဝက်ြျှွရုံမဖင့် အစိုးွဖွဲ့နိုင်ရမခွှိရနွာ ေူနည်းစု
အုပ်ချုပ်ရွးမဖစ်ရပါ်ောနိုင်သည့်အတွက် “အစိုးွအုပ်ချုပ်ြှုအာဏာသည် မပည်သူမပည်သား
တို့၏ ဆန္ဒအရပါ်အရမခခံွြည်” ဟူရသာ အရမခခံြူနှင့်ဆန့်ကျင်ရနသည8် ။

နာြည်ပျက်ေှစွာရသာ အြတ်ခွဲတြ်းအမပင် အြည်ခံြျှသာကျန်ရတာ့သည့် အွပ်သား
အစိုးွအရပါ် တပ်ြရတာ်၏ ဩဇာေွှြ်းြိုးြှုခိုင်ြာရအာင် မပုေုပ်ရပးသည့် အရမခခံဥပရေပါ 
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားစွာ ွှိပါရသးသည်။ “နိုင်ငံရတာ်၏ အြျ ိုးသားနိုင်ငံရွးဦးရဆာင်ြှု အခန်း
ကဏ္ဍတွင် တပ်ြရတာ်က ပါဝင်ွြ်းရဆာင်နိုင်ရွး” သည် နိုင်ငံရတာ်၏ “အစဉ်တစိုက်
ဦးတည်ချက်ြျား9 ” တွင် တစ်ခုအပါအဝင်မဖစ်ပပီး ကာကွယ်ရွး၊ မပည်ွဲရွးနှင့် နယ်စပ်
ရွးွာ ဝန်ကကီးဌာန၏ အရွးပါသည့် ွာွူးရနွာြျားကို တပ်ြရတာ်သား အွာွှိြျား
အားခန့်အပ်ရပးွသည1်0 ။ ွို့အမပင် ြိသားစုဝင်အွင်းအချာတစ်ဦးဦးသည် “နိုင်ငံမခား
အစိုးွ၏ ရကျးဇူးသစ္စာရတာ်ကို ခံယူရစာင့်ရွှာက် ရိုရသသူ” (သို့ြဟုတ်) တိုင်းတစ်ပါးတွင်
နိုင်ငံသားခံယူွားသူမဖစ်ပါက ယင်းပုဂ္ဂိုေ်ြှာ သြ္မတမဖစ်ခွင့်ြွှိရတာ့ရချ11 ။ ဤသည်ြှာ 
ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်အား သြ္မတြမဖစ်ရစွန် ွည်ွေယ်ွည့်သွင်းွားသည့် ဥပရေပါ
အပိုေ်မဖစ်သည်ဟု ေူရမပာြျားပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ်က
အစိုးွအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရသာအခါ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည် အုပ်ချုပ်ရွးတွင် ွိရွာက်စွာ
ပါဝင်နိုင်ွန် နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုေ်ွာွူးသစ်ကို ဖန်တီးရွးဆွဲခဲ့ပါသည်။

ေွတ်ေပ်စွာွုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်၊ ပငိြ်းချြ်းစွာစုရဝးခွင့်နှင့် အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်ဆိုင်ွာ
အရမခခံ အခွင့်အရွးြျားအမပင် ောသာစကား၊ စာရပ၊ ယဉ်ရကျးြှု၊ ကိုးကွယ်ယုံြကည်ြှု
နှင့် ဓရေ့ွုံးတြ်းြျားအား ေွတ်ေပ်စွာ ရဆာင်ွေက်ပိုင်ခွင့်တို့ကို အရမခခံဥပရေ အပိုေ်
၃၅၄ တွင် အသိအြှတ်မပုွားရသာ်ေည်း တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် ယင်းအခွင့်အရွးြျားကို
“နိုင်ငံရတာ်ေုံခခုံရွး၊ တွားဥပရေစိုးြိုးရွး၊ ွပ်ွောရအးချြ်းသာယာရွး (သို့ြဟုတ်)
မပည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တွားအကျ ိုးငှာ မပဋ္ဌာန်းွားသည့် ဥပရေြျားနှင့်ြဆန့်ကျင်ေျှင်” 
သာ အကာအကွယ်ရပးြည်ဟုဆိုကာ ကန့်သတ်ြှုမပုွားသည်။ တစ်နည်းဆိုွပါြူ အရမခခံ
နိုင်ငံရွးအခွင့်အရွးြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံွှိဥပရေြျားရပါ် ြူတည်၍ အရမပာင်းအေဲမဖစ်
နိုင်သည့် သရောမဖစ်သည်။ 

7 Articles 109, 141, and 161 of the Constitution of Myanmar

8 Article 21(3) of the Universal Declaration of Human Rights

9 Article 6 of the Constitution of Myanmar

10 Article 232(b) of the Constitution of Myanmar

11 Article 59(f) of the Constitution of Myanmar
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အဆိုပါ အရြကာင်းတွားြျားရြကာင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ ရပါ်ွွက်ောသည့်
အချနိ်ကတည်းကပင် ေီြိုကရွစီနှင့်ေူ့အခွင့်အရွးအတွက် အရွးဆိုရနြကသူြျားက 
ယင်းကို မငင်းဆန်ခဲ့ြကမခင်းမဖစ်သည်။ ချုပ်တီးြှု ြျားေှသည့် ၎င်းဥပရေြူရောင်ရအာက်ွှိ
တင်းမပည့်ြဟုတ်ရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျားတွင် သတိွှိွှိနှင့် ဝင်ရွာက် ယှဉ်ပပိုင်ြကသည့်
အဖွဲ့အစည်းြျားွှိသကဲ့သို့ တွားဝင်ြှုြွှိသည့် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တွင် ြည်သည့်
နည်းနှင့်ြျှ ပါဝင်ြှုြမပုဟူ၍ မငင်းဆန်ခဲ့ြကသူြျားေည်း ွှိခဲ့ြကပါသည်။ အဓိက အတိုက်အခံ
ပါတီအမဖစ် ကာေြကာမြင့်စွာ ွပ်တည်ခဲ့သည့် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်၏ NLD ပါတီ
ကိုယ်တိုင်ေည်း ၂၀၁၀12  ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ရွေးရကာက်ပွဲကို သပိတ်ရြှာက်ခဲ့
သည့်တိုင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ြကားမဖတ်ရွေးရကာက်ပွဲကိုြူ  ရမြာက်မြားစွာရသာ ပါတီဝင်ြျား
ကန့်ကွက်သည့်ြကားြှပင် ဝင်ရွာက် ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးရကာက်ပွဲတွင် အေှည့်
အရမပာင်းကကီးတစ်ခု မဖစ်ရပါ်ောခဲ့ပပီး  ၁၉၆၂ ရနာက်ပိုင်း တပ်ြရတာ်နှင့် အဆက်အစပ်
ြွှိသည့် ပွြဆုံးရသာ အွပ်သားအစိုးွကို  တင်ရမြှာက်ောနိုင်ခဲ့သည့်တိုင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ
အရမခခံဥပရေကို ြည်သည့်နည်းနှင့်ြျှ ရွာက်ခံြှုြမပုနိုင် ဟူ၍ မငင်းဆန်ေျက်ွှိသည့် 
အဖွဲ့အစည်းတချ ို ့ ကျန်ွှိရနပါရသးသည်။ ဥပြာ ဗြာနိုင်ငံေုံးဆိုင်ွာ ရကျာင်းသားြျား
သြဂ္ဂနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံေုံးဆိုင်ွာ အေုပ်သြားသြဂ္ဂြျား အဖွဲ့ချုပ်တို့က ေက်ွှိြူရောင်
ရအာက်တွင်ကျင်းပသည့် ရွေးရကာက်ပွဲဟူသြျှသည် အဓိပ္ပါယ်ြွှိ၊ အနှစ်သာွြွှိဟုဆိုကာ 
၂၀၂၀ အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲကို သပိတ်ရြှာက်ွန် ေှုံ့ရဆာ်ခဲ့ြကသည1်3။ 

မဲဆန္ဒနယ်အချ ိုးအစား မညီမျှမခင်းနှင့် မဲထပးခေင့်ဆုံးရှုံးမခင်း

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာဥပရေြူရောင်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ အမပင်
မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲ   ရကာ်ြွှင်ဥပရေ၊ နိုင်ငံရွးပါတီြျား ြှတ်ပုံတင်မခင်းဆိုင်ွာ
ဥပရေ၊ နိုင်ငံရတာ် သြ္မတ ရွေးရကာက်တင်ရမြှာက်မခင်းဆိုင်ွာဥပရေ၊ အြျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်
ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေ၊ မပည်သူ့ေွှတ်ရတာ် ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေ၊ မပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်
(သို့ြဟုတ်) တိုင်းရေသကကီးေွှတ်ရတာ် ရွေးရကာက်ပွဲ ဥပရေြျားအမပင် သက်ဆိုင်ွာ
နည်းဥပရေြျား၊ မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် (UEC) ၏ ွုတ်မပန်ချက်ြျား၊
အြိန့်ရြကညာချက်ြျား ရပါင်းစပ်ပါဝင်ေျက်ွှိပါသည်။ ယင်းဥပရေြျား ရပါင်းစည်း၍ 
ြတူညီရသာ ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်သုံးွပ်ကို တစ်ပပိုင်နက် ကျင်းပမပုေုပ်သည် မဖစ်ွာ 
ဤသည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပသည့်ပုံစံမဖစ်ပပီး ယင်းကို 
ရအာက်ပါဇယားမဖင့် ွှင်းမပနိုင်ပါသည်။

12 https://www.nytimes.com/2010/03/30/world/asia/30myanmar.html

13 https://www.youtube.com/watch?v=DrpMHPCM1Go
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မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီး ေွှတ်ရတာ်ြျားတွင် အြျ ိုးသားေူြျ ိုးစုြျား (သို့ြဟုတ်) 
တိုင်းွင်းသား (မြန်ြာနိုင်ငံွှိ တိုင်းွင်းသားအုပ်စုကကီးွှစ်စုကိုွည်ညွှန်းရသာ အမငင်းပွားဖွယ်
ရဝါဟာွ) ကိုယ်စားေှယ်ြျား အတွက် ွာွူးရနွာြျား ွပ်ြံဖန်တီးရပးွားပါသည်။
ြည်သည့်မပည်နယ် (သို့ြဟုတ်) တိုင်းရေသကကီးတွင်ြဆို နိုင်ငံ့ေူဦးရွ၏ ၀.၁% ွှိရသာ
တိုင်းွင်းသားအုပ်စု (၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၅၄,၄၃၇14 ) သည် ယင်းမပည်နယ်/တိုင်းရေသကကီးတွင်
ေူအြျားစုြဟုတ်ပါက သို့တည်းြဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ွရေသ (သို့ြဟုတ်) တိုင်း15  

ြွှိပါက သက်ဆိုင်ွာေွှတ်ရတာ်တွင် ွာွူးတစ်ရနွာ ဝင်ရွာက်ယှဉ်ပပိုင်ခွင့်ွှိသည်။
“တိုင်းွင်းသားရွးွာဝန်ကကီးွာွူးြျား” ဟု အြျားရခါ်ဆိုသည့် ွာွူးအတွက် ဝင်ရွာက်
ယှဉ်ပပိုင်ြည့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းသည် မပည်နယ်တစ်ခုေုံးစာ (သို့ြဟုတ်) တိုင်းရေသကကီး
တစ်ခုေုံးစာ ယှဉ်ပပိုင်ွသည်။

14  https://www.idea.int/sites/default/files/news/news-pdfs/2020-General-Election-in-Myanmar-Fact-
Sheet_14-July-2020.pdf

15 Article 3(b) and (c) of the Region Hluttaw or State Hluttaw Election Law

ဥပထဒမပုထွးမဏ္ဍိုင် မပည်သူ့လွှတ်ထတာ် အမျ ိုးသားလွှတ်ထတာ်
မပည်နယ်/

တိုင်းထဒသကေီး 
လွှတ်ထတာ်များ

ထွေးထောေ်ခံ အမတ် 
အထွအတေေ်

၃၃၀ ၁၆၈
၆၄၄ + ၂၉ 

“တိုင်းွင်းသားရွးွာ 
ဝန်ကကီး” ွာွူးြျား

ထွေးထောေ်ပေဲစနစ် အနိုင်ွသူ အကုန်ယူစနစ်- FPTP (အြျားစုဆန္ဒြဲရပးမခင်း)

မဲဆန္ဒနယ်များ 
သတ်မှတ်မခင်း

ပြို့နယ်တစ်ခုေျှင်
 ၁ ဦး

မပည်နယ် (သို့) တိုင်း
ရေသကကီး တစ်ခုေျှင်

 ၁၂ ဦး

ပြို့နယ်တစ်ခုေျှင် 
၂ ဦး + သတ်ြှတ်ချက်
နှင့် ကိုက်ညီရသာ “

တိုင်းွင်းသားေူြျ ိုး” 
တစ်စုေျှင် ၁ ဦး
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တိုင်းွင်းသားေူနည်းစုြျား ကိုယ်စားမပုြှု အားရကာင်းရစြည့် နည်းစနစ်ကို ွည့်သွင်း
ွားရသာ အမခားရွေးရကာက်ပွဲစနစ်ြျား နည်းတူ အွက်ရဖာ်မပပါ ွာွူးခွဲရဝရွး 
စံသတ်ြှတ်ချက် သည်ေည်း အမငင်းပွားဖွယ် မဖစ်ရနနိုင်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင်
တိုင်းွင်းသားရွးွာဝန်ကကီး ရနွာွွန် သတ်ြှတ်ချက်ြှာ အရတာ်အတန် နိြ့်ပါးပပီး ချင်း
မပည်နယ် ြှအပ မပည်နယ် နှင့် တိုင်းရေသကကီးြျား အားေုံးတွင် တိုင်းွင်းသားရွးွာ
ဝန်ကကီးြျားွှိြကွာ တစ်နိုင်ငံေုံးအရနမဖင့် ၂၉ ဦးွှိပပီး ယင်းအရွအတွက်ြှာ ယခင်အစိုးွ
သက်တြ်းကတည်းက အရမပာင်းအေဲြွှိရပ။ သို့ရသာ်ေည်း တွားဝင်တိုင်းွင်းသား
စာွင်းကို ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပရေရပါ်တွင် အရမခခံွားသည်မဖစ်ွာ ရမြာက်မြား
စွာရသာ တိုင်းွင်းသားအုပ်စုြျား (အွင်ွှားဆုံးြှာ ရိုဟင်ဂျာ) ြှာ အဆိုပါစာွင်းက 
ရေးရွာက်ရနပပီး ခွဲမခားဆက်ဆံမခင်း ခံြကွရတာ့သည1်6 ။ ွို့အမပင် အသိအြှတ်မပုခံွား
ွသည့်တိုင်းွင်းသားအုပ်စုြျားြကား၌ပင် ကကီးစွာရသာ ကွဲမပားစုံေင်ြှုကို ရတွ့မြင်ွသည်။
သာဓကအားမဖင့် “ချင်း” တွင် ၅၃ အုပ်စု ွပ်ြံခွဲမခားွားပပီး “ွှြ်း” တွင် ၃၃ အုပ်စုွှိသည်။
အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းြျားနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ေည်း အမငင်းပွားြှုြျား ွှိရနပါရသးသည်17 ။ 
မြန်ြာနိုင်ငံွှိ တိုင်းွင်းသားအုပ်စုြျား ခွဲမခားသတ်ြှတ်ပုံြှာ ကျပန်းဆန်ပပီး တသြတ်တည်း
ြွှိရပ။ 

မြန်ြာနိုင်ငံရွေးရကာက်ပွဲစနစ်နှင့်စပ်ေျဉ်း၍ အချနိ်အရတာ်ြကာကတည်းကပင် ANFREL က
စိတ်ပူပင်ြိရြကာင်း ရမပာြကားခဲ့သည့် ကိစ္စတစ်ခု ွှိပါသည်။ ယင်းြှာ ြဲဆန္ဒနယ်ရမြ
နယ်နိြိတ်ြျား သတ်ြှတ်ွာ၌ ေူဦးရွွက်စာေျင် အုပ်ချုပ်ရွးယူနစ်ကို အရမခခံ၍
သတ်ြှတ်မခင်းမဖစ်ပါသည်။ သာဓကအားမဖင့် မပည်သူ့ေွှတ်ရတာ် (မပည်ရွာင်စုေွှတ်ရတာ်၏
ရအာက်ေွှတ်ရတာ်) နှင့် မပည်နယ်/တိုင်းရေသကကီး ေွှတ်ရတာ်ြျားအတွက် ြဲဆန္ဒနယ်
ြျားသည် တစ်နိုင်ငံေုံးွှိ ပြို့နယ် ၃၃၀ ၏ နယ်နိြိတ်ြျားရပါ် အရမခခံ၍ ပိုင်းမဖတ်ွားမခင်း
မဖစ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့တွင် ေူဦးရွကွာဟချက် ကကီးြားပပီး အချ ို ့ရသာြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏ 
ဆန္ဒြဲသည် အချ ို ့ွက် ပိုြို၍အင်အားွှိြကသည်။

ရနာက်ဆုံးရကာက်ယူွွှိွားသည့် သန်းရခါင်စာွင်းအချက်အေက်ြျားအွ မြန်ြာနိုင်ငံွှိ 
အရသးဆုံးပြို့နယ်ြှာ ကချင်မပည်နယ်က အင်ဂျန်းယန်မဖစ်ပပီး ရနွိုင်သူဦးရွ ၁,၇၃၂18  သာ
ွှိပပီး၊ အကကီးဆုံးြှာ ပဲခူးပြို့နယ်မဖစ်ပပီး ေူဦးရွ ၄၉၁,၄၃၄19   ွှိသည်။ ယင်းရေသနှစ်ခုေုံးွှိ
ြဲဆန္ဒွှင်ြျား စာွင်းတွင် ေူဦးရွပြာဏ အတူတူပါဝင်သည်ဟု ယူဆေိုက်ပါက နိုင်ငံ၏

16 https://www.icj.org/myanmars-discriminatory-citizenship-laws-can-and-must-be-immediately-
reformed/

17 https://asiatimes.com/2017/12/myanmars-controversial-135-ethnicity-count-needs-clarity/

18  http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/BaselineData_Census_Dataset_
Township_MIMU_16Jun2016_ENG.xlsx

19 The largest township in Myanmar was previously Hlaingtharya in Yangon region, until it was 
divided in two in 2019.
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ြဲဆန္ဒွှင် အြျားဆုံးနှင့် အနည်းဆုံးရသာ ရနွာနှစ်ခု၏အချ ိုးြှာ ၂၈၀ နှင့် ၁ မဖစ်သွားပါသည်။
သို့တိုင် နှစ်ပြို့နယ်ေုံးသည် မပည်သူ့ေွှတ်ရတာ် အြတ်တစ်ဦးစီနှင့် သက်ဆိုင်ွာ မပည်နယ်/
တိုင်းရေသကကီးေွှတ်ရတာ်အတွက် အြတ်နှစ်ဦးစီ ရွေးရကာက်တင်ရမြှာက်ြကွသည်။

ဤသို့ရသာ ြြျှတသည့် ရွေးရကာက်ခံကိုယ်စားေှယ်ခွဲတြ်း (တစ်နည်းအားမဖင့် ြဲဆန္ဒနယ်
အချ ိုးအစား ြညီြျှြှု) သည် အမပည်မပည်ဆိုင်ွာေူ့အခွင့်အရွး ရြကညာစာတြ်းကဲ့သို့ရသာ
စာတြ်းြျားပါ တူညီရသာ ြဲရပးခွင့်ဆိုင်ွာ အရမခခံစည်းြျဉ်းကို ွိခိုက်ရစသည်။ မြန်ြာ
နိုင်ငံသည် အမခားနိုင်ငံြျားတွင် ကဲ့သို့ မပည်နယ် (သို့ြဟုတ်) တိုင်းရေသကကီး  တစ်ခုချင်းစီတွင်
ေူဦးရွ ြည်ြျှစီွှိရစကာြူ အွက်ေွှတ်ရတာ်တွင် တန်းတူကိုယ်စားမပု ခွင့်ရပးွန်
နိုင်ငံရွးဆုံးမဖတ်ချက် ချြှတ်ွားသည့်အတွက် အြျ ိုးသားေွှတ်ရတာ် ြဲဆန္ဒနယ်ြျားတွင် 
ရွှ့နည်းတူ မပဿနာွှိရသာ်ေည်း အတိုင်းအတာ ရသးငယ်သည်။  ြည်သို့ပင်မဖစ်ရစ
မပည်နယ်/တိုင်းရေသကကီး တစ်ခုစီတိုင်းတွင် ေူဦးရွကို ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပရွးဆိုင်ွာ
အွာွှိြျားက ြဲဆန္ဒနယ်ပိုင်းမခားသတ်ြှတ်ွာတွင် ွည့်သွင်းစဉ်းစားြကသည့်အတွက2်0

အြတရ်နွာြျား၏ ဖွဲ့စည်းပုြံညြီျှြှုကိ ုမပညသ်ူ့ေွှတရ်တာတ်ငွ ်ပိြုိုွ င်ွ ှားစွာရတွ့ွပါသည။်

နိုင်ငံတိုင်းတွင် ၎င်းနှစ်သက်ွာ ရွေးရကာက်ပွဲစနစ်ကို ရွေးချယ်အသုံးမပုနိုင်သည့် အချုပ်
အမခာအာဏာ အခွင့်အရွးွှိသည်ြှာ ြှန်ရသာ်ေည်း ြျားစွာရသာနိုင်ငံြျားတွင် ေွှတ်ရတာ်
အြတ်ရနွာခွဲရဝွာ၌ ြညီြျှြှုြျားကိုရတွ့ွပပီး မြန်ြာနိုင်ငံတွင်ြူ ကွာဟချက်ြှာ ကကီးြား
ေွန်းေှသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲ တွားြျှတြှုနှင့် ဥပရေမပုေွှတ်ရတာ်ြျားတွင် ကိုယ်စား
မပုြှု ပိုြိုအားရကာင်းရစဖို့ွာ ြဲဆန္ဒနယ်ြျားကို ပို၍ သာတူညီြျှမဖစ်ရအာင် ပိုင်းမခားရပးဖို့ွန်
အတွက် ယခင် ရတာင်းဆိုချက်ြျားကို ANFREL အရနမဖင့် ွပ်ြံမပုေုပ်ေိုပါသည်။ 

ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ တွားဥပရေြူရောင်၏ ရနာက်ွပ် ရွာက်မပစွာအချက်တစ်ခုြှာ
တိုင်းမပည် ေူဦးရွ၏ ကကီးစွာရသာ အစိတ်အပိုင်းြျား ြဲရပးခွင့်ြွသည့်ကိစ္စ ဆက်ေက်
မဖစ်ပွားေျက်ွှိရနမခင်းမဖစ်သည်။ ပွြတစ်ခုြှာ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေပါ ပုေ်ြ ၃၉၂ (က) 
အွ သာသနာ့ဝန်ွြ်းြျားအားေုံး ြဲရပးခွင့် ြွြကမခင်းမဖစ်ပပီး ယင်းပြာဏြှာ ြနည်း
ေှရချ။ ဗုေ္ဓောသာ ွဟန်းရတာ်ြျား အရွအတွက် သက်သက်ပင်ေျှင် ငါးသိန်းရကျာ်ွှိ
သည်21 ။ ခွစ်ယာန် (သို့ြဟုတ်) ဟိန္ဒူေုန်းကကီးြျားနှင့် ြယ်သီေွှင်တို့ြှာေည်း အေားတူ
ြဲရပးခွင့် ြွှိသည့်တိုင် အမခားောသာက သာသနာ့ဝန်ွြ်းြျား (အွင်ွှားဆုံးြှာ 

20 Article 4(b) and (c) of the Amyotha Hluttaw Election Law

21  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/
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ြွတ်ဆေင်ောသာရွးရခါင်းရဆာင်ြျား22 ) ြှာ ြဲရပးခွင့်ွှိသည့်အတွက် ဤခခင်းချက်သည် 
ဗုေ္ဓောသာ အြျ ိုးသားရွးဝါေီြျားအား ြရကျနပ်ြှု မဖစ်ရပါ်ရစနိုင်သည်။

ွဟန်းရတာ်ြျားကို ြဲရပးခွင့်ွှိသူြျားစာွင်းက ဖယ်ွုတ်ွသည့် အရမခခံအရြကာင်းွင်း
မဖစ်ရသာ ယဉ်ရကျးြှုနှင့် ောသာရွးဆိုင်ွာ ရိုးွာဓရေ့ြျားအရပါ် ANFREL အရနမဖင့် ရိုရသ
ရေးစားြှုွှိပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း သာသနာ့ဝန်ွြ်းြျားသည်ေည်း သာြန်နိုင်ငံသားြျား
အရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ အမပည်မပည်ဆိုင်ွာ ြဲရပးပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးဖို့ွာ ယရန့ရခတ် 
ေီြိုကရွစီစနစ်တွင် ရနွာရပးောနိုင်ပပီ ဟု ကျွန်ုပ်တို့အရနမဖင့် ယုံြကည်ပါသည်။ ဤ
နည်းမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲြျားတွင်ေည်း အြျားပါဝင်ြှုနှင့် ကိုယ်စားမပုြှု ပိုြို အားရကာင်း
ောပါေိြ့်ြည်။ ကရြ္ဘာေီးယား၊ သီွိေကကာ အစွှိရသာ အမခားရသာ ဗုေ္ဓောသာအဓိက
ကိုးကွယ်သည့် နိုင်ငံြျားတွင် ဤသို့ကျင့်သုံးောသည်ြှာ ြကာမြင့်ရနပပီ မဖစ်ပါသည်။ 
ANFREL ၏ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျား မပုေုပ်ခဲ့သည့် အင်တာဗျူးြျားအွ အချ ို ့ရသာ
ေုန်းကကီးြျားနှင့် သီေွှင်ြျားသည် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရွးွပိုင်ခွင့်ကို ဆက်ေက် ကိုင်စွဲွား
နိုင်ွန်အတွက် သာသနာရွးနှင့်ယဉ်ရကျးြှုဝန်ကကီးဌာနတွင် သာသနာ့ဝန်ွြ်းြှတ်ပုံတင် 
ြမပုေုပ်ွားရြကာင်း ရတွ့ွှိွပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ရနာက်ွပ် ြဲရပးခွင့်ဆုံးရှုံးသူြျားြှာ အြျားသိြကသည့်အတိုင်း ရိုဟင်ဂျာ
ြျားပင်မဖစ်ပါသည်။ ဖိနှိပ်ချုပ်မခယ်ြှု ြျားေွန်းေှရသာ မြန်ြာနိုင်ငံသားဥပရေြျားမဖင့် 
ကာေွှည်ြကာစွာ ခွဲမခားဆက်ဆံြှု ခံခဲ့ြကွသည့်အတွက် ရိုဟင်ဂျာအြျားစုတွင် တင်းမပည့်
နိုင်ငံသားမဖစ်ြှု (သို့ြဟုတ်) နိုင်ငံသားစိစစ်ရွးကေ်မပား (NRC) ြွှိြကပါ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်
“White Card” ဟုရခါ်ရသာ ယာယီသက်ရသခံကေ်မပားြျား ကိုင်ွားသူြျားကို ွိုရခတ်
အခါက တပ်ြရတာ်အစိုးွက ြဲရပးခွင့်မပုခဲ့ပါသည်။ ဤသည်ြှာ ွခိုင်တိုင်းွင်းသားြျား၏
ြဲြျားကို ယှဉ်ပပိုင်နိုင်ွန် နိုင်ငံရွးအွ ွည်ွေယ်ရဆာင်ွေက်မခင်း မဖစ်သည်ဟု ဆိုြကသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရိုဟင်ဂျာအားေုံး၏ “White Card” ြျားြှာ အကျုံးြဝင်ရတာ့ေဲ 
တဆက်တည်းြှာပင် ြဲရပးပိုင်ခွင့်ေည်း ရုတ်သိြ်းမခင်းခံခဲ့ြကွပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာြျား 
ြဲရပးခွင့်ွရစရွး ရဆာင်ွေက်ချက်ကိုေည်း ဗုေ္ဓောသာ အြျ ိုးသားရွးဝါေီြျားက ဖိအားရပး
ောသည့်အတွက် ွပ်ဆိုင်းခဲ့ွပါသည2်3 ။

ွိုစဉ်ကတည်းကစ၍ ယင်းအရမခအရနသည် အရကာင်းေက်သို့ မပန်ေည်ဦးတည်ြော
ရတာ့ရချ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကစ၍ ွခိုင်မပည်နယ်ရမြာက်ပိုင်းွှိ ရိုဟင်ဂျာြျားအား ဖိနှိပ်ြှုနှင့်
ေူြျ ိုးစုွှင်းေင်းြှုြျား မြင့်တက်ောသည့်အခါ ၎င်းတို့၏ ဆင်းွဲေုက္ခရတွ့ကကုံရနွမခင်း
အရပါ် ကြ္ဘာကအာရုံစိုက်ောခဲ့သည်။ သို့ရသာ်ေည်း NLD အစိုးွနှင့် အမခားရသာအစိုးွ

22 Article 2(i) of the Pyithu Hluttaw Election Law, Amyotha Hluttaw Election Law, and Region or 
State Hluttaw Election Law

23  https://edition.cnn.com/2015/02/12/asia/myanmar-rohingya-voting-rights/index.html
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ဌာနြျားကပါ ရိုဟင်ဂျာေူနည်းစုြျားကို ဆက်ေက်ဖယ်ြကဉ်ွားြကပပီး မြန်ြာ့နိုင်ငံရွး
တွင် ပါဝင်ခွင့်ြမပုရတာ့ရချ။ အကျ ိုးဆက်အရနမဖင့် ွခိုင်မပည်နယ်တွင် ရနွိုင်ေျက်ွှိရန
ြကရသးသည့် ြဲရပးွန် အသက်မပည့်ပပီး ရိုဟင်ဂျာဦးရွ ခန့်ြှန်းရမခ ၆၀၀,၀၀၀ ခန့်ြှာ 
ြဲရပးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ြကပပီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက ေဂကေားရေ့ွှ်သို့ ွွက်ရမပးတိြ်းရွှာင်သွား
ြကသည့် ၁ သန်းြျှရသာ ရိုဟင်ဂျာြျားေည်း ြဲရပးခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်မဖစ်သည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောေ ၃ ွက်ရန့တွင် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းြျားက ပူးတွဲအိတ်ဖွင့်
ရပးစာတစ်ရစာင် ရွးသားပပီး ၎င်းတို့အား ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် 
ပါဝင်ခွင့်ရပးွန် UEC အားရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည2်4 ။ စာပါရြကညာချက်အွ “ကျွန်ုပ်တို့သည်
မြန်ြာနိုင်ငံသားြျား မဖစ်ြကပါသည်။ ောြည့်ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ြဲရပးနိုင်ွန်နှင့် ပါဝင်ခွင့်
ွွှိရစွန် မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးွအရနမဖင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အရွးြျားကို မပန်ေည်
ရပးအပ်ွန်နှင့် ွိန်းသိြ်းကာကွယ်ရပးသင့်ပါသည်” ဟု ဆိုွားပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာြျား 
၎င်းတို့၏ အရမခခံနိုင်ငံရွး ွပိုင်ခွင့်ြျားကို ရတာင်းဆိုွာတွင်နှင့် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံြဲ့ြှု
အရမခအရနကို ရုန်းကန်တိုက်ဖျက်ရနွာတွင် ANFREL သည်ေည်း ၎င်းတို့နှင့်အတူ 
ခိုင်ခိုင်ြာြာွပ်တည်ရနပါသည်။ ကုေသြဂ္ဂ ေူ့အခွင့်အရွးဆိုင်ွာြဟာြင်းကကီးကေည်း 
ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ ဤကဲ့သို့ “နိုင်ငံရွးတွင် ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ခွင့်ကို ချ ိုးရဖာက်ြှုြျား25 ” 
နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးွိြ်ြကင်းမဖစ်ြိရြကာင်းကို ွုတ်ရဖာ် ရမပာြကားခဲ့ပါသည်။

အထမခခံဥပထဒ မပင်ဆင်နိုင်မခင်းမွှိ

၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ အဓိကရဝဖန်ြကသည့်အချက်ြှာ တပ်ြရတာ်က
အရမခခံဥပရေ ရွးဆွဲွာ၌ မပင်ဆင်ွခက်ခဲရစွန် အွူးတေည် စီြံခဲ့မခင်းပင်မဖစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေကို မပင်ဆင်ွာတွင် မပည်ရွာင်စု ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်
အားေုံး၏ ၇၅% ရကျာ်မဖစ်ရသာ သာေွန်ြဲအြျားစု26 ေိုအပ်သည့်အရေျာက်  ဥပရေ
မပင်ဆင်ရွးအတွက်ကကိုးစားောပါက တပ်ြရတာ်က ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ချက်မခင်း ပယ်ချခွင့်
ွှိသည်။ အေွန်တွာမဖစ်နိုင်ခဲေှရသာ အရမခအရနတစ်ွပ်တွင် ရွေးရကာက်ခံေွှတ်ရတာ်
ကိုယ်စားေှယ်ြျား အားေုံးက အရမခခံဥပရေမပင်ဆင်ရွးကို သရောတူသည့်တိုင် 
၎င်းတို့ချည်းသက်သက် မပင်ဆင်နိုင်မခင်းြွှိေဲ အနည်းဆုံး တပ်ြရတာ်သားကိုယ်စားေှယ်
တစ်ဦး၏ ရွာက်ခံြှုကိုေိုအပ်သည်။ တပ်ြရတာ်အား နိုင်ငံရွးကဖယ်ွုတ်ဖို့ွာ အရမခခံ

24 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/

25  https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26431&LangID=E

26 Article 436 of the Constitution of Myanmar
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ဥပရေမပင်ဆင်ွန် ေိုအပ်ပပီး အရမခခံဥပ ရေ မပင်ဆင်ွန်အတွက်ြူ တပ်ြရတာ်၏ ရွာက်ခံြှု
ေိုအပ်သည့်အတွက် “ြုန့်ေုံးစက္ကူကပ်” အရမခအရနြျ ိုး နှင့် ကကုံရတွ့ရနွသည်။ 
ွို့အမပင်ေည်း အချ ို ့ရသာ အရမခခံဥပရေကို ကာကွယ်ရပးွားသည့် စာပိုေ်ြျားအွ ဥပရေ
မပင်ဆင်ချက်ြျားကို ြဲရပးခွင့်ွှိသူြျားအားေုံး၏ ၅၀%  အနည်းဆုံး ြဲောရပးရသာ မပည်သူ့
ဆန္ဒခံယူပွဲြျားမဖင့် ရွာက်ခံချက်ွယူွန် ေိုအပ်သည်။

ဤသို့ရသာ ကန့်သတ်ချုပ်မခယ်ြှုြျားွှိရနသည့်တိုင် NLD အရနမဖင့် ၎င်း၏ ပွြသက်တြ်း
ကာေအတွင်း အရမခခံဥပရေမပင်ဆင်ြှုမပုေုပ်ွန် ကကိုးပြ်းခဲ့ရသးသည်။ အရမခခံဥပရေ
မပင်ဆင်ရွးသည် NLD ပါတီ၏ အဓိက ြဲဆွယ်ကတိကဝတ်တစ်ခုမဖစ်သည်။ အစိုးွ
တာဝန်ြျား ေွှဲရမပာင်းြယူြီ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အချနိ်ကာေအေိုက် ရဆာင်ွေက်နိုင်စွာ
မပင်ဆင်ချက် ၁၆၈ ခုကို ပါတီကွုတ်မပန်ခဲ့ွာ27 ယင်းတို့တွင် ရသးငယ်ရသာ မပင်ဆင်
ချက်ြျားြှသည် ရွေးရကာက်ပွဲစနစ်တစ်ခုေုံးကို ရမပာင်းေဲနိုင်ြည့် မပင်ဆင်ချက်ြျားအွိ
ပါဝင်သည်။ သာဓကဆိုွရသာ် အင်ေိုနီးွှားနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၈ ခုနှစ်ြှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း
ရအာင်မြင်စွာ အရကာင်အွည် ရဖာ်ခဲ့သည့်အတိုင်း28 တပ်ြရတာ်သား ကိုယ်စားေှယ်
ြျားကို တစ်ခါတည်း ြဖယ်ွှားေဲ ပြာဏနည်းနည်းစီ ရေျှာ့ချသွားသည့်နည်းမဖင့်
တပ်ြရတာ်၏ ရွာက်ခံြှုကို တမဖည်းမဖည်းွယူွန် ကကိုးပြ်းသည့် အကကံမပုချက်ြျား 
ပါဝင်သည်။ 

၂၀၁၉ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါွီေတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ မပင်ဆင်နိုင်ရွး အတွက်
ွည်ွေယ်၍ အစိုးွက ပူးရပါင်းရကာ်ြတီတစ်ွပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည2်916။ ရကာ်ြတီသည်
အကကံမပုချက် ၃,၇၆၅ ခုပါဝင်ရသာ အစီွင်ခံစာ တစ်ရစာင်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူေိုင်ေ30 တွင်
တင်သွင်းခဲ့ပပီးရနာက် ေွှတ်ရတာ်တွင် ြဲခွဲဆုံးမဖတ်ြည့်အချက်ြျားကို ရွေးချယ်ရပးွန်
တာဝန်ရပးအပ်မခင်း ခံွမပန်သည်။ ရနာက်ဆုံးတွင် မပင်ဆင်ချက်ြူြကြ်း ၁၁၄ ချက်
ရပါ်ွွက်ောခဲ့ွာ အချက်အားေုံးကို NLD က အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပပီး31 ယင်းအချက်ြျားြှာ
ပါတီ၏  ၂၀၁၄ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲရြကညာချက်နှင့်ေည်း ြျားစွာ ကိုက်ညီေျက်ွှိသည်ကို
ရတွ့ွသည်။ အဆိုပါအချက်ြျားသည် တိုင်းွင်းသားပါတီြျား၏ အဓိကရတာင်းဆိုချက်

27 https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/making-myanmars-constitution-democratic.html

28 http://www.ipsnews.net/2004/04/politics-indonesia-military-marching-out-of-parliament-for-good/

29 https://www.irrawaddy.com/news/green-light-charter-amendment-committee-despite-objections.
html

30  http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-07/Amendment%20Annex%20English%20
Translation.pdf

31 https://www.idea.int/news-media/news/looking-back-myanmar-constitution-amendment-process
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မဖစ်ရသာ ဖယ်ေွယ်စနစ်ွူရွာင်ရွးအတွက် ေီြိုကရွစီ အသွင်ကူးရမပာင်းြှု ပိုြို
အားရကာင်းရွးကို အွူးအရေးရပးွားသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါွီေတွင် ပူးရပါင်း
ရကာ်ြတီက အရမခခံဥပရေမပင်ဆင်ချက်ြူြကြ်း နှစ်ခုကို ေွှတ်ရတာ်သို့ တွားဝင်တင်သွင်း
ခဲ့သည်။ USDP နှင့် တပ်ြရတာ်သားကိုယ်စားေှယ်ြျားကေည်း ပူးရပါင်းရကာ်ြတီ၏
ေုပ်ငန်းစဉ်ကို ရကျာ်ေွန်၍ စင်ပပိုင် ြူြကြ်းငါးခုကို ၎င်းတို့သီးသန့3်2 တင်သွင်းခဲ့ြကသည်။

ွက်သတ္တပတ်ရပါင်းြျားစွာ အကကိတ်အနယ်ရဆွးရနွးြကပပီးရနာက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်ေ 
၁၀ ွက်ြှ ၂၀ ွက်ရန့ အတွင်း မပင်ဆင်ွန်အဆိုမပုချက်ြျားအားေုံးကို ေွှတ်ရတာ်၌ ြဲခွဲ
ဆုံးမဖတ်ခဲ့ြကသည်။ ခန့်ြှန်းွားသည့်အတိုင်းပင် အဆိုမပုချက်အားေုံးနီးပါးြှာ ကန့်ကွက်
ခံခဲ့ြကွပပီး ေျှ ို ့ဝှက်ြဲစနစ်မဖင့် ြဲခွဲသည့်တိုင် ပါတီ၏ညွှန်ြကားချက်အတိုင်းသာ ြဲရပးခဲ့
ြကသည3်3 ။ ပုေ်ြသုံးခုကို သရောတူညီခဲ့ွာတွင် နှစ်ခုြှာ ြသန်စွြ်းသူြျား (PWDs)34 

နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စကားွပ်မဖစ်ပပီး ကျန်တစ်ခုြှာ ြရမပာပရောက်ရသာ စကားွပ်တစ်ခု 
ဖယ်ွှားမခင်းမဖစ်သည3်5 ။ ဤသို့မဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပွြအကကိြ် အရမခခံဥပရေမပင်ဆင်ရွး
ကကိုးပြ်းချက်ြှာ ရမပာပရောက်သည့် ရအာင်မြင်ြှုြွွှိေဲ အဆုံးသတ်ခဲ့ပပီး ယင်းတာဝန်၏
ခက်ခဲြှုကို ရပါ်ေွင်ွင်ွှားရစခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေ၏ အနှစ်သာွနှင့်
ပတ်သက်၍ ြည်သည့်မပင်ဆင်ချက်ကုိြှ ြမပုေုပ်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ယင်းြှာ အရမခခံအားမဖင့်
ေီြိုကရွစီ နည်းေြ်းြကျရသးေဲ အရမခခံကျရသာ အခွင့်အရွးြျားကို အကာအကွယ်
ရပးနိုင်မခင်း ြွှိရသးရပ။

ဥပထဒမူထောင်ဆိုင်ွာ လတ်တထလာထမပာင်းလဲမှုများ

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲဆုိင်ွာ ဥပရေြူရောင်သည်ေည်း ယခင် ရွေးရကာက်ပွဲ
စက်ဝန်းနှင့် ွပ်တူနီးပါးြျှမဖစ်ပပီး နည်းဥပရေအနည်းငယ်ြျှသာ အရမပာင်းအေဲွှိသည်။
ပွြတစ်ခုြှာ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းွှိ ရွှေ့ရမပာင်းအေုပ်သြားြျားနှင့် ရကျာင်းသားြျား၏
ြှီတင်းရနွိုင်ြှုနှင့်စပ်ေျဉ်းရသာ ေိုအပ်ချက်ြျားမဖစ်ြကသည်။ ြိြိကိုယ်ပိုင် ြဲဆန္ဒနယ်
မပင်ပအမခားရနွာတွင် အနည်းဆုံး ွက်ရပါင်း ၉၀ ရနွိုင်ပါက ယင်းနယ်ရမြွှိ ြဲဆန္ဒွှင်

32 http://constitutionnet.org/vl/item/myanmar-proposed-constitutional-amendment-bills

33 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/constitutional-amendments-03122020171831.html

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

35  http://constitutionnet.org/sites/default/files/2020-03/Myanmar%202008%20Constitution%20
Amendment%20Proposals%20and%20Voting%20Results%20of%20Union%20
Parliament_436%20B_Eng.pdf
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စာွင်းတွင် ယာယီွည့်သွင်းရပးွန် ရတာင်းဆိုောနိုင်ပပီး ယခင်ကြူ ွက်ရပါင်း ၁၈၀ 
ရနွိုင်ွန်ေိုအပ်သည်။ ဤမပဋ္ဌာန်းချက်ရြကာင့် ရွှေ့ရမပာင်းအေုပ်သြားြျားစွာတို့အရနမဖင့်
ပိုြိုေွယ်ေင့်တကူ ြဲရပးောနိုင်ခဲ့ရသာ်ေည်း တိုင်းွင်းသားပါတီြျား၏ ကန့်ကွက်ြှုကို 
ြခံွေဲြရနပါရချ။ တိုင်းွင်းသားပါတီြျား၏ အဆိုအွ ဗြာေူြျ ိုးအြျားစုပါဝင်သည့် 
နိုင်ငံရွးအင်အားစုြျားကိုသာ အဓိက အကျ ိုးွှိရစေိြ့်ြည်ဟုသိွသည3်6 ။

ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျားြကားတွင်ေည်း သရောွား
ကွဲေွဲြှုွှိသည်။ Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections 
(MYNFREL) ၏ အြှုရဆာင်ေါရိုက်တာ ရေါ်ဇင်ြာဦးကြူ ြဲောရပးသူ အရွအတွက် တိုးပွား
ောရစရွးအတွက် ြည်သည့် ရဆာင်ွေက်ြှုြျ ိုးကိုြဆို ေက်ခံသည်ဟုဆိုသည်။ “ကျွန်ြတို့
အရနနဲ့ ေူြျားြျား ြဲောရပးရအာင် ေယ်ေိုေုပ်ွြေဲဆိုတာ စဉ်းစားသင့် ပါတယ်။ ရေသခံ
ရွှေ့ရမပာင်းသွားောသူရတွအရနနဲ့  ေက်ွှိရနွိုင်ွာ ပြို့နယ်ြျားြှာ ြဲရပးခွင့်ွြယ်ဆိုွင် 
ပိုရတာင် အဆင်ရမပပါရသးတယ် 37 ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ တဖက်တွင်ြူ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ
မပည်သူ့ေှုပ်ွှားြှုအဖွဲ့ (PACE) ၏ အြှုရဆာင်ေါရိုက်တာမဖစ်သူ ဦးစိုင်းွဲရကျာ်စွာမြင့်က 
“ပိုရကာင်းတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို အစားွိုးသင့်ပါတယ်။ [...] ကျွန်ရတာ်တို့ အကကံမပုချင်တာ
ကရတာ့ ွက်ရပါင်း ၁၈၀ ရနွိုင်ဖို့ ေိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရုပ်သိြ်းပပီး ကကိုတင်
ြဲရပးခွင့်မပုဖို့ပါပဲ။ ြိသားစုေိုက် ရနွာသစ်တစ်ခုကို ရမပာင်းရွှေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့အရမခအရန
ြျ ိုးြှာ ြဲရပးခွင့်ရပးတာ မပဿနာြွှိပါေူး။ ေါရပြယ့် ရနွာတစ်ရနွာြှာ ခဏတာရနွိုင်ရုံ
နဲ့ရတာ့ အဲေီရေသြှာွှိတဲ့ရွေးရကာက်ပွဲြှာ ြဲရပးဖို့ခွင့်ြမပုသင့်ပါေူး38 ” ဟုဆိုသည်။

COVID-19 ကပ်ရွာဂါမဖစ်ပွားြှုနှင့် UEC က ေူရပါင်းြျားစွာကို ကကိုတင်ြဲရပးခွင့်
မပုေိုက်မခင်းတို့ရြကာင့် ြှီတင်းရနွိုင်ြှု ေိုအပ်ချက်ဆိုင်ွာ ဥပရေရမပာင်းေဲြှု၏
၂၀၂၀ အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ မဖစ်ရပါ်ရစသည့် အကျ ိုးဆက်ကို ဆန်းစစ်ရေ့ောွန်
ခက်ခဲပါသည်။ ြည်သို့ပင်မဖစ်ရစ မပည်တွင်းရွှေ့ရမပာင်းအရမခချရနွိုင်သူ ၉.၂ သန်းခန့်
ွှိသည်ဟ3ု9 တွားဝင် ခန့်ြှန်းကိန်းဂဏန်းြျားအွ သိွရသာရြကာင့်  ရွှေ့ရမပာင်းအေုပ်
သြားြျားနှင့် ရကျာင်းသားြျား ြဲရပးွေွယ်ကူရစွန် မပုေုပ်ရပးသည့် ြည်သည့်မပုမပင်
ရမပာင်းေဲြှုြျ ိုးြဆိုသည် ရကာင်းြွန်ရသာ ဦးတည်ြှုပင်မဖစ်ပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း
ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်ရနြကသူြျားအရနမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်၏ 

36 https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-parties-myanmar-worried-proposed-voter-
registration-changes-will-hurt-election-chances.htm

37 https://www.mmtimes.com/news/ethnic-parties-blast-poll-laws-change.html

38 https://www.irrawaddy.com/dateline/will-millions-myanmar-migrant-workers-vote-2020-election.
html

39  http://www.dop.gov.mm/sites/dop.gov.mm/files/datamap-documents/excel_data_on_migration_
and_urbanization.xlsx
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သြာသြတ်ွှိြှုကို ြွိခိုက်ရစေဲ ြဲရပးသူအရွအတွက် တိုးပွားောရအာင်မပုေုပ်နိုင်ြည့် 
နည်းေြ်းတစ်ခုခုတွင် သရောတူညီြှုွဖို့ွာ ကကိုးစားသင့်ပါသည်။
ရွေးရကာက်ပွဲနည်းဥပရေနှင့်စပ်ေျဉ်းသည့် အမခားရသာ အွင်ကွမပင်ဆင်ချက်တစ်ခုြှာ
တပ်ြဲရုံြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲက စ၍ 
တပ်ြရတာ်သားနှင့် ၎င်းတို့၏ ြိသားစုဝင်ြျားအရနမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် တပ်ပိုင်
ရမြပွဝုဏ်အတွင်း ြဲြရပးြကွရတာ့ရပ40 ။ ယင်းအစား ခန့်ြှန်းရချေူဦးရွ တစ်သန်းြျှ
ွှိရသာ တပ်နှင့်ဆက်စပ်သည့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားသည် ၆၃၅ ခုရသာ “စုရပါင်း” ြဲရုံြျားတွင်
အွပ်သားြျားနှင့်အတူတကွရသာ်ေည်းရကာင်း၊ အွပ်သားြျားရနွိုင်ွာနှင့် ကွာေှြ်း
ေွန်းရသာရနွာွှိ တပ်ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် သီးသန့်ွည်ွေယ်၍ ရဆာက်ေုပ်ရပးွားရသာ
ြဲရုံ ၁၂၇ ရုံတွင်ေည်းရကာင်း ြဲရပးြကွသည်။ အဆိုပါြဲရုံြျားကိုေည်း တပ်ဝင်းမပင်ပတွင်
ရဆာက်ေုပ်ရပးွားပပီး ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျားကေည်း ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်ကို
သွားရွာက်ရေ့ောနိုင်ပါသည်။

အဆိုပါ မပုမပင်ရမပာင်းေဲြှုရြကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တပ်ြရတာ်သားြျား ြဲရပးွာ၌
နိုင်ငံတကာစံနှုန်းြျားမဖင့် ပိုြိုကိုက်ညီောရစခဲ့ပပီး ရွေးရကာက်ပွဲရန့ ြဲရပးမခင်းေုပ်ငန်း
ြျား၏ ပွင့်ေင်းမြင်သာြှုကိုေည်း သိသိသာသာ ပိုြိုအားရကာင်းောရစခဲ့သည့်အတွက် 
ယင်းရဆာင်ွေက်ချက်ကို ANFREL က ကကိုဆိုပါသည်။ ANFREL ၏ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူ
ြျားက တပ်ြရတာ်သားြိသားစုြျားြဲရပးသည့် ြဲရုံရမြာက်မြားစွာသို့ ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင်
သာြကြဲဆန္ဒနယ်တွင်း ကကိုတင်ြဲရပးသည့်ကာေတွင်ပါ သွားရွာက်ရေ့ောခဲ့ပါသည်။
ရေ့ောြှုအွ ြဲရုံအြျားစုြှာ အမခားသာြန်ြဲရုံြျားကဲ့သို့ပင် ရမပာပရောက်သည့် ွူးမခား
မဖစ်စဉ်ြျား  ြရတွ့ွှိခဲ့ွပါ။ သို့ရသာ်ေည်း တစ်ခုရသာြဲရုံြှာြူ တပ်ြရတာ်သားြျားကိုသာ 
ဝင်ခွင့်မပုသည်ကို စိတ်တိုင်းြကျစွာ ရတွ့မြင်ခဲ့ွပါသည်။ တပ်ြရတာ်အွာွှိြျား ြဲရုံ
အတွင်း၌ UEC ဝန်ွြ်းြျားအစား ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ညွှန်ြကားြှုြျားမပုေုပ်ောနိုင်ပပီး
ေျှ ို ့ဝှက်ြဲရပးြှုေည်း ြွှိနိုင်ရပ။ အဆိုပါြဲရုံသည် တပ်ြရတာ်သားအြျားစု ြဲောရပးသည့် 
ြဲရုံြျားအားေုံးတွင်ကျင့်သုံးရသာ  ြဲရပးသည့်ပုံစံကို တိုက်ရိုက်ွင်ဟပ်ြှု ွ ှိြရနနိုင်သည့်တိုင်
တပ်ြရတာ်သားြျား ေွတ်ေပ်စွာြဲရပးနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ရကာင်းတစ်ခု မဖစ်ရပါ်ော
ရစွန် ဥပရေရွးွာမပင်ဆင်ြှုြျား အမခားတစ်နည်းနည်းမဖင့် မပုေုပ်ရပးသင့်ပါသည်။
ွို့အမပင်ေည်း ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပ တပ်ြရတာ်သားြျား၏ ကကိုတင်ြဲရပးြှုကို ANFREL က
ရေ့ောနိုင်မခင်းြွှိခဲ့ပါ။ ဤကိစ္စသည် ကာေအတန်ြကာကတည်းကပင ် ရွေးရကာက်ပွဲ
ေုပ်ငန်းစဉ်၏ ွင်သာမြင်သာြွှိသည့် နယ်ပယ်တစ်ွပ်မဖစ်ရနခဲ့ပါသည်။ သို့မဖစ်ပါ၍
ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ အာဏာပိုင်ြျားအမပင် အမခားဆက်စပ်ပတ်သက်ရနသူြျားအရနမဖင့်
တပ်ြရတာ်သား ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုြိုရကာင်းြွန်ရအာင် 
ရဆာင်ွေက်ောြကေိြ့်ြည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ရြျှာ်ေင့်ပါသည်။

40 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-election-commission-seeks-abolish-military-
polling-stations-2020-election.html
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အားနည်းထသာ မဲဆေယ်စည်းရုံးထွးွန်ပုံထငေစည်းမျဉ်းများ

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ေီြိုကရွစီကူးရမပာင်းြှုြှာ သက်တြ်းနုရသးသည်မဖစ်၍ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
ွန်ပုံရငွကိစ္စနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ မပုမပင်ရမပာင်းေဲြှုမပုေုပ်ွန် အြျားစုကသတိြမပုြိြကရချ။
သို့ရသာ်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲြျားတွင် တွားြျှတြှုနှင့် ပွင့်ေင်းမြင်သာြှု ပိုြိုအားရကာင်း
ောရစွန် နိုင်ငံရွးအာဏာပိုင်ြျားနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲ စီြံခန့်ခွဲရွးအဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့်
ပိုြိုမပည့်စုံရသာ စည်းြကပ်ရွးြူရောင်တစ်ွပ်ကို အသုံးမပုသင့်ပါသည်။ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
ွန်ပုံရငွနှင့်စပ်ေျဉ်းောပါက မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေြျားြှာ ေက်ွှိတွင် ေွန်စွာ
အားနည်းရနသည်ဟုဆိုွရပြည်။ 

ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအရနမဖင့် စာွင်းစာအုပ်ြျားွားွှိြကွန်ေိုအပ်ပပီး ရွေးရကာက်ပွဲ
ွေေ်ြျား ွုတ်မပန်ပပီး ွက်ရပါင်း ၃၀ အတွင်း သက်ဆိုင်ွာရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်
အဖွဲ့ခွဲသို့ ေဏ္ဍာရွးွှင်းတြ်း (ပုံစံ ၂၀) တင်သွင်းြကွသည်။ စာွေက်ရပါ်တွင် ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်း၏ ေက်ခံွွှိသြျှ ရငွရြကးြဟုတ်ရသာ ွည့်ဝင်ြှုြျားအပါအဝင် နိုင်ငံရွးပါတီ
ြျား၏  ရွာက်ပံ့ြှုြျားကိုေည်း ရဖာ်မပရပးွသည်။ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအားေုံးအရနမဖင့်
ြည်သည့်ေွှတ်ရတာ်အတွက် ယှဉ်ပပိုင်ရစကာြူ ြဲဆန္ဒနယ် အွေယ်အစားနှင့်ေူဦးရွ 
ြည်ြျှ ွှိရစကာြူ အြျားဆုံး မြန်ြာကျပ်ရငွ ၁၀ သန်း (USD ၇,၆၀၀ ခန့်) အွိသုံးစွဲခွင့်
ွှိသည်။ တိုင်းွင်းသားရွးွာဝန်ကကီး ွာွူးြျားအတွက် ရွေးရကာက်ပွဲ ဝင်သည့်
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားသည် မပည်နယ် (သို့ြဟုတ်) တိုင်းရေသကကီး တစ်ခုေုံးစာ ယှဉ်ပပိုင်
ွသည်ဟူရသာ အရြကာင်းမပချက်မဖင့် ၎င်းတို့အတွက် အြျားဆုံး သတ်ြှတ်ပြာဏကို 
ကျပ်ရငွ ၁၅ သန်း (USD ၁၁,၅၀၀) အွိ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တိုးမြှင့်သတ်ြှတ်ရပးခဲ့သည်။

သို့ရသာ်ေည်း အဆိုပါသတ်ြှတ်ရြကညာချက်ြျားအား အရပါ်ယံြျှသာ ေိုက်နာြကပပီး 
ယခင်ရွေးရကာက်ပွဲ စက်ဝန်းြျားတွင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားတင်သွင်းသည့် အသုံး
စွိတ်ြျားအရပါ် စစ်ရဆးြှုအနည်းငယ်သာ မပုေုပ်ခဲ့ြကသည်။ ေိြ်ေည်တင်သွင်းြှု
မပုေုပ်ပါကစည်းကြ်းအွ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း အွည်အချင်းြမပည့်ြီဟု သတ်ြှတ်
နိုင်ရသာ်ေည်း ANFREL က အင်တာဗျူးမပုေုပ်ခဲ့သည့် ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ဆက်စပ်
ပတ်သက်ရနြကသူြျား၏အဆိုအွ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားတင်သွင်းသည့် အသုံးစွိတ်
ြျားသည်ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုတွင် အြှန်တကယ်သုံးသည့်ကုန်ကျစွိတ်နှင့် ကိုက်ညီရေ့ြွှိ
ရြကာင်းကိုသိွသည်။ ွို့အမပင် နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားသည် 
“ရွာက်ခံသူြျား ဝယ်ယူသည့်” သရောြျ ိုးမဖင့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး ေြ်းရြကာင်းတွင်
နာွီ အနည်းငယ်ြကာ ေိုက်ပါသူြျားကို ချးီမြှင့်ရငွအနည်းငယ် ရပးအပ်ြကသည်။ 
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏ ရမပာြကားချက်ြျားတွင် အဆိုပါ ကုန်ကျစွိတ်ြျ ိုးြှာ 
အြျားအားမဖင့် ပါဝင်ရေ့ြွှိသည့်အတွက် စနစ်တစ်ခုေုံးသည် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း
ြျား၏ ကိုယ်တိုင် ုွတ်ရဖာ်ဝန်ခံချက်ြျားရပါ်တွင်သာ ြှီခိုအားွားရနွသည်။ ကကုံရတာင့်
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ကကုံခဲ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး စွိတ်ဆိုင်ွာ စည်းကြ်းချ ိုးရဖာက်ြှုြျား ွွက်ရပါ်ောပပီး
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းပါ ဖယ်ွှားခံွသည့် ကိစ္စြျ ိုးတွင် ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့်
အဖွဲ့အစည်းြျားက ရစာင့်ြကည့်မခင်းွက် ပပိုင်ဖက်အချင်းချင်း၊ ြဲဆန္ဒွှင်၊ ြီေီယာတို့၏
ရဖာ်ွုတ်ြှုရြကာင့်မဖစ်သည်။ 

နိုင်ငံရွးပါတီြျားအရနမဖင့်ြူ အသုံးစ ိွတ် ရြကညာရပးွန်ြေိုအပ်ေဲ စာွင်းစာအုပ်ြျားကို 
နှစ်စဉ်မဖည့်သွင်းွားပပီး UEC ကရတာင်းခံြှသာ တင်မပရပးွသည်။ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း
ြျား၏ ေဏ္ဍာရွး အစီွင်ခံစာြျားတွင် မပည်သူေူွုသို့ တစ်မပားတစ်ချပ်ြကျန် အစီွင်ခံ
ွရသာ်ေည်း ပါတီြျားအရနမဖင့် ဤသို့တင်သွင်းွန်ြေိုအပ်ရပ။ နိုင်ငံရွးပါတီြျားအရနမဖင့်
ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး ကိစ္စွပ်ြျားတွင် ရငွအကန့်အသတ်ြွှိ အသုံးမပုနိုင်သည့်အတွက်
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားကိုယ်စား ပါတီွန်ပုံရငွမဖင့် ပွဲြျားစီစဉ်မပုေုပ်ရပးနိုင်သည်။ ဤ
ကိစ္စသည် ပါတီငယ်ြျားွက်ပို၍ ရငွရြကးအင်အားရတာင့်တင်းပပီး ွန်ပုံရငွပိုွှာနိုင်သည့် 
ပါတီကကီးြျားအား သိသာွင်ွှားစွာ အသာစီးွရစသည်။

ANFREL ၏ွင်မြင်ချက်ြှာြူ မြန်ြာနိုင်ငံွှိ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးွန်ပုံရငွစည်းြျဉ်းြျားသည် 
ပွင့်ေင်းမြင်သာပပီး သာတူညီြျှမဖစ်ရသာ ရွေးရကာက်ပွဲပတ်ဝန်းကျင်ကို အာြခံချက်ရပးွန်
ေုံရောက်ြှုြွှိရချ။ အွူးသမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာဆိုင်ွာ ေိုက်နာရစာင့်ွိန်း
ွြည့်ဝတ္တွားကို ရွာက်ရှုပါက ဤအချက်ကို ရတွ့ွသည်။ ကုေသြဂ္ဂ အဂတိေိုက်
စားြှု တိုက်ဖျက်ရွးကွန်ဗင်းွှင်း (UNCAC) ပါ အပိုေ် ၇ (၃) အွ ေက်ြှတ်ရွးွိုးသည့်
နိုင်ငံြျားသည် “ရွေးရကာက်ခံ အစိုးွွာွူးအတွက် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား အသုံး
မပုသည့် ွန်ပုံရငွနှင့် ေိုအပ်ပါက နိုင်ငံရွးပါတီြျား အသုံးမပုသည့် ွန်ပုံရငွြျားနှင့်
စပ်ေျဉ်း၍ […] ပွင့်ေင်းမြင်သာြှု ပိုြိုအားရကာင်းရစွန် သင့်ရတာ်ရသာ ဥပရေနှင့်
အုပ်ချုပ်ရွးပိုင်းဆိုင်ွာ ရဆာင်ွေက်ချက်ြျားကို စဉ်းစားရဆာင်ွေက်ရပးွြည်”။ မြန်ြာနိုင်ငံ
ြှ အဆိုပါသရောတူညီချက်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ေက်ြှတ်ရွးွိုးခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ အပပီးတွင် ANFREL က မြန်ြာနိုင်ငံတဝှြ်းွှိ
ရွေးရကာက်ပွဲအွာွှိြျားွံ ဆက်သွယ်ကာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏ ရွေးရကာက်ပွဲ
အသုံးစွိတ်မပုစု၍ စာွင်းတင်သွင်းမခင်းအတွက် အချက်အေက်ြျား စုရဆာင်းခဲ့ပါသည်။
စုစုရပါင်း အရနမဖင့် ေူပုဂ္ဂိုေ် ၈၀ ဦးက ဥပရေအွ မပဌာန်းွားသည့် သတ်ြှတ်ွက်
ြတိုင်ြီ41  ပုံစံ (၂၀) ကို မဖည့်သွင်းတင်မပွန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အရွ
အတွက်သည် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း စုစုရပါင်း၏ ၁.၄ ွာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားမပု
ပါသည်။ သို့ွာတွင် အွက်တွင်ရဖာ်မပခဲ့ရသာ ကယ်ရပါက်ြျားမဖင့် ေူပုဂ္ဂိုေ်ြျား 

41 These include 25 in Yangon, 12 in Kayah state, 8 in Bago, 7 in Tanintharyi and Mon state, 6 in 
Sagaing, 5 in Mandalay, 4 in Shan state, 2 in Ayeyarwady and Kachin state, 1 in Kayin state and 
Chin state, and none in Magway and Rakhine state.
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(သို့ြဟုတ်) စီးပွားရွးေုပ်ငန်းြျား ၏ ပံ့ပိုးြှု အသုံးစွိတ် ြျားရြကာင့်  တင်သွင်းသည့်
ရွေးရကာက်ပွဲအသုံးစွိတ်ြျား၏ တိကျြှန်ကန်ြှုြှာ ရြးခွန်းွုတ်စွာမဖစ်ရနရေသည်။ 42  

နိဂုံးချုပ်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေဆိုင်ွာ နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေြူရောင်ြျားသည်
နိုင်ငံတကာ စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုြွှိရသးရပ။ တပ်ြရတာ်သားကိုယ်စားေှယ်
အချ ိုးအစား၊ ဖွဲ့စည်းပုံအွ ြဲဆန္ဒနယ် အချ ိုးအစားြညီြျှမခင်းနှင့် အမြစ်တွယ်ေျက်ွှိရသာ
ြဲရပးခွင့်ပိတ်ပင်တားဆီးြှုြျားသည် နိုင်ငံ့အစိုးွယန္တွားြျား၏ တွားဝင်ြှုကိုွိခိုက်ရစပပီး 
ေီြိုကရွစီနှုန်းစံြျားအား ြျက်ကွယ်မပုွာ ကျရေသည်။ ွို့အမပင် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
ွန်ပုံရငွစည်းြျဉ်းြျားသည် အားေုံးရသာပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား အြကား 
ြျှတရသာယှဉ်ပပိုင်ြှုမဖစ်ရစွန် ေုံရောက်ြှုြွှိရသးပါ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အရစာပိုင်းတွင်မပုေုပ်
ရပးခဲ့သည့် မပင်ဆင်ချက်ြျားသည် ရယေုယျအားမဖင့် အမပုသရောရဆာင်ရသာ်ေည်း 
နိုင်ငံ၏ ေီြိုကရွစီ ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို ပိုြိုအားရကာင်းရစွန်နှင့် “မပည်သူြျား၏ဆန္ဒသည်
အစိုးွ၏ အရမခခံမဖစ်သည်” ဟူရသာ အချက်တို့ကို အာြခံချက်ရပးွန် အတွက် ပိုြို
မပည့်စုံရသာ ဥပရေမပင်ဆင်ြှုြျား မပုေုပ်သွားွန်ေိုအပ်ပါသည်။

42 https://www.frontiermyanmar.net/en/holding-the-nld-to-account-the-money-behind-a-winning-
election-campaign/
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မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်တွင် ပါတီြှတ်ပုံတင်ွန်အတွက် နိုင်ငံရွးပါတီြျား
အရနမဖင့် “မပည်ရွာင်စုြပပိုကွဲရွး၊ တိုင်းွင်းသားစည်းေုံးညီညွတ်ြှု ြပပိုကွဲရွးနှင့်
အချုပ်အမခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်ပြဲရွး43 ” ဟူရသာ ဦးတည်ချက်ြျားကို ရေးစားေိုက်နာ
ွသည်။ ဆိုေိုသည်ြှာ ခွဲွွက် ရွး ေြ်းရြကာင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ြှုွှိပါက မြန်ြာ့
နိုင်ငံရွးအခင်းအကျင်းတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ခွင့်ြွှိရပ။ ရေျှာက်ေွှာတင်သွင်းွာ၌ အနည်းဆုံး
ေူပုဂ္ဂိုေ် ၁၅ ဦး၏ ရွာက်ခံချက်ေိုအပ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်ရြကးအမဖစ် ကျပ်ရငွ ၃၀၀,၀၀၀
(USD ၂၃၀) ရပးသွင်းွသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ေို
ရသာ နိုင်ငံရွးပါတီြျားအရနမဖင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောေ ၃၀ ွက်ရန့ ရနာက်ဆုံးွား၍
ြှတ်ပုံတင်ွန်ေိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံရွးပါတီြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ ြှတ်ပုံတင်သက်တြ်းြ
ကုန်ဆုံးရစွန် ရွေးရကာက်ပွဲတိုင်းတွင် အနည်းဆုံး အြတ်သုံးရနွာ ဝင်ရွာက်ယှဉ်ပပိုင်ြက
ွြည်မဖစ်သည4်4 ။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် မြန်ြာနိုင်ငံအရွွရွွရ ေွးရကာက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရွးပါတီရပါင်း ၉၁ ပါတီ ပါဝင်
ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ြကသည4်5 ။ ၎င်းတို့အနက် တိုင်းွင်းသားပါတီ ၄၉ ခု ပါဝင်သည်။ ပါတီ ၁၈ ခုြှာ
မပည်နယ် (သို့ြဟုတ်) တိုင်းရေသကကီး တစ်ခုတည်းအတွင်း၌သာ ေှုပ်ွှားရဆာင်ွေက်ြကပပီး
ကျန် ၇၃ ပါတီြှာ နိုင်ငံတဝှြ်း ရဆာင်ွေက်ရနသည်ကို ရတွ့ွသည်။ အမခားပါတီငါးခုြှာြူ 
စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအွ UEC က ဖျက်သိြ်းမခင်း၊ ဆိုင်းငံ့မခင်း မပုေုပ်ွားသည့်အတွက် 
ြည်သည့်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းကြျှ ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ခွင့်ြွရချ။

• ၈၈ ြျ ိုးဆက်ရကျာင်းသားေူငယ်ြျား (မပည်ရွာင်စုမြန်ြာနိုင်ငံ) ပါတီနှင့်
မပည်ရွာင်စုမြန်ြာနိုင်ငံ အြျ ိုးသားနိုင်ငံရွးအဖွဲ့ချုပ် တို့ြှာ ေဏ္ဍာရွး အစီွင်ခံမခင်း
ဆိုင်ွာ ဥပရေရြကာင်းအွ ေိုအပ်ချက်ြျားကို ေိုက်နာနိုင်မခင်းြွှိသည့်အတွက် ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်၊ ဇူေိုင်ေတွင် ၎င်းတို့အား သုံးနှစ်တာ ဆိုင်းငံ့ွားေိုက်သည4်6 ။ 

43 Article 404 of the Constitution of Myanmar

44 Article 12(a)(i) of the Political Parties Registration Law

45 https://www.facebook.com/uecmyanmar/posts/3217881765004166

46 https://elevenmyanmar.com/news/5-parties-suspended-for-inter-party-dispute-fund-problems
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ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား 

ြှတ်ပုံတင်မခင်း
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နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား ြှတ်ပုံတင်မခင်း

35

• ၈၈ ြျ ိုးဆက်ညီရနာင်ပါတီကိုြူ ွက်ရပါင်းကိုးဆယ်အတွင်း အနည်းဆုံးေိုအပ်သည့် 
ပါတီဝင်ဦးရွ တင်သွင်းနိုင်မခင်း ြွှိသည့်အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူေိုင်ေ ၆ ွက်ရန့တွင်
ဖျက်သိြ်းခဲ့သည4်7။ 

• မပည်သူ့ေီြိုကရွစီပါတီကိုြူ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကစတင်ကာ သုံးနှစ်တာ ယာယီဆိုင်းငံ့ွား
ပပီးမဖစ်ရသာ်ေည်း ဥက္ကဋ္ဌအြည်စာွင်း ြတင်သွင်းနိုင်မခင်း၊ ယခင် UEC က ညွှန်ြကား
ွားရသာ ကိစ္စွပ်ြျားကို ြရမဖွှင်းနိုင်မခင်းတို့ရြကာင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူေိုင်ေ ၂၃ ွက်
ရန့တွင် ဖျက်သိြ်းခဲ့သည4်8။

• မပည်ရွာင်စုေီြိုကရွစီပါတီကိုြူ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲအတွက်
 အနည်းဆုံး ြဲဆန္ဒနယ်သုံးခုတွင် ယှဉ်ပပိုင်ြည့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား တင်သွင်း
နိုင်မခင်းြွှိသည့်အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်ေ ၁၃ ွက်ရန့တွင် ဖျက်သိြ်းခဲ့သည4်9။

ေူသိအြျားဆုံးရသာ ဖျက်သိြ်းခံွသည့်ပါတီြှာြူ ညီညွတ်ရသာေီြိုကွက်တစ်ပါတီ (UDP) 
မဖစ်ပပီး ပါတီ အြှတ်တံဆိပ်ကိုအစွဲမပု၍ “နှင်းဆီပါတီ” ဟုေည်းရခါ်ြကသည်။ နိုင်ငံမခား
ရွာက်ပံ့ရငွြျား ေက်ခံွားွှိသည် ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်မဖင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျားြှတ်ပုံတင်
မခင်းဥပရေ ချ ိုးရဖာက်ြှုရြကာင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုောေ ၁၇ ွက်ရန့တွင် UEC က
ပါတီအားဖျက်သိြ်းခဲ့သည5်0 ။ တဆက်တည်းြှာပင် UDP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရကျာ်မြင့်သည် ၂၀၁၅ 
ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံက ကျပ်ရငွ ၁၆ ေီေျ ံ(US$  ၁၂.၄ သန်း) ေက်ခံွွှိခဲ့ပပီး ပါတီေုပ်ငန်း
ြျားတွင် ကျပ်ရငွ ၁.၄ ေီေျကံျပ် (US$ ၁.၁ သန်း) သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံရတာ်သြ္မတရုံးက
ရြကညာချက်ွုတ်မပန်ခဲ့သည်။

UDP သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း (၈၀) ဦးနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် 
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းဦးရွ (၄၀) ရကျာ်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ွာက51 ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွ
ရွေးရကာက်ပွဲတွင် နိုင်ငံအဝှြ်း ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း စုစုရပါင်း (၁,၁၃၁) ဦးအွိ တိုးမြှင့်
ယှဉ်ပပိုင်ောသည့်အခါ သံသယြျား ွွက်ရပါ်ောခဲ့သည်။ ဤသည်ြှာ ြယုံနိုင်စွာ ြျားမပား
ေွန်းေှသည့် အရွအတွက်မဖစ်ပပီး အာဏာွပါတီမဖစ်ရသာ အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ်
တစ်ခုသာ ၎င်းွက် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းဦးရွ ပိုြျားရနရတာ့သည်။ သတင်းြီေီယာ
ြျား၏ ရွးသားချက်အွ ဦးရကျာ်မြင့်သည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ရငွရြကးခဝါချြှုမဖင့်
မပစ်ေဏ်ချြှတ်ခံခဲ့ွပပီး ရနာက်တစ်နှစ်တွင်ပင် ြန္တရေးအကျဉ်းရွာင်က ွွက်ရမပး
ေွတ်ရမြာက် သွားခဲ့သည့်ကိစ္စြှာ ရပါ်ွွက်ောခဲ့သည့်အတွက် အာဏာပိုင်ြျားအရနမဖင့်

47 https://www.gnlm.com.mm/public-announcement-for-dissolution-of-political-party/

48 https://www.gnlm.com.mm/public-announcement-of-dissolution-of-political-party/

49 https://www.gnlm.com.mm/termination-of-registration-and-dissolution-of-a-political-party/

50  https://uec.gov.mm/news_preview_detail.php?action=news_detail1&news_
id=ZGXmxBlXM5fd4Orat1ILKNOZyEUjq9Mzz7EljkRcHvA%3D

51  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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၎င်း၏ ရနာက်ရြကာင်းွာဇဝင်နှင့် ရငွရြကးပိုင်ဆိုင်ြှု တို့ကိုပါ စစ်ရဆးောခဲ့ွသည်။
ရအာက်တိုောေရနှာင်းပိုင်းတွင် ၎င်း၏ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ြှု ကျပ်ရငွ ၅၂ ေီေျ ံ (US$ ၄၁.၈
သန်း) တန်ဖိုးွှိရြကာင်း စုံစြ်းစစ်ရဆးရွး အွာွှိြျားက ရတွ့ွှိခဲ့ြကသည5်2 ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊
စက်တင်ောေ ၂၉ ွက်ရန့တွင် ဦးရကျာ်မြင့် ဖြ်းဆီးွိန်းသိြ်းခံခဲ့ွသည်။ နိုဝင်ောေ
၁၂  ွက်ရန့တွင် ၎င်းအား ရွာင်ရမပးြှုမဖင့် ရွာင်ေဏ် ၂ နှစ် ချြှတ်ခဲ့ပပီး53 ရငွရြကးခဝါချ
ြှုအတွက် စစ်ရဆးွန်ရုံးချနိ်းကိုြူ ဤအစီွင်ခံစာရွးသားရနချနိ်တွင် ြသတ်ြှတ်ွရသးရချ။ 

UDP နှင့်ပတ်သက်သည့်စွဲချက်ြျားြှာ မပင်းွန်ပပီး အကယ်၍ဟုတ်ြှန်ရနပါက မြန်ြာနိုင်ငံ
ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေအွ ပါတီဖျက်သိြ်းနိုင်သည်အွိ အရွးယူခွင့်ွှိသည့်တိုင် UEC ၏
ေုပ်ရဆာင်ချက်ြျားနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ရြးခွန်းြျားစွာ ွွက်ရပါ်ောသည်။ ပွြဆုံးတစ်ခု
အရနနှင့် ၎င်းပါတီအား နိုင်ငံွပ်မခားက ရငွရြကးရွာက်ပံ့ရနသည် ဟူရသာအချက်နှင့်
စပ်ေျဉ်း၍ ြည်သည့် အရွာက်အွားြှ ွုတ်မပန်မခင်းြွှိေဲ UEC က စာွင်းစစ်ရဆးြှု
ြမပုေုပ်ွရသးြ5ီ4 တွားရုံးက တစုံတွာ အတည်ြမပုွရသးြီ ပါတီအား ဖျက်သိြ်း
ခဲ့သည့်အတွက် “အမပစ်ွှိသည်ဟု စီွင်ချက်ြချြီ အမပစ်ြွှိ” ဟူရသာ စည်းြျဉ်းကို

52  https://www.myanmar-now.org/en/news/investigators-find-another-225m-in-assets-belonging-to-
udp-chair-kyaw-myint

53 https://www.mmtimes.com/news/fugitive-myanmar-political-party-leader-gets-two-years-jail.html

54  https://www.mmtimes.com/news/rose-party-respect-poll-disqualification.html
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ချ ိုးရဖာက်ွာကျသည်။ ြြှန်ြကန်မပုေုပ်နိုင်ရချ ွှိရသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ွပ်က နိုင်ငံရွး
အခင်းအကျင်းသို့ ဝင်ရွာက်၍ ကိုယ်ကျ ိုးွှာြည့် အေားအောကို ကကိုတင်ကာကွယ်သည့်
အရနမဖင့် ဤသို့ ရဆာင်ွေက်ွမခင်း မဖစ်သည်ကို ANFREL အရနမဖင့် နားေည်ရသာ်ေည်း
ပါတီဖျက်သိြ်းမခင်း ကဲ့သို့ရသာ နိုင်ငံရွးအခွင့်အရွးြျားကို အကကီးအကျယ် ွိခိုက်
ရစြည့် ရဆာင်ွေက်ြှုြျ ိုးတွင် ဥပရေနှင့်အညီ ြျှတစွာ စုံစြ်းစစ်ရဆးြှု မပုေုပ်ွန်
နိုင်ငံတကာနှုန်းစံြျားတွင် ညွှန်းဆိုွားပါသည်။ ရနာက်ွပ် စိုးွိြ်ြကင်း မဖစ်ွသည့်
ကိစ္စြှာ ရြကညာချက်ွွက်ရပါ်ောသည့် အချနိ်ကာေမဖစ်ပပီး ယင်းြှာ ရွေးရကာက်ပွဲ
ကျင်းပွန်  ွက်သတ္တပတ် သုံးပတ်ခန့်သာ ေိုရတာ့သည့် အချနိ်မဖစ်ပါသည်။ စင်စစ်
အားမဖင့် ဤအြှုကိစ္စကို ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျား ြမပုေုပ်ြီကတည်းက UEC နှင့် အမခား
သက်ဆိုင်ွာအစိုးွဌာနြျားက အချနိ်ြီ ေုံရောက်ရသာစုံစြ်းစစ်ရဆးြှုြျားကို မပုေုပ်ခဲ့
သင့်ပါသည်။ အြှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အချ ို ့ရသာ အချက်အေက်ြျားြှာ ြျားြြကာြီကြှ
ရပါ်ွွက်ောသည်ြှန်ရသာ်ေည်း ဦးရကျာ်မြင့်သည် ဝွြ်းရမပးမဖစ်သည်ဟူရသာကိစ္စနှင့်
၎င်းကကယ်ဝချြ်းသာြှု၏ဇစ်မြစ်ြှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အရစာပိုင်းကတည်းက55 ွွက်ရပါ်ပပီး
မဖစ်သည့်အတွက် အာဏာပိုင်ြျားအရနမဖင့် ရစာစီးစွာ စစ်ရဆးြှုြျားမပုေုပ်ခဲ့သင့်ပါသည်။

UDP ဖျက်သိြ်းခံွမခင်း၏ တိုက်ရိုက် အကျ ိုးဆက်ြှာ အြည်စာွင်း တင်သွင်းပပီး
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၁,၁၃၁ ဦးြှာ ပယ်ဖျက်ခံခဲ့ွပပီး ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်
နိုင်မခင်း ြွှိရတာ့ရချ။ သို့ရသာ်ေည်း ြဲေက်ြှတ်ြျားြှာ ရိုက်နှိပ်ပပီးမဖစ်သည့်အတွက် 
၎င်းတို့၏အြည်ြျားြှာ ြဲေက်ြှတ်ရပါ်တွင်ွှိရနရသးသည်။ UEC က ြဲရုံတိုင်းတွင်
ရြကညာချက်ြျား ကပ်ွားသည့်တိုင် ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် အချ ို ့ြဲဆန္ဒွှင်ြျားက ြဲရပး
ြိသည့်အတွက် ပယ်ြဲြျားမဖစ်ရပါ်ခဲ့သည်။ သာဓကအားမဖင့် ြဲွေေ်ြျားရွတွက်စဉ်အတွင်း
ANFREL က ရေ့ောခဲ့သည့် ြဲရုံအြျားစုတွင် အနည်းဆုံးအရနမဖင့် UDP ြဲတစ်ြဲကို ရတွ့ွှိ
ခဲ့ွသည့်အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့်အဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့် သတင်းမဖန့်မဖူးြှု 
ေုံေုံရောက်ရောက် ြမပုေုပ်ခဲ့ရသာရြကာင့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားြှာ ြဲရပးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ွသည့်
အချက်ကိုရတွ့ွှိခဲ့ွသည်။

ြှတ်ပုံတင်ွားရသာ နိုင်ငံရွးပါတီြျား၏ အရွအတွက်ြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က အတိုင်း
အရမပာင်းအေဲ ြွှိေှရသာ်ေည်း မပည်နယ် ၆ ခု (ချင်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ကွင်၊ ြွန်
နှင့် ွှြ်း) ွှိ တိုင်းွင်းသားပါတီြျားြှာ သက်ဆိုင်ွာမပည်နယ်ြျားတွင် ပိုြို အားရကာင်း
ောရစွန် ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြကားတွင် ရပါင်းစည်းြှုြျား မပုေုပ်ခဲ့ ြကသည်။

55 https://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=15174
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ဤသို့မဖင့် ချင်းအြျ ိုးသားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (CNLD)56 ၊ ကယားမပည်နယ် 
ေြိီကုရွစပီါတ ီ(KySDP)57 ၊            ကချငမ်ပညန်ယ ်မပညသ်ူ့ပါတ ီ(KSPP)58 ၊       ကွငအ်ြျ ိုးသား ဖွံ့ပဖိုး
တိုးတက်ရွးပါတီ (KNDP)59 ၊ ြွန်ညီညွတ်ရွးပါတီ (MUP)60  နှင့် ဝအြျ ိုးသားပါတီ
(WNP)61  တို့ ရပါ်ွွက်ောခဲ့သည်။ ယင်းသို့ရသာ ပါတီရပါင်းစည်းြှု ြျားြှာ မြန်ြာ့
နိုင်ငံရွးအခင်းအကျင်းတွင် ရမပာင်းေဲြှုအသစ်မဖစ်ပပီး နှိုင်းယှဉ်ြကည့်ပါက ၂၀၁၅ ခုနှစ်
အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ မပုေုပ်ခဲ့သည့် ရပါင်းစည်းရွးကကိုးပြ်းြှု ရမခာက်ခုအနက် 
ငါးခုြှာ ရအာင်မြင်ြှုြွှိခဲ့သည်ကို ရတွ့ွသည6်2 ။

56 Formed from the Chin Progressive Party, Chin National Democratic Party, and Chin League for 
Democracy

57 Formed from the Kayah Unity Democracy Party and All Nationals’ Democracy Party

58 Formed from the Kachin Democratic Party, Kachin State Democracy Party, Unity and 
Democracy Party of Kachin State, and Union Nationalities Federal Democracy Party

59 Formed from the Karen Democratic Party, Karen State Democracy and Development Party, and 
Karen Unity Democratic Party

60 Formed from the All Mon Region Democracy Party, Mon National Party, and New Mon National 
Party

61 Formed from the Wa National Unity Party, Wa Democratic Party, and Wa Liberal Democratic 
Development Party

62 https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/04/TRS8_20.pdf
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ေိုယ်စားလှယ်ထလာင်းများ

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဥပရေမပုေွှတ်ရတာ် အြတ်ွာွူးအတွက် ဝင်ရွာက်ယှဉ်ပပိုင်ြည့်သူ
တစ်ဦးအရနမဖင့် နိုင်ငံအတွင်း အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ် တဆက်တည်းရနွိုင်သည့် ြဲစာွင်းပါ
ြဲဆန္ဒွှင်မဖစ်ွန်ေိုအပ်ပပီး ယှဉ်ပပိုင်သည့်အချနိ်တွင် အနည်းဆုံး အသက် ၂၅ နှစ် အွေယ်၊
အြျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်အတွက် ယှဉ်ပပိုင်ပါက အသက် ၃၀ မပည့်ပပီးသူမဖစ်ွြည်။ ွို့အမပင် 
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း၏  ြိေနှစ်ဦးေုံးသည်ေည်း ၎င်းရြွးဖွားချနိ်၌ မြန်ြာနိုင်ငံသားခံယူ
ပပီးသူြျားမဖစ်ွန်ေိုအပ်သည6်3 ။ အစိုးွဝန်ွြ်းြျား၊ နိုင်ငံသားမပုခွင့်ွသူြျား (သို့ြဟုတ်)
ဧည့်နိုင်ငံသားြျားနှင့် နှစ်နိုင်ငံသားခံယူသူြျားြှာ ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ခွင့်ြွှိ
ြကရပ64 ။ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦးအရနမဖင့် နိုင်ငံရွးပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားမပု၍
ရသာ်ေည်းရကာင်း၊ တစ်သီးပုဂ္ဂအရနမဖင့်ရသာ်ေည်းရကာင်း ယှဉ်ပပိုင်ခွင့်ွှိသည်။ ြည်သို့
ယှဉ်ပပိုင်သည်မဖစ်ရစ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦးေျှင် အာြခံရြကး ကျပ်ရငွ ၃၀၀,၀၀၀
ရပးသွင်းြကွသည်။ အကယ်၍ ရေျှာက်ေွှာပယ်ချခံွမခင်း၊ ြိြိကိုယ်တိုင်ရုပ်သိြ်းမခင်း၊
ရွေးရကာက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းမခင်း၊ ရသဆုံးမခင်း (သို့ြဟုတ်) ရွေးရကာက်ပွဲ ရှုံးနိြ့်ရသာ်ေည်း
ခိုင်ေုံြဲ အားေုံး၏ ွှစ်ပုံတစ်ပုံ အနည်းဆုံးွွှိမခင်းတို့ မဖစ်ပါက ယင်းရငွကို မပန်ေည်
ွွှိြည်မဖစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံကဲ့သို့ ရငွရြကး ြတတ်နိုင်သူြျားရသာတိုင်းမပည်တွင် အဆိုပါ
ကုန်ကျစွိတ်ြျားသည် ေူအြျားစု နိုင်ငံရွးအခင်းအကျင်းတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ရွးအတွက်
အတားအဆီးမဖစ်ရစသည်။

ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအတွက် ရေျှာက်ေွှာတင်သွင်းသည့်ကာေြှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူေိုင်
၂၀ ွက်ရန့ြှ ဩဂုတ် ၇ ွက်ရန့အွိမဖစ်ပပီး ယင်းကာေအတွင်း UEC သည် ရေျှာက်ေွှာ
စုစုရပါင်း (၇,၀၂၆) ရစာင် ေက်ခံွွှိခဲ့သည်။ ဩဂုတ်ေ ၃၀ ွက်ရန့တွင် ရကာ်ြွှင်က
ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါတီရပါင်း ၉၂ ပါတီွှိ ကိုယ်စားေှယ် ၆,၆၈၉ ဦး နှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂေ 
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၂၈၀ ဦး၊  စုစုရပါင်း ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၆,၉၆၉ ဦးကို ရွေးရကာက်ပွဲ
တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ွန် အတည်မပုရြကညာရပးခဲ့သည်။ သို့ရသာ် UDP ဖျက်သိြ်းမခင်း၊
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအမဖစ်က ြိြိဆန္ဒမဖင့်ရုပ်သိြ်းမခင်း၊ ပယ်ချခံမခင်းတို့ မဖစ်ပွားခဲ့ွာ 
၂၀၂၀ အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် ဝင်ရွာက်ယှဉ်ပပိုင်ြည့် ဦးရွြှာ ၅,၆၃၉ အွိ
ရေျာ့နည်းသွားခဲ့သည်။ ဤတွင် တစ်သီးပုဂ္ဂေဦးရွ ၂၆၀ ဦး ပါဝင်သည်။ ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်း ၉၀၂ ဦး (စုစုရပါင်း၏ ၁၆%) ြှာ အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ြကသည့်အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် 
၁၃% ွက်စာေျှင် အနည်းငယ် မြင့်တက်ောမခင်းမဖစ်သည်။

63 Articles 8(b) and 10(e) of the Pyithu Hluttaw Election Law, Amyotha Hluttaw Election Law, and 
Region Hluttaw or State Hluttaw Election Law

64 Respectively Articles 10(k) and 10(m) of the Pyithu Hluttaw Election Law, Amyotha Hluttaw 
Election Law, and Region Hluttaw or State Hluttaw Election Law
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ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအချ ို ့ ရေျှာက်ေွှာ တင်သွင်းွာတွင် ြှားယွင်းရသာ သတင်း
အချက်အေက်ြျားရြကာင့် ကဲ့သို့ရသာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့် ြညီညွတ်မခင်းရြကာင့်
ပယ်ချမခင်းမဖစ်ရသာ်ေည်း အချ ို ့ြှာြူ ရြွးဖွားစဉ်က ြိေနှစ်ပါးေုံး မြန်ြာနိုင်ငံသား
ြမဖစ်မခင်းရြကာင့် ပယ်ချခံွမခင်း မဖစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပရေတွင် 
ေူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ နိုင်ငံသားမဖစ်ြှုကို တွားဝင်အသိအြှတ်မပု “တိုင်းွင်းသား”
အုပ်စုဝင်မဖစ်မခင်းနှင့် ချတိ်ဆက်ွားရသာရြကာင့် ခွဲမခားဆက်ဆံြှုြျားသည် ဟု ေူရမပာ
ြျားသည်65 ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကဲ့သို့ပင် နိုင်ငံသားမဖစ်ြှုရပါ်အရမခခံ၍ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း
ရေျှာက်ေွှာကို ပယ်ချမခင်းသည် အရပါ်ယံအားမဖင့် ဥပရေရြကာင်းအွ ရဆာင်ွေက်
သည်ဟု ွင်ွရသာ်ေည်း ြွတ်ဆေင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအရပါ် သိသိသာသာ 
သက်ရွာက်ြှုွှိရစခဲ့သည်။

သာဓကအားမဖင့် ွခိုင်မပည်နယ်ွှိ ြွတ်ဆေင်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၆ ဦး (ေီြိုကရွစီ
နှင့်ေူ့အခွင့်အရွးပါတီ- DHRP) က ၅ ဦးနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂေတစ်ဦး တို့ကို ခရိုင်အဆင့်
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်ခွဲြျားက ပယ်ချခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးရကာက်ပွဲတွင် အြတ်
ရနွာယှဉ်ပပိုင်အနိုင်ွခဲ့သူ DHRP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရကျာ်ြင်း အပါအဝင် ပွြ ၅ ဦးြှာ ဩဂုတ်
ေတွင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအမဖစ်က မငင်းပယ်ခံခဲ့ွပပီး66 ရနာက်ဆုံးတစ်ဦး မဖစ်သူ 
ရြာင်းရတာပြို့နယ်က ဦးရအးဝင်းြှာ ြဲဆွယ်ကာေစတင်ပပီး  အတန်ြကာ ရအာက်တိုောေ 
၂ ွက်ရန့တွင် ပယ်ဖျက်ခံခဲ့ွသည်။ ၎င်းြှာ ြူေပွြ အတည်မပုချက်ွွှိပပီး ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်း အသိအြှတ်မပုေွှာ ေက်ခံွွှိပပီးမဖစ်သည6်7 ။ ပယ်ဖျက်ခံ DHRP ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းြျားအားေုံး ွခိုင်မပည်နယ်နှင့် မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်ြျားသို့ အယူခံ
ဝင်ခဲ့ြကရသာ်ေည်း ရအာင်မြင်ြှုြွွှိခဲ့ြကရချ။ 

ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီးက တစ်သီးပုဂ္ဂေ ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း တစ်ဦး68 ၊ 
ြွန်မပည်နယ်က တစ်သီးပုဂ္ဂေ ြွတ်ဆေင်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦး69 နှင့် ွန်ကုန်တိုင်း
ရေသကကီး၊ သင်္ကန်းကျွန်းပြို့နယ်ွှိ ေူ့ရောင်သစ်ေီြိုကွက်တစ်ပါတီ (DPNS) က ြွတ်ဆေင်
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦးကိုေည်း အေားတူ ပယ်ချြှုြျား မပုေုပ်ခဲ့သည်။ ြွတ်ဆေင်
ြဟုတ်ရသာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားကိုေည်း အေားတူ အရြကာင်းမပချက်ြျားမဖင့်
ပယ်ချမခင်းခံခဲ့ွပါသည်။ သာဓကအားမဖင့် မပည်သူ့ရွှ့ရဆာင်ပါတီ (PPP) ၏ ွန်ကုန်တိုင်း

65 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/06/Myanmar-Citizenship-law-reform-Advocacy-
Analysis-Brief-2019-ENG.pdf

66 https://www.bnionline.net/en/news/dhrp-appeal-against-rejection-its-muslim-candidates

67 https://www.bnionline.net/en/news/muslim-candidates-bid-voided-late-stage-election-
commission-reversa

68 https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2020-08-19/

69 https://www.bnionline.net/en/news/mon-state-election-commission-rejects-independent-
candidate
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ရေသကကီး၊ ရမြာက်ေဂုံပြို့နယ်က ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦး70 ၊ ကယားမပည်နယ်က
USDP ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦး71 တို့ မဖစ်ြကသည်။ သို့ရသာ်ေည်း ANFREL က
အင်တာဗျူးမပုေုပ်ခဲ့သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားစွာတို့၏ အဆိုအွ ြွတ်ဆေင် နှင့်/
သို့ြဟုတ် ရိုဟင်ဂျာြျားမဖစ်ြကသည့် မြန်ြာနိုင်ငံသားြျား၏ အရမခခံနိုင်ငံရွးွပိုင်ခွင့်ြျား
မဖစ်သည့် ရွေးရကာက်ခံွာွူးအတွက် ယှဉ်ပပိုင်ွာတွင်နှင့် နိုင်ငံ၏မပည်သူ့ရွးွာေုပ်ငန်း
ြျားတွင် ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ွာတို့တွင် ဖိနှိပ်ချုပ်မခယ်ြှုမပုွန် ရွေးရကာက်ပွဲ ဥပရေနှင့် 
နိုင်ငံသားမဖစ်ြှုဥပရေတို့ကို ရပါင်းစပ်အသုံးမပု၍ ဖိနှိပ်ခဲ့သည်ဟု ွင်မြင်ယူဆွပါသည်။

အွက်ပါကိစ္စွပ်ြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်ရသာ ွခိုင်မပည်နယ်တွင် မဖစ်ပွားခဲ့သည့် မဖစ်ွပ်တွင်ြူ 
ွခိုင်အြျ ိုးသားပါတီ (ANP) သည် ေက်ွှိတာဝန်ွြ်းရဆာင်ဆဲ မပည်သူ့ေွှတ်ရတာ်
အြတ်တစ်ဦးအား ြူေတွင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအမဖစ်ယှဉ်ပပိုင်ွန် အတည်မပုပပီးကာြှ 
၎င်း၏ သားမဖစ်သူသည် ွက္ခိုင့်တပ်ြရတာ် (AA) တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေျက်ွှိသည် ဟူရသာ
စွဲချက်မဖင့် ပယ်ချခဲ့သည်။  ဤဆုံးမဖတ်ချက်ကို မပုေုပ်ွန် မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲ
ရကာ်ြွှင် (UEC) က ရကျာက်မဖူခရိုင်၊ ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲက တဆင့် ချြှတ်
ခဲ့သည့် ဤမဖစ်စဉ်သည်72  “အမပစ်ွှိသည်ဟုစီွင်ချက်ြချြီ အမပစ်ြွှိ”ဟူရသာ ဥပရေသ
နှင့်စုရပါင်းမပစ်ေဏ်ချြှတ်မခင်းြမပုွ ဟူရသာ နိုင်ငံတကာအသိအြှတ်မပု စည်းြျဉ်းြျားနှင့်
ဆန့်ကျင်ရနပါသည်။ 

70 https://news-eleven.com/article/195435

71  https://www.rfa.org/english/news/myanmar/disqualified-candidates-10142020175119.html

72 https://www.irrawaddy.com/elections/rejected-candidate-myanmars-rakhine-state-says-hes-
bullied-off-ballot

ွခိုင်မပည်နယ်၊ ဂွပြို့နယ်ွှိ ွခိုင်အြျ ိုးသားပါတီ၏ ြဲဆွယ်ပိုစတာ
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၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားစွာ ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ြှု
ကို မြင်ရတွ့ခဲ့ွသည့်တိုင် ANFREL အရနမဖင့် စိုးွိြ်ြကင်းမဖစ်ြိရနရသးသည့်အချက်ြှာ 
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကဲ့သို့ပင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြှတ်ပုံတင်ွာ၌ ေူရပါ်ြူတည်၍ စည်းကြ်း
တင်းြကပ်သည့်အသွင်ကို ရတွ့မြင်ွမခင်း၊ နိုင်ငံသားမဖစ်ြှုဆိုင်ွာဥပရေြျားမဖင့် ကန့်သတ်
ေွန်းသည်ဟု ယူဆစွာွှိမခင်းတို့ရြကာင့် ြဲရပးွန် အွေယ်ရွာက်ပပီး မပည်သူြျားြကားတွင်
နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရွးဆိုင်ွာ ွပိုင်ခွင့်ြျားနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ အဆင့်အတန်း ကွာဟြှုြျား 
မဖစ်ရပါ်ောရစပါသည်။ ွို့အမပင်ေည်း အချ ို ့ရသာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအား
ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပ ကကိုတင်ြဲရပးခွင့်မပုပပီး အချနိ်အရတာ်ြကာ ရအာက်တိုောေေယ်ခန့်အွိ
ရနာက်ကျပပီးြှ ပယ်ဖျက်သည့်အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသူြျား ေက်က  အချနိ်ြီစုံစြ်း
စစ်ရဆးြှုြျား ြမပုေုပ်ခဲ့ြကသည့် သရောမဖစ်သည်။ သို့မဖစ်ပါ၍ ကျွန်ုပ်တို့အရနမဖင့်
မြန်ြာနိုင်ငံ၏တာဝန်ွှိသူြျားအား  ရနာင်အခါတွင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားနှင့် နိုင်ငံရွး
ပါတီြျားအတွက် ြှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့် စစ်ရဆးအတည်မပုမခင်း ေုပ်ငန်းြျားကို ရဆာင်ွေက်
ြကွာ၌ ပိုြို၍ တွားြျှတြှုွှိရစွန်၊ အချနိ်နှင့်တရမပးညီမဖစ်ရစွန်နှင့် ပွင့်ေင်းမြင်သာြှု
ွှိရစွန် ဥပရေရွးွာမပုမပင်ရမပာင်းေဲြှု မပုေုပ်ဖို့ွာ န းရဆာ်ေိုပါသည်။        
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ထွေးထောေ်ပေဲ မပေ္ခဒိန်နှင့် COVID -19

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် COVID-19 အတည်မပုေူနာ အနည်းငယ်သာွှိရသးသည့် အချနိ်တွင်
မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်က ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပွန်
ွက်ကို ဇူေိုင် ၁ ွက်ရန့တွင် ရြကညာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်ေည်း ဩဂုတ်ေ အတွင်း ွခိုင်
မပည်နယ်တွင် အစမပုခဲ့သည့် ရွာဂါမပန့်ပွားြှုရြကာင့် မပည်သူေူွုအား ရွာဂါကူးစက်
ြှု ရေးအန္တွာယ်က ကာကွယ်ရပးွန် နှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား အားေုံး တန်းတူ
ညီြျှ   ယှဉ်ပပိုင်ခွင့် ွ ရစွန်အေို့ငှာ နိုင်ငံရွးပါတီြျားစွာက ရွေးရကာက်ပွဲကုိ ရွှေ့ဆိုင်းရပးွန်
UEC အား ရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောေ ၁၅ ွက်ရန့တွင်တပ်ြရတာ်
ရကျာရွာက် ရနာက်ခံမပုွားရသာ မပည်ရွာင်စုကကံ့ခိုင်ရွးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးရွးပါတီ (USDP) 
အပါအဝင် ပါတီ ၂၄ ခုက ရကာ်ြွှင်သို့ အိတ်ဖွင့်ရပးစာတစ်ရစာင်ရပးပို့ခ့ဲပပီး နိုဝင်ော ၈
ွက် ြဲရပးြည့်ရန့ကို မပန်ေည်စဉ်းစားရပးွန် ရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်73 ။ မပည်သူ့ရွှ့ရဆာင်
ပါတီ (PPP) နှင့် ေူရောင်သစ်ေီြိုကွက်တစ်ပါတီ (DPNS) တို့ကေည်း ရွေးရကာက်ပွဲ
ရွှေ့ဆိုင်းရပးွန်အတွက် သီးမခားစီ ရတာင်းဆိုခဲ့ြကပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပရပးွန်
ရန့ွက်ကို ေီဇင်ော ၂၇ ွက်ရန့ သတ်ြှတ်ရပးွန်ပင် ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။

ြွန်ညီညွတ်ရွးပါတီ (MUP)၊    ကချင်မပည်နယ်မပည်သူ့ပါတီ (KSPP)    အစွှိရသာ တိုင်းွင်းသား
ပါတီအချ ို ့ကြူ ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းရွး ရတာင်းဆိုွာ၌ ြပါဝင်ခဲ့ြက ရသာ်ေည်း
ရွေးရကာက်ပွဲကို သတ်ြှတ်ွက်အတိုင်းကျင်းပွန် အားသန်သူြှာ အာဏာွ အြျ ိုးသား
ေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) မဖစ်သည် ဟူရသာအချက်ြှာ သံသယမဖစ်ဖွယ် ြွှိရပ။ NLD
ရမပာရွးဆိုခွင့်ွပုဂ္ဂိုေ် ရေါက်တာြျ ိုးညွန့်က ရမပာြကားသည်ြှာ “ ွိန်းချုပ်၍ ြွရသာ
အရနအွား ြရွာက်ြီ ရွေးရကာက်ပွဲအား သတ်ြှတ်ွက်အတိုင်း ကျင်းပမခင်းြှာ ပို၍
ရကာင်းြွန်ပါသည်။ ရနာင်တွင် ကပ်ရွာဂါအရမခအရန ြည်သို့မဖစ်ောြည်ြသိရသးချနိ်တွင်
ရွေးရကာက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းမခင်းမဖင့် နိုင်ငံရွးအြကပ်အတည်းအမပင် ကျန်းြာရွး၊ စီးပွားရွး 
အခက်အခဲြျားပါ ွပ်ဆင့်ေိုက်ပါက မပဿနာ ပိုြိုြျားမပားောြည7်4 ” ဟုဆိုပါသည်။

73 https://apnews.com/article/aung-san-suu-kyi-myanmar-health-general-elections-elections-061b7
bd307ee790335eca6958a694029

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

ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းြှုြျား
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စင်စစ်အားမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွားဥပရေြူရောင်အွ သောဝရေးအန္တွာယ်ကျရွာက်
သည့်အခါ (သို့) ရေသန္တွ ေုံခခုံရွးအရမခအရန ြရကာင်းသည့်အခါြျားတွင် ရွေးရကာက်ပွဲ
ကိုရွှေ့ဆိုင်းွန7်5  ခွင့်မပုရပးွားရသာ်ေည်း  မပည်ရွာင်စုေွှတ်ရတာ်အသစ်သည် ေက်ွှိ
ေွှတ်ရတာ်သက်တြ်းကုန်ဆုံးြည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါွီေ ၃၁ ွက်ရန့တွင် ကျြ်းသစ္စာ
ကျနိ်ဆိုွန်ေည်း မပဋ္ဌာန်းွားမပန်သည်။  ေွှတ်ရတာ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုြကား အဆက်စပ်
မပတ်ရတာက်သွားသည့်အခါ ြည်သို့ရဆာင်ွေက်ွြည် ဟူရသာ ဥပရေမပဋ္ဌာန်းချက်
ြွှိသည့်အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲကို ွက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ွက်ပို၍ ရွှေ့ဆိုင်းသည့်အခါ
တိုင်းမပည်အရနနှင့် ြရွွာရသာ အရနအွားတစ်ခုသို့ ရွာက်ွှိသွားနိုင်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ
အရနမဖင့် တပ်ြရတာ်အုပ်ချုပ်ြှုကို ြကာမြင့်စွာ ခံစားခဲ့ွသည့်အတွက် နိုင်ငံရွးတွင် ပါဝင်
ပတ်သက်ရနသူအြျားစုြှာ အရမခခံဥပရေအြကပ်အတည်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရွှာင်ွှားေို
စိတ်ွှိသည်ြှာ ြွူးဆန်းေှပါရချ။

စက်တင်ောေ ၁၉ ွက်ရန့တွင် UEC အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က ရကာ်ြွှင်အရနမဖင့် “COVID-19 
အရြကာင်းမပချက်မဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းွန် အစီအစဉ်ြွှိ76 ” ဟု သတင်းရွာက်
ြျားအား ရမပာြကားခဲ့ပပီး အြှန်တကယ်ေည်း စီစဉ်ွားသည့်အတိုင်း ဆက်ေက်ရဆာင်ွေက်
ခဲ့သည်။ တစိတ်တပိုင်းအားမဖင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျား၊ အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား၊
ရဆးပညာွှင်ြျား အမပင် အမခားရသာ ရွေးရကာက်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်ရနသူြျားနှင့်
သရောတူညီြှုွွန် ကကိုးစားအားွုတ်ြှု ြွှိခဲ့သည့်အတွက် COVID-19 ကပ်ရွာဂါ
မဖစ်ပွားစဉ်အတွင်း ရွေးရကာက်ပွဲ ဆက်ေက်ကျင်းပွန် ဆုံးမဖတ်ခဲ့မခင်းကို နိုင်ငံရွး
ွည်ွေယ်ချက်မဖင့် မပုေုပ်မခင်း အွူးသမဖင့် ေက်ွှိအာဏာွပါတီ အသာစီးွရစွန်
ရဆာင်ွေက်မခင်းမဖစ်သည် ဟု ယူဆြကပပီး မပည်သူေူွုြကား ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်၏ 
တွားဝင်ြှုအရပါ် ွင်မြင်ချက်ကိုေည်း ွိခိုက်ရစခဲ့သည်။

လုံခခုံထွးအွ ထွှေ့ဆိုင်းမှုများ

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မဖစ်ပွားေျက်ွှိသည့် ြျားစွာရသာ ပဋိပက္ခြျားအွ နိုင်ငံအဝှြ်းေုံးတွင်
ရွေးရကာက်ပွဲြျား တပပိုင်နက်ကျင်းပရပးွန် ြမဖစ်နိုင်ရချ။ ရအာက်တိုော ၁၆ ွက်ရန့တွင်
UEC က ွခိုင်မပည်နယ်ွှိ ပြို့နယ်ကိုးခု၊ ွှြ်းမပည်နယ်ွှိ ပြို့နယ်ရမခာက်ခု၊ စုစုရပါင်း ပြို့နယ်
၁၅ ခုတွင် ေုံခခုံရွးအရြကာင်းမပချက်ရြကာင့် ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပနိုင်မခင်းြွှိရြကာင်းကို

75 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

76 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-19/myanmar-won-t-postpone-november-
polls-election-official-says
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ရြကညာချက်ြျား ဆက်တိုက်ွုတ်မပန်ခဲ့သည7်7 ။ ွို့အမပင်ေည်း ွခိုင်မပည်နယ်ွှိ ပြို့နယ်
ရေးခု၊ ွှြ်းမပည်နယ်ွှိ ပြို့နယ် ၁၇ ခု၊ ကချင်မပည်နယ်ွှိ ပြို့နယ် ၁၁ ခု၊ ကွင်မပည်နယ်ွှိ
ပြို့နယ် ရမခာက်ခု၊ ြွန်မပည်နယ်ွှိ ပြို့နယ်တစ်ခုနှင့် ပဲခူးတိုင်းရေသကကီးွှိ ပြို့နယ်နှစ်ခုတို့ွှိ 
ရေသအချ ို့တွင်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်မခင်းြွှိရြကာင်းကိုရြကညာခဲ့သည်။

UEC က ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပနိုင်မခင်းြွှိဟူ၍ ရြကညာချက်ွုတ်မပန်ခဲ့ရသာ ရေသြျားကို 
စုရပါင်းြကည့်ပါက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲြကျင်းပနိုင်ခ့ဲရသာ နယ်ရမြ
ဧွိယာွက် ပိုြိုကျယ်ဝန်းသည်ကို  ရတွ့ွသည7်8 ။ ဤသည်ြှာ ြျားြြကာြီနှစ်ြျားအတွင်း
တစ်ရကျာ့မပန် မဖစ်ပွားောရသာ (အွူးသမဖင့် ွခိုင်မပည်နယ်တွင်း) ေက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ
ြျားနှင့်ေည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ ြဲဆန္ဒနယ်အားေုံး၏ ၉၅% ခန့်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲြျား
ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည7်9 ။ အကျ ိုးဆက်အားမဖင့် ွခိုင်မပည်နယ်တွင်းွှိ ေူဦးရွ ၁.၂ သန်း
(မပည်နယ်တွင်းွှိ ြဲရပးခွင့်ွှိရသာေူဦးရွ၏ ၇၃%) အပါအဝင် မပည်သူ ၁.၅ သန်းရကျာ်ြဲ
ရပးခွင့် ဆုံးရှုံးသွားသည်ဟု ခန့်ြှန်းွပါသည်။ ဥပရေရြကာင်းအွဆိုွေျှင် ေွတ်ေပ်ပပီး
တွားြျှတရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျား ကျင်းပနိုင်စွာ အရမခအရနြရပးသည့်အတွက်ရွှေ့ဆိုင်း
ေိုက်ွမခင်းမဖစ်ပပီး ေစ်ေပ်သွားရသာ အြတ်ရနွာြျားအတွက် ြကားမဖတ်ရွေးရကာက်ပွဲ
တွင် မပန်ေည်မဖည့်ဆည်းနိုင်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း တစိတ်တရေသသာ
ရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်သည့် ပြို့နယ်ြျားတွင်ြူ ကျန်ွှိရသာ ြဲရပးခွင့်ွှိသူြျားကသာ
ေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းကုိ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ွှိရတာ့သည့်အတွက် အဆိုပါ 
ရွေးရကာက်ခံပုဂ္ဂိုေ်ြျား၏  တွားဝင်ြှုကို ရေျာ့နည်းသွားရစသည်။

ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပနိုင်မခင်းြွှိရသာ ရေသြျားစာွင်းကို အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား
နှင့် နိုင်ငံရွး ပါတီြျားက အကကီးအကျယ်  ရဝဖန်ခဲ့ြကသည်။  ၎င်းတို့အရနမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲ
ဖျက်သိြ်းြှုြျား ွှိောေိြ့်ြည်ကို ရြျှာ်ေင့်ွားပပီးမဖစ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ နယ်စပ်
ရေသတစ်ရေျှာက်ွှိ ြျားစွာရသာရေသြျားြှာ ပဋိပက္ခ မဖစ်ပွားဆဲရနွာြျား မဖစ်ြကပပီး 
ကျန်ရသာရနွာြျားစွာြှာေည်း တိုင်းွင်းသားေက်နက်ကိုင်အုပ်စုြျားနှင့် မပည်သူ့စစ်ြျား၏
အုပ်ချုပ်ြှုရအာက်တွင်ွှိရနပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း ANFREL (သို့ြဟုတ်) သတင်းြီေီယာ
ြျားက အင်တာဗျူးမပုေုပ်ခဲ့သည့် ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားစွာကြူ 
ရွေးရကာက်ပွဲြကျင်းပနိုင်သည့် နယ်ရမြရေသအရွအတွက်နှင့် UEC အသုံးမပုခဲ့သည့် စံနှုန်း
တသြတ်တည်း ြမဖစ်သည့်အရပါ်ကိုြူ အံ့အားသင့်ြကပါသည်။ သို့မဖစ်၍ေည်း ပငိြ်းချြ်းရွး

77 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.

78  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 cancelled in 2015.

79 Elections were held in 315 out of 330 Pyithu Hluttaw constituencies, 161 out ot 168 Amyotha 
Hluttaw constituencies, and 641 out of 673 state/region hluttaw constituencies.
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နှင့် ေုံခခုံရွးဆိုင်ွာ မြန်ြာအင်စတီကျု (MIPS) ၏ အြှုရဆာင် ေါရိုက်တာ မဖစ်သူ 
ဦးြင်းရဇာ်ဦးက “ပဋိပက္ခေဏ်ခံ ြဲဆန္ဒနယ်ြျားတွင် ရွေးရကာက်ပွဲြျား ဖျက်သိြ်းသည့်
မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်၏ ေုပ်ငန်းရဆာင်ွေက်ပုံအဆင့်ဆင့်သည် ပွင့်ေင်း
မြင်သာြှုေည်း ြွှိ၊ ရွှ့ရနာက်ညီညွတ်ြှုေည်း ြွှ8ိ0 ” ဟု ရမပာြကားခဲ့မခင်း မဖစ်သည်။
ွို့အမပင် တပ်ြရတာ်၏ ရမပာရွးဆိုခွင့်ွပုဂ္ဂိုေ် ဗိုေ်ြှူးချုပ်ရဇာ်ြင်းွွန်း ကေည်း
ရွေးရကာက်ပွဲြကျင်းပွန် UEC သတ်ြှတ်ခဲ့ရသာ နယ်ရမြြျားသည် “တပ်ြရတာ်အကကံ
မပုခဲ့သည်ွက် ြျားမပားရနပါသည8်1 ” ဟု အတည်မပုရမပာြကားခဲ့ပါသည်။ 

80 https://www.aljazeera.com/news/2020/10/28/vote-cancellations-trigger-outrage-among-
myanmar-minority-voters

81 https://mailchi.mp/frontiermyanmar.net/has-the-uec-gerrymandered-rakhine

၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ၏  အပပီးသတ်ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းြှုြျား - IFES ၏ ရမြပုံ 
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တိုင်းွင်းသား နိုင်ငံရွးပါတီ (၅) ခုမဖစ်ရသာ ကချင်မပည်နယ်မပည်သူ့ပါတီ (KSPP)၊ 
ကယားမပည်နယ် ေီြိုကွက် တစ်ပါတီ (KySDP)၊ ကွင်အြျ ိုးသား ေီြိုကွက်တစ်ပါတီ
(KNDP)၊ ချင်းအြျ ိုးသား ေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ် (CNLD) နှင့် ြွန်ညီညွတ်ရွးပါတီ (MUP) 
တို့က ရအာက်တိုောေ ၁၈ ွက်ရန့တွင် ပူးတွဲရြကညာချက်တစ်ရစာင် ွုတ်မပန်ခဲ့ပပီး
UEC အား ၎င်းဆုံးမဖတ်ချက်ကို မပန်ေည်စဉ်းစားရပးွန် ရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်။ ွို့အမပင်
ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲြကျင်းပသည့်ရေသအချ ို့ြှာ NLD နိုင်ရမခြွှိသည့် ြဲဆန္ဒနယ်ြျား

(ရအာက်တိုောေ ၂၇ွက်ရန့ စာွင်းအွ) ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ၏  အပပီးသတ် 

ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းြှုြျား - IFES ၏ ရမြပုံ 



ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းြှုြျား

49

မဖစ်ြကပပီး ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းွန် ဆုံးမဖတ်ချက်သည် နိုင်ငံရွးအွ မပုေုပ်ခဲ့မခင်း
မဖစ်သည်ဟူ၍ ၎င်းပါတီြျားေက်က စွပ်စွဲြှုြျား မပုေုပ်ခဲ့သည်ဟု ြကားသိွမပန်သည8်2 ။

ွခိုင်မပည်နယ်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပခွင့် ြွသည့် ပြို့နယ်ကိုးပြို့နယ် အနက် အြျားစု
ြှာ ွခိုင်အြျ ိုးသားပါတီ (ANP) က ေွှတ်ရတာ်အြတ်ြျား အနိုင်ွွှိခဲ့သည့် ရနွာြျား
မဖစ်ြကပပီး NLD အနိုင်ွခဲ့သည့် ရေးပြို့နယ်အနက် သုံးပြို့နယ်ြှာ ရွေးရကာက်ပွဲ ဖျက်သိြ်း
ခံွသည့်အွဲ ြပါရပ။ ွခိုင်ဦးရဆာင်ပါတီ (AFP) ၏ မပည်သူ့ေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်း ရေါ်ြတင်ညွန့်၏ အဆိုအွြူ “ရပါက်ရတာပြို့နယ်တွင် သောဝရေးအန္တွာယ်
ရသာ်ေည်းရကာင်း၊ တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားြှု ရသာ်ေည်းရကာင်း  ြွှိပါ၊ ေက်ွှိတွင် ေုံးဝ ရအးချြ်း
ရနပါပပီ83 ” ဟု သိွသည်။ အေားတူပင် ANFREL အင်တာဗျူးခဲ့သည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်
သူအြျားစုကေည်း အြ်း၊ ရကျာက်မဖူ နှင့် ရတာင်ကုတ်ပြို့နယ် ြျားြှာ ပငိြ်းချြ်းရသာ
နယ်ရမြြျား မဖစ်ြကပပီး ရွေးရကာက်ပွဲကို အရနှာင့်အယှက်မပုနိုင်စွာ ေုံခခုံရွး မပဿနာ
ကကီးကကီးြားြား ြွှိနိုင်ဟု ြှန်းဆြကသည်။ သို့တိုင် အဆိုပါ သုံးပြို့နယ်တွင် ွပ်ကွက် နှင့်
ရကျးွောအုပ်စု အနည်းငယ်က ြဲဆန္ဒွှင်ြျားသာ ြဲရပးခွင့်ွခဲ့ြကသည်။ ရတာင်ကုတ်ပြို့နယ်
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် အဖွဲ့ခွဲေူကကီးြျား ကိုယ်တိုင်ကပင် ၎င်းတို့အရနမဖင့် ပြို့နယ်
တစ်ခွင်ေုံးတွင် ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပ မပုေုပ်ရပးနိုင်ရြကာင်း ရမပာြကားခဲ့ြကသည်။ ွ ို့အမပင်
ရွေးရကာက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းွရောက်စွာ ေုံခခုံရွးမပဿနာြွှိသည့် ရအးချြ်းဆိတ်ပငိြ်ရသာ
ကျွန်းြျားေည်း ရပါက်ရတာ နှင့် စစ်ရတွပြို့နယ် ြျားတွင် ွှိရနပါသည်။ AFP နှင့်  ANP 
ပါတီ နှစ်ခုေုံး ကေည်း ွခိုင်မပည်နယ် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်သို့ ရွေးရကာက်ပွဲ
ဖျက်သိြ်းသည့်အြိန့်ကို မပန်ေည်သုံးသပ်ရပးွန် ရတာင်းဆိုသည့် စာြျား ရပးပို့ခဲ့ြကသည်။

ွှြ်းမပည်နယ်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ အတွင်းရွးြှူးမဖစ်သူ ဦးရဇာ်မြင့်ဝင်း
က ပြို့နယ်ြျားစွာတွင် ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းမခင်းြှာ ြရြျှာ်ေင့်ွားသည့်ကိစ္စမဖစ်ပပီး“
ရမြမပင်အရနအွားအတွင် မပဿနာ တစုံတွာြွှိေဲ ြဲရုံြျားကိုေည်းစီစဉ်ွားပပီး84 ”
မဖစ်ရြကာင်း ေွတ်ေပ်ရသာအာွှအသံသို့ ရမပာြကားခဲ့သည်။ ြိုင်းကိုင်ပြို့နယ် တွင်
ရွေးရကာက်ပွဲြျား ြကျင်းပွမခင်းြှာြူ သျှြ်းမပည် မပန်ေည်ွူရွာင်ရွးရကာင်စီ (RCSS) 
က ွှြ်းတိုင်းွင်းသားပါတီြျားကိုသာ ြဲဆွယ်ခွင့်ရပးပပီး တရအာင်းအြျ ိုးသားပါတီ (TNP) 
ကို ြဲဆွယ်ခွင့်ြမပုမခင်းရြကာင့်မဖစ်သည် ဟု သတင်းြျားအွြကားသိွသည်။ ွိုအခါ 
TNP က ရွေးရကာက်ပွဲ စီြံခန့်ခွဲရွးအဖွဲ့သို့ တိုင်ြကားရသာအခါ နယ်ရမြတစ်ခုေုံးပါ

82 https://www.bnionline.net/en/news/kysdp-says-no-justice-declaration-some-constituencies-
where-elections-could-not-be-held

83 https://www.bnionline.net/en/news/parliamentary-candidates-call-uec-reconsidering-pauktaw-
township-polls

84 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/election-cancellations-10202020102616.html
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ြဲရပးခွင့်ြရပးွန် ဆုံးမဖတ်ေိုက်ြကသည်85 ။ ွှြ်းမပည်နယ်ရတာင်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရွးပါတီ
ရေးခုကရန၍ ြိုင်းကိုင်ပြို့နယ်သည် တည်ပငိြ်ရအးချြ်းြှုွှိသည် ဟု ၎င်းတို့ေက်က 
ယူဆသည့်အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲမပန်ေည်ကျင်းပခွင့်ရပးွန် ကကိုးပြ်းသည့်အရနမဖင့် ေူ
၁၀,၀၀၀ ရကျာ် ေက်ြှတ်မဖင့် UEC ွံ တင်သွင်းခဲ့ြကသည8်6 ။ အဆိုပါရေသသည် ွှြ်း
တိုင်းွင်းသားြျား ေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ၏ အြာခံနယ်ရမြမဖစ်ရနသည်ကိုရတွ့ွှိွပပီး
SNLD သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၎င်းအြျားစု အနိုင်ွွှိခဲ့သည့် ြူဆယ်၊ ေားွှိုးနှင့် ရကျာက်ြဲ
ခရိုင်ြျားတွင်ွှိ ြဲဆန္ဒနယ်ြျားတွင်ပါ ရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပခွင့်ရပးွန် ရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်။

သို့ရသာ်ေည်း မြန်ြာနိုင်ငံအရနာက်မခြ်းတွင် ပဋိပက္ခေဏ်အခံွဆုံးရသာ ချင်းမပည်နယ် 
ပေက်ဝပြို့နယ်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းြှု ြွှိမခင်းရြကာင့် UEC ၏ ရွေးရကာက်ပွဲ
ဖျက်သိြ်းသည့် ရြကညာချက်ြျားသည် အမခားရသာကိစ္စွပ်ြျားွက်စာေျင် အာဏာွ
ပါတီ၏ အကျ ိုးစီးပွားနှင့် ြျားစွာ ချတိ်ဆက်ရနသည် ဟူရသာ ွင်မြင်ချက်ကို ပိုြိုအား
ရကာင်းောရစသည်။ ပေက်ဝပြို့နယ်၌ ၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်း၌ပင် ေက်နက်ကိုင်
တိုက်ပွဲရပါင်း ၉၀ မဖစ်ပွားခဲ့သည်ကို ြှတ်တြ်းတင်သိွှိွပပီး ယင်းအချနိ်တွင် ရပါက်ရတာ၌
တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားြှု ေုံးဝြွှိေဲ ရတာင်ကုတ်တွင် တိုက်ပွဲတစ်ခုသာွှိခဲ့သည်87 ။ ွို့အမပင် 
ပြို့နယ်တဝှြ်းေုံးတွင် ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပရပးွန် ဆုံးမဖတ်ချက်ကို မပင်ဆင်ပပီး ရကျးွော
အုပ်စု ၁၀၂ ခုအနက် ွှစ်အုပ်စုတွင်သာ ကျင်းပရတာ့ြည်ဟု ွုတ်မပန် ရြကညာေိုက်
ရသာအခါ ANFREL က အင်တာဗျူးခဲ့သည့် ရွေးရကာက်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ
ြျားြှာ တစ်ဖန်ွပ်ြံ၍ စိတ်ြရကျြနပ် မဖစ်ွရြကာင်း ဖွင့်ဟရမပာဆိုောသည်။
၎င်းတို့အဆိုအွ UEC က NLD အတွက် အခွင့်အေြ်းွှိသည့်   ရနွာြျားကို ရွေးချယ်ရပးပပီး
တစ်ချနိ်တည်း၌ တန်းတူ ေုံခခုံြှုွှိသည့် အမခားရေသြျားကို ဖယ်ွှားပစ်ေိုက်သည်။ ရမြမပင်
အရမခအရန တည်ပငိြ်ြှုြွှိမခင်းနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲွေေ် အရသးစိတ်အား ြွွှိနိုင်မခင်း
တို့ရြကာင့် အဆိုပါစွဲချက်ြျားကို အတည်မပုွန် ခက်ခဲရသာ်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်
ွှိသူြျားသည် ၎င်းတို့အာဏာကိုအသုံးချ၍ ြဲဆန္ဒနယ်ြျားကို ေိုသေို မခယ်ေှယ်သည်
ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်ရမြာက်မြားစွာြှာ ရွေးရကာက်ပွဲြကျင်းပြီ နှင့် ကျင်းပပပီးရနာက်ပိုင်း
တွင်ပါ ွွက်ရပါ်ောခဲ့သည်ကို သတိမပုြှတ်သားွန်ေိုအပ်သည်။

အစပိုင်းတွင် UEC က ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းွန် နယ်ရမြြျား စာွင်းကို ရေသန္တွ
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် အဖွဲ့ခွဲြျား၊ တပ်ြရတာ်ေက်ရအာက်ခံ ဝန်ကကီးဌာနနှစ်ခုအပါအဝင် 
အစိုးွ၏ အကကုံမပုချက်ြျားအရပါ် ြူတည်၍ မပုေုပ်ခဲ့မခင်းမဖစ်ရြကာင်း ရမပာဆိုပပီး ၎င်း
ဆုံးမဖတ်ချက်ကိုခုခံသည်။ သို့ရသာ်ေည်း ရအာက်တိုောေ ၂၇ ွက်ရန့တွင် ရွေးရကာက်ပွဲ

85 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-military-ready-work-arakan-army-rakhine-voting.
html

86 https://myanmar-now.org/en/news/parties-protest-cancelation-of-vote-in-mong-kung

87 https://www.facebook.com/minzawoo/posts/10106247693194707
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ရွှေ့ဆိုင်းသည့် နယ်ရမြြျား စာွင်းကို မပင်ဆင်ရပးခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ွာ ရွေးရကာက်ပွဲ
ရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲြျား နှင့် ဝန်ကကီးဌာနြျား၏ အစီွင်ခံချက်ြျားအွ ွခိုင်မပည်နယ်တွင်
ရကျာက်မဖူပြို့နယ်ွှိ ရကျးွောအုပ်စုသုံးစုနှင့် အြ်းပြို့နယ်ွှိ ရကျးွောအုပ်စု ရေးစု၊
ွှြ်းမပည်နယ်တစ်ခုေုံး အရနမဖင့် ြူဆယ်ပြို့နယ်ွှိ ွပ်ကွက်တစ်ခု၊ ေားွှိုးပြို့နယ်က 
ရကျးွောအုပ်စုတစ်စုနှင့် ကွြ်းေုံပြို့နယ်ွှိ ွပ်ကွက်တစ်ခုတို့ကို ရွေးရကာက်ပွဲြျားဖျက်သိြ်း
ွားသည့်စာွင်းက မပန်ေည်ဖယ်ွှားရပးခဲ့သည8်8 ။ 

ွိုသို့ မပင်ဆင်ရမပာင်းေဲြှုြျားမပုေုပ်ရပးသည့်တိုင် ြျက်နှာသာရပးသည်ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်
ြျားနှင့် ြေွတ်နိုင်ရသးရချ။ ဥပြာ ွခိုင်မပည်နယ် ရတာင်ပိုင်းတွင် ANFREL ရွေးရကာက်ပွဲ
ရေ့ောသူြျားက အင်တာဗျူးမပုေုပ်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၊ သက်ဆိုင်ွာ
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားက ရမပာြကားသည်ြှာ ရွေးရကာက်ပွဲဖျက်သိြ်းသည့် စာွင်းက
ဖယ်ွှားရပးခဲ့သည့် နယ်ရမြရေသြျားသည် တပ်ြရတာ်အရမခစိုက်စခန်းြျား အနီးတွင် ွှိပပီး
NLD (သို့ြဟုတ်) USDP ပါတီတစ်ခုခုက ရေသခံတိုင်းွင်းသား ပါတီြျားကို အနိုင်ွသွား
နိုင်ရမခွှိသည့် ရနွာြျားမဖစ်ြကသည်ဟုသိွသည်။ သတင်းြီေီယာြျားကေည်း အေားတူ
ရစာေကတက်ြှုြျားကို ရွးသားရဖာ်မပခဲ့ြကပါသည8်9 ။

လမ်းပန်းဆေ်သေယ်ထွးထကောင့် ထွေးထောေ်ပေဲထွှေ့ဆိုင်းမှု

ရွေးရကာက်ပွဲဖျက်သိြ်းြှု အြျားစုြှာ ရေသန္တွေုံခခုံရွးအရမခအရန နှင့် ဆက်စပ်ရန
ရသာ်ေည်း တနသကာွီ တိုင်းရေသကကီးအတွင်းွှိ ရအးြွန်သာရကျးွော (ရချာင်းကကီး)တွင်
ရွေးရကာက်ပွဲ ြကျင်းပနိုင်မခင်းအတွက်ြူ ေြ်းပန်းဆက်သွယ်ရွး အဆင်ြရမပမခင်းကို
အရြကာင်းမပွားသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုောေ ၂၃ ွက်ရန့တွင် UEC ကရန၍ 
ပြိတ်ခရိုင် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရွး အခက်အခဲရြကာင့်
ယင်းရကျးွောကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေရကာက်ပွဲက ဖယ်ွှားွားရြကာင်း အရြကာင်း
ြကားသည့် စာရပးပို့ခဲ့သည်။ ပြိတ်ခရိုင် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ အတွင်းရွးြှူး
မဖစ်သူ ဦးေှိုင်ေွား၏ ွှင်းေင်းရမပာြကားချက်အွ ွိုင်းအစိုးွ၏ အကူအညီြပါေဲ
ခွီးကွာေှြ်းေွန်းေှသည့် ရအးြွန်သာရကျးွောသို့ သွားရွာက်၍ ြွနိုင်ပါ။ သို့ရသာ်ေည်း 
COVID - 19 ကပ်ရွာဂါရြကာင့် ယင်းရတာင်းဆိုြှုြျ ိုးကိုေည်း ြမပုေုပ်ခဲ့ပါ90 ။

88  http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/27/c_139471521.htm

89 https://www.bnionline.net/en/news/usdp-takes-lead-ann-township

90 https://elevenmyanmar.com/news/aye-mon-tharyar-village-chaungchivillage-in-taninthayi-
excluded-from-holding-election
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အဆိုပါ ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းြှုရြကာင့် စာွင်းွုတ်မပန်ပပီး ြဲဆန္ဒွှင် ၇၅၁ ဦးသာ ွိခိုက်
နစ်နာခဲ့သည် ဆိုရသာ်ေည်း ရွာက်ပံ့ပို့ရဆာင်ရွးမပဿနာွပ်ြျားရြကာင့် ရွေးရကာက်ပွဲ
ကိုရွှေ့ဆိုင်းွန်အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံ ဥပရေအွ ခွင့်မပုွားမခင်းြွှိသည့်အတွက် ဤသည်ြှာ
အရေးအနက်ွားွြည့်ကိစ္စမဖစ်သည်။အဆိုပါြဲဆန္ဒွှင်ြျားအရနမဖင့် အမခားသူြျားနည်းတူ
၎င်းတို့၏ ြဲရပးပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ရစဖို့ွာ မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်တွင်
ဥပရေအွရွာ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာပိုင်းအွပါ နည်းေြ်းွှာရပးွန် တာဝန်ွှိပါသည်။
အချ ို ့ရသာရနွာြျားတွင် ရွေးရကာက်ပွဲသုံးပစ္စည်းြျားနှင့်ဝန်ွြ်းြျားကို ွဟတ်ယာဉ်မဖင့်
သယ်ရဆာင်ပပီး ရဝးေံရခါင်သီရသာရကျးွောြျားသို့ ပို့ရဆာင်ရပးခဲ့ြကပါသည်။ သို့မဖစ်ပါ၍
ဤရနွာတွင် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာတာဝန်ွှိသူြျားအရနမဖင့် သင့်တင့်ရေျာက်ပတ်ရသာ
ရမဖွှင်းနည်းတစ်ခုြွှာနိုင်မခင်းြှာ စိတ်ြရကာင်းစွာပင်မဖစ်ပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲြကျင်းပ
နိုင်မခင်းကို တနသကာွီပြို့နယ် NLD ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ် ဦးရအာင်ရကျာ်ဟိန်းက 
ကန့်ကွက်ခဲ့ပပီး ေြ်းပန်းဆက်သွယ်ရွးခက်ခဲမခင်း၊ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရွးခက်ခဲမခင်းတို့သည်
ရွေးရကာက်ပွဲဖျက်သိြ်းွန် ေုံရောက်ရသာ ဆင်ရမခြျား ြဟုတ်ဟူ၍ေည်း ရမပာြကား
ခဲ့သည်။

ထွေးထောေ်ပေဲအလေန်ောလမြစ်ွပ်များ

ွခိုင်မပည်နယ်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲြျား ဖျက်သိြ်းခဲ့သည့်တိုင် ြဲွေေ်ြျားအွ ွခိုင်
အြျ ိုးသားရွးဝါေီ ွခိုင် အြျ ိုးသားပါတီ (ANP) သည် မပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်တွင် အြတ်ရနွာ
အြျားဆုံးွယူနိုင်ခဲ့သည့်အမပင် ယခင် NLD ွွှိခဲ့သည့် အြတ်ရနွာြျားကိုပါ ေွှဲရမပာင်း
ယူနိုင်ခဲ့သည်ကို ရတွ့ွသည်။ သို့တိုင် ဤအနိုင်ွွှိြှုသည် ANP ပါတီက အြျားစုအား
ကိုယ်စားမပုနိုင်ွန် ေုံရောက်ြှုြွှိရပ။ ယခုတစ်ဖန်ေည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မဖစ်ပွားခဲ့သည့်
အတိုင်း မပည်ရွာင်စုအစိုးွက NLD ပါတီက တစ်ဦးဦးကို မပည်နယ်ဝန်ကကီးချုပ် အမဖစ်
ခန့်အပ်နိုင်သည့်အတွက် ွခိုင်ေူြျ ိုးြဲဆန္ဒွှင်ြျားကို ပိုြို၍ ရေးဖယ်ွားသေိုမဖစ်ော
နိုင်စွာွှိသည်။ 

ANFREL က ေက်ခံွွှိသည့် အစီွင်ခံချက်ြျားအွ ွခိုင်မပည်နယ် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်
အဖွဲ့ခွဲသည် ရွေးရကာက်ပွဲဖျက်သိြ်းခဲ့သည့်ရေသြျားတွင် နှစ်နှစ်အတွင်း ရွေးရကာက်ပွဲြျား
မပန်ေည်ကျင်းပွန် စဉ်းစားရပးသွားြည်ဟု ရြကညာခဲ့သည်။ ဤကိစ္စနှင့်အပပိုင် ွက္ခိုင့်
တပ်ြရတာ် (AA) က နိုဝင်ောေ ၁၂ ွက်ရန့တွင် ရြကညာချက်တစ်ရစာင် ွုတ်မပန်ပပီး
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောေ ၃၁ ွက်ရန့ြတိုင်ြီ ကျန်ွှိရနသည့် ွခိုင်ပြို့နယ် ကိုးပြို့နယ်တွင် 
ရွေးရကာက်ပွဲြျားကျင်းပရပးပပီး  ွခိုင့်ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ြျားအား အစိုးွသစ်ဖွဲ့စည်း
ွာ၌ တက်ကကစွာ ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ခွင့်ရပးွန် အစိုးွနှင့်တပ်ြရတာ်တို့အား ရတာင်းဆို
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ခဲ့သည်91 ။    AA   ေက်က ွ ခိုင်မပည်နယ်တွင်း တစ်ဖက်သတ်အပစ်အခတ်ွပ်ဆဲြှု ရြကညာချက်
ကို ေီဇင်ောေ ၃၁ ွက်ရန့အွိ တိုးမြှင့်ခဲ့ွာ အဆိုပါ ွုတ်မပန်ချက်ကို တပ်ြရတာ်ေက်
က ကကိုဆိုခဲ့ပပီး တပ်ြရတာ် ရမပာရွးဆိုခွင့်ွ ပုဂ္ဂိုေ်က ွှြ်းမပည်နယ် ြိုင်းကိုင်ပြို့တွင်ပါ
ရွေးရကာက်ပွဲြျား ကျင်းပနိုင်ရွးအတွက် ညှိနှိုင်းရဆာင်ွေက်သွားွန် သရောတူခဲ့သည်92 ။
ဤအစီွင်ခံစာကို ရွးသားသည့်အချနိ်တွင် UEC ( ရဖရဖာ်ဝါွီေ ၁ ွက်ရန့ရနာက်ပိုင်း
အာဏာသိြ်း စစ်ရကာင်စီက ခန့်အပ်ွားရသာ UEC အပါအဝင် ) သည်  ယခုအချနိ်ွိ 
ြဲရပးွန်ွက်စွဲကိုရသာ်ေည်းရကာင်း၊ ြဲရပးြည့်နည်းေြ်း၏ ပုံစံြျားကိုရသာ်ေည်းရကာင်း
ြွုတ်မပန်ွရသးရချ။ မြန်ြာနိုင်ငံရွေးရကာက်ပွဲ ဥပရေအွ ြကားမဖတ်ရွေးရကာက်ပွဲ
ြျားကို ေွှတ်ရတာ်သက်တြ်း ပွြနှစ်နှင့် ရနာက်ဆုံးနှစ် ြျားတွင် ကျင်းပခွင့်ြွှိသည့်
အတွက်93 ရွှေ့ဆိုင်းခံွားွသည့် အြတ်ရနွာြျားသည် အနည်းဆုံး ၂၀၂၂ ခုနှစ် အွိ
ေစ်ေပ်ရနဦးြည့်သရော ွှိသည်။ အကယ်၍သာ အာဏာသိြ်းြှုအရမခအရန ြမဖစ်ရပါ်
ခဲ့ပါက ရွေးရကာက်ပွဲ တစ်စိတ်တစ်ရေသ ကျင်းပခွင့်ြွသည့်  ြဲဆန္ဒနယ်ြျားတွင်ရနွိုင်
ြကသည့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ၎င်းတို့ ြရွေးချယ်ခဲ့သည့် ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ြျားက
၂၀၂၁-၂၀၂၆ အစိုးွသက်တြ်းတစ်ခုေုံး ကိုယ်စားမပုရနေိြ့်ဦးြည် မဖစ်သည့်အတွက်
အဆိုပါ ရွေးရကာက်ခံကိုယ်စားေှယ်ြျား၏ တွားဝင်ြှုကို ွိခိုက်ရစြည်မဖစ်သည်။

နိဂုံးချုပ်

ရယေုယျအားမဖင့် အွက်တွင်ရဖာ်မပခဲ့သည် ရွေးရကာက်ပွဲဖျက်သိြ်းြှုြျားသည် ၂၀၂၀
ခုနှစ် အရွွရွွ ရွေးရကာက်ပွဲ၏ ပွင့်ေင်းမြင်သာြှုနှင့်တွားဝင်ြှုအ ရပါ် အနုတ်သရော
ရဆာင်သည့်သက်ရွာက်ြှု မဖစ်ရစသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲဖျက်သိြ်းွြည့် ပြို့နယ်ြျားနှင့်
ရကျးွောအုပ်စုြျားကို ရွေးချယ်ပုံြှာ ွင်သာမြင်သာြွှိ၊ စိတ်ွင်သေို ရဆာင်ွေက်သကဲ့သို့
မဖစ်ရနပပီး တသြတ်တည်းြွှိရချ။ ယင်းသို့ရသာ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားကို ြိြိောသာချြှတ်
ေိုက်သည့်အတွက် အဆိုပါရေသြျားတွင် အနိုင်ွွှိွန် ရြျှာ်ြှန်းွားသည့် တိုင်းွင်းသား
နိုင်ငံရွးပါတီြျားအား တစိတ်တရေသ ပစ်ြှတ်ွားရဆာင်ွေက်သည်ဟု ွင်မြင်သွားရစ
ွာက ၎င်းတို့အား ရေးဖယ်ွုတ်ွာရွာက်ပပီး အာဏာွပါတီနှင့် UEC တို့အရပါ် ြရကျနပ်
ချက်ြျား တိုးပွားောရစသည်။  

91 https://www.narinjara.com/news/detail/5fae2f5933d33c18e02b2c2b

92 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-military-ready-work-arakan-army-rakhine-voting.
html

93 Article 89 of the Pyithu Hluttaw Election Law, Amyotha Hluttaw Election Law, and Region or 
State Hluttaw Election Law (amended in 2019)
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သို့မဖစ်ပါ၍ ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့်တာဝန်ွှိသူြျားအရနမဖင့် ေက်ြေိုက်ြှုနှင့်တာဝန်
ခံြှုတို့ကို ရပါ်ေွင်ွင်ွှားရစွန် ဆုံးမဖတ်ချက်မပုေုပ်ွာ၌ ပိုြိုပွင့်ေင်းမြင်သာပပီး အြျား
ပါဝင်နိုင်သည့် ချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးမပုွန် ကျွန်ုပ်တို့အရနမဖင့်တိုက်တွန်းေိုပါသည်။
ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး စတင်ပပီးအတန်ြကာြှ ြဲရပးခွင့်ွှိသူ ၁.၅ သန်းရကျာ်အား ြဲရပးခွင့်
ဆုံးရှုံးရစြည့် ကိစ္စြျ ိုးတွင် နိုင်ငံရွးပါတီြျား၊ အွပ်ေက် ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားအပါအဝင် 
ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ရနသူြျားနှင့် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးသင့်ပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲ
တာဝန်ွှိသူြျား အရနမဖင့် ေုံခခုံရွးအရြကာင်းမပချက်ြျားအွ ရနာက်ဆုံး ေိုအပ်ြှသာ
ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းြှုြျားကို မပုေုပ်သင့်ပပီး ရွှေ့ဆိုင်းွာတွင်ေည်း ရွှ့ရနာက် တသြတ်
တည်းမဖစ်ရသာ ကျ ိုးရြကာင်း ဆီရေျာ်ရသာ စံနှုန်းြျားမဖင့် ရဆာင်ွေက်သင့်ပါသည်။ အချ ို ့
ရသာ ရေသြျားြှာ ရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပရပးဖို့ွန်အတွက် အန္တွာယ်ွှိသည်ြှာ ယုံြှားဖွယ်
ြွှိရသာ်ေည်း အမခားရမြာက်မြားစွာရသာ အွပ်ရေသြျားြှာတွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏အသံ
ြျားကို တတ်နိုင်သြျှ ြကားသိနိုင်ရစွန် ေုံခခုံရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျား ကျင်းပြှုြျားကို
မပုေုပ်၍ ွနိုင်စွာ  ွှိပါသည်။ 
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UEC ၏ ေေ်မလိုေ်မှု နှင့် ပေင့်လင်းမမင်သာမှု 

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် (UEC) သည် နိုင်ငံ၏ရွေးရကာက်ပွဲ
ဆိုင်ွာကိစ္စွပ် ဟူသြျှကို ကိုင်တွယ်ရမဖွှင်းွန် တာဝန်အပ်နှင်းမခင်းခံွသည့် အပြဲတြ်း
အဖွဲ့အစည်းတစ်ွပ် မဖစ်ပါသည်။ အနည်းဆုံး အဖွဲ့ဝင်ဦးရွ ငါးဦးသတ်ြှတ်ွားပပီး 
(၂၀၂၀ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွတဲွင် ၁၅ ဦးွှိခဲ့သည်) အဖွဲ့ဝင်အားေုံးကို နိုင်ငံရတာ်
သြ္မတကခန့်အပ်သည်။ UEC ၏တာဝန်ြျားကို (ရနမပည်ရတာ် မပည်ရွာင်စု နယ်ရမြ
အပါအဝင်) မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီး ရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲ ၁၅ ခု၊ ခရိုင်ရကာ်ြွှင် အဖွဲ့ခွဲ 
၈၂ ခု၊ ပြို့နယ်ရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲ ၃၂၆ ခု94 နှင့် ွပ်ကွက်/ရကျးွောအုပ်စု ရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲ
၁၇,၀၆၇ ခုတို့က ကူညီ ရဆာင်ွေက်ရပးြကွသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲ ကာေအတွင်း ေုပ်ငန်း
တာဝန်ြျားရဆာင်ွေက်ွန် UEC ေိုအပ်ရသာ ဝန်ွြ်းအြျားစုကို အမခားရသာ အစိုးွဌာန
ြျားက မဖည့်ဆည်းရပးသည်။
 
ရွေးရကာက်ပွဲအေွန်ကာေ အာဏာသိြ်းြှုအပပီးတွင် တပ်ြရတာ်သည် တွားဝင်ြဟုတ်ေဲ 
မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အသစ် ကို ယခင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ
တွင် အကကီးအကဲအမဖစ် တာဝန်ယူခဲ့ရသာ ဦးသိန်းစိုးအား ဥက္ကဌအမဖစ် ရွေးချယ်ပပီး 
အဖွဲ့ဝင်ရမခာက်ဦး တို့မဖင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါွီ ၂ ွက်ရန့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အမခား
ရသာ ရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးအား ရဖရဖာ်ဝါွီေ ၂၆ ွက်ရန့တွင် ွပ်ြံ ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ဤအစီအွင်ခံစာသည် အာဏာြသိြ်းြီကာေအား အဓိကွား ေွှြ်းခခုံရဖာ်မပွားသမဖင့်
မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် (UEC) ဟု ရဖာ်မပချက်ြျားသည် ဦးေှသိန်းဥက္ကဌ
အမဖစ် ရဆာင်ွေက်ခဲ့ရသာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲြျားကိုသာွည်ညွှန်း
ပါသည်။ ရွာရွွးြှုြျားကို ရွှာင်ွှားနိုင်ွန် အတွက် ရနာက်ွပ် ခန့်အပ်ွားရသာ
ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းကို “စစ်တပ်ကခန့်အပ်ရသာ” (သို့ြဟုတ်) 
“အာဏာွှင်ကခန့်အပ်ရသာ”  မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်ြွှင်အမဖစ် သုံးနှုန်းသွား
ြည်မဖစ်ပါသည်။ 

94 Election sub-commissions in Pangwaun, Narphan, Pangsang, and Mongmao townships (in Wa 
self-administered division, Shan state) have yet to be constituted.

ရွေးရကာက်ပွဲ စီြံအုပ်ချုပ်ြှု



 မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်ြှ ွုတ်ရဝရသာ ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပး 
 ပိုစတာနှင့် ေက်ကြ်းစာရစာင် 
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၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ြကရသာ မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်ြွှင်
အဖွဲ့ဝင်ြျားအားေုံးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ြတ်ေအတွင်း (သို့ြဟုတ်) ယင်းအချနိ်ကတည်းက
ခန့်အပ်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည့်အတွက် UEC ၏ ဖွဲ့စည်းြှုတစ်ွပ်ေုံးြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အရွွရွွ
ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပပပီးချနိ် က စ၍ ရမပာင်းေဲသွားခဲ့သည့် သရောမဖစ်သည်။ UEC သည်
ေက်ြေိုက်ရသာ အဖွဲ့အစည်းမဖစ်ွြည်ြှန်ရသာ်ေည်း အဖွဲ့ဝင်အားေုံးကို ေက်ွှိ
သြ္မတက ခန့်အပ်မခင်းသည် ယင်းအဖွဲ့အစည်းအား ေက်ေိုက်သည် ဟု စွပ်စွဲရမပာဆိုွန် 
ေြ်းဖွင့်ရပးေိုက်သေို မဖစ်ရစသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ ကာေ
တစ်ရေျှာက်ေုံးတွင် ဤသို့ရသာ ရမပာဆိုြှုြျား အြျားအားမဖင့် မဖစ်ပွားေျက် ွှိပပီး
ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကို 
အနည်းငယ်ပို၍ ြျက်နှာသာရပးသည်ဟု နိုင်ငံရွးပါတီအြျားစု (သို့ြဟုတ်) ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းြျားက စွပ်စွဲခဲ့ြကသည်။ ANFREL အင်တာဗျူးခဲ့သည့် NLD က အချ ို ့ရသာအဖွဲ့ဝင်
ြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားကုိယ်တိုင်ပင်ေျှင် UEC ၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားသည် 
၎င်းတို့အား ဂရုတစိုက် ြျက်နှာသာရပးရေ့ွှိသည်ဟု ပွင့်ေင်းစွာဝန်ခံခဲ့ြကသည်။

ေူရမပာြျားသည့်သာဓကတစ်ခုြှာ ြဲဆွယ်စည်းရုံရွးစတင်သည့်ွက်မဖစ်သည်။ ြျားစွာရသာ
နိုင်ငံရွး ပါတီြျား နှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏ ရမပာြကားချက်အွ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 
စက်တင်ောေ (၈) ွက်ရန့တွင် ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျား စတင်မပုေုပ်နိုင်သည် ဟူရသာ 
UEC ၏ ရြကညာချက်ကို ယင်းရန့ြတိုင်ြီ နှစ်ွက်အေိုက သိွသည်ဟုဆိုသည်။ သို့ွာတွင်
၎င်းတို့၏အဆိုအွ NLD ပါတီြှာြူ အရကျာရပးမခင်းခံွသည့်အတွက် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
အစမပုသည့်အရနမဖင့် နိုင်ငံအဝှြ်းတွင် အေံတင်အခြ်းအနားြျား ကျင်းပွန် အချနိ်
အေုံအရောက်ွွှိခဲ့သည်။ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်ြျားကို အတည်မပုွန် ြမဖစ်နိုင်ရသာ်ေည်း
ေက်ြေိုက် အဖွဲ့အစည်းအမဖစ် ွပ်တည်ွြည် မဖစ်ရသာ UEC ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို အြျား
အမြင်၌ ွိခိုက်ကျဆင်းရစသည်။

NLD အရပါ် ေက်ေိုက်သည် ဟူ၍ အတိုက်အခံပါတီြျားအြကား ရဝဖန်ြှုြျား ွွက်ရပါ်
ရစခဲ့သည့် UEC ၏ အမခားရသာ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားတွင် ညီညွတ်ရသာေီြိုကွက်တစ်
ပါတီ (UDP) အား အချနိ်ရနာက်ကျပပီးြှ ဖျက်သိြ်းမခင်း၊ COVID-19 မဖစ်ပွားစဉ်အတွင်း
အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပမခင်း၊ နိုင်ငံ၏ အချ ို ့ရသာ အွပ်ရေသြျား၌ ရွေးရကာက်ပွဲ
ြျားရွှေ့ဆိုင်းမခင်း တို့ေည်း အပါအဝင်မဖစ်ပါသည9်5 ။ ANFREL က အဆိုပါ ကိစ္စွပ်ြျားကို
သုံးသပ်စစ်ရဆးြကည့်ရသာအခါ အချ ို ့ရသာစွဲချက်ြျားြှာ တိုက်ဆိုင်ရနသည်ကိုရတွ့ွသည့်
အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲတွင် အာဏာွပါတီအရနမဖင့် အြှန်တကယ်ပင် ပပိုင်ဖက်ပါတီြျား
အရပါ် အသာစီး ွခဲ့ဟန်တူပါသည်။

95 Addressed respectively in chapters 2 and 3 of this report
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သို့ရသာ်ေည်း ANFREL အရနနှင့် ယုံြကည်သည်ြှာ ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့်အဖွဲ့အစည်း
အရပါ်  ရဝဖန်ြှုြျား မဖစ်ရပါ်ောွမခင်းြှာ ၎င်းအရနမဖင့် ဆုံးမဖတ်ချက်ြျား မပုေုပ်ွာ၌ 
ပွင့်ေင်းမြင်သာြှု ြွှိမခင်းရြကာင့် မဖစ်သည်။ UEC သည် ပုံြှန် သတင်းစာွှင်းေင်းပွဲြျား
ကျင်းပပပီး နိုင်ငံပိုင်နှင့် ေူြကည့်ြျားရသာ သတင်းြီေီယာြျားကတဆင့် ရြကညာချက်ြျား
ွုတ်မပန်ရေ့ ွှိရသာ်ေည်း ယင်းဆုံးမဖတ်ချက်ြျားကို ြည်သို့ချြှတ်ခဲ့ွပုံ၊ ြည်သည့်
အရြကာင်းရြကာင့် ချြှတ်ခဲ့ွပုံတို့နှင့်စပ်ေျဉ်း၍ အနည်းအကျဉ်းြျှရသာ သတင်းအချက်
အေက်ကိုသာ ရဖာ်မပခဲ့သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ေုံခခုံရွးအရြကာင်းမပချက်ရြကာင့်
ရွေးရကာက်ပွဲြျား ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ွမခင်းြှာ အရကာင်းဆုံးရသာ သာဓကတစ်ခုမဖစ်သည်။ ဤတွင်
UEC ၏ တသြတ်တည်းြမဖစ်ရုံြျှြက ရြကညာချက်ြျားြွုတ်မပန်ြီ ရေသတွင်း ဆက်စပ်
ပတ်သတ်သူြျားနှင့်ေည်း တိုင်ပင်ရဆွးရနွးွန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ကိုရတွ့ွသည်။ UEC 
အရနမဖင့် ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားချြှတ်ွာ၌ အြျားသရောတူညီြှု ွွှိရအာင် ရဆာင်ွေက်ခဲ့
ပါက အြျားနားေည်ေက်ခံြှု ပိုြိုွွှိြည် မဖစ်ရသာ်ေည်း အရြကာင်းြေှစွာပင် ဤသို့
ရဆာင်ွေက်မခင်းြွှိခဲ့ပါ။     ANFREL  အင်တာဗျူးခဲ့သည့် အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား၏
အဆိုအွေည်းေက်ွှိရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း 
တာဝန်ယူခဲ့သည့်ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်ွက်စာေျင် အဆက်အသွယ်မပုေုပ်ွန်၊ သတင်း
အချကအ်ေက်ွ ယူွ န ်ပိြုိခုကခ်၍ဲ ၎င်းတို ့စတိပ်ျကြ်ရိြကာင်း ွ တုရ်ဖာရ်မပာြကားခဲ ့ြကသည။် 
နိုင်ငံရွးပါတီြျားကေည်း အေားတူ ွုတ်ရဖာ်ရမပာြကားခဲ့ြကွာ ၎င်းတို့အရနမဖင့်
ငါးနှစ်တာကာေအတွင်း UEC နှင့်ရတွ့ဆုံွန် သုံးကကိြ်သာ ဖိတ်ြကားမခင်းခံခဲ့ြကွရြကာင်း
သတင်းွွှိသည9်6 ။ ဂျာနယ်ေစ်ြျား အရနမဖင့်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူြျားနှင့်
ရတွ့ဆုံွန်၊ သတင်းွယူွန်ခက်ခဲပပီး97  တာဝန်ွြ်းရဆာင်ရနသည့် ြဲရုံဝန်ွြ်းအား
အင်တာဗျူးသည့်အတွက် ရကာ်ြွှင်ရမပာရွးဆိုခွင့်ွပုဂ္ဂိုေ်၏ ပခိြ်းရမခာက်ရမပာဆိုြှုကိုပင်
ခံခဲ့ွရြကာင်း ရမပာြကားခဲ့သည9်8 ။

ယခုမဖစ်ရပါ်ေျက်ွှိရသာ အာဏာသိြ်းြှုမဖစ်စဉ်တွင် အွက်တွင်ရဖာ်မပခဲ့ရသာ ြျက်နှာသာ
ရပးသည်ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်ြျားအစား ရွေးရကာက်ပွဲကာေတရေျာက်ေုံးတွင် အင်တာဗျူး
ခဲ့ရသာ ရွေးရကာက်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအားေုံး၏ မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲ
ရကာ်ြွှင်အရပါ် တွားဝင်ြှုအား အသိအြှတ်မပုသည်ကို အရေးွားွန်သာ အရွးကကီး
ပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်ြကည့်ပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါွီေ က စတင်ပပီး တပ်ြရတာ်နှင့်
ြိတ်ဖက်ြဟုတ်ရသာ နိုင်ငံရွးအဖွဲ့အစည်းအြျားစုသည် အာဏာွှင်က ခန့်အပ်ွားရသာ 
မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် (UEC) အား အသိအြှတ်မပုွန်နှင့် ေက်တွဲေုပ်ရဆာင်
ွန် မငင်းဆိုရနခဲ့ြကသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့်  အဖွဲ့အစည်းြျား၏ ေုပ်ရဆာင်ြှုနှင့်

96 https://www.mmtimes.com/news/political-parties-myanmar-blast-uec-over-meeting-request-
snub.html

97 https://www.frontiermyanmar.net/en/u-hla-thein-myanmars-divisive-election-chief/

98 https://www.frontiermyanmar.net/en/the-uec-and-the-abuse-of-power/
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တာဝန်ယူြှုတို့အား ပွင့်ေင်းစွာရဆွးရနွးနိုင်မခင်းသည် ေီြိုကရွစီစနစ်၏ အုတ်မြစ်တစ်ခုပင်
မဖစ်သည်။ သို့ွာတွင် စင်ပပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ွပ်အား ဖွဲ့စည်းချနိ်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲအွာွှိ
ြျားနှင့် ဝန်ွြ်းြျားအား အရြကာင်းမပချက်ြွှိေဲ ွိန်းသိြ်းွားမခင်းသည် ေက်ခံနိုင်စွာ
ြွှိရသာ အာဏာွှင်ဆန်သည့် ေုပ်ရဆာင်ြှုတစ်ခုပင်မဖစ်သည်။ 

ကြ္ဘာအဝှြ်းွှိ ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲရွးအဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့် ေီြိုကရွစီေုပ်ငန်းစဉ်
ြျားအရပါ် အြျားယုံြကည်ြှု မြင့်ြားောရစဖို့ွာ ၎င်းတို့၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားအား ပွင့်ေင်း
မြင်သာြှု ွှိသည်ွက်ွှိရစွန် ကကိုးစားရဆာင်ွေက်ွြည့် တာဝန်ွှိပါသည်။ ဤရနွာတွင်
UEC ရဖ့ေုတ်စာြျက်နှာ သည် နှစ်နှစ်ခန့် ရကျနပ်ဖွယ်ွာ ေုပ်ရဆာင်ြှုြွှိသည့် အရမခ
အရနက ရွေးရကာက်ပွဲကာေ တစ်ရေျှာက်ေုံး မပည်သူြျားွံ သတင်းအချက်အေက်
ြျားေျင်မြန်စွာ ွုတ်ရပးခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းေုပ်ွပ်အရပါ် ANFREL က ချးီကျူးစကား 
ရမပာြကားေိုပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း ပွင့်ေင်းမြင်သာြှု ပိုြိုအားရကာင်းရစဖို့ွာ UEC 
အရနမဖင့် ွိုွက်ပို၍ ရဆာင်ွေက်နိုင်စွာ ွှိပါသည်။ သာဓကအားမဖင့် ပိုြိုမပည့်စုံြှုွှိရသာ
ရွေးရကာက်ပွဲ အချက်အေက်ြျားကို စက်မဖင့်ဖတ်နိုင်သည့်ပုံစံ (machine readable 
format) မဖင့် ွုတ်မပန်ရပးမခင်း၊ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားနှင့်
ရဆွးရနွးတိုင်ပင်ြှုြျား ပုံြှန်မပုေုပ်မခင်းနှင့် ပိုြိုမပည့်စုံရသာြူဝါေြျား အရကာင်အွည်
ရဖာ်နိုင်ဖို့ွာသရောွားရကာက်ခံသည့်ေုပ်ငန်းအစီအစဉ်ြျား ွ ားွှိမခင်းတို့ကို မပုေုပ်သင့်
ပါသည်။   ရနာက်ဆုံးအချက်အရနမဖင့်ဆိုွရသာ် UEC အရနမဖင့် ွှင်းေင်းတိကျပပီး အချနိ်နှင့်

စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးတွင် ြဲရုံဝန်ွြ်းြှ ြဲဆန္ဒမပုခန်းြျားကို သန့်ွှင်းရနစဉ်

(ဓါတ်ပုံ − Ben Small)
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တရမပးညီ ဆက်သွယ်ြှုြျားမပုေုပ်မခင်းမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ရနသူြျား
ေည်း သတင်းအချက်အေက်ြျား ွွှိပပီး ရကာ်ြွှင်၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားအရပါ် ပိုြို၍
ရွာက်ခံြှုွှိောရအာင် ရဆာင်ွေက်ွန် ကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းေိုပါသည်။

ရေသန္တွအဆင့် ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူြျားအား ANFREL ကအင်တာဗျူးွာြှ ွွက်ရပါ်
ောသည့် ရနာက်ွပ် ကိစ္စွပ်တစ်ခုြှာ UEC အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ သတင်းအချက်အေက်
စီးဆင်းြှု ြေုံရောက်မခင်း မဖစ်သည်။ ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း
တစ်ခါတစ်ွံ၌ ဆက်သွယ်ြှု ရကာင်းစွာြမပုေုပ်နိုင်သည့်အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်
အဖွဲ့ခွဲအချ ို ့သည် မပည်ရွာင်စု (သို့ြဟုတ်) နိုင်ငံရတာ်အဆင့်တွင်မပုေုပ်သည့် ဆုံးမဖတ်ချက်
ြျားနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ြသိွှိြကရပ။ ဥပြာ သတင်းအချက်အေက် အမပည့်အဝြျှရဝသည့်
နည်းေြ်းြွှိမခင်းရြကာင့ ် ြဲဆွယ်စည်းရုံးသည့် ကာေတစ်ရေျှာက်ေုံး ေြ်းညွှန်ချက်
ြျားကို အရကာင်အွည်ရဖာ်ြကွာ၌ တသြတ်တည်းြမဖစ်သည်ြျားကို ရတွ့ွှိခဲ့ွမခင်း
မဖစ်သည်ဟု တစ်စိတ်တစ်ရေသယူဆနိုင်ပါသည်။ အေားတူပင် ကပ်ရွာဂါကာေအတွင်း
ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားကို သင်တန်းရပးွန်အတွက် အွန်ေိုင်း အွင်းမြစ်ြျား မပုေုပ်ရပးခဲ့
ရသာ်ေည်း ANFREL က အင်တာဗျူးခဲ့သူ ဝန်ွြ်းအချ ို ့ကြူ အဆိုပါအွင်းမြစ်ြျားကို ြွွှိ
ခဲ့ရြကာင်း ရမဖြကားခဲ့ြကသည်။

 မြန်ြာ့ရွေးရကာက်ပွဲတွင် အသုံးမပုခဲ့ရသာ COVID-19 ရေးဥပါေ်ရေျာ့ချရွး ကာကွယ်ြှုြျား 
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COVID - 19 နှင့် ထွေးထောေ်ပေဲစီမံခန့်ခေဲမှု

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေြျားသည် အချနိ်သတ်ြှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ တင်းြကပ်
ပပီး ေွှတ်ရတာ် ငါးနှစ်သက်တြ်းြကုန်ဆုံးြီ နိုင်ငံအဝှြ်း ရွေးရကာက်ပွဲြျားကို ကျင်းပမပုေုပ်
ရပးွသည်။ ွို့ရြကာင့် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲကို COVID-19 ကပ်ရွာဂါ မပန့်ပွားြှု
ြမပင်းွန်ြီကတည်းကပင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရနာက်ဆုံး ရေးေအတွင်းကျင်းပွန် ကကိုတင်၍
ခန့်ြှန်းခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။

UEC က ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပွန်ွက်ကို ဇူေိုင်ေ ၁ ွက်ရန့တွင်
သတ်ြှတ်ရြကညာချနိ်၌ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် COVID - 19 ရွာဂါပိုး ကူးစက်ခံွသူ စုစုရပါင်း
(၃၀၃) ဦးသာွှိရသးသည9်9 ။ သို့ရသာ်ေည်း တစ်နိုင်ငံေုံးသို့ ကူးစက်မပန့်ပွားြှုမဖစ်ရစြည့်
မဖစ်ွပ်သည် ဩဂုတ်ေရနှာင်းပိုင်းတွင် ွခိုင်မပည်နယ်၌ မဖစ်ပွားခဲ့သည်။ စက်တင်ောေ 
(၈) ွက်ရန့ ရွေးရကာက်ပွဲ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု စတင်သည့်အချနိ်တွင် ရွာဂါကူးစက်ခံွသူ
ေူနာဦးရွ တိုးပွားောခဲ့ွာ ၁,၇၀၉ ဦးြှ ရွေးရကာက်ပွဲရန့ (နိုဝင်ောေ ၈ ွက်ရန့) တွင်
၆၁,၃၇၇ ဦးအွိ ဆက်ေက် မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပွန် ွက်နီးကပ်
ောသည်နှင့်အြျှ မြန်ြာနိုင်ငံရတာ်အစိုးွနှင့် ကျန်းြာရွး တာဝန်ွှိသူြျားက ရွာဂါပိုး
ကူးစက်ြှု ေုတိယေှိုင်းကို တားဆီးွန် ကကိုးစားသည့် ရဆာင်ွေက်ြှုြျား မပုေုပ်ခဲ့ြကသည်။
ွန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး နှင့် ွခိုင်မပည်နယ်တို့ သာြက အမခားရသာ ရနွာြျားစွာ တို့တွင်
lockdown အြိန့်သစ်ြျား ချြှတ်ခဲ့ြကသည်။ Antigen အမြန်စစ်ရဆးသည့်နည်းေြ်းကို 
စက်တင်ောေ (၂၉) ွက်ရန့တွင် နိုင်ငံအဝှြ်း၌ ကျင့်သုံးခဲ့ွာ ရွာဂါစစ်ရဆးနိုင်စွြ်း
မြင့်တက်ောခဲ့ပပီး ရအာက်တိုောေ အရစာပိုင်းတွင် တစ်ွက်ေျှင် စစ်ရဆးြှုရပါင်း 
၁၀,၀၀၀ အွိ မပုေုပ်နိုင်စွြ်း ွှိောခဲ့သည1်00 ။

99 https://www.mohs.gov.mm/content/publication/2019-ncov

100 https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/12/01/myanmars-response-to-the-
covid-19-pandemic/

Covid – 19 မြစ်ပေားမှု 
အထွအတေေ်

UEC က ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပြည့်ွက်
ကိုရြကညာခဲ့သည့် ဂျူေိုင်ေ ၁ ွက်ရန့

၃၀၃

ရွေးရကာက်ပွဲြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုစတင်ခဲ့သည့် 
စက်တင်ောေ ၈ ွက်ရန့

၁,၇၀၉

ရွေးရကာက်ပွဲရန့ (နိုဝင်ောေ ၈ ွက်ရန့) ၆၁,၃၇၇
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တစ်ချနိ်တည်းြှာပင်  ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်ကျန်းြာရွးတာဝန်ွှိသူြျား   ပူးရပါင်း၍   COVID - 19 
ကာေအတွင်း    ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပွာ၌ ကကုံရတွ့ွြည့်    စိန်ရခါ်ြှုကိုကိုင်တွယ်ွန် ရေးဥပါေ်
ရေျှာ့ချရွး ြဟာဗျူဟာ တစ်ွပ်ကို မပင်ဆင်ောခဲ့ြကသည်။ စက်တင်ောေ ၇ ွက်ရန့နှင့်
၉ ွက်ရန့တို့တွင် ကျန်းြာရွးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန (MOHS) က ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
ကာေ၊ ရွေးရကာက်ပွဲရန့တို့နှင့် အသီးသီးစပ်ေျဉ်းသည့် စံေုပ်ငန်းေြ်းညွှန်ချက်ြျားကို
ွုတ်မပန်ရပးခဲ့သည1်01 ။ အဆိုပါ စံေုပ်ငန်းေြ်းညွှန်ချက်ြျားသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရစာ
ပိုင်းတွင် ရွေးရကာက်ပွဲြျား ကျင်းပမပုေုပ်ခဲ့ြကသည့် ရတာင်ကိုွီးယား၊ သီွိေကကာ၊ 
စကကာပူနှင့် ြရေးွှား အစွှိသည့် အာွှနိုင်ငံြျားက ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့် အဖွဲ့
အစည်းြျား၏ အရတွ့အကကုံြျားြှ သင်ခန်းစာယူွားမခင်းမဖစ်ပပီး ေြ်းညွှန်ချက်အသစ်
ြျား၌ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးခပ်ခွာခွာရနမခင်း (social distancing) ၊ ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း
ြျားတပ်ဆင်မခင်း၊ ေက်ကိုသန့်ွှင်းစင်ြကယ်ရအာင်ွားမခင်း ဟူရသာ စည်းြျဉ်းြျားကို 
အဓိကအရမခခံွားသည်။ ကကိုတင်ြဲရပးမခင်းကိုေည်း ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ခွင့်မပုရပးခဲ့သည့်
အမပင် ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် ကူးစက်ြှု ရေျှာ့ချနိုင်ွန် ွပ်တိုးြဲရုံြျားပင် စီစဉ်ွားွှိ 
ရပးခဲ့သည်။

အရကာင်အွည်ရဖာ်ြှုပိုင်းတွင် အဆင်ြရမပြှုအချ ို ့ ွှိခဲ့သည့်တိုင် ကပ်ရွာဂါ မဖစ်ပွားချနိ်
အတွင်း ရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပသည့်အတွက် ရပါ်ရပါက်ောြည့်ရေးဥပါေ်ြျားကို ရေျှာ့ချ
ွန်မပုေုပ်ခဲ့သည့် UEC ၏ ကကိုးပြ်း ရဆာင်ွေက်ြှုြျားကိုြူ ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်
ပတ်သက်သူရတာ်ရတာ်ြျားြျားက ရကျနပ်ေက်ခံခဲ့ြကသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲရန့ ရနာက်ပိုင်း
ွက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း COVID - 19 ရွာဂါကူးစက်ြှု မြင့်တက်ောခဲ့သည့်တိုင်
စာွင်းအင်း ကိန်းဂဏန်းြျားအွ ရွေးရကာက်ပွဲရြကာင့် ကူးစက်ြှုအရပါ် သက်ရွာက်ြှု
ြှာ အေယ်အေတ်ြျှသာွှိခဲ့သည်။ စင်စစ်အားမဖင့် ၇ ွက်တာ ရွေ့ေျားပျြ်းြျှ (moving 
average) ကိန်းဂဏန်းသည် နိုဝင်ောေ ၂၄ ွက်ရန့တွင် နိုင်ငံအဝှြ်းေုံးစာအတွက်
အတည်မပုေူနာသစ် ၁,၅၀၁ ွှိခဲ့ပပီး နှိုင်းယှဉ်ြကည့်ပါက နိုဝင်ောေ ၈ ွက်ရန့တွင် 
၁,၁၃၉ ဦး ွှိခဲ့သည်။ ေူနာသစ်ဦးရွသည် ဧွာဝတီ102 နှင့် ွန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးတို့တွင်
မြင့်တက်ခဲ့ပပီး ယင်းရေသနှစ်ခုေုံးြှာ စင်စစ်အားမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီကတည်းကပင် 
ရွာဂါပိုးကူးစက်ြှုအရမခအရန ြရကာင်းေှရပ။
 
ခခုံငုံ၍ဆိုွပါြူ UEC နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံွှိ ကျန်းြာရွးတာဝန်ွှိသူြျားသည် COVID-19 
ကပ်ရွာဂါ မဖစ်ပွားစဉ်အတွင်း ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပွာ၌ ကျန်းြာရွးရေးဥပါေ်နည်း
နိုင်သြျှ နည်းရအာင် ရဆာင်ွေက်ရပးခဲ့ြကသည့်အတွက် ANFREL အရနမဖင့် ချးီကျူးစကား 

101  These documents, known as “SOP 1” and “SOP 2” are discussed further in the relevant 
chapters.

102 https://www.irrawaddy.com/specials/myanmar-covid-19/covid-19-cases-ayeyarwady-spike-
myanmars-election.html
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ရမပာြကားေိုပါသည်။ ဤသို့ရသာ အြကပ်အတည်းကာေတွင် ၎င်းတို့အရနမဖင့် ေီြိုကရွစီ
နှင့်မပည်သူ့ကျန်းြာရွးကို ရပါင်းစည်းရပးွာ၌  ပြဲခြံစွာ ဝီွိယွား ရဆာင်ွေက်နိုင်ခဲ့ြကွာ
အွင်းမြစ် အကန့်အသတ်ွှိသည့်ြကားက ေုပ်ရဆာင်ွမခင်း မဖစ်သည့်အတွက် သာ၍ပင်
ခက်ခဲသည့်ကိစ္စမဖစ်ပါသည်။

ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူြျားနှင့် ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားသည်ေည်း ၎င်းတို့အေုပ်ကို တရေး
တစားနှင့် အားကကိုးြာန်တက် ရဆာင်ွေက်ခဲ့သည်ကို ရေးစားဖွယ်ွာ ရတွ့မြင်ခဲ့ွပါသည်။ 
ွန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး တစ်ခုတည်း၌ပင် ြဲရုံဝန်ွြ်း ၆၀ ရကျာ် COVID-19 ကူးစက်ခံခဲ့ြက
ွပပီး ပုဇွန်ရတာင်ပြို့နယ် ရွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်ြွှင် အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် ွှစ်ဦးြှာ အသက်
ရသဆုံးခဲ့သည်ဟု သတင်းွွှိပါသည်103 ။ ြန္တရေး104  နှင့် ပဲခူးတို့တွင်ွှိ ရွေးရကာက်ပွဲ
ရကာ်ြွှင်ဝန်ွြ်းြျားြှာေည်း ရွာဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ြကွပပီး မြန်ြာနိုင်ငံေုံးဆိုင်ွာ ဆွာ၊
ဆွာြြျားအဖွဲ့ချုပ်၏ ရြကညာချက်အွ ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပပပီးရနာက် ြဲရုံဝန်ွြ်းအမဖစ်
တာဝန်ွြ်းရဆာင်ခဲ့ြကသည့် ဆွာ/ဆွာြ ၁၀၈ ဦးြှာ ရဆးစစ်ချက်အရမဖ positive 
ွွက်ခဲ့ပပီး ၎င်းတို့အနက် နှစ်ဦး ရသဆုံးခဲ့သည1်05 ။

103 https://elevenmyanmar.com/news/pazundaung-uec-sub-commissioner-dies-from-covid-19

104 https://www.mmtimes.com/news/mandalay-election-commission-members-test-positive-
covid-19.html

105 https://www.frontiermyanmar.net/en/teachers-stung-by-suite-of-usdp-lawsuits/

ွှြ်းမပည်နယ်ရမြာက်ပိုင်း၊ ေားွှိုးပြို့ွှိ ြဲရုံတစ်ရုံ၌ ကကိုတင်ြဲရပးွန် ေူြျားစုခပုံရနသည်ကို 

နိုဝင်ောေ ၃ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ်
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မဲစာွင်း

ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ွာ တာဝန်ွှိသူြျားအရနမဖင့် အဓိက 
အရေးွား ရဆာင်ွေက်ွသည့် ကိစ္စြျားအနက်တစ်ခုြှာ ြဲရပးခွင့်ွှိသူြျားစာွင်း မပုစုွမခင်း
မဖစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြဲစာွင်းအတွက် အရမခခံအသုံးမပုစွာ ဗဟိုနိုင်ငံသားြှတ်ပုံတင်
စနစ်ြွှိသည့်အတွက် ဤသည်ြှာ ခက်ခဲရသာ  ကိစ္စွပ်တစ်ခုမဖစ်သည်။   ွ ိုအခါ မပည်ရွာင်စု
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် (UEC) အရနမဖင့် အေုပ်သြား၊ ေူဝင်ြှုကကီးြကပ်ရွးနှင့် မပည်သူ့
အင်အားဝန်ကကီးဌာနနှင့် အ ရွွ ရွွအုပ်ချုပ် ရွး ဦးစီးဌာန (GAD) အပါအဝင် အွင်းမြစ်
ရပါင်းစုံက အချက်အေက်ြျားအား စုရဆာင်းမပုစုွရတာ့သည်။ ရွေးရကာက်ပွဲနည်းဥပရေ
ြျားဆိုင်ွာ မပင်ဆင်ချက်တစ်ခုကိုွုတ်မပန်ပပီးမဖစ်၍ ယခင်အသုံးမပုခဲ့သည့် ြဲစာွင်းြျား
ကိုပါ အချက်အေက်အွင်းမြစ် တစ်ခုအရနမဖင့် အသုံးမပုနိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ ြဲစာွင်းွုတ်မပန်ရြကညာြှု နှစ်ကကိြ်မပုေုပ်
ရပးခဲ့ွာ ပွြ အကကိြ်ြှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူေိုင်ေ ၂၅ ွက်ြှ ဩဂုတ်ေ ၁၇ ွက်ရန့အွိ
မဖစ်ပပီး ေုတိယအကကိြ်ြှာ ရအာက်တိုောေ ၁ ွက်ရန့ြှ ၁၄ ွက်ရန့ အွိ မဖစ်သည်။ 
ဤတွင် အွူးရဖာ်မပေိုသည်ြှာ ရွေးရကာက်ပွဲ ဥပရေအွ ြဲစာွင်းတစ်ကကိြ်သာ ွ ုတ်မပန်ွန်
ေိုအပ်ပပီး အြှားအယွင်းြျားမပင်ဆင်ရပးနိုင်ွန် ေုတိယအကကိြ် ွုတ်မပန်ရပးမခင်းသည် 
UEC ၏ ချးီကျူးဖွယ်ွာ ရဆာင်ွေက်ချက်မဖစ်ပါသည်။ ြဲစာွင်းတစ်ကကိြ် ွုတ်မပန်တိုင်း 
UEC က ြဲဆန္ဒွှင်ပညာရပး စာွေက်စာတြ်းြျား ရဝငှရပးမခင်းကို မပုေုပ်ရပးခဲ့ပါသည်။
ြဲဆန္ဒွှင်ြျား အရနမဖင့် မပင်ဆင်ြှုမပုေုပ်ွန် ွှိပါက ြဲစာွင်းွုတ်မပန်သည့်ရန့ြှ (၁၄)
ွက်အတွင်း သက်ဆိုင်ွာ ရွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးသို့ ပုံစံ ၃ (က) တင်သွင်း၍
ရေျှာက်ွားနိုင်ပါသည်။ 

ပွြအကကိြ် ြဲစာွင်းြျားွုတ်မပန်ွာ၌ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားစွာတို့၏ အြည်ြျားြပါဝင်မခင်း၊
စာေုံးရပါင်းြှားမခင်း၊ အချက်အေက်ြျား ြှားယွင်းရနမခင်းတို့ကိုရတွ့ွှိခဲ့ြကွာ106  ယင်း
သို့ရသာ အြှားအယွင်းြျားအနက် အေုပ်သြား၊ ေူဝင်ြှုကကီးြကပ်ရွးနှင့် မပည်သူ့အင်အား
ဝန်ကကီးဌာန၊ မပည်ရွာင်စုဝန်ကကီး ဦးသိန်းရဆွ၏ ြိသားစုဝင်ြျားပင် ပါဝင်ရနသည်ကို
ရတွ့ွသည1်07 ။ သို့မဖစ်၍ နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုေ် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်ကိုယ်တိုင်
ကပင် ြဲစာွင်းြျားကိုမပင်ဆင်ရပးွန် ဝင်ရွာက်ရမပာြကားွသည် အွိ မဖစ်ခဲ့ွသည1်08 ။
ြျားမပားေှရသာ အြှားအယွင်းမပင်ဆင်ြှုြျားကို အချနိ်ရပးနိုင်ွန်အတွက် ြဲစာွင်းွုတ်
မပန်သည့်ကာေကို တိုးမြှင့်ရပးခဲ့သည်။ ANFRE အင်တာဗျူးခဲ့သည့် အချ ို ့ရသာြဲဆန္ဒွှင်

106  https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-election-officials-scramble-correct-error-riddled-
voter-lists.html

107 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/voter-lists-08072020183039.html

108  https://www.mmtimes.com/news/myanmar-state-counsellor-raps-error-filled-voters-list.html
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ြျားနှင့်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏ ရမပာြကားချက်အွ ွန်ကုန်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပပီေ
အတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် ရနာက်ဆုံး ရွေးရကာက်ပွဲအပပီး ယခုအချနိ်ွိ ၎င်းတို့ ရနွပ်ေိပ်စာ 
ရွှေ့ရမပာင်းမခင်း ြမပုရသးရသာ်ေည်း ြဲစာွင်းတွင် အြည်ပါြောရတာ့ ဟုဆိုြကသည်။
သို့ရသာ်ေည်း ၎င်းတို့အားေုံးြှာ ြဲစာွင်းမပင်ဆင်ွန် ရေျှာက်ွားနိုင်ခဲ့ြကပပီး ြဲေည်း
ရပးနိုင်ခဲ့ြကပါသည်။ 

ေုတိယအကကိြ် ြဲစာွင်း ွုတ်မပန်သည် နှင့် တစ်ပပိုင်နက် ဝက်ေ်ဆိုေ်တစ်ခု ( https://find
yourpollingstation.uec.gov.mm/ ) ကိုေည်း UEC က စတင် ြိတ်ဆက်ရပးခဲ့သည့်
အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကဲ့သို့ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားက ၎င်းတို့၏ ြဲရပးွြည့်သတင်းအချက်အေက်
ြျားနှင့် ြဲရုံြျားကို ြကည့်ရှု စစ်ရဆးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း ြဲဆန္ဒွှင်ြျား အရနမဖင့်
ြဲစာွင်းအြှား မပင်ရပးွန် အွန်ေိုင်းက ရေျှာက်ွားမခင်းြမပုနိုင်ခဲ့ေဲ သက်ဆိုင်ွာ ရွေး
ရကာက်ပွဲ ရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲသို့   ေူကိုယ်တိုင်သွားရွာက်ွြည်  မဖစ်သည့်အတွက်    COVID-19
ကပ်ရွာဂါ မဖစ်ပွားရနမခင်း၊ stay-at-home အြိန့်ြျား ွုတ်မပန်ွားမခင်း တို့ရြကာင့် 
အချ ို ့ေူြျား အရနမဖင့် သွားရွာက်နိုင်ြကေိြ့်ြည် ြဟုတ်ရပ။ ရနာင်တွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား 
ြဲစာွင်းအြှားမပင်ဆင်ြှုကို အွန်ေိုင်းက ရေျှာက်ွားနိုင်ြကရစွန် ဥပရေမပင်ဆင်ြှု တစုံ
တွာ မပုေုပ်ရပးနိုင်ြည်ဆိုပါက အေွန် ရကာင်းြွန်ပါေိြ့်ြည်။ ေုတိယအကကိြ် ြဲစာွင်း
ွုတ်မပန်သည့်အခါ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် ြဲရပးနိုင်သည့် ြဲစာွင်း
အြည်ရပါက် ြဲဆန္ဒွှင်ရပါင်း ၃၈.၂၇ သန်း ွှိသည်။

ကချင်မပည်နယ်၊ မြစ်ကကီးနားပြို့တွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ြဲစာွင်းစစ်ရဆးရနသည်ကို 

နိုဝင်ောေ ၁ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ်
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၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲအတွက် ြဲစာွင်းသည် ယခင်အသုံးမပုခဲ့သည့် ြဲစာွင်း
ွက် သာေွန်သည်ဟု ယုံြကည်ရြကာင်း UEC က အကကိြ်ကကိြ်အခါခါ ရမပာြကားခဲ့သည်။
သို့ရသာ်ေည်း ြဲစာွင်း အွည်အရသွးနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ANFREL က ဆန်းစစ်ရေ့ောြှု
မပုွာတွင် ရကာက်ချက်ချ၍ ြွနိုင်ရြကာင်း ရတွ့ွှိွသည်။ အင်တာဗျူး ရမဖြကားရပးခဲ့
ြကသည့် ရွေးရကာက်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားစွာတို့က ရနာက်ဆုံး ြဲစာွင်းသည်
ေုံရောက်ြှု ွှိသည် ဟု ဆိုရသာ်ေည်း အမခားရသာ သရောွားကွဲေွဲသူြျားေည်း ွှိြက
သည်။ ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် ြဲစာွင်းအြည်ြပါသူ အရွအတွက်အချ ို ့ ွွက်ရပါ်ောခဲ့
ရသာ်ေည်း အုံေိုက်ကျင်းေိုက် ြဲရပးခွင့်ြွမခင်းြျ ိုး ြွှိခဲ့ပါ။ သို့ရသာ်ေည်း နိုင်ငံအနှံ့
အမပားွှိ တိုင်းွင်းသားရွးွာဝန်ကကီးွာွူး   အတွက် ယှဉ်ပပိုင်သည့် ရနွာြျားတွင် ြဲစာွင်း 
ြကိုက်ညီြှုြျား မဖစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် ြဲရပးခွင့်ွှိသူြျား အခွင့်အရွးဆုံးရှုံးခဲ့ြကွသည1်09 ။

ရယေုယျအားမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ြဲစာွင်းတွင် ဤသို့ရသာမပဿနာြျား ြည်သည့် အတိုင်း
အတာအွိ မဖစ်ပွားခဲ့သည်ကို ေွတ်ေပ်ရသာြဲစာွင်းစစ်ရဆးြှုတစ်ွပ်ြမပုေုပ်ေဲ ခန့်ြှန်း
ရမပာဆိုွန်ခက်ခဲေှသည်။ ကံြရကာင်းစွာမဖင့်ပင် ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေသည် ရွေးရကာက်ပွဲ
ရေ့ောသူြျားနှင့် အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်း ြျားအား ြဲစာွင်းစာွေက်ြျား ွယူခွင့်၊ 
ြဲစာွင်းြိတ္တူအား  စစ်ရဆးခွင့်တို့ကို မပုေုပ်ခွင့်ြမပုွားပါ။   ANFREL က အင်တာဗျူးခဲ့သည့်
နိုင်ငံရွးပါတီြျား၏အဆိုအွေည်း ၎င်းတို့ေက်က ြဲစာွင်းအမပည့်အစုံရပးွန် ရတာင်းဆို
ခဲ့သည့်တိုင် ြွွှိခဲ့ြကသည့်အတွက် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားနှင့် နိုင်ငံရွးပါတီ တာဝန်
ွှိသူြျားသည် သက်ဆိုင်ွာ ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲြျားွံြှ ြဲစာွင်း အစိတ်အပိုင်း
ြျားကို ရတာင်းယူပပီး ြဲစာွင်း မပန်ေည်မပုစုခဲ့ြကွသည့်အတွက် စစ်ရဆးြှုမပုွန် ကိစ္စြှာ 
ပို၍ပင် ရှုပ်ရွွးခဲ့သည်။ 

ြဲစာွင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဤကဲ့သို့ ပွင့်ေင်းမြင်သာြှုြွှိမခင်း၊ တာဝန်ခံြှုြွှိမခင်းတို့ရြကာင့်
မပည်ရွာင်စုကကံ့ခိုင်ရွးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးရွးပါတီ (USDP) က ရွေးရကာက်ပွဲရနာက်ပိုင်း  ရွေးရကာက်
ပွဲြသြာြှု အရမြာက်အြျား တိုင်ြကားွန် ြီးရောင်ွာရေပင့် မဖစ်ရစခဲ့သည1်10 ။
မပည်ရွာင်စုကကံ့ခိုင်ရွး နှင့် ဖွံ့ပဖိုးရွးပါတီ (USDP) နှင့် တပ်ြရတာ်တို့အွ ပျ ံ့နှံ့ရနသည့်
ရွေးရကာက်ပွဲြသြာြှုြျားအရပါ် ရမပာဆိုချက်ြျား ြဟုတ်ြှန်ရြကာင်း သက်ရသမပနိုင်ွန်
အတွက် ANFREL တွင်ေည်း ေုံရောက်ရသာ သတင်းအချက်အေက်ြျားြွှိပါ။ အြှန်
စင်စစ်မဖစ်ပွားခဲ့သည့် ယင်းကဲ့သို့ရသာ  ြူြြှန်ြှုြျားစွာကို ယုံြကည်နိုင်ဖွယ်ွှိသည့် ြည်သည့် 
သက်ရသအရွာက်အွားကိုြဆို ေက်ခံွွှိွန်ေိုအပ်ရနပါသည်။ 

109 https://www.frontiermyanmar.net/en/ethnic-minister-election-woes-blamed-on-poor-voter-
outreach/

110 See chapter 9.
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သို့မဖစ်ပါ၍ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်နှင့် နိုင်ငံရွးရခါင်းရဆာင်
ြျားအရနမဖင့် နိုင်ငံတကာစံချနိ်စံညွှန်းြျား111 နှင့်အညီ ရဆာင်ွေက်ြကွန်နှင့် ြဲစာွင်းတွင်
ချ ို ့ယွင်းချက်ြျား ွှိပါက ရဖာ်ွုတ်နိုင်ွန် အေို့ငှာ ြဲစာွင်းစစ်ရဆးြှုြျားကို ခွင့်မပုသင့်
ပါရြကာင်း ANFREL အရနမဖင့် ွပ်ရောင်း ရမပာြကားေိုပါသည်။ ဤသို့ရဆာင်ွေက်မခင်းမဖင့်
အနာဂတ် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ြျား၏ သြာသြတ်ွှိြှုကို ပိုြို၍ အားရကာင်းော
ရစြည်မဖစ်ပပီး မပည်သူေူွု၏ယုံြကည်ြှုေည်း ပိုြိုွွှိောြည်မဖစ်ပါသည်။ ေွတ်ေပ်ရသာ
စစ်ရဆးြှုြျားြွှိပါက ြဲစာွင်းနှင့်စပ်ေျဉ်းသည့် အမငင်းပွားဖွယ်ွာြျား ြြကာခဏဆိုသေို
မဖစ်ပွားရနရပေိြ့်ြည်။

နိဂုံးချုပ်အရနမဖင့်ဆိုွရသာ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူြျားက ြဲဆန္ဒွှင်ြျား
ွံသို့ ြဲဆန္ဒွှင် သက်ရသခံစာွေက်ြျား ရဝငှရပးခဲ့သည့်အတွက် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားသည် ြဲ
စာွင်းပါနံပါတ်နှင့် တိုက်၍ ၎င်းတို့ ြဲရပးွြည့် ြဲရုံကို သွားရွာက်နိုင်ခဲ့ြကသည့် အတွက် 
ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်ြှာ အဆင်ရမပ ရချာရြွ့ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ြကားမဖတ်ရွေးရကာက်ပွဲ
ကျင်းပချနိ်ကစ၍ ၎င်းြူဝါေကို UEC က ဆက်ေက် ြကျင့်သုံးရတာ့သည့်တိုင် အချ ို ့ရသာ
(ဥပြာ ွန်ကုန်နှင့်ြရကွးတိုင်းရေသကကီးတို့က) ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် အဖွဲ့ခွဲြျားသည်
၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ ယင်းသို့ရသာ ြဲဆန္ဒွှင်သက်ရသခံေက်ြှတ်
ြျား ရဝငှရပးခဲ့ြကသည်။ ဤသည်ကို ရကာင်းြွန်ရသာရဆာင်ွေက်ချက်တစ်ခု အမဖစ် 
ANFREL က အသိအြှတ်မပုပပီး ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏ ြဲရပးပိုင်ခွင့်ကို ေက်ရတွ့ကျင့်သုံးွာတွင် 
အကူအညီရပးသည့် ချးီြွြ်းဖွယ်ွာ ကကိုးပြ်းရဆာင်ွေက်ြှုတစ်ခု မဖစ်ပါသည်။ 

111  For instance Article III(b)(2) of the Dili Indicators of Democratic Elections



 စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ ြုံွောပြို့တွင် အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ြဲဆွယ်ယာဉ်တန်းအား 
 ရအာက်တိုောေ ၂၇ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ် (ဓါတ်ပုံ − Ben Small) 
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နိုင်ငံထွးပါတီများနှင့် ေိုယ်စားလှယ်ထလာင်းများအတေေ် ထွေးထောေ်ပေဲဆိုင်ွာ
ေျင့်ဝတ်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အ ရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ၏ ဆန်းသစ်တီွွင်ြှုြျားွဲက တစ်ခု
ြှာ ညီညွတ်ြှုွှိရသာ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးဆိုင်ွာ အရေ့အကျင့်ြျားကိုမြှင့်တင်ွန် နိုင်ငံရွး
ပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား အတွက် ေိုက်နာွြည့်  ကျင့်ဝတ်တစ်ွပ်ကို ရွးဆွဲ
ကျင့်သုံးမခင်းပင်မဖစ်သည်။ ေိုက်နာွြည့်ကျင့်ဝတ် ဟူသည် တနည်းအားမဖင့် ဥပရေတွင်
ေွှြ်းခခုံြှုြွှိေဲ အမငင်းပွားြှုြျားကိုရွှာင်ွှားွန် (သို့ြဟုတ်) ရမဖွှင်းွန်အတွက် ြိြိတို့၏
ဆန္ဒအရေျာက်ရဆာင်ွေက်ွြည့် ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီရသာ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားပင်မဖစ်သည်။
ကနဦး ေုပ်ရဆာင်ချက်ကို ွန်ကုန်ွှိ ဆွစ်သံရုံးက ပံ့ပိုးရပးခဲ့ပပီး ေက်ွှိေည်း ပံ့ပိုးရပးရနဆဲ
ပင်မဖစ်သည်။ 
 
၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ အကကိုကာေတွင် မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲ
ရကာ်ြွှင်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုောေြှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်ေအွိ ရွေးရကာက်ပွဲ
ဆိုင်ွာကျင့်ဝတ် အသစ်တစ်ွပ်ကို ြူြကြ်းရွးဆွဲွန် အတွက် နိုင်ငံရွးပါတီကိုယ်စားေှယ်
ြျားပါဝင်ရသာ ေုပ်ငန်းရကာ်ြတီတစ်ွပ်ကို  ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၏ ရွေးရကာက်ပွဲ
ဆိုင်ွာ ကျင့်ဝတ်စာတြ်းရပါ်တွင် အရမခခံပပီး ပိုြိုမပည့်စုံ၍ ြိြိဆန္ဒအရေျှာက်ရဆာင်ွေက်
ွြည့် ရအာက်ပါ အဓိကတာဝန် (၇) ွပ် ပါဝင်ရသာ ေိုက်နာွြည့် ကျင့်ဝတ်သစ်တစ်ွပ်
ြရွးဆွဲြီ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြတ်ေနှင့် ဧပပီေတို့၌ ရကာ်ြတီက နိုင်ငံရွးပါတီအားေုံးနှင့်တိုင်ပင်
ရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။ 

• နိုင်ငံရွးပါတီြျား၊ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားနှင့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား အားေုံး၏ 
အခွင့်အရွးြျားနှင့် ေွတ်ေပ်ခွင့်ြျားကို ရေးစားေိုက်နာွန် သရောတူမခင်း၊

• ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြှုြျားနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းမခင်း ေုပ်ငန်း
ယန္တွားြျားမဖင့် အမငင်းပွား ြှုြျားကိုရမဖွှင်းွာတွင် မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲ
ရကာ်ြွှင်နှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ွေက်ရွးအတွက် တစိုက်ြတ်ြတ်ရဆာင်ွေက်ွန်၊ 

• အမခားရသာနိုင်ငံရွးပါတီြျား/ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားကို ေုပ်ကကံ၍အသရွ
ဖျက်မခင်းနှင့် ြဲဆွယ် စည်းရုံးြှုြျားတွင် ောသာရွးနှင့်ေူြျ ိုးရွးဆိုင်ွာ ခွဲမခား
ဆက်ဆံြှုမဖစ်ရစရသာ သုံးနှုန်း ရမပာဆိုမခင်းြျားြမပုေုပ်ွန်၊

ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု ပတ်ဝန်းကျင်
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• ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးမပုေုပ်ွာတွင် ပငိြ်းချြ်းရွးနှင့်တည်ပငိြ်ရွးကို ွိန်းသိြ်းွန်၊ 
• ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု အသုံးစွိတ်ဆိုင်ွာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို ေိုက်နာမခင်း၊

ေွတ်ေပ်ရသာြီေီယာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြှင့်တင်၍ နိုင်ငံပိုင်ွင်းမြစ်ြျားကိုအသုံး   
ြမပုေဲ ေက်ညီရသာ ပပိုင်ပွဲအခင်းအကျင်း တစ်ွပ် မဖစ်ရပါ်ောရွးကိုမြှင့်တင်ွန်၊ 

• အြျ ိုးသြီးြျား၊ ေူငယ်ြျား၊ ြသန်စွြ်းသူြျားနှင့် ရေးဖယ်ခံွားွရေ့ွှိရသာ
အုပ်စုြျားကဲ့သို့ အုပ်စုအြျ ိုးြျ ိုးအတွက် တူညီရသာအခွင့်အေြ်းြျားကိုရပးမခင်း
မဖင့် ြတူကွဲမပားမခားနားြှုနှင့် အားေုံး အကျုံးဝင်ပါဝင်ြှုတို့ကို မြှင့်တင်ွန်နှင့်

• အရကာင်အွည်ရဖာ်ြှုကို အဆင်ရမပရချာရြွ့ရစွန်နှင့် ေိုအပ်ပါက ြှန်ကန်ရသာ
ေုပ်ရဆာင်ြှုကို ရဆာင်ွေက်ွန် ရွေးရကာက်ပွဲကျင့်ဝတ်ဆိုင်ွာ ရေ့ောရစာင့်
ြကည့်ရွးရကာ်ြတီတစ်ွပ်ကို တည်ရဆာက်ွန်။ 

ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာကျင့်ဝတ်အသစ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်ေ ၂၆ ွက်ရန့၌ ွန်ကုန်ပြို့တွင်
အခြ်းအနားတစ်ခုမဖင့် ေက်ြှတ်ရွးွိုးခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ် တပ်ြရတာ်နှင့်ြဟာြိတ်
မဖစ်သည့် မပည်ရွာင်စုကကံ့ခိုင်ရွးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးရွးပါတီ အပါအဝင် အချ ို ့ရသာ နိုင်ငံရွးပါတီ
(၃၀) က ွိုကျင့်ဝတ်စာတြ်းကို ေက်ြှတ်ရွးွိုးွန် မငင်းပယ်ခဲ့ြကပပီး အရြကာင်းွင်းြှာ
အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ်၏ဥက္ကဌမဖစ်သူ နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ပင်ခံ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်
၏ ဖခင် မဖစ်သည့် မြန်ြာ့ေွတ်ေပ်ရွးေှုပ်ွှားြှု၏ သူွဲရကာင်း ဗိုေ်ချုပ်ရအာင်ဆန်း၏
ရုပ်ပုံြျားကို ရွေးရကာက်ပွဲ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျားတွင် အသုံးမပုမခင်းအား ပိတ်ပင်ြှု ြပါွှိ
ရသာရြကာင့် မဖစ်သည1်12 ။  ဝင်ရွာက်ယှဉ်ပပိုင်သည့် ပါတီအားေုံးက ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ
ကျင့်ဝတ်တွင် ေက်ြှတ်ွိုးွန်သရောတူခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၏ မဖစ်ွပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 
ွိုသပိတ်ရြှာက်ြှုသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မဖစ်ွပ်နှင့်ရသွဖယ်ရနပပီး ၂၀၂၀ ရွေးရကာက်ပွဲ၏ ြဲဆွယ်
စည်းရုံးြှုတို့သည် ပပီးခဲ့သည့်နှစ်ြျားွက်စာေျှင် မပည်သူြျားနှင့်ွိရတွ့နိုင်ြှုနှင့် စနစ်တကျ
မဖစ်ြှုနည်းနိုင်သည့် စိုးွိြ်ပူပန်ြှုြျားကိုမဖစ်ရစသည်။

COVID - 19 ထွာဂါပိုးထကောင့် အဟန့်အတားမြစ်ခဲ့ွသည့် မဲဆေယ်စည်းရုံးမှု

ကြ္ဘာတေွှားမဖစ်ပွားသည့် COVID-19 ရွာဂါပိုး၏ ရနာက်ခံမဖစ်ွပ်နှင့် ဆန့်ကျင်၍ ၂၀၂၀ 
ခုနှစ်အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲြျားအတွက်ွက်ရပါင်း (၆၀) ြကာမြင့်သည့် ရွေးရကာက်ပွဲ
ဆိုင်ွာ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု ကာေသည် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊
စက်တင်ောေ ၈ ွက်ရန့ ြနက် ၆ နာွီြှ စတင်ခဲ့ပပီး နိုဝင်ောေ၊ ၆ ွက်ရန့ ညသန်းရခါင်
တွင် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သို့ွာတွင် နိုင်ငံရွးပါတီြျား အရနမဖင့် ဇူေိုင် ၁ ွက်ရန့တွင်

112 https://www.frontiermyanmar.net/en/usdp-risks-disorderly-election-by-snubbing-code-of-
conduct/
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ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပြည့် ရန့ကို ရြကညာေိုက်ပပီးသည့် ရနာက်တွင် ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု
ြျားကို စတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲြျားကို ပငိြ်းချြ်းစွာကျင်းပနိုင်ွန် နှင့် ြဲဆန္ဒွှင်
ြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒြဲြျားကို ေွတ်ေပ်စွာရပးခွင့် ွနိုင်ွန် ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုအားေုံး
ကို နိုဝင်ောေ ၇ ွက်ရန့တွင် ွပ်နားွြည်မဖစ်သည်။ ဤအချနိ်တွင် နိုင်ငံရွးပါတီြျား၊ 
ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားနှင့် ၎င်းတို့၏  ကိုယ်စားေှယ်ြျားသည် ြဲဆွယ်စည်းရုံး
ြှုဆိုင်ွာ စာွေက်စာတြ်းြျားနှင့် သတင်းစကားြျားကို ေူြှုကွန်ယက်ြျား၊ ဝက်ေ်ဆိုေ်
ြျားနှင့် အမခားြီေီယာ ေြ်းရြကာင်းြျားကိုအသုံးမပု၍ ြဲဆွယ်စည်းရုံးမခင်းြေုပ်ွန် တားမြစ်
ွားသည်113 ။ 

နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအရနမဖင့် ကြ္ဘာတစ်ေွှား COVID-19 ရွာဂါ
မပန့်ပွားရနချနိ်တွင် ၎င်းတို့၏ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျားကို မပည်သူ့ကျန်းြာရွးနှင့်ရေးကင်း
ေုံခခုံရွး တို့ကို ြွိခိုက်ရစေဲ ရသချာစွာ ရဆာင်ွေက်နိုင်ရွးအတွက် ကျန်းြာရွးနှင့်
အားကစားဝန်ကကီးဌာနက ရွေးရကာက်ပွဲြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုဆိုင်ွာ ေြ်းညွှန်ချက် ြျားကို
စက်တင်ောေ ၆ ွက် ရန့တွင် ွုတ်မပန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားတွင် ပါးစပ်
နှင့်နှာရခါင်းစည်းတပ်ဆင်မခင်း၊ ရမခာက်ရပခွာ၍ရနမခင်း၊ ေက်သန့်ရဆးွည်အသုံးမပုမခင်းတို့
အမပင် ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျား နှင့် ရတွ့ဆုံပွဲြျားတွင် ေူဦးရွ (၅၀) အွိ ကန့်သတ်ွားွှိမခင်း 
(သို့ြဟုတ်) တစ်အိြ်တက် တစ်အိြ်ဆင်း၍ ြဲဆွယ်စည်းရုံးွာတွင် ေူ (၁၅) ဦးအွိ
ကန့်သတ်ွားွှိမခင်းတို့ပါဝင်သည်။ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားက ရနအိြ်တွင်ရနွိုင်ရွး အြိန့်

113 https://www.gnlm.com.mm/announcement-of-union-election-commission/
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ရအာက်ွှိ နယ်ရမြြျားတွင် ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုမပုေုပ်မခင်း ကေည်း ကန့်သတ်ွားပပီး ပါတီ
ြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအတွက် “New Normal”  ကာေ ရွေးရကာက်ပွဲတွင်
ြဲဆန္ဒွှင်ြျားွံသို့ သတင်းစကားြျားရွာက်ွှိရစွန်အတွက် ေူြှုြီေီယာ အွူးသမဖင့် 
ရဖ့စ်ေုတ်ခ်သည် အေွန်အရွးပါ ောရစသည်။ 

ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု အြျားစုတွင် ွွပ်ကားြျား၊ ကားြျား၊ ရြာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်ြျား၊
စက်ေီးြျား ပါဝင်သည့် ယာဉ်တန်းြျားနှင့် ပါတီကိုဝန်းွံသူြျား၏ စီတန်းေှည့်ေည်ြှုြျား
ပါဝင်သည်။ အကန့်အသတ်ွှိရသာ ေူစုေူရဝး စုရဝးြှုြျားရြကာင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျား
အရနမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ သတင်းစကားြျားကို မပသွန် ရြကာ်မငာဆိုင်းေုတ်ြျား
နှင့် စာတန်းြျားကို အသုံးမပုခဲ့ွသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာရနရွးဆိုင်ွာ ေြ်းညွှန်
ချက်ြျားကို ေိုက်နာွာတွင် ၎င်းတို့ကကုံရတွ့ခဲ့ွသည့် အခက်အခဲြျားနှင့် စပ်ေျဉ်း၍
နိုင်ငံရွးပါတီဝင်ြျားက ANFREL ၏ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျားအား ရမပာမပခဲ့သည်။ 
အေယ်ရြကာင့်ဆိုရသာ် ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု မပုေုပ်ရသာ ရနွာြျားတွင် ရနွာေပ်ြွှိ
ရသာရြကာင့် မဖစ်သည်။ ၎င်းတို့အရနမဖင့် ေုန်းကကီးရကျာင်းြျားနှင့် အမခားရသာ ောသာရွး
အရဆာက်အဦးြျားကို အသုံးြမပုနိုင်ရသာရြကာင့် တက်ရွာက်သူြျားအတွက် သက်ရသာင့်
သက်သာြမဖစ်သည့် ေဟာမပင်တွင် ရဆာင်ွေက်ွမခင်း (သို့ြဟုတ်) ေူွုစုရဝးပွဲြျားတွင် 
ေူအရွအတွက်ကို ရေျာ့ချမခင်းကို အားကိုးအားွား မပုခဲ့ွသည်။ 
 
ယခင်ကဲ့သို့ပင် နိုင်ငံရွးပါတီြျား နှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား အရနမဖင့် ြဲဆွယ်
စည်းရုံးရွးပွဲြျားကို ကျင်းပွန် သက်ဆိုင်ွာရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲွံသို့ ကကိုတင်၍
ခွင့်မပုြိန့်ရတာင်းွြည်မဖစ်သည်။ အြှန်စင်စစ် အားမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲဝန်ွြ်းြျားသည်
ပါတီအသီးသီးက ြဲဆွယ်စည်းရုံးွာတွင် တစ်ပါတီနှင့်တစ်ပါတီ ွိပ်တိုက်ရတွ့ဆုံနိုင်သည့်
ေူွုစုရဝးပွဲြျားကို ရွှာင်ွှားွန်အေို့ငှာ ညှိနှိုင်းရဆာင်ွေက်ခဲ့သည်။ ANFREL က ရြးမြန်း
ခဲ့သည့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားကဝန်ခံသည်ြှာ ဤနည်းေြ်းက ဖိအားြျားကို ကာကွယ်
တားဆီးွာတွင် ရယေုယျအားမဖင့် ရအာင်မြင်ရြကာင်းနှင့် ၎င်းတို့အရနမဖင့် ေွတ်ေပ်စွာ
ြဲဆွယ်စည်းရုံးွာတွင် အရနှာင့်အယှက်ြျား ြရတွ့ကကုံွဟု ဆိုြကသည်။ သို့ွာတွင် ရေသ
ြျားစွာွှိ အင်တာဗျူး ရမဖဆိုသူြျားက အာဏာွပါတီ မဖစ်သည့် အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီ
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီွံက ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားသည် မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်
ွံက ဦးစားရပးဆက်ဆံြှုကို ွွှိသည်ဟု ဖွင့်ဟခဲ့ြကသည်။ ဥပြာအားမဖင့် ၎င်းတို့၏
ြဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲြျားကို ပိုြိုေျှင်မြန်စွာ ခွင့်မပုြိန့်ွွှိမခင်း (သို့ြဟုတ်) အချ ို ့ရသာရနွာတွင် 
ြဲဆွယ်စည်းရုံးွန် ပွြဆုံးအခွင့်အရွးကို ွွှိမခင်းြျ ိုးပင်မဖစ်သည်။ 

နိုင်ငံရွးပါတီြျား နှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏ ွုံးတြ်းစဉ်ော ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု
ြဟာဗျူဟာြျားကို COVID-19 ရွာဂါပိုးက ကကီးြားစွာွိခိုက်ရစခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ရွေးရကာက်ပွဲ၏ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုဝန်းကျင်ြှာ ရပျာ်ပွဲွှေင်ပွဲြျားနှင့် အသက်ဝင်၍ ရွေ့ေျား
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ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျား၊ ရတးဂီတပွဲြျား၊ ေက်ကြ်းစာရစာင်ြျားမဖန့်ရဝမခင်း၊ ေူွုချတီက်
ပွဲြျားနှင့် တစ်အိြ်တက်ဆင်း ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုတို့မဖင့် မပည့်နှက်ခဲ့သည1်14 ။  နှိုင်းယှဉ်ြကည့်
ပါက ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရွေးရကာက်ပွဲ၏ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုသည် ခပ်အုပ်အုပ်သာမဖစ်သည်။ 

ANFREL ၏ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူတစ်ဦးက အင်တာဗျူး ေုပ်ခဲ့သည့် အြျ ိုးသြီး
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း တစ်ဦးကရမပာမပသည်ြှာ ရနအိြ်တွင်ရနွိုင်ရွး အြိန့်ရအာက်ွှိ
နယ်ရမြရေသြျားတွင် ၎င်း၏ ပါတီအရနမဖင့် ပါတီ၏ ေက်ကြ်းစာရစာင်ြျားနှင့် ြဲဆွယ်
စည်းရုံးရွး စာွေက်စာတြ်းြျားကို သူငယ်ချင်းြျားနှင့် ဝန်းွံသူြျား၏ အိြ်နီးချင်းြျားွံသို့
၎င်းတို့ကိုယ်စားမဖန့်ရဝရပးွန်အတွက် အကူအညီရတာင်းခဲ့ပပီး ဤနည်းမဖင့်သာ ြဲဆန္ဒွှင်
ြျားွံသို့ သတင်းစကား ရွာက်ွှိရစနိုင်ခဲ့မခင်း မဖစ်သည်။ ွှြ်းမပည်နယ် ရမြာက်ပိုင်းွှိ 
ပါတီအချ ို ့က ဆိုြကသည်ြှာ ၎င်းတို့အရနမဖင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူရပါင်းစုံတို့ပါဝင်သည့်
ြဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲြျားကို ေူွုနှင့်အတူ (၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရဆာင်ွေက်ခဲ့သည့်အတိုင်း)
ရဆာင်ွေက်ွန် ြတတ်နိုင်ခဲ့ရြကာင်းနှင့် ယင်းအစား ပြို့ေယ်ရခါင် ရနွာြျားနှင့် အချ ို ့ရသာ
ရကျးွောအုပ်စုြျားတွင် ရြကာ်မငာဆိုင်းေုတ်ကကီးြျားရွာင်မခင်းကိုသာ ကန့်သတ်ရဆာင်ွေက်
ခဲ့ြကွသည်။ သို့ွာတွင် အချ ို ့ရသာနိုင်ငံရွးပါတီြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
ဆိုင်ွာ ြဟာဗျူဟာြျားကို ဆန်းသစ်တီွင်ြှု ွှိောြကသည်။ ဥပြာအားမဖင့် ွန်ကုန်တိုင်း
သင်္ကန်းကျွန်းပြို့နယ်တွင် မပည်သူ့ရွှ့ရဆာင်ပါတီ၏ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦး သည်
ရွေ့ေျားရေးဆိုင်ငယ်ကိုတည်ရဆာက်၍ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားကိုဆွဲရဆာင်ွန် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
ပိုစတာြျားကို မပသွားပပီး တန်ဖိုးသင့်စားရသာက်ကုန်ြျားကို ရွာင်းချရပးခဲ့သည1်15 ။ 
 
နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားသည် နိုဝင်ောေ ၇ ွက်ရန့တွင် “ြဲဆွယ်
စည်းရုံးြှု ြမပုေုပ်ွ” ဟူရသာြူဝါေအား ေိုက်နာြကသည်ကို ANFREL ရစာင့်ြကည့်ရေ့ော
သူြျားက ရတွ့ွှိွပါသည်။ ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီး၊ ပုသိြ်ပြို့တွင် ပြို့ရတာ်ခန်းြ ရွှ့၌ 
ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည် ပုံမဖင့် ရခါင်းစည်းစာတန်းကကီး တစ်ခုကို ANFREL က ရတွ့မြင်ခဲ့ွပပီး၊
ြရကွးတွင် NLD စတစ်ကာြျားနှင့် အေံြျား၊ မပည်ရွာင်စုကကံ့ခိုင်ရွးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးရွးပါတီ
(USDP) ၊ တိုင်းွင်းသားစည်းေုံးညီညွတ်ရွးပါတီ (NUP) နှင့် မပည်ရွာင်စုရကာင်းကျ ိုး
ရဆာင်ပါတီ (UBP) တို့၏ ဆိုင်းေုတ်ြျားကို ရတွ့မြင်ခဲ့ွသည်ြှအပ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
ေုပ်ငန်း တစ်စုံတစ်ွာရဆာင်ွေက်မခင်း ေြ်းြြျားရပါ်တွင် ပါတီအြှတ်အသား သရကကတ
ြျား  ွှိရနမခင်းတို့ကို ြရတွ့မြင်ခဲ့ွပါ။

114 https://anfrel.org/anfrel-eom-2015-report/

115 https://www.channelnewsasia.com/news/asia/myanmar-election-candidate-grocery-truck-
supporters-13439616
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COVID - 19 လမ်းညွှန်ချေ်များေို လိုေ်နာမှုအားနည်းမခင်း

ရေးကင်းေုံခခုံရသာ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးအတွက် ကျန်းြာရွးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနက
ွုတ်မပန်ွားသည့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို ရေးစားေိုက်နာွာတွင် ေည်းရကာင်း၊
အရွးယူရဆာင်ွေက်ွာတွင်ေည်းရကာင်း ေုံရောက်ြှုြွှိသည်ကို ကျယ်မပန့်စွာ ဆန်းစစ်
ရတွ့ွှိွပါသည်။ ANFREL က အင်တာဗျူး ရြးမြန်းခဲ့သည့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားနှင့် အွပ်ေက်
ေူြှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားေှယ်ြျား၏ ရမဖြကားချက်ြျားတွင် တူညီသည်ြှာ  နိုင်ငံရွးပါတီ
အားေုံးြဟုတ်ေျှင်ပင် အြျားစုသည် ြဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွင် အြျားဆုံးပါဝင်နိုင်သည့်
ေူဦးရွ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို ချ ိုးရဖာက်ြကသည်ဟုဆိုသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးခပ်ခွာခွာ
ရနမခင်း (socila distancing) နှင့် ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်းြျားအသုံးမပုမခင်း တို့ကိုေည်း
ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျားတွင် ေိုက်နာြှုြွှိသရောက်ပင် မဖစ်သည်။ သို့ရသာ်ေည်း အရွးယူ
ရဆာင်ွေက်ြှုြှာ နည်းပါးပပီး ဤသို့ မဖစ်ွမခင်းြှာ UEC အရနမဖင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျား၊
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်မဖင့် အရွးတယူ ေိုက်နာရဆာင်ွေက်မခင်း
ကိုသာ အားကိုးရန မခင်းရြကာင့် မဖစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ေူစုေူရဝးအြျားအမပား ပါဝင်သည့်
ကကီးြားရသာစည်းရုံးေညှ့ေ်ညြ်ှုနငှ့ပ်တသ်က၍်   ရြးမြန်းသည့အ်ခါ၌ကိယုစ်ားေယှရ်ောင်း
ြျားက ဝန်းွံရွာက်ခံသူြျားသည် ၎င်းတို့ဆန္ဒမဖင့် ောရွာက်ြကမခင်းမဖစ်သည်ဟုဆို၍ 
၎င်းတို့တာဝန်ကို ရွှာင်ေွှဲတတ်ြကသည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် နိုင်ငံအဝှြ်းတွင် ွဲတပ်ဖွဲ့ဝင်
ြျားအား  အင်တာဗျူးရသာအခါ ၎င်းတို့အား COVID-19 ေြ်းညွှန်ချက်ြျားနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ 
ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျားအား ရစာင့်ြကည့်ွန် တာဝန်ရပးွားမခင်း ြွှိဟု ဆိုြကသည်။ ွဲတပ်ဖွဲ့
ဝင်ြျား၏ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာတာဝန်ြျားြှာ အဓိကအားမဖင့် ြဲရုံြျားအား ေုံခခုံရွးရပးွန်
မဖစ်သည်။

ပဲခူးပြို့တွင် ANFREL ၏ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောတစ်ဦးက အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီပါတီ ၏
ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု တစ်ခုအားမြင်ရတွ့ခဲ့ွပပီး အဆိုပါ စီတန်းေှည့်ေည်ြှုတွင် ပါတီ၏ အကကျီ
ဝတ်ဆင်ွားသူြျား၊ ပိုစတာကိုင်ွား သူြျားနှင့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး စာွေက်စာတြ်းြျား
သယ်ရဆာင်ောသူြျားကို အမပည့်အကျပ် တင်ရဆာင်ောသည့် ွွပ်ကားရမြာက်ြျားစွာ
ပါဝင်သည်ကို ြျက်မြင်ရတွ့ခဲ့ွသည်။ ဝန်းွံသူြျားက ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်းြျား တပ်ဆင်
ွားမခင်းြွှိေဲ ရမခာက်ရပအကွာတွင်ေည်းြရနြကပါ။ မပည်ရွာင်စုကကံ့ခိုင်ရွးနှင့်
ဖွံ့ပဖိုးရွးပါတီ၊ မပည်ရွာင်စုရကာင်းကျ ိုးရဆာင်ပါတီ အစွှိရသာ ပါတီအချ ို ့က တိုင်ြကားြှု
ြျား  မပုေုပ်ရသာအခါြှသာ ယင်း ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျားကို ဆိုွှယ်ြီေီယာရပါ်သို့ ရမပာင်းရွှေ့
သွားခဲ့သည်။ ွောငယ်ြျား နှင့် ပြို့ငယ်ြျားတွင် နိုင်ငံရွးပါတီြျားက တစ်သီးပုဂ္ဂေ ပိုြို
ဆန်သည့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြဟာဗျူဟာ ြျားကို ရမပာင်းေဲကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ယင်းဗျူဟာ
တို့ြှာ အိြ်နီးနားဝန်းကျင်တွင် တစ်အိြ်တက်တစ်အိြ်ဆင်း ြဲဆွယ်စည်းရုံးမခင်း၊ ေက်ကြ်း
စာရစာင်ြျားရဝရငှမခင်း၊  ွပ်ကွက်အေိုက် အသံချဲ့စက်ြျားမဖင့် ြဲဆွယ်မခင်းတို့ပင်မဖစ်သည်။
အေားတူပင် MOHS က ွုတ်မပန်သည့် အြိန့်ရြကညာစာြျားအား ရဖာက်ဖျက်ကျူးေွန်



ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု ပတ်ဝန်းကျင်

75

ြှုြျားကို ရစာင့်ြကည့်ရေ့ောသူြျား အားေုံးက သက်ဆိုင်ွာ ရေသအေိုက် အစီွင်ခံ
တင်မပခဲ့ြကပါသည်။ ဩဂုတ်ေရနှာင်းပိုင်းြှ စ၍ stay-at-home အြိန့် ွုတ်မပန်ွားရသာ
ွခိုင်မပည်နယ်တွင် အွက်ရဖာ်မပပါ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားအွ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး ကာေ
တရေျှာက်ေုံး ြည်သည့်ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုကိုြျှ ခွင့်ြမပုသင့်ရသာ်ေည်း ြဲဆွယ်ြှုြျား ပုံြှန်
မပုေုပ်ရနခဲ့ြကပါသည်။
 

COVID-19 ေူနာအနည်းငယ်သာရတွ့ွှိ၍ stay-at-home ွုတ်မပန်ွားမခင်း ြွှိရသာ
ကယားမပည်နယ် အဝှြ်းတွင် ခွီးသွားောခွင့်ကန့်သတ်ြှုြျား ွှိပါသည်။ သို့တိုင် MOHS 
ေြ်းညွှန်ချက်ြျားကို ေိုက်နာြကမခင်းြွှိေဲ ဝန်းွံသူ ၁၀၀ ြှ ၂၀၀ ြကားပါဝင်ရသာ ြဲဆွယ်
စည်းရုံးရွး ေှုပ်ွှားြှုြျားတွင် ေူအနည်းငယ်ြျှသာ ပေတ်စတစ်ြျက်နှာအကာ ဝတ်ြက
သည်ကိုရတွ့ွသည်။ သာဓကအားမဖင့် ကယန်းအြျ ိုးသားပါတီ (KNP) နှင့် ကယားမပည်နယ်
ေီြိုကွက်တစ်ပါတီ (KySDP) တို့၏ ဝန်းွံသူ ၂၀,၀၀၀ ခန့်တို့သည် ွွပ်ကားြျား၊ 
ဆိုင်ကယ်ြျားပါဝင်သည့် စီတန်းေှည့်ေည်ြှု မပုေုပ်ြကွာတွင် ေူချင်းခပ်ခွာခွာ ရနွြည်
ဟူရသာ စည်းြျဉ်းြျားကို ြေိုက်နာြကပါ။ ွခိုင်မပည်နယ်တွင် NLD ပါတီက ရမခာက်ရပ
အကွာအရဝးရနွြည့်စည်းြျဉ်းကို ြေိုက်နာရသာ “beach party” တစ်ခု မပုေုပ်ပပီးသည့်
ရနာက်တွင် အမခားရသာ နိုင်ငံရွးပါတီြျားေည်း ဤအတိုင်း ေိုက်၍ရဆာင်ွေက်ြကပပီး 
ေြ်းညွှန်ချက်ြျားအား အေားတူ ချ ိုး ရဖာက်ခဲ့ြကသည်။

ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီးအတွင်း ြဲဆွယ်ယာဉ်တန်းအား ရအာက်တိုောေ ၂၇ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ်
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အွက်ရဖာ်မပပါတို့အမပင် အမခားြျားစွာရသာ ချ ိုးရဖာက်ြှုြျားရြကာင့် ရအာက်တိုောေ
၂၄ ွက်ရန့တွင် UEC အရနမဖင့် “နိုင်ငံရွးပါတီြျား၊ ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား
အရနမဖင့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး ရဆာင်ွေက်ွာတွင် သတ်ြှတ်ေူဦးရွွက် ရကျာ်ေွန်
ရဆာင်ွေက်မခင်း၊ Social Distancing Rule ကို ေိုက်နာွန် ေိုအပ်မခင်း၊ ဝန်းွံသူ မပည်သူ
ြျား အရနမဖင့်ေည်း ကျန်းြာရွး နှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန က ွုတ်မပန် ွားရသာ
ညွှန်ြကားချက်ြျားကို ေိုက်နာရဆာင်ွေက်ြှု အားနည်းမခင်းြျားကိုရတွ့ွှိွပါသည်116 ” ဟု
ရြကညာချက် ွုတ်မပန်ခဲ့ ွပါသည်။ အဆိုပါ ရြကညာချက်သည် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးကာေ
အဆုံးြသတ်ြီ နှစ်ပတ်အေိုြှ ွွက်ရပါ်ောခဲ့ပပီး နိုင်ငံ ရွးပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းြျားအား MOHS ၏ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားကို ေိုက်နာရပးြကွန်ေည်း တိုက်တွန်းွား
ပါသည်။ 

ခခုံငုံ၍ ဆိုွပါြူ ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူြျား၏ တုံ့မပန်ရဆာင်ွေက်ြှု အားနည်းမခင်း၊
ကျန်းြာရွး ေြ်းညွှန်ချက်ြျား ရဖာက်ဖျက်ြှုနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ တာဝန်ခံြှုြွှိမခင်း တို့ရြကာင့်
ရေးဥပါေ်ြျားေှရသာ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ွပ် မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ပပီး ြညီြျှ
ရသာယှဉ်ပပိုင်ြှုအရနအွားတစ်ွပ်သို့ ရွာက်ရစခဲ့ပါသည်။ Social distancing စည်းြျဉ်း
နှင့် အြျားဆုံးပါဝင်နိုင်သည့် ေူဦးရွ သတ်ြှတ်ချက်တို့ကို  ေိုက်နာြကသည့် အနည်းငယ်
ြျှရသာပါတီြျားသည် ၎င်းတို့၏ ဝန်းွံသူြျားနှင့် ကင်းကွာသည့်ေဏ်ကို ခံစားြကွပပီးစီတန်း
ေှည့်ေည်ြှုြျား အကကီးအကျယ် မပုေုပ်ရနြကသည့် ပါတီြျားရြကာင့် ေူသိနည်းသွား
ြကသည်။ COVID-19 မဖစ်ပွားစဉ်အတွင်း ရေးကင်းေုံခခုံရသာ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျား
မပုေုပ်နိုင်ြကရစွန် သင့်ရတာ်ရသာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား ရွးဆွဲခဲ့ြကရသာ်ေည်း ယင်း
တို့ကို အသက်ဝင်ရအာင် အရကာင်းဆုံးရဆာင်ွေက်နိုင်ြကသည့် အာဏာပိုင်ြျားအပါအဝင် 
ပတ်သက်ဆက်စပ်သူ အြျားစုတို့က ေစ်ေျူရှုွားခဲ့ြကသည်ကို ANFREL က စိတ်ြရကာင်း
ဖွယ်ွာ မြင်ရတွ့ခဲ့ွပါသည်။

မဲဝယ်မခင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရွးပါတီြျားက ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ြဲဆွယ်သည့် 
သာဓကရမြာက်မြားစွာကို ရတွ့ွှိခဲ့ွပါသည်။ ဥပြာ အချ ို ့ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားသည် 
COVID-19 အရမခအရနကို အခွင့်ရကာင်းယူ၍ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျား မပုေုပ်ြကပါသည်။ ပါတီ
အြှတ်တံဆိပ်ပါရသာ ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်းြျား၊ ပေတ်စတစ်ြျက်နှာအကာြျား အစွှိ

116 https://www.facebook.com/uecmyanmar/posts/3226606520798357/
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သည့် တစ်ကိုယ်ရွသုံး ရွာဂါအကာအကွယ်ပစ္စည်းြျား  (PPE)  ေှူေါန်းသည်ကို    ပုံြှန်ရတွ့မြင်
ခဲ့ွပါသည်။ 

ွှြ်းမပည်နယ်ရမြာက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရွးပါတီကကီးတစ်ခုသည် COVID-19 အတွက် ခွဲတြ်းချ
ွားရသာ အစိုးွ ွန်ပုံရငွြျားကို အေွဲသုံးစားမပုသည့် အရနအွားတွင် ွှိရနနိုင်သည်ဟု 
ANFREL အား သတင်းရပးပို့ောပါသည်။ ပါတီကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားသည် အိြ်ရွာင်စု
အချ ို ့အား ကျပ်ရငွ ၂၀,၀၀၀ ခန့် ရပးအပ်သည်ဟု စွပ်စွဲြှုြျားြကားသိွသမဖင့် ဤသို့ရပးအပ်
ွမခင်း၏ ွည်ွေယ်ချက်သည် ကပ်ရွာဂါအတွက် ရွာက်ပံ့မခင်း သက်သက်မဖစ်သရော၊
သို့တည်းြဟုတ် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးွည်ွေယ်ချက် ပါသရောဟူ၍ နိုင်ငံသားြျားေက်က
ရြးခွန်းွုတ်စွာ မဖစ်ောခဲ့ပါသည်။ ေုတိယပါတီတစ်ခုြှာြူ ပါတီဝင်မဖစ်ွန် ကျပ်ရငွ
တစ်သိန်း (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၊ ၎င်းတို့အိြ်အမပင်တွင် ပိုစတာချတိ်ဆွဲွန် ရငွကျပ်သုံးသိန်းနှင့်
ြဲဆွယ်ဆိုင်းေုတ်ကကီးြျား တပ်ဆင်ွားပါက ကျပ်ရငွငါးသိန်းအွိ ရပးအပ်သည် ဟူရသာ 
စွပ်စွဲချက်ြျား ြကားသိွပါသည်။ ရနာက်ွပ်ပါတီတစ်ခုြှာြူ ၎င်းတို့ကိုြဲရပးရသာ ရကျးွော
ြျားအား အရမခခံအရဆာက်အအုံြျား ပိုြိုရကာင်းြွန်ရအာင်မပုေုပ်ရပးြည်ဟု ကတိကဝတ်
မပုခဲ့ပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲ တာဝန်ွှိသူြျားအား ေက်တစ်ေုံးမခားေုပ်ွန် ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းြျားသည် ြကားခံအေှူွှင်ြျားကတစ်ဆင့် ွောသားြျားွံသို့ ရငွရြကးရွာက်ပံ့ြှု
ြျား မပုေုပ်ခဲ့ြကသည်ဟုေည်း ြကားသိွပပီး အနည်းဆုံး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦးသည် 
ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ဆန်၊ ဆီ အစွှိသည့် ရန့စဉ်သုံးစားနပ်ွိက္ခာြျား ရွာက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။
 
ရနွာရေသြျ ိုးစုံ၌ NLD ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားက အစိုးွရွာက်ပံ့သည့် သက်သာ
ရချာင်ချရိွး အကူအညီြျား၊ PPE ြျားကို ြဲဆန္ဒွှင်ြျားွံ ရပးအပ်ပပီး ပါတီက ရပးအပ်
သရယာင်ရယာင် မပုေုပ်ြကသည် ဟူရသာ သတင်းရပးပို့ြှု ရမြာက်မြားစွာ ကိုေည်း 
ANFREL က ေက်ခံွွှိခဲ့ပါသည်။ အေားတူပင် USDP က ွွပ်ကားြျား၊ ဆိုင်ကယ်ြျား
နှင့် ကားြျားတွင် ေိုက်ပါစီးနင်းပပီး စီတန်းေှည့်ေည်ွာတွင် ပါဝင်သူြျားအား ၅၀၀၀ ကျပ်
စီရပးသည်ဟူရသာ စွပ်စွဲြှုြျား ွွက်ရပါ်ခဲ့ွာ ၎င်းတို့အနက် အချ ို ့ြှာ ကရေးသူငယ်ြျား
မဖစ်ြကသည်။

အင်တာဗျူးရမဖြကားသူြျား၏ အတည်မပုချက်အွ နိုင်ငံရွးပါတီြျားသည် ကွင်မပည်နယ်
တွင် တီွှပ်ြျား၊ ပါတီတံဆိပ်ပါပစ္စည်းြျား၊ ေက်ရဆာင်အရသးစားြျား၊ ပါးစပ်နှင့်
နှာရခါင်းစည်းြျားနှင့်ွီးြျား ရပးအပ်ခဲ့သည်ဟုသိွပါသည်။ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏ ရွာက်ခံြှု
ွွှိွန်အတွက် NLD သည် ကတိရပးပပီး စတင်ြရဆာင်ွေက်ွရသးသည့် စီြံကိန်းြျားအား
အေျင်အမြန် အရကာင်အွည်ရဖာ်ောခဲ့သည်ဟု ြကားသိွပါသည်။ မြဝတီ၊ ရကာ့
ကွိတ်နှင့် ြကာအင်းဆိပ်ကကီးတို့တွင် အစိုးွသည် NLD ၏ ေုပ်ငန်းွိရွာက်ေျင်မြန်ြှုနှင့် 
ရအာင်မြင်ြှုတို့ကိုမပသွန် တင်ေါြျား အရောသုံးဆယ်ချရပးခဲ့သည်။ Union Development
Party (UDP) သည် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ရနွာအနှံ့အမပားတွင် ရွာက်ပံ့ရြကး ကျပ်ရငွ 
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၁၀,၀၀၀ စီ နှင့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးပစ္စည်းြျား ရပးအပ်ခဲ့ရြကာင်း စွပ်စွဲချက်ြျားကိုေည်း 
တချနိ်တည်းတွင် ြကားသိခဲ့ွပါသည်။ွခိုင်မပည်နယ်တွင် ေက်ွှိတာဝန်ွြ်းရဆာင်ဆဲ သံ
တွဲပြို့နယ် ေွှတ်ရတာ်အြတ်က ဆင်းွဲသားြျားွံ အစားအစာြျားနှင့် ေဏ္ဍာရငွအရွာက်
အပံ့ သုံးကကိြ်သုံးခါ (တစ်ကကိြ်ေျှင် ကျပ်ရငွ ၂၀,၀၀၀ ြှ ၂၆,၀၀၀ ြကား) ရွာက်ပံ့ခဲ့ပပီး NLD 
ပါတီ၏ ရွာက်ပံ့ရပးအပ်ြှုမဖစ်သည်ဟူရသာ ရမပာဆိုချက်ြျ ိုး မပုေုပ်ခဲ့သည်ဟု ANFREL က
ြကားသိခဲ့ွသည်။ 

တိုင်းွင်းသားလေ်နေ်ေိုင်များ အြေဲ့များေ ွုတ်မပန်ထသာ မဲဆေယ်စည်းရုံးထွး
ဆိုင်ွာ စည်းမျဉ်းများ 

ANFREL အဖွဲ့ကအင်တာဗျူးခဲ့ရသာ ဂျာနယ်ေစ်တစ်ဦး၏အဆိုအွ အချ ို ့ရသာတိုင်းွင်းသား
ေက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းြျား (EAOs) သည် ၎င်းတို့ပိုင်နက်အတွင်း ြဲဆွယ်စည်းရုံးရသာ
နိုင်ငံရွးပါတီြျားေိုက်နာွန် စည်းြျဉ်းြျား ွုတ်မပန်သည်ဟုသိွသည်။ နိုင်ငံရွးပါတီ
ြျားအရနမဖင့် တိုင်းွင်းသားေက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းြျား၏ နယ်ပယ်ြျားွဲတွင် ြဲဆွယ်
စည်းရုံးြှုမပုေုပ်ွန် ၎င်းတို့ွံက ခွင့်မပုချက် ရတာင်းခံြကွသည်။ တိုင်းွင်းသားပါတီြျား
ြှာြူ EAOs ြျားနှင့်အချတိ်အဆက်ွှိ၍ ဤရနွာတွင် အားသာချက်ွှိသည်။

ွှြ်းမပည်နယ်တွင် နိုင်ငံရွးပါတီြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အင်အား အကကီးဆုံးရသာ
ေက်နက်ကိုင် အုပ်စုတစ်စုမဖစ်သည့် သျှြ်းမပည် မပန်ေည်ွူရွာင်ရွးရကာင်စီ (RCSS) ၏
နယ်ပယ်ြျားအတွင်း ြည်သည့် ေှုပ်ွှားရဆာင်ွေက်ြှုြှ ြမပုေုပ်ြီ ကကိုတင်အရြကာင်းြကား
ွသည်117 ။ ချင်းမပည်နယ်တွင်ေည်း ချင်းအြျ ိုးသားတပ်ဦး (CNF) နှင့် ၎င်း၏ေက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့က အေားတူစည်းြျဉ်းြျား ွုတ်မပန်ခဲ့ွာ COVID-19  ရွာဂါပိုးမပန့်ပွားြှု ကာကွယ်
တားဆီးွန် ရဆာင်ွေက်သည့်အရနမဖင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျားအရနမဖင့် CNF ွိန်းချုပ်နယ်ရမြ
ြျားတွင် ြဲဆွယ်ွန် ခွင့်မပုချက်ရတာင်းခံြကွသည်။ ြွန်မပည်နယ်တွင် ြွန်မပည်သစ်ပါတီ
(NMSP) ေက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က COVID-19 ရွာဂါကူးစက်ြှု ကာကွယ်တားဆီးွန် ၎င်း
နယ်ရမြအတွင်း နိုင်ငံရွးြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျားအားေုံးကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်118 ။ နိုဝင်ောေ 
၂ ွက်ရန့တွင် ွုတ်မပန်သည့် ရြကညာချက်တွင် တပ်ြရတာ်က EAO ြျားအား နိုင်ငံရွးပါတီ
ြျား၏ ြဲဆွယ်စည်းရုံးပိုင်ခွင့်ကို အရေးွားြကွန် တိုက်တွန်းခဲ့သည1်19 ။

117  https://www.bnionline.net/en/news/rcss-recommends-political-parties-inform-them-election-
cam-paigns-their-territory

118  www.bnionline.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.bnionline.net%2Fen%2Fnews%2Fchin-
national-frontcnf-and-its-armed-wing-declares-all-candidates-must-seek-permission-order

119 http://dsinfo.org/node/630
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အေန်လိုင်းမဲဆေယ်စည်းရုံးမှုများနှင့် အမုန်းစေား

COVID-19 မဖစ်ပွားစဉ်ကာေအတွင်း နိုင်ငံရွးပါတီအြျားစုနှင့် ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းအြျားစုတို့သည် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားနှင့် ွိရတွ့ြှုွွှိွန် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးနှင့် 
ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပးအစီအစဉ်ြျားကို အွန်ေိုင်းရပါ်သို့ ရွှေ့ရမပာင်းေုပ်ရဆာင်ခဲ့ြကသည်။ 
ရအာင်နိုင်ရွးရကကးရြကာ်သံြျား၊ သတင်းစကားြျားနှင့် ရြကညာချက်ြျားကို မဖန့်ရဝွန်
၎င်းတို့၏ရဖ့ေုတ်စာြျက်နှာြျားအား အကကီးအကျယ် အသုံးမပုောြကရသာ်ေည်း အွန်ေိုင်း
ြဲဆွယ်ြှုြျားသည် အချက်အချာကျရသာ ပြို့မပရေသြျားနှင့် အင်တာနက်ေိုင်းရကာင်းြွန်
ရသာ ရေသြျားသို့သာ အဓိက ရွာက်ွှိသည်ကို ရတွ့ွသည်။ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ဆွဲရဆာင်
ွန် သီချင်းြျားနှင့် ရဆာင်ပုေ်ြျားကိုေည်း နိုင်ငံရွးပါတီြျားက ဖန်တီးောခဲ့ြကသည်။ 
ရဖ့ေုတ်ရပါ်တွင် နိုင်ငံရွးပါတီြျားတင်သည့် အရြကာင်းအွာအြျားစုတွင် ယဉ်ရကျးြှုနှင့်
ပွဝီရေသ စုံေင်ကွဲမပားြှု ြျားစွာရတွ့ွသည်။ အချ ို ့ ရသာ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး သတင်းစကား
ြျားသည် အြျ ိုးသြီးြျားြဲရပးွန် အဓိက အားရပးသည်ကိုရတွ့ွရသာ်ေည်း ြသန်စွြ်း
သူြျား (PWDs) နှင့် အမခားရသာ ရေးဖယ်ခံွားွသည့်အုပ်စုြျားကို အရွာက်အကူ
ရပးွန်ွည်ွေယ်သည့် အရြကာင်းအွာြျားကိုြူ အနည်းငယ်သာ ရတွ့ွှိခဲ့ွသည်။

Facebook Ad Library ၏ စိစစ်ရေ့ောချက်တစ်ခုအွ ရွေးရကာက်ပွဲနီးကပ်ောသည့်
အချနိ်တွင် နိုင်ငံရွး ပါတီြျား၏ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးရြကာ်မငာြျားေည်း မြင့်တက်ော
ခဲ့သည်။  နိုင်ငံရွးပါတီြျားအနက် တပ်ြရတာ်အွာွှိရဟာင်းြျား ဦးရဆာင်ရသ အတိုက်အခံ
ပါတီ (USDP) နှင့် အာဏာွပါတီ၏ ယခင်သစ္စာခံ မဖစ်ခဲ့ဖူးရသာ PPP တို့သည် ရဖ့ေုတ်ရပါ်
တွင် ရြကာ်မငာအသုံးစွိတ်သုံးစွဲြှု၌ ဦးရဆာင်ရနခဲ့သည်။ ရဖ့ေုတ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်
ေူသုံးအြျားဆုံး ဆိုွှယ်ြီေီယာပေက်ရဖာင်းမဖစ်ပပီး နိုင်ငံအဝှြ်းအသုံးမပုသူရပါင်း ၂၂ သန်း
ရကျာ် ွှိသည်။ အွူးသမဖင့် USDP နှင့် ဆက်နွယ်ရသာ ရဖ့ေုတ်စာြျက်နှာြျားသည်
ဩဂုတ်ေ ၄ ွက်ရန့ြှ နိုဝင်ောေ ၂ ွက်ရန့အွိ ွက်ရပါင်း ၉၀ အတွင်း စုစုရပါင်း 
အရြွိကန်ရေါ်ော ၁၈,၂၈၀ (ကျပ်သန်းရပါင်း ၂၃.၄၈) အသုံးမပုခဲ့ပါသည1်20 ။ သို့ရသာ်ေည်း
ရဖ့ေုတ်၏ Ad Library တွင် အသုံးမပုရသာနည်းေြ်းြှာ ွှင်းေင်းြှုြွှိေဲ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု
နှင့် စပ်ေျဉ်းသည့် အသုံးစွိတ်ြျားအားေုံးေည်း ပါဝင်ဟန်ြတူရချ။

အွန်ေိုင်းကတဆင့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးွာတွင် နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား
အတွက် အခက်အခဲြျားစွာ ကကုံရတွ့ခဲ့ြကွသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရနွာရေသြျားစွာ
(အွူးသမဖင့် ရဝးေံရခါင်သီရသာ မပည်နယ်ြျား) တွင် အင်တာနက်ွွှိြှု နည်းပါးသည်။
ွခိုင်မပည်နယ် နှင့် ချင်းမပည်နယ်တို့ွှိ ပြို့နယ်အရမြာက်အမြားတွင် အင်တာနက်ပိတ်ပင်ွန်
အြိန့်ွုတ်မပန်ွားပပီး 2G network သာေျှင် ချတိ်ဆက်၍ွသည့်အတွက် voice call နှင့်

120 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-opposition-parties-ramp-facebook-ad-
spending-election-nears.html
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ရေတာ အသုံးမပုြှု အနည်းငယ်သာ မပုေုပ်၍ွသည1်21 ။ အဆိုပါ ြြျှတရသာ ကန့်သတ်ြှု
ရြကာင့် ယင်းရေသြျားတွင် ရနွိုင်ေျက်ွှိရသာ မပည်သူြျားအရနမဖင့် အင်တာနက်
ချတိ်ဆက်ြှု ရကာင်းစွာွွှိရွးနှင့် သတင်းအချက်အေက်ြျားွွှိရွးတို့တွင် အခက်အခဲြျား
ပိုြိုရတွ့ကကုံရနြကွသည့်အတွက် အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား ရပါင်းစည်း၍ 3G နှင့် 4G 
အင်တာနက် မပန်ေည်ဖွင့်ေှစ်ရပးွန် ရတာင်းဆို ခဲ့ြကသည1်22 ။ 

ဆိုွှယ်ြီေီယာ ပေက်ရဖာင်းြျားရပါ်က နိုင်ငံရွး ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု ြျားသည် သတင်း
အချက်အေက်အြှားြျား နှင့် အြုန်းစကားြျား အတွက် ပစ်ြှတ်မဖစ်ောခဲ့သည်။ ANFREL 
အင်တာဗျူးခဲ့သည် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားနှင့် CSO ြျား၏ ရေ့ောရတွ့ွှိချက်အွ နိုင်ငံရွးပါတီ
ြျားသည် ဆိုွှယ်ြီေီယာပေက်ရဖာင်းြျား (အွူးသမဖင့် ရဖ့စ်ေုတ်) ရပါ်တွင် တစ်ဖက်
နှင့်တစ်ဖက် ရဝဖန်တိုက်ခိုက်ြကသည်ဟု သိွသည်။ ရဝဖန်တိုက်ခိုက်ြှု အြျားစုြှာ နှုတ်
အားမဖင့်မဖစ်ပပီး ပါတီတစ်ခုနှင့်တစ်ခု “ွန်သူ” ဟု ရခါ်ရဝါ်သြုတ်ြကမခင်းမဖစ်သည်။ အြျားဆုံး
ွည်ညွှန်းသည့် သာဓကြျားတွင် USDP က NLD အား ရဝဖန်တိုက်ခိုက်ြှုေည်းပါဝင်ပပီး
NLD က တိုင်းမပည်ဖွံ့ပဖိုးရွး စီြံကိန်းြျားတွင် နိုင်ငံမခားသားြျား ရခါ်ယူခန့်အပ်မခင်းနှင့် 
“ မြန်ြာနိုင်ငံအား ြွတ်ဆေင်နိုင်ငံ မဖစ်ရအာင် မပုေုပ်မခင်း ” ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်ြျား
ပါဝင်သည်။

ေန်ေန်အရမခစိုက် ေူ့အခွင့်အရွးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဖစ်သည့် Burma Human Rights 
Network ၏ “Digital Hate: Free and Fair for Some: Discrimination and Hate Speech 
in Burma’s General Election Campaign123 ” ဟူရသာ အစီွင်ခံစာတွင် ြွတ်ဆေင်
ဆန့်ကျင်ရွး ရမပာဆိုရွးသားြှုြျား အပါအဝင် ဆိုွှယ်ြီေီယာရပါ်က ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ
သတင်းအချက်အေက်ပုံဖျက်ြှု အနည်းဆုံး ၃၉ ခုကို ြှတ်တြ်းတင် ရဖာ်မပခဲ့သည်။ အဆိုပါ
ရွးသားချက်ြျားတွင် အာဏာွ NLD ပါတီနှင့် ြွတ်ဆေင်ြျား၊ ြွတ်ဆေင် အဖွဲ့အစည်း
ြျားြကား ပူးရပါင်းကကံစည်ြှုြျား ွှိရနသည်ဟူရသာစွပ်စွဲချက်ြျား အဓိကပါဝင်ပပီး NLD သည်
ြွတ်ဆေင်ြျားကို ြျက်နှာသာရပးသည်၊ ဗေီြျား ပိုြိုရဆာက်ေုပ်ခွင့် ရပးရတာ့ြည်မဖစ်ပပီး
ြွတ်ဆေင်ရွးွာ ဝန်ကကီးဌာနတစ်ခုပင် ဖွဲ့စည်းရပးရတာ့ြည်ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်ြျားေည်း
ပါဝင်သည်။

ြွတ်ဆေင်ြျားြဲရပးခွင့်ကို ဖိနှိပ်ကန့်သတ်ွန် ကကိုးစားရသာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း
ြျားနှင့်ပါတီဝင်ြျား၏ ခွဲမခားရမပာဆိုြှုြျားကိုေည်း ြှတ်တြ်းတင်ွားပါသည်။ အရမခခံ

121 https://www.mmtimes.com/news/rakhine-chin-internet-restored-only-2g.html

122  https://www.mmtimes.com/news/14m-people-will-be-affected-internet-shutdown-civil-society-
groups-warn.html

123 http://www.bhrn.org.uk/en/component/edocman/digital-hate-free-and-fair-for-some/download.
html?Itemid=
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ေူတန်းစားေဝမြင့်ြားရွးပါတီ၏ အရွွရွွအတွင်းရွးြှူးမဖစ်သူ ြိုက်ကယ်ရကျာ်မြင့်က
“ရခွးကိုရွှေေည်ပတ် ရပးြဝတ်သင့်” ဟူ၍ ြွတ်ဆေင်ြျား နိုင်ငံရွးွာွူးယူွန် ယှဉ်ပပိုင်
သည့်ကိစ္စကို  ွည်ညွှန်းရသာ  အြုန်းပွားရစြည့် ပို့စ်တစ်ခုကို ဆိုွှယ်ြီေီယာရပါ်တင်ခဲ့သည်။
ပဲခူးတိုင်းရေသကကီး၊ ဇီးကုန်းပြို့နယ်က USDP ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းမဖစ်သူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက
“ေူ့အခွင့်အရွးသည် ေူ ဟု ရခါ်ဆိုနိုင်ရသာသူြျားအတွက်သာ မဖစ်ပပီး ေူေိုြကျင့်ရသာ
သူြျားအတွက်ြဟုတ်” ဟူရသာ  ပို့စ်တစ်ခုကို ဆိုွှယ်ြီေီယာရပါ်တင်ခဲ့သည်။ ရွေးရကာက်ပွဲ
တာဝန်ွှိသူြျား၊ အမခားအာဏာပိုင်ြျားေက်က အဆိုပါြနှစ်ပြို့ဖွယ်ွာ အြုန်းစကားြျားနှင့် 
စပ်ေျဉ်း၍ အရွးယူ ရဆာင်ွေက်သည်ကို ြရတွ့ွရသးပါ။

အာဏာွပါတီေက်က ယှဉ်ပပိုင်သည့် ြွတ်ဆေင်အြတ် နှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးမဖစ်သူ 
ဦးစည်သူရြာင်က “သတင်းတုြျား” မပန့်နှံ့ရနမခင်းရြကာင့် အနိုင်ွြည့် အခွင့်အေြ်းြျား
ဆုံးရှုံးြည်ကို ၎င်းအရနမဖင့် စိုးွိြ်ြိရြကာင်း ရမပာြကားခဲ့သည်။ ၎င်းအား ဆိုွှယ်ြီေီယာ
ရပါ်တွင် ြဟုတ်ြြှန်စွပ်စွဲချက်ြျားမဖင့် ွိုးနှက်တိုက်ခိုက်ေျက်ွှိွာ ၎င်းသည် ေုန်းရတာ်
ကကီးသင် ပညာရွးရကျာင်းြျား ပိတ်သိြ်းွန်နှင့် အာွဗီစာသင်ြကားခွင့် ရတာင်းဆိုွန်
အစီအစဉ်ြျားွှိသည် ဟူရသာ စွဲချက်ြျား မပုေုပ်ခဲ့ြကသည1်24 ။ တိုင်းွင်းသားပါတီြျား
ေည်း ြဲဆွယ်ကာေအတွင်း အြုန်းစကားြျားမဖင့် ွိုးနှက်တိုက်ခိုက်ြှု ခံခဲ့ြကွပါသည်။
ဥပြာအားမဖင့် ကွင်မပည်နယ်တွင် နိုင်ငံရွးပါတီြျားြကား ပပိုင်ဆိုင်ြှု ေွန်စွာမပင်းွန်ပပီး
အချင်းချင်းြကားတွင် အြုန်းစကားြျား၊ အြျ ိုးသားရွး ရဇာင်းရပးရသာ ရမပာဆိုြှုြျား 
အသုံးမပုခဲ့ြကသည်ကိုေည်း ANFREL က ရေ့ောရတွ့ွှိခဲ့ပါသည်။

အစိုးွပိုင်သတင်းမီဒီယာေ မဲဆေယ်စည်းရုံးထွးဆိုင်ွာ ဆင်ဆာမြတ်ထတာေ်မှု

မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်သည် ဇူေိုင်ေ ၂၃ ွက် ရြကညာချက် တွင်
နိုင်ငံရွးပါတီြျားအား နိုင်ငံပိုင် ရွေီယို နှင့် ရုပ်မြင်သံြကား အစီအစဉ်ြျားက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 
စက်တင်ောေ ၈ ွက်ရန့ ြှ နိုဝင်ောေ ၆ ွက်ရန့ အွိ ြဲဆွယ်ခွင့် ရပးြည် ဟု 
ွုတ်မပန်ခဲ့သည်125 ။ ပါတီတိုင်း ြိြိတို့ ရမပာြကားေိုရသာ အရြကာင်းအွာကို ၁၅ ြိနစ်
ရမပာြကားခွင့်ွသည်။ ယင်းရြကညာချက်အွ “သက်ဆိုင်ွာ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ (သို့ြဟုတ်)
အတွင်းရွးြှူးသည် ရဟာရမပာတင်မပေိုသည့် စာြူ” ကို တင်မပွြည် မဖစ်ပပီး UEC က 
“ရဟာရမပာတင်မပေိုသည့် စာြူ ကို ေိုအပ်သေိုစိစစ်ပပီး ခွင့်မပုြိန့်ွုတ်ရပးမခင်း (သို့ြဟုတ်)
မပန်ေည် မပင်ဆင်ရွးသားရစပပီး ခွင့်မပုြိန့်ွုတ်ရပးမခင်းမပုပါြည်”။ ွို့အမပင် “မပန်ေည်

124 https://www.channelnewsasia.com/news/asia/myanmar-election-facebook-hate-speech-
rohingya-disinformation-13476412

125 https://www.gnlm.com.mm/permission-for-broadcast-campaigns-of-political-parties/
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မပင်ဆင်ရွးသားွန်အတွက် ရိုက်ကူးြည့်ရန့ြတိုင်ြီ ရေျှာက်ွားသူွံ အကျ ိုးအရြကာင်း 
ရဖာ်မပေျက် အရြကာင်းမပန်ြကားရပးပါြည်” ဟု UEC က ဆိုွားပါသည်။ 

နိုင်ငံပိုင်ရွေီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံြကား အစီအစဉ်ြျားက ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုမပုသည့်အခါ နိုင်ငံရွး
ပါတီြျားအရနမဖင့် ရဖာက်ဖျက်ကျူးေွန်မခင်း ြမပုေုပ်ွြည့် ရအာက်ပါအချက်ြျားကိုေည်း 
UEC က သတ်ြှတ်ရပးွားပပီး ၎င်းတို့ြှာ− 

 က မပည်ရွာင်စုြပပိုကွဲရွး၊ တိုင်းွင်းသားစည်းေုံးညီညွတ်ြှုြပပိုကွဲရွးနှင့် အချုပ်
အမခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်ပြဲရွးတို့ကို ွိခိုက်ရစသည့် ရဟာရမပာြှုမပုေုပ်မခင်း၊

 က ေုံခခုံရွး၊ တွားဥပရေစိုးြိုးရွးနှင့် ရအးချြ်းသာယာရွးကို ွိခိုက်ရစသည့်
 ရဟာရမပာြှု မပုေုပ်မခင်း၊

 က မပည်ရွာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံရတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေနှင့် တည်ဆဲဥပေ
ြျားကို  ရေးစား ေိုက်နာြှုြွှိရသာ ရဟာရမပာြှုမပုေုပ်မခင်း၊ 

 က နိုင်ငံရတာ်အား အြကည်ညိုပျက်ရစွန် (သို့ြဟုတ်) ဂုဏ်သိက္ခာွိပါးရစွန်
ရဟာရမပာြှု မပုေုပ်မခင်း၊

 က တပ်ြရတာ်ပပိုကွဲရွးကို မဖစ်ရပါ်ရစွန် (သို့ြဟုတ်) တပ်ြရတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို 
ွိခိုက်ရစွန် ရဟာရမပာြှု မပုေုပ်မခင်း၊ 

 က ေူြျ ိုးရွး (သို့ြဟုတ်) ောသာရွး (သို့ြဟုတ်) ေူတစ်ဦးချင်း (သို့ြဟုတ်) ေူ
အြျားနှင့် ပတ်သက်၍ ပဋိပက္ခမဖစ်ရပါ်ရစနိုင်သည့် သိက္ခာနှင့်ကိုယ်ကျင့်တွားကို 
ွိခိုက်ရစနိုင်သည့် ရဟာရမပာြှု (သို့ြဟုတ်) စည်းရုံးေှုံ့ရဆာ်ြှုမပုေုပ်မခင်း၊ 

 က ောသာရွးကို နိုင်ငံရွးအတွက် အေွဲသုံးစားြှုမပုရသာ ရဟာရမပာြှုမပုေုပ်မခင်း၊
 က ပငိြ်းချြ်းစွာ ပညာသင်ြကားရွးကို ွိခိုက်ပျက်မပားရစွန် ရသွးွိုးေှုံ့ရဆာ်

ရဟာရမပာြှုမပုေုပ်မခင်း၊
 က နိုင်ငံ့ဝန်ွြ်းြျားအား ယင်းတို့၏ တာဝန်ကို ရကျပွန်စွာြွြ်းရဆာင်နိုင်ရစွန်

(သို့ြဟုတ်) အစိုးွအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒမပရစွန် ရသွးွိုးေှုံ့ရဆာ် ရဟာရမပာြှု
မပုေုပ်မခင်း။

နိုင်ငံရွးပါတီရမြာက်မြားစွာက နိုင်ငံပိုင်မြန်ြာ့ရုပ်မြင်သံြကားအစီအစဉ်က အသံေွှင့်ြိန့်ခွန်း
ရမပာွာတွင် ဆင်ဆာမဖတ်ရတာက်ြှုြျားခံခဲ့ြကွသည်ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်ြျားွွက်ရပါ်ခဲ့
သည်။ အကျ ိုးဆက်အရနမဖင့် နိုင်ငံရွးပါတီခုနစ်ခု (မပည်သူ့ပါတီ၊ ညီညွတ်ရသာ တိုင်းွင်းသား
ေူြျ ိုးြျား ေီြိုကရွစီပါတီ၊ ေူ့ရောင်သစ် ေီြိုကွက်တစ်ပါတီ126 ၊ ွခိုင့်ဦးရဆာင်ပါတီ၊ 
မပည်ရွာင်စုဓနုအြျ ိုးသားြျား ေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ချင်းအြျ ိုးသား ေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ1်27 ၊

126 https://mizzima.com/article/two-political-parties-accuse-uec-censorship

127 https://www.bnionline.net/en/news/cnld-boycotts-mrtv-over-censored-speech
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ကချင်မပည်နယ် မပည်သူ့ပါတီ128 ) တို့က ြဲဆွယ်ြိန့်ခွန်းြျားကို ွုတ်ေွှင့်မခင်းြမပုွန်
ဆုံးမဖတ်ခဲ့ြကသည1်29 ။ 

နိုင်ငံရွးပါတီြျား၏ ရမပာြကားချက်အွ “ဖိနှိပ်ြှု”၊ “ကရေးသူငယ်ြျား ဆင်းွဲြွဲရတြှု”၊ 
“ေုတိယတန်းစား နိုင်ငံသားြျား”၊ “ေျှပ်စစ်ြီတာခ” အစွှိရသာ စကားွပ်ြျားနှင့် “နိုင်ငံသား
ြတှပ်ုတံငပ်ါ ေြူျ ိုးသတြ်တှခ်ျက”် စရသာ    ရဝါဟာွအသုံးမပုမခင်း တိုက့ိ ုဖယ်ွ ှားွန ်    ညွှနြ်ကား
ခံခဲ့ြကွသည1်30 ။ စက်တင်ောေ ၁၈ ွက်ရန့ွက်စွဲပါ ွုတ်မပန်ချက်တစ်ခုတွင် မြန်ြာ့
အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံြကား (MRTV) က “သက်ဆိုင်ွာ နိုင်ငံရွးပါတီြျား၏ စည်းရုံးရဟာ
ရမပာြှုအရပါ်တွင် တည်းမဖတ်မပင်ဆင်မခင်း ေုံးဝ (ေုံးဝ) ြမပုေုပ်ေဲ ရန့စဉ်ွုတ်
သတင်းစာ ြျားတွင် အဆိုပါွုတ်ေွှင့်ရဖာ်မပသည့်စာသားအတိုင်း တည်းမဖတ်မပင်ဆင်မခင်း
ြမပုေုပ်ေဲ ွည့်သွင်း ရဖာ်မပရပးေျက်ွှိပါသည်” ဟု ရမပာြကားွားပါသည1်31 ။

Human Rights Watch အဖွဲ့ကြူ UEC အရနမဖင့် “နိုင်ငံရွးပါတီြျား နိုင်ငံပိုင်ရွေီယို
နှင့်ရုပ်မြင်သံြကား အစီအစဉ်ြျားကတစ်ဆင့် ြိန့်ခွန်းရမပာြကားွာ၌ ြေိုေားအပ်ရသာ 
ြကားဝင်ြှုြျ ိုးြမပုေုပ်ေဲ ၎င်းတို့ ွပ်တည်ချက်ကို တင်မပခွင့်ွြကရစွန် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း
ြျားကို မပင်ဆင်ရပး132 ” ဖို့ွာ အရွးဆိုခဲ့သည်။ Article 19 အြည်ွရသာ NGO အဖွဲ့က
ရမပာြကားသည်ြှာ UEC က ွုတ်မပန်ရသာ ရြကညာချက်အြှတ် (၁၃၈/ ၂၀၂၀) တွင် 
“နိုင်ငံရွးရမပာရွးဆိုခွင့်အရပါ် အကကီးအကျယ် ချုပ်မခယ်ကန့်သတ်ြှုြျား ပါွှိသည်” ဟု 
ဆိုပပီး UEC အား “၎င်းရြကညာချက်ကို ရုပ်သိြ်းရပးွန်နှင့် ေူြျားအား ဖိနှိပ်
ချုပ်မခယ်မခင်းသည် နိုင်ငံတကာေူ့အခွင့်အရွးဥပရေြျားနှင့် ြရေျာ်ညီသည့် အတွက် 
ယင်းေုပ်ရဆာင်ချက်ြျားက ရွှာင်ြကဉ်ွန1်33 ” ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။

128 https://kachinnews.com/2020/10/13/kspp-wont-air-policy-speech-on-mrtv/

129  https://mizzima.com/article/six-parties-decide-not-broadcast-election-campaign-speeches

130 https://mm.boell.org/en/2020/10/05/no-free-elections-without-free-media

131 https://www.gnlm.com.mm/campaign-speeches-of-political-parties-not-edited-for-broadcasting-
on-mrtv-and-publishing-in-dailies/

132 https://www.hrw.org/news/2020/08/14/myanmar-revise-election-broadcast-rules

133 https://www.article19.org/resources/myanmar-as-campaign-period-begins-freedom-of-
expression-violations-ramp-up/
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နိဂုံးချုပ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးပတ်ဝန်းကျင်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ရွေးရကာက်ပွဲကဲ့သို့ အမပည့်အဝ ေွတ်ေပ်၍ ြျှတြှုြွှိခဲ့သည်ကို ANFREL က ရေ့ော
ရတွ့ွှိခဲ့ွပပီး တစိတ်တရေသရသာ အရြကာင်းအွင်းြှာ COVID - 19 ကပ်ရွာဂါကို ရနာက်ခံ
မပု၍ ြကကုံစဖူး ကျင်းပမပုေုပ်ခဲ့ွမခင်းရြကာင့် မဖစ်ပါသည်။ ရွာဂါကူးစက်ြှု ဆက်တိုက်
မဖစ်ပွားရနချနိ်တွင် ကူးစက်ြှုနှုန်းကျဆင်းရစွန်ွည်ွေယ်၍ ကျန်းြာရွးညွှန်ြကားချက်ြျား၊
ခွီးသွားောရွးကန့်သတ်ချက်ြျားကို မပုေုပ်ွားသည့်အတွက် ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုသည်
သြိုင်းဝင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲကာေတွင်ကဲ့သို့ ချတိ်ဆက်ရဆာင်ွေက်ြှု အားရကာင်း
နိုင်ရတာ့ြည်ြဟုတ်ရပ။ ပါတီြျားအရနမဖင့် ွပ်ွောအတွင်း၌သာ ေူအနည်းငယ်မဖင့် ပွဲြျား
ကျင်းပမပုေုပ်ြကွပပီး အွန်ေိုင်းြဲဆွယ်စည်းရုံးြျား ပိုြိုြျားမပားောခဲ့သည်။ သို့တိုင် စည်းြျဉ်း
စည်းကြ်း ချ ိုးရဖာက်ြှုြျားေည်းမဖစ်ရပါ်ခဲ့ပပီး ြိြိအသိစိတ်နှင့်ြိြိ ွိန်းရကျာင်းရဆာင်ွေက်
ရွးြူဝါေြှာ အေုပ်ြမဖစ်ရြကာင်း ရပါ်ေွင်ွင်ွှားခဲ့သည်။ ေူဦးရွ ကန့်သတ်ချက်၊  social 
distancing စည်းကြ်းနှင့် ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်းြျားတပ်ဆင်ရွးတို့ကုိ ေိုက်နာွန်
ကကိုးပြ်းအားွုတ်ြကရသာ နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားြှာ ယင်းတို့ကို 
ြေိုက်နာသူြျားနှင့်ယှဉ်ရသာအခါ တစ်ပန်းရှုံးနိြ့်ခဲ့ွသည်။ တာဝန်ွှိသူအရနမဖင့် ဝင်ရွာက်
ရဆာင်ွေက်နိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းယန္တွားြျားကေည်း တာဝန်ယူြှု၊ တာဝန်ခံြှု ြွှိခဲ့သည်
ကိုေည်း ရတွ့ွှိွသည်။

ွို့အမပင် ွခိုင်မပည်နယ်နှင့် ချင်းမပည်နယ်တို့တွင် အင်တာနက်ဝန်ရဆာင်ြှု မဖတ်ရတာက်
ွားပပီး ရွေးရကာက်ပွဲနှင့် COVID - 19 အရမခအရနနှစ်ွပ်ေုံးနှင့်ဆက်နွယ်သည့် သတင်း
အချက်အေက် ေွတ်ေပ်စွာ စီးဆင်းြှုအရပါ် ကန့်သတ်ြှု မဖစ်ရစခဲ့မခင်း၊ အွန်ေိုင်းက
တစ်ဆင့်ရသာ်ေည်းရကာင်း၊ ေူကိုယ်တိုင်ရသာ်ေည်းရကာင်း တိုင်းွင်းသားနှင့်ောသာရွး
အွ ေူနည်းစုကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအား အြုန်းစကားြျား၊ သတင်းအချက်အေက်
ြှားြျားမဖင့် တိုက်ခိုက်မခင်း၊ ရွေးရကာက်ပွဲ အြကြ်းဖက်ြှုမဖစ်ွပ်ြျား မြင့်တက်ောမခင်း၊
နိုင်ငံပိုင်ြီေီယာတွင် ြဲဆွယ်ြိန့်ခွန်းြျား ဆင်ဆာမဖတ်ရတာက်ခံွမခင်း၊ မပည်ရွာင်စု
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်က ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ စီွင်ဆုံးမဖတ်ွာတွင် အာဏာွ
ပါတီကို ြျက်နှာသာရပးသည့် ပုံစံြျား ဆက်တိုက်ွွက် ရပါ်ရနမခင်း တို့သည် ြဲဆွယ်
စည်းရုံးရွးပတ်ဝန်းကျင်အရပါ် အနုတ်သရောရဆာင်သည့် သက်ရွာက်ြှုြျား မဖစ်ရစခဲ့
ပါသည်။ အဆိုပါ အရြကာင်းတွားြျား အားေုံးတို့ရြကာင့် အင်အားကကီးြားရသာ
(သို့ြဟုတ်) ေက်ွှိအာဏာွဆဲ မဖစ်ရသာ နိုင်ငံရွးပါတီြျား နှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား
အရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ အွင်းမြစ်ြျား နှင့် ွာွူး တို့ကို အမခားသူြျား အသုံးြမပုနိုင်သည့်
နည်းေြ်းြျားမဖင့်  အသုံးမပုနိုင်ခွင့်  ွွှိခဲ့ြကပါသည်။ 
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မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ဥပရေြျားတွင် ေူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ ဆန္ဒြဲ
ရပးပိုင်ခွင့် (သို့ြဟုတ်) ရွေးရကာက်တင်ရမြှာက်ခံပိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်တားဆီးွန်
ွည်ွေယ်၍ အြကြ်းဖက်မခင်း၊ ပခိြ်းရမခာက်မခင်း၊ ြရေျာ်ဩဇာသုံးမခင်း တို့အား မပစ်ြှုအမဖစ်
သတ်ြှတ်ွားပါသည်။ အဆိုပါ ကျူးေွန်ရဖာက်ဖျက်ြှုြျ ိုး မပုေုပ်သည်ဟု မပစ်ြှုွင်ွှား
ပါက ြည်သည့် နိုင်ငံရွးပါတီ (သို့ြဟုတ်) ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ြဆို အွည်အချင်း
ပျက်ယွင်းရြကာင်း သတ်ြှတ်ခံွြည့်အမပင် ရွာင်ေဏ်တစ်နှစ် (နှင့်/သို့ြဟုတ်) ေဏ်ရငွ
ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ရပးရဆာင်ွြည် မဖစ်သည်134 ။ ွို့အမပင် နိုင်ငံရွးပါတီြျား ြှတ်ပုံတင်မခင်း
ဥပရေအွ ပါတီြျားအရနမဖင့် ကိုးကွယ်ယုံြကည်ွာ ောသာြတူသူြျားအြကား ပဋိပက္ခ
မဖစ်ရစရသာ ေူတစ်ဦးချင်း (သို့ြဟုတ်) အြျားမပည်သူ၏ “သိက္ခာနှင့်ကိုယ်ကျင့်တွား”ကို 
ွိခိုက်ရစြည့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးမခင်းေုပ်ွပ်ြျားကို ရွှာင်ွှားွန်ေိုအပ်ပါသည1်35 ။

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ၏ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးကာေသည် ရယေုယျအားမဖင့်
ရအးရဆး တည်ပငိြ်ြှုွှိသည် ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ အြကြ်းဖက်ြှု
အနည်းငယ်ကို ANFREL က ရေ့ောခဲ့ွရသာ်ေည်း အြျားစုြှာ ရသးငယ်ရသာအြှု
အခင်းြျား မဖစ်ြကပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း သတင်းြီေီယာြျား၏ ရွးသားချက်ြျားအွ
ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ အြကြ်းဖက်မဖစ်ွပ် ြျားသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ွက်စာေျင် မြင့်
တက်ောသည် ဟု သိွှိွသမဖင့် ဤသည်ြှာ စိတ်ညစ်ညူးဖွယ်ွာ ကိစ္စွပ် မဖစ်ပါသည်။
ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျား ြစတင်ြီကတည်းကပင် ANFREL အင်တာဗျူးခဲ့ရသာ ရွေးရကာက်ပွဲ
နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားက ရွေးရကာက်ပွဲ၏ ပပိုင်ဆိုင်ြှု ရွချနိ် မြင့်ြားောသည့်
အရေျာက် အြကြ်းဖက်ြှု မဖစ်ပွားနိုင်ရမခမြင့်တက်ောြည်ကို စိုးွိြ်ြိရြကာင်း ွုတ်ရဖာ်
ရမပာြကားခဲ့ ြကသည်။ ကံြရကာင်းစွာပင် ယင်းခန့်ြှန်းချက်ြျားအတိုင်း အြှန်တကယ်
မဖစ်ပွားခဲ့သည်။
 
New Myanmar Foundation (NMF) ၏   အဆိုအွ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျား   စတင်သည့်အချနိ်
ကစ၍  ရအာက်တိုောေ ၂၉ ွက်ရန့ွိ ြတူညီရသာ နိုင်ငံရွးပါတီဝန်းွံသူြျားြကား 
ကိုယ်ွိေက်ရွာက် ခိုက်ွန်မဖစ်ပွားြှု စုစုရပါင်း ၈၂ ြှုွှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းအြှုကိစ္စြျားတွင်
ဗီနိုင်းပိုစတာြျား ချ ိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးမခင်း၊ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအချင်းချင်း အသရွဖျက်မခင်း၊

134 Article 57 of the Pyithu Hluttaw Election Law, Amyotha Hluttaw Election Law, and Region or 
State Hluttaw Election Law

135 Article 6(d) of the Political Parties Registration Law

ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ အြကြ်းဖက်ြှုြျား



 ွန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာပစ္စည်းြျားအား ေူဝင်ြှုကကီးြကပ်ရွး အွာွှိတစ်ဦးက 
 ရစာင့်ြကပ်ရနသည်ကို နိုဝင်ောေ ၈ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ် 
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ပစ္စည်းြျားဖျက်ဆီးမခင်း၊ ရသွးွွက်သံယို မဖစ်ရစမခင်းအမပင် ေူရသဆုံးြှုအွိပါဝင်သည်။
နှိုင်းယှဉ်ြကည့်ပါက ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲနှင့် စပ်ေျဉ်းသည့် အြကြ်းဖက်ြှု ၂၈ ြှု
ွှိခဲ့သည်ဟု အစီွင်ခံသိွှိွပါသည1်36 ။

NMF ၏ အြှုရဆာင်ေါရိုက်တာ ရေါ်မြနန္ဒာသင်း၏အဆိုအွ ယခုနှစ်တွင် အွင်နှစ်ြျားနှင့်
ြတူရသာပုံစံမဖင့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးွမခင်းသည် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာအြကြ်းဖက်ြှုြျားကို
မဖစ်ပွားရစသည့် အရြကာင်းွင်း တစ်ွပ်ဟုသိွသည်။ ၎င်းအဆိုအွ “ယခင်နှစ်ြျားနှင့်
ြတူေဲ ယခုနှစ်ရွေးရကာက်ပွဲကို ြတူညီရသာ အရမခအရနြျားရအာက်တွင် ကျင်းပမပုေုပ်
ခဲ့ပါသည်။ COVID - 19 ကပ်ရွာဂါဆိုင်ွာ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားရြကာင့် ကိုယ်စားေှယ်ြျား
နှင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျား၏ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျားကို ေွန်စွာြျားမပားရသာ ကန့်သတ်ချက်ြျား
ရအာက်တွင် ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကွသည့်အတွက် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး ယာဉ်တန်းြျားနှင့် ပါတီ
ဝန်းွံသူြျား၏ေှည့်ေည်ြှုြျားသည် ကိုယ်စားေှယ်ြျား၏   ြဲဆွယ်စည်းရုံြှုြျား ရနွာတွင်
အစားွိုးဝင်ရွာက်ောခဲ့သည်။ သို့ရသာ်ေည်း ပါတီဝန်းွံသူြျားအတွက် ြဲဆွယ်စည်းရုံး
ရွးဆိုင်ွာ ေှုပ်ွှားရဆာင်ွေက်ြှုြျားနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ တိကျရသာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား
ြွှိေဲ ေုံခခုံရွး ချွားရပးြှုေည်း ြွှိသည်ကိုရတွ့ွသည်။”

မဲဆေယ်စည်းရုံးစဉ်ောလ

ပါတီဝန်းွံသူြျားအတွက် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးဆိုင်ွာ ေှုပ်ွှားရဆာင်ွေက်ြှုြျားနှင့်စပ်ေျဉ်း
၍ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း အတိအကျွုတ်မပန်ရပးွန် ေိုအပ်သည်ြှာြှန်ရသာ်ေည်း နိုင်ငံရွး
ပါတီြျားကိုယ်တိုင် အရနမဖင့်ေည်း ြိြိေူြိြိ စည်းကြ်းတကျ ွိန်းသိြ်းွန်ကိစ္စအား အြှု
ြွားြကသည်ကို ရတွ့ွှိွပါသည်။ ြန္တရေးတိုင်း၊ ြရကွးတိုင်း၊ ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီး
ြျားအပါအဝင် ြျားစွာရသာ မပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကကီးြျား137 အမပင် စစ်ကိုင်းတိုင်း နှင့်
ရနမပည်ရတာ်တို့တွင်ပါ  မဖစ်ပွားခဲ့သည့် USDP ဝန်းွံသူြျားနှင့် NLD ဝန်းွံသူြျားအချင်းချင်း
ခိုက်ွန်မဖစ်ပွားသည်ကို ရေ့ောြကည့်ပါက ဤအချက်ကို ရတွ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ြျားစွာရသာ
ြဲဆန္ဒနယ်ြျားတွင်ွှိ ြဲဆွယ်ပိုစတာြျားြှာေည်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ွပပီး အြျားစုြှာ အာဏာွ
ပါတီ၏ ပိုစတာြျားမဖစ်သည1်38 ။

ရွေးရကာက်ပွဲအြကြ်းဖက်ြှုြျားအနက် အမပင်းွန်ဆုံးရသာ ကိစ္စွပ်တစ်ခုြှာရအာက်တိုော
ေ ၁၄ ွက်ရန့တွင် ွခိုင်မပည်နယ်ရတာင်ပိုင်းွှိ ရတာင်ကုတ်ပြို့နယ်တွင်း ြဲဆွယ်စည်းရုံး

136 https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/myanmar-election-violence-rise-november-vote-
nears.html

137 https://www.frontiermyanmar.net/en/political-violence-a-threat-to-myanmars-election/

138 https://www.irrawaddy.com/elections/election-posters-myanmars-ruling-party-vandalized-
dozen-locations.html



ANFREL ၂၀၂၀ မြန်ြာ့အထွေထွေထွေးထောေ်ပေဲထေ့ောထွးြစ်ွှင်အစီွင်ခံစာ

88

ရွးေုပ်ငန်းြျား ရဆာင်ွေက်ေျက်ွှိရသာ NLD ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းသံုးဦးအား ွက္ခိုင့်
တပ်ြရတာ် (AA) က မပန်ရပးဆွဲမခင်းမဖစ်သည်။ မပည်သူ့ေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း 
ရေါ်နီနီရြမြင့်၊ အြျ ိုးသားေွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ရေါ်ချစ်ချစ်ရချာနှင့် ွခိုင်
မပည်နယ် ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ဦးြင်းရအာင်တို့အား    stay-at-home    အြိန့်
ွုတ်မပန်ွားသည့်တိုင် ွပ်ွောရနမပည်သူေူွုနှင့် ရတွ့ဆုံြှုမပုပပီး ေူအြျား၏ အသက်
အန္တွာယ်မဖစ်ပွားရအာင် မပုေုပ်သည် ဟု ေက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ွက္ခိုင့်
တပ်ြရတာ် (AA) က ၎င်းတို့နှင့်ဆက်သွယ်သည့်အတွက် ဖြ်းဆီးခံခဲ့ြကွသည့်  ွ ခိုင်နိုင်ငံရွး 
သြားြျားနှင့်အွပ်သားြျား၊ ပငိြ်းချြ်းရွးအတွက်  ရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည့် ဆန္ဒမပရကျာင်းသား
ြျားတို့အား ေွှတ်ရပးပါက ဓါးစာခံြျားအား ေွှတ်ရပးြည်ဟု ရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည1်39 ။

ရွေးရကာက်ပွဲနီးကပ်ောသည်နှင့်အြျှ မပန်ရပးဆွဲခံွားွရသာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း
ြျား၏ အသက်အန္တွာယ်ကို စိုးွိြ်ြိသည်ဟု NLD ေူကကီးပိုင်းက ရမပာဆိုခဲ့ြကသည1်40 ။
နိုဝင်ောေ ၁၈ ွက်ရန့တွင် ဖြ်းဆီးခံ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအား အမြန်ဆုံးေွှတ်
ရပးွန် NLD က ရြကညာချက်တစ်ရစာင် ွုတ်မပန်ခဲ့သည1်41 ။ နိုဝင်ောေ ၂၁ ွက်ရန့တွင်
ွက္ခိုင့်တပ်ြရတာ်ကရန၍ အစိုးွအရနမဖင့် ၎င်း၏ ရတာင်းဆိုချက်ြျားကို ေိုက်ရေျာပါက
ဖြ်းဆီးွားသူြျားအား ေွှတ်ရပးွန်အသင့်မဖစ်ရြကာင်း တုံ့မပန်ခဲ့သည်142 ။ ရနာက်ဆုံးတွင် 
ဖြ်းဆီးခံွားွရသာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းသုံးဦးအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါွီေ ၁ ွက်ရန့
တွင် မပန်ေည်ေွှတ်ရပးခဲ့သည1်43 ။

ရအာက်တိုောေ ၂၂ ွက်ရန့တွင် အမခားရသာအြှုကကီးတစ်ခုမဖစ်ပွားခဲ့ပပီး ယင်းမဖစ်ွပ်ြှာ
စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ ကန့်ေေူပြို့နယ်၊ ကာေိုးရကျးွောတွင် USDP နှင့် NLD ဝန်းွံ
သူြျားြကား ခိုက်ွန်မဖစ်ပွားြကစဉ်အတွင်း ေူတစ်ဦးရသဆုံးကာ တစ်ဦးေဏ်ွာွွှိခဲ့မခင်း
မဖစ်သည်။ အခင်းမဖစ်ပွားစဉ်အတွင်း ဆိုင်ကယ်ခုနစ်စီး၊ အိြ်တစ်ေုံးနှင့် COVID-19 
စစ်ရဆးရွးဂိတ်ြျား ပျက်စီးခဲ့သည်။ အဆိုပါအြှုအတွက် ေူငါးဦးကို စုံစြ်းစစ်ရဆးေျက်
ွှိပါသည်144 ။ NLD ၏ ရမပာရွးဆိုခွင့်ွပုဂ္ဂိုေ် ဦးြျ ိုးညွန့်၏အဆိုအွ ဤမဖစ်ွပ်ြှာ USDP 

139 https://www.irrawaddy.com/elections/arakan-army-admits-abducting-three-myanmar-ruling-
party-candidates.html

140 https://www.irrawaddy.com/news/burma/long-silence-abducted-nld-candidates-myanmars-
rakhine-state-prompts-fears.html

141 https://www.mmtimes.com/news/nld-calls-release-abducted-candidates-voices-appreciation-
over-election-win.html

142 https://www.mmtimes.com/news/myanmars-ruling-party-refuses-negotiate-aa-rakhine-
hostages.html

143 https://www.irrawaddy.com/news/burma/aa-frees-three-abducted-nld-members-three-soldiers-
myanmars-rakhine-state.html

144 https://www.myanmar-now.org/en/news/usdp-mob-beats-nld-supporter-to-death-during-clash-
in-sagaing



ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ အြကြ်းဖက်ြှုြျား

89

နှင့် NLD ဝန်းွံသူြျားြကား အကကီးအကျယ် ခိုက်ွန်မဖစ်ပွားြှုသုံးခုအနက် တစ်ခုအပါအဝင်
မဖစ်ပပီး ကျန်နှစ်ခုြှာ ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီး၊ ဟသကာတပြို့နယ်နှင့် ြရကွးတိုင်းရေသ ကကီး၊
ပြိုင်ပြို့နယ်တို့တွင်မဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ွို့အမပင် “အမခားရသာ အရသးစားခိုက်ွန်မဖစ်ပွားြှု ြျား
ေည်း အကကိြ်ြျားစွာ မဖစ်ပွားခဲ1့45 ” သည်ဟုေည်း ဦးြျ ိုးညွန့်က ရမပာြကားခဲ့ပါသည်။

ရအာက်တိုောေ ၃ ွက်ရန့တွင် ပြိုင်ပြို့နယ် NLD အြှုရဆာင်ရကာ်ြတီဝင် ဦးမြင့်နိုင်နှင့်
ွောသားတစ်ဦးသည် ပါတီြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး သီချင်းဖွင့်သည့်ကိစ္စရြကာင့် စကားြျားွာြှ
စတင်ကာ ေူအရယာက် ၁၀၀ ခန့်ပါဝင်ရသာအုပ်စုက ဦးမြင့်နိုင်၏ ရနအိြ်ကို ဝင်ရွာက်
ဖျက်ဆီးခဲ့ြကသည်။ ဦးမြင့်နိုင်၏ ရမပာြကားချက်အွ ွောသားတစ်ဦးက ၎င်းရနအိြ်သို့ော
ရွာက်၍ သီချင်းပိတ်ရပးွန် ရမပာပပီးရနာက် ဓါးမဖင့်ခုတ်သည့်အတွက် ေည်ပင်းတွင် ေဏ်ွာ
ွွှိခဲ့သည်။ ယင်းရနာက်တွင် ေူြျားစုရဝး၍ ဦးမြင့်နိုင်၏ အိြ်ကို တုတ်ြျား၊ ခဲြျား၊ ြီးစာ
တပ်ွားရသာ ဓါတ်ဆီပုေင်းြျားမဖင့် ပစ်ရပါက်ခဲ့ြကသည်။ အခင်းမဖစ်ပွားစဉ်အတွင်း ွဲကား
တစ်စီးနှင့် ေြ်းြီးြျား ပျက်စီးခဲ့သည်။ ရနာက်ဆုံးွွှိရသာသတင်းြျားအွ ေူ ၃၂ ဦးကို
မပည်သူပိုင်ပစ္စည်း ကာကွယ်ရွး အက်ဥပရေ ပုေ်ြ ၆ (၁) အွ တွားစွဲဆိုွားပပီး ယင်းတို့
အနက် ၁၉ ဦးြှာ  ဖြ်းဆီးခံွားွရြကာင်းသိွသည1်46 ။

145 http://mizzima.com/article/three-clashes-break-out-between-nld-and-usdp-supporters

146 https://myanmar-now.org/en/news/police-arrest-19-after-pro-usdp-mob-attacks-home-of-nld-
member-in-magwe

ရအာက်တိုောေ ၁၄ွက်ရန့က မပန်ရပးဆွဲခံခဲ့ွသည့် NLD ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းသုံးဦး၏ ဓါတ်ပုံအား 

ွက္ခိုင့်တပ်ြရတာ် (AA) က ွုတ်မပန်စဉ် ( ဓါတ်ပုံ - ဧွာဝတီ)
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ရအာက်တိုောေ ၁၀ ွက်ရန့တွင်ေည်း ဧွာဝတီတိုင်းရေသ ကကီး၊ ဟသကာတပြို့နယ်အတွင်း
ွှိ တာဂွရကျးွောတွင် စီတန်းေှည့်ေည်ွာက မပန်ောြကရသာ USDP ဝန်းွံသူြျားအဖွဲ့
သည် NLD ဝန်းွံသူြျားအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ ြကသည်ဟု ြကားသိွသည်။ ရေသခံ USDP 
ကိုယ်စားမပုပုဂ္ဂိုေ်ြျားကြူ ၎င်းတို့၏  ဝန်းွံသူြျားြှာ ဦးစွာ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ွမခင်း မဖစ်သည်ဟု
ဆိုသည်147 ။ ွောသား ၁၃ ဦးြှာ ွိခိုက်ေဏ်ွာ အနည်းငယ်ွွှိခဲ့ြကပပီး တစ်ဦးကိုြူ ရေသန္တွ
ရဆးရုံတွင် ကုသြှုခံယူွန် ပို့ရဆာင်ရပးခဲ့ွသည်။ ွဲအွာွှိြျား အခင်းမဖစ်ပွားွာသို့ ော
ရွာက်၍ ေူအုပ်အားြွိန်းသိြ်းြီတွင် ကားတစ်စီး၊ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့် အိြ်ရခါင်ြိုးြျား
ပျက်စီးခဲ့သည်။ ြူေတွင် USDP ဝန်းွံသူ ၂၆ ဦးအား အြှုဖွင့်ွားရသာ်ေည်း148  ရစ့စပ်
ညှိနှိုင်းြှုြျား  မပုေုပ်ပပီး သရောတူညီြှုွွှိ၍ အြှုပိတ်သိြ်းခဲ့သည်။

ရနာက်ွပ် အြကြ်းဖက်မဖစ်ွပ်တစ်ခုြှာ စက်တင်ောေ ၁၆ ွက်ရန့တွင် ရနမပည်ရတာ်၊ 
ပုဗ္ဗသီွိပြို့နယ်၌ USDP ယာဉ်တန်းပါေူြျားက ဆယ်ရကျာ်သက်ေူငယ်ြျားအား ွန်စပပီး 
ကိုယ်ွိေက်ရွာက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ြကွာ နှစ်ေက်ေုံး ေဏ်ွာွွှိခဲ့ြကသည်။ စက်တင်ောေ
၁၉ ွက်ရန့တွင် ြန္တရေးတိုင်းရေသကကီး၊ ြိတ္ထီောပြို့နယ်အတွင်းွှိ NLD ရွာက်ခံဝန်းွံသူ
တစ်ဦး၏ရနအိြ်ကို USDP ဝန်းွံသူြျားက ခဲြျားမဖင့် ပစ်ရပါက်ရနသည်ကို ဗွီေီယိုြှတ်တြ်း
ွယူနိုင်ခဲ့ွာ အနည်းဆုံးရမခာက်ဦးြှာ ဖြ်းဆီးခံခဲ့ွသည1်49 ။

စက်တင်ောေအတွင်း တွင်ေည်း ရနမပည်ရတာ် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ 
ဦးသိန်းရွွး၏ ရနအိြ်တွင် ြရပါက်ကွဲရသးရသာ ေက်ပစ်ဗုံးြျားကိုရတွ့ွှိခ့ဲွသည်။ အဆိုပါ
ေက်ပစ်ဗုံးနှစ်ေုံးကို ေြ်းရပါ်ြှရန၍ ခခံဝင်းအတွင်းသို့ ပစ်ွည့်သွားမခင်းမဖစ်သည် ဟု 
သတင်းရဖာ်မပွားသည်။ နိုင်ငံရွးပါတီ ရမြာက်မြားစွာက COVID-19 ရြကာင့် ရွေးရကာက်ပွဲ
အားဆိုင်းငံ့ွန် တင်မပခဲ့ရသာ်ေည်း UEC က ရွှေ့ဆိုင်းြှုြမပုေုပ်ွန် ရြကညာပပီး ြြကာြီ၌ 
၎င်းတိုက်ခိုက်ြှု မဖစ်ပွားခဲ့မခင်းမဖစ်သည1်50 ။ 

ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ နှစ်ွက်အေို နိုဝင်ောေ ၆ ွက်ရန့ တွင် ပဲခူးတိုင်းရေသကကီး 
ရွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲရုံး ခခံဝင်းအတွင်း ဗုံးရပါက်ကွဲြှုမဖစ်ပွားခဲ့သည1်51 ။ သို့ွာတွင်

147 https://www.irrawaddy.com/elections/fourteen-nld-supporters-injured-attack-pro-usdp-mob-
myanmars-ayeyarwady-region.html

148 https://myanmar-now.org/en/news/26-usdp-supporters-face-charges-after-clash-with-nld-rivals-
in-hinthada

149 https://www.irrawaddy.com/elections/violence-erupts-shortly-myanmar-political-parties-hit-
campaign-trail.html

150  https://www.irrawaddy.com/elections/second-unexploded-hand-grenade-found-residence-
election-official-myanmars-capital.html

151  https://elevenmyanmar.com/news/bomb-blast-hit-bago-election-commission-office-ahead-of-
general-election
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ေူရသဆုံးြှုြွှိခဲ့သေို တိုက်ခိုက်ြှုကိုေည်း ြည်သူကြျှ ွုတ်ရဖာ်ရြကညာခဲ့မခင်းြွှိရပ။ 
ပဲခူးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် မပည်နယ်ြျား/ တိုင်းရေသကကီးြျားွှိ ြဲရုံးြျားစွာတို့အား ဗုံးွှာရဖွရွး
အဖွဲ့ြျားက သွားရွာက်စစ်ရဆးကာ ေုံခခုံြှုွှိရစွန် ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကွသည်။

ွှြ်းမပည်ရတာင်ပိုင်းတွင် တရအာင်းအြျ ိုးသားပါတီ (TNP) အား ပရောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်
ခွင့်ွရေသ အတွင်း၌သာ ြဲဆွယ်စည်းရုံြှုမပုွန် သတိရပးသည့်အရနမဖင့် ဩဂုတ်ေ ၁၅
ွက်ရန့ကစတင်၍ သျှြ်းမပည် မပန်ေည်ွူရွာင်ရွးရကာင်စီ (RCSS) က ပခိြ်းရမခာက်ြှု
ြျား မပုေုပ်ခဲ့သည်ဟူရသာ အစီွင်ခံြှုြျားကို ANFREL က ေက်ခံွွှိခဲ့ပါသည်။ RCSS က
ဆိုင်းေုတ်ြျားကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အမပင် TNP ြဲဆွယ်စည်းရုံးွန် စီစဉ်ွားသည့် ရကျးွော
ြျားကိုေည်း ပခိြ်းရမခာက်ခဲ့သည်ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်ြျားကိုေည်း ြကားသိွပါသည်။
ွို့အမပင် တရအာင်းအြျ ိုးသြီး အဖွဲ့အစည်း ကိုေည်း RCSS က ပခိြ်းရမခာက်ြှုမပုေုပ်ခဲ့ပပီး 
ြိုင်းကိုင်ရကျးွောြျားအတွင်း ြဲဆန္ဒွှင်ပညာရပးေုပ်ငန်းြျား ရဆာင်ွေက်ွာ၌ ဟန့်တား
ြှုြျား မပုေုပ်ခဲ့သည်ဟူရသာ စွပ်စွဲချက်ြျားေည်း ွှိခဲ့ပါသည်။

 ထွေးထောေ်ပေဲအလေန်

နိုဝင်ောေ ၁၁ ွက်ရန့တွင် ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီး၊ ကန်ကကီးရွာင့်ပြို့နယ်တွင် NLD 
ရွာက်ခံသူတစ်ဦး ရကျာက်ခဲမဖင့် ွုသတ်ခံခဲ့ွသည်။ ြျက်မြင်သက်ရသြျား၏ ွွက်ဆို
ချက်အွ ဦးရအာင်ဇင်ပဖိုးြှာ တကုန်းကကီး ရကျးွောတွင် ပါတီအနိုင်ွသည့်အတွက် ရအာင်ပွဲခံ
ရနစဉ် USDP ရွာက်ခံသူသုံးဦး၏ ွန်မပုမခင်းကို ခံခဲ့ွမခင်းမဖစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်တစ်ဦး
ကို ွဲတပ်ဖွဲ့ကဖြ်းဆီးွြိပပီး ေူသတ်ြှုမဖင့် တွားစွဲဆိုွားသည1်52 ။

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ောေ ၂၁ ွက်ရန့တွင် အြျ ိုးသားေွှတ်ရတာ် ြဲဆန္ဒနယ် အြှတ် (၁) ၏
အသစ်စက်စက် ရွေးရကာက်ခံအြတ် ဦးွိုက်ရဇာ်အား ရကျာက်ြဲပြို့နယ်၊ ပင်တိန်ွော ွှိ 
၎င်း၏ ရနအိြ်အမပင်ေက်တွင် ရြာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်စီးောသူေူနှစ်ဦးက ရသနတ်မဖင့်ပစ်ခတ်
ခဲ့သည်153 ။ အချနိ်အနည်းငယ်အြကာ ရကျာက်ြဲခရိုင်ရဆးရုံတွင် ရဆးကုသြှုခံယူရနစဉ်
ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်။ ေုပ်ကကံပစ်ခတ်ြှုကို ြည်သည့် အဖွဲ့အစည်းကြျှ ွုတ်ရဖာ်ရြကညာ
ခဲ့မခင်းြွှိေဲ ြည်သူတစ်ဦးတစ်ရယာက်ကြျှ  ဖြ်းဆီးြခံွရသးရချ။

ွှြ်းမပည်နယ် ရမြာက်ပိုင်းတွင် ေှုပ်ွှားသည့် တိုင်းွင်းသားေက်နက်ကုိင် အဖွဲ့အစည်း 
(EAO) သုံးခုမဖစ်ရသာ သျှြ်းမပည် မပန်ေည်ွူရွာင်ရွးရကာင်စီ (RCSS)၊ သျှြ်းမပည်

152 https://www.myanmar-now.org/en/news/nld-supporter-beaten-to-death-after-victory-celebration

153 https://www.mmtimes.com/news/nld-mp-elect-shot-dead-kyaukme.html
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တိုးတက်ရွးပါတီ/သျှြ်းမပည် တပ်ြရတာ်-ရမြာက်ပိုင်း (SSPP/SSA-N) နှင့် တရအာင်း
အြျ ိုးသားေွတ်ရမြာက်ရွး တပ်ြရတာ် (TNLA) တို့က အဆိုပါ ေုပ်ကကံသတ်မဖတ်ြှု ကို 
ြကျူးေွန်ခဲ့ဟု မငင်းဆိုွားသည်။ နိုဝင်ော ၂၂ ွက်ရန့တွင် ွှြ်းတိုင်းွင်းသားြျား  
ေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ်(SNLD) နှင့် တရအာင်းအြျ ိုးသားပါတီ (TNP) တို့က ဦးွိုက်ရဇာ်
ေုပ်ကကံသတ်မဖတ်ခံွသည့် ကိစ္စကို ရဝဖန်ရှုတ်ချပပီး ကျန်ွစ်သူြိသားစုအတွက် ဝြ်းနည်း
ရြကာင်း ွုတ်မပန်ရြကညာခဲ့သည်။ USDP ၏ ရမပာရွးဆိုခွင့်ွပုဂ္ဂိုေ် ဦးသိန်းွွန်းဦးက 
“ပါတီစုံ ေီြိုကရွစီရခတ်တွင် ဤကိစ္စြျ ိုးြှာ ေက်ခံနိုင်ဖွယ်ြွှ1ိ54 ” ဟု ရမပာြကားခဲ့သည်။

နိုဝင်ောေ ၁၄ ွက်ရန့တွင် ရကျာက်ြဲပြို့နယ် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ 
ဦးစိုးွွန်း၏ ရနအိြ်အား ြည်သူြည်ဝါြှန်းြသိွရသာ ရသနတ်သြားြျားက ရသနတ်မဖင့် 
နှစ်ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့ြကသည်။ အဆိုပါပစ်ခတ်ြှုသည် ဦးွိုက်ရဇာ်က ြဲအရွအတွက် ၄၅၀ မဖင့်
ကပ်၍ ရွေးရကာက်ပွဲရအာင်နိုင်ရြကာင်း ရြကညာခဲ့ပပီး155  ွှြ်းတိုင်းွင်းသားြျား ေီြိုကရွစီ
အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ၏ အြတ်ရနွာကို NLD သို့ ရပးအပ်ေိုက်ွသည့်ရန့တွင် မဖစ်ပွားခဲ့မခင်း
မဖစ်သည်။ ဦးစိုးွွန်း၏ရမပာြကားချက်အွ ြဲွေေ်ြျားနှင့် ပတ်သက်၍ တွားဝင်တိုင်ြကား
ြှုြျားြွှိခဲ့ရသာ်ေည်း ရကျာက်ြဲပြို့နယ်တွင်း ရေသအချ ို့တွင် ရွေးရကာက်ပွဲ ြမပုေုပ်မခင်း
အရပါ် ြရကျနပ်ြှုြျားွှိသည်ကိုြူ နားေည်ွားသည1်56 ။

ရကျာက်ြဲပြို့သည် ေွန်ခဲ့ရသာ ေအနည်းငယ်အတွင်း တပ်ြရတာ် နှင့် မပည်သူ့စစ် နှစ်ဖက်
ေုံးရြကာင့် ရေသခံ မပည်သူြျား ရနွပ်စွန့်ခွာွမခင်း၊ ေူ့အခွင့်အရွးချ ိုးရဖာက်ြှုြျား
အကကိြ်ကကိြ်မဖစ်ပွားခဲ့မခင်းတို့ အပါအဝင် အြကြ်းဖက်ြှုြျား မြင့်တက်ောခဲ့သည့် ရနွာတစ်ခု
မဖစ်သည်ကို သတိချပ်သင့်ပါသည်157 ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူေိုင်ေ အတွင်း တပ်ြရတာ်က
အွပ်သားြျားကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မခင်း၊ သတ်မဖတ်မခင်း တို့ရြကာင့် ေူ ၁၀,၀၀၀ ရကျာ်
စုရဝးဆန္ဒမပခဲ့ြကသည1်58 ။ ဤသို့ရသာ အြကြ်းဖက်ြှု ရနာက်ရြကာင်းွာဇဝင် ွှိသည့်တိုင် 
ရွေးရကာက်ခံ ေွှတ်ရတာ်အြတ်တစ်ဦးအား သတ်မဖတ်မခင်းြှာ ေီြိုကရွစီစနစ် ကို
ွိတ်ေန့်ဖွယ်ွာ ြသိကျ ိုးကျွမံပုြှုမဖစ်ပပီး ANFREL အရနမဖင့် အမပင်းအွန်ရှုတ်ချပါသည်။
ဦးွိုက်ရဇာ်၏ အြျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်အြတ်ွာွူးြှာ ြကားမဖတ်ရွေးရကာက်ပွဲ ြကျင်းပြီ
အချနိ်အွိ ေစ်ေပ်ရနရတာ့ြည်မဖစ်ပပီး ဥပရေအွ အနည်းဆုံး အချနိ်တစ်နှစ် ြကာမြင့်
ရတာ့ြည်မဖစ်ကာ ရေသတွင်းတည်ပငိြ်ြှုြွှိသည့်အတွက် အချနိ်အကန့်အသတ်ြွှိ ရွှေ့ဆိုင်း
ခံွနိုင်ရမခေည်းွှိပါသည်။

154 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/shooting-death-11232020183542.html

155 https://www.mmtimes.com/news/tension-high-shan-town-amid-winning-nld-bet-killing.html

156 https://english.shannews.org/archives/22141

157  https://thediplomat.com/2020/08/myanmars-ceasefire-falls-apart-in-shan-state/

158 https://www.bnionline.net/en/news/more-10000-people-protest-burma-army-violence-kyaukme
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နိဂုံးချုပ်

ရွေးရကာက်ပွဲြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲအေွန်ကာေပတ်ဝန်းကျင်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ
ရေသအြျားစုတွင် တည်ပငိြ်ရအးချြ်းေျက်ွှိွာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင်
အြကြ်းဖက်ြှု မြင့်တက်ောသည့်အခါ ANFREL အရနမဖင့် အံ့ဩွိတ်ေန့်ခဲ့ွပါသည်။ 
၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အြကြ်းဖက်ြှုအရွအတွက်ြှာ အွူးတေည် မြင့်တက်ော
ခဲ့ပပီး အခင်းမဖစ်ပွားြှုအြျားစုြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အေယ်ပိုင်းရေသြျား တနည်းအားမဖင့် 
ပဋိပက္ခေဏ်ြခံွရသာရေသြျားတွင် အွင်ကွပါတီကကီးနှစ်ခုက ဝန်းွံသူြျားြကား အြျား
ဆုံးမဖစ်ပွားမခင်းမဖစ်သည်။ အြကြ်းဖက်ြှုြျားအတွက် တာဝန်ွှိသူြျားအား တာဝန်ခံရစွန်
နှင့် ၎င်းမဖစ်ွပ်ြျ ိုး ရနာင်အနာဂတ်တွင် ွပ်ြံြမဖစ်ပွားရအာင် ကာကွယ်ွန် တစ်ဆင့်
ပပီးတစ်ဆင့် ရဆာင်ွေက်သင့်ပါသည်။ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၊ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုမပုေုပ်သူြျားနှင့်
ကိုယ်စားေှယ်ြျားအား အြကြ်းဖက်တ ရစရမခာက်ေှန့်ရနပါက ြျှတရသာ ရွေးရကာက်ပွဲ
ယှဉ်ပပိုင်ြှု ြမဖစ်ရပါ်နိုင်ရပ။
ွို့အမပင် ွခိုင်မပည်နယ်အတွင်း ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းသုံးဦး မပန်ရပးဆွဲခံွြှုနှင့် ွှြ်း
မပည်နယ်ရမြာက်ပိုင်းက ရွေးရကာက်ခံအြတ်အား ေက်သည်ြရပါ်ေဲ ေုပ်ကကံသတ်မဖတ်ြှု
တို့ြှာ (ရေသနှစ်ခုေုံးြှာ တိုင်းွင်းသား ေက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းြျား တက်ကကေှုပ်ွှားွာ
နယ်ရမြြျားမဖစ်ြကသည်) နိုင်ငံအဝှြ်း ေုံရောက်ြှုြွှိရသာ ေုံခခုံရွးအရမခအရနြျားြကား
ရွေးရကာက်ပွဲြျားကျင်းပွာတွင် မဖစ်ရပါ်တတ်သည့် စိန်ရခါ်ြှုြျားကို မပသေျက်ွှိပါသည်။ 
ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး ပတ်ဝန်းကျင်အား ချုပ်မခယ်ြှုြျား၊ ြရေျာ်ကန်ရသာ ဩဇာြျား
ရအာက်က ကင်းေွတ်ရစပပီး ေီြိုကရွစီနည်းကျ ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ြျားက တဆင့်
ြိြိစိတ်ဆန္ဒကို ရဖာ်မပေိုရသာ ရေသခံမပည်သူြျား၏ အခွင့်အရွးြျားကို ရေးစားသြှုမပု
ရပးြကပါွန် နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် တိုင်းွင်းသားေက်နက်ကိုင်ြျား အားေုံးတို့အား ကျွန်ုပ်
တို့အရနမဖင့် ရတာင်းဆိုေိုပါသည်။

အွက်ရဖာ်မပပါ အကဲမဖတ်ြှုမဖစ်စဉ်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါွီေ ၁ ွက်ရန့တွင်
တပ်ြရတာ်၏ အြကြ်းဖက်အာဏာသိြ်းယူြှု နှင့် ၎င်းအာဏာသိြ်းြှု ရနာက်ပိုင်းတွင်
ပငိြ်းချြ်းစွာ ဆန္ဒွုတ်ရဖာ်ြကသူြျား၊ တက်ကကေှုပ်ွှားသူြျားနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ွြ်းြျားအား 
ဖိနှိပ်ချုပ်မခယ်မခင်း အရပါ် အမြင်ကိုေည်း ွည့်သွင်းရဖာ်မပွန် ေိုအပ်ပါသည်။ စစ်တပ်
အုပ်ချုပ်ြှုရအာက်တွင် အရြကာင်းအွင်းြွှိေဲ ေါဇင်နှင့်ချရီသာ ေူရပါင်းြျားစွာ သတ်မဖတ်
ခံွမခင်းနှင့် ွာရပါင်းြျားစွာရသာသူြျားသည် ဥပရေနှင့်အညီ ြဟုတ်ေဲ ဖြ်းဆီးွိန်းသိြ်း
ခံွားွသည်။ အားေုံးြှာ ယခင်ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ အြကြ်းဖက်ြှု ကိစ္စွပ်ြျား၏ 
အွိပ်ေွှြ်းြိုးရနမခင်း မဖစ်ရပသည်။ မပန်ေှန်စဉ်းစားြကည့်ပါက ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွ
ရွေးရကာက်ပွဲ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးကာေအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံ အေယ်ပိုင်းရေသွှိ အင်အား
အကကီးဆုံး ပါတီကကီးနှစ်ခု ၏ ဝန်းွံရွာက်ခံသူြျားအြကား မဖစ်ပွားသည့် အြကြ်းဖက်ြှု
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ပိုြိုမပင်းွန်ောွမခင်းသည် တင်းြာြှုြျား ဆက်ေက်မြင့်ြားရနပပီး အဆိုပါ ရခါင်းြာသူ
ြျားက ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ြျားက တဆင့် အမငင်းပွားြှုကို ရမဖွှင်းမခင်းွက်
ေူကိုယ်တိုင် ွိပ်တိုက် ွင်ဆိုင်ရမဖွှင်းမခင်းကို စိတ်အားွက်သန်ရနြကရြကာင်းကို မပသ
ခဲ့သည်။ မပည်သူြျားက ၎င်းတို့၏ အရတွးအမြင်ြျားအား တန်မပန် တုန့်မပန်ြှု ြျားကို
ရြကာက်ွေံ့ွမခင်းြျ ိုး ြွှိေဲ ေွတ်ေပ်စွာ ွုတ်ရဖာ်ခွင့်ွရသာ စစ်ြှန်ရသာ ေီြိုကရွစီ
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအားရဖာ်ရဆာင်ွာတွင် ယင်းကဲ့သို့ရသာ ရသွးဆူေွယ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်
အခင်းအကျင်းသည် အသုံးြဝင်ရပ။  
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ဥပထဒ မပဋ္ဌာန်းချေ်များ

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ရွေးရကာက်ပွဲရန့၌ ြိြိကိုယ်ပိုင်ြဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ြဲရပးနိုင်မခင်း ြွှိသူြျား
အတွက် ကကိုတင်ြဲရပးခွင့် မပုွားပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေပုေ်ြ (၄၅) အွ ကကိုတင်ြဲ
အြျ ိုးအစားနှစ်ွပ် ကို သတ်ြှတ်ရပးွား ပါသည်။ ပွြတစ်ခုြှာ ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင်
ခွီးေွန်ရနြည့်ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၊ ြသန်စွြ်းသူြျား (သို့ြဟုတ်) အမပင်းအွန်နာြကျန်းမဖစ်ရန
သူြျား၊ သက်ကကီး ေွယ်အိုြျား၊ ြီးဖွားပပီးစ အြျ ိုးသြီးြျား၊ အချုပ်ကျခံရနွသူြျား၊ ရဆးရုံ
တက်ရနသည့် အတွင်းေူနာြျားနှင့် အစိုးွဝန်ွြ်းြျား၊ တာဝန်ကျ စစ်ေက် (သို့ြဟုတ်)
ွဲေက်ဝန်ွြ်းြျား အစွှိရသာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် ြဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ကကိုတင်ြဲရပးခွင့်
မဖစ်ပပီး ေုတိယတစ်ခုြှာ နိုင်ငံွပ်မခားတွင်ရနွိုင်သူြျား (သို့ြဟုတ်)  ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပရွာက်
ရကျာင်းသားြျား၊ အချုပ်ကျခံရနွသူြျား၊ ရဆးရုံတွင် တက်ရွာက် ကုသရနသည့် အတွင်း
ေူနာြျား၊ တပ်ြရတာ်သားြျားနှင့် အတူရနြိသားစုဝင်ြျား၊ တာဝန်ကျအစိုးွဝန်ွြ်းြျား
အတွက် ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပ ကကိုတင်ြဲရပးခွင့်တို့မဖစ်ြကပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲကို COVID-19 ကပ်ရွာဂါ မဖစ်ပွားစဉ်ကာေအတွင်း
ကျင်းပမပုေုပ် ွသည့်အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏ ပူးရပါင်း
ပါဝင်ြှု တိုးမြှင့်နိုင်ွန်အတွက် UEC က ကကိုတင်ြဲရပးမခင်းနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ွူးမခားရသာ
အရမပာင်းအေဲြျား မပုေုပ်ရပးခဲ့သည်။ ရအာက်တိုောေ (၁၀) ွက်ရန့တွင် အသက်
၆၀ နှစ်နှင့်အွက် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအရနမဖင့် ရနအိြ်တွင်ရနွိုင်ရွး (stay-at-home) အြိန့် 
ွုတ်မပန်ွားရသာ ပြို့နယ်တစ်ခုခုတွင်ရနွိုင်သူမဖစ်ရစ၊ ေူဦးရွွူွပ်ရသာပြို့နယ်
တစ်ခုခုတွင် ရနွိုင်သူ မဖစ်ရစ ရအာက်တိုောေ (၂၉) ွက်ရန့ြှ နိုဝင်ောေ (၅) ွက်ရန့
အတွင်းတွင် ၎င်းတို့ရနအိြ်တွင် ြဲရပးနိုင်ြည် မဖစ်ရြကာင်း အြိန့်ရြကာ်မငာစာွုတ်မပန်ခဲ့
သည်။159  အမခားရသာရေသြျားတွင်ြူ သက်ကကီးွေယ်အိုြဲဆန္ဒွှင်ြျား အရနမဖင့် သက်ဆိုင်ွာ
ွပ်ကွက် (သို့ြဟုတ်) ရကျးွောအုပ်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲ တွင် သွားရွာက်
ြဲရပးနိုင်သကဲ့သို့ ြဲရုံသို့ြသွားရွာက်နိုင်ပါကေည်း ရနအိြ်ကြဲရပးွန် ရေျှာက်ွားနိုင်
သည်160 ။ အသက် ၆၀ ရကျာ် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအရနမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင်ြဲရပးေိုပါက 

159  Defined as above 5,000 people per square kilometer. There are 29 such townships in Yangon 
region and five in Mandalay region.

160 https://www.gnlm.com.mm/announcement-for-advance-voting-rights-of-elderly-persons/
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ြဲသွားရွာက်ရပးနိုင်ရသာ်ေည်း ပိုြို၍ေုံခခုံစိတ်ချွပပီး ဗိုင်းွပ်ပိုးကူးစက်ြှုနည်းပါးြည့်
နည်းေြ်းတစ်သွယ် ရဖာ်ရဆာင်ရပးရသာ UEC ၏ ရဆာင်ွေက်ချက်ြှာ ချးီကျူးဖွယ် မဖစ်ပါ
သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အသက် ၆၀ နှင့်အွက် ေူဦးရွြှာ ခန့်ြှန်းရမခအားမဖင့် ၅.၁ သန်း
ခန့် ွှိပပီး ယင်းြှာ ေူဦးရွ၏ ၁၀ ွာခိုင်နှုန်းနီးပါးြျှွှိသည1်61 ။

နိုင်ငံအဝှြ်းတွင် ွှိရသာ အသွားအော ကန့်သတ်၍ ရစာင့်ြကပ် ြကည့်ရှုသည့် ရနွာ
(quarantine centre) ြျားွှိ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ကကိုတင်ြဲရပးနိုင်ွန်အတွက်ေည်း UEC က 
စီစဉ်ရပးခဲ့ပါသည်။ Quarantine centre ြျား အားေုံးသည် ြဲဆန္ဒနယ် အတွင်းနှင့်မပင်ပ
ကကိုတင်ြဲရပးြည့် quarantine ဝင်ေျက်ွှိရသာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား စာွင်းကို သက်ဆိုင်ွာ
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲြျားသို့ တင်သွင်းွြည့်  တာဝန်ွှိသည်။ ွ ို့ရနာက် ြဲရပးသည့်
ေုပ်ငန်းစဉ်ကို ရအာက်တိုောေ (၂၅) ွက်ြှ နိုဝင်ောေ (၇) ွက်ရန့အတွင်း ရန့ွက်နှင့်
အချနိ်ကို အတိအကျသတ်ြှတ်၍ quarantine centre ြျားတွင် ကျင်းပမပုေုပ်ွသည်။

ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပ ကကိုတင်ြဲရပးမခင်းကုိ နိုင်ငံအဝှြ်းတွင် ရအာက်တိုောေ ၈ ွက်ရန့ြှ
၂၁ ွက်ရန့အွိ မပုေုပ်ရပးခဲ့သည်။ COVID-19 ကူးစက်ြှုနှုန်း မပည်တွင်း၌ မြင့်တက်
ောရသာအခါ COVID-19 ကူးစက်မပန့်နှံ့ြှုကို တားဆီးွန်ွည်ွေယ်၍ ခွီးသွားောခွင့်ြျား
ကန့်သတ်ွားရသာရြကာင့် သက်ဆိုင်ွာ ြဲဆန္ဒနယ်သို့ ြမပန်နိုင်ြကသည့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား
ြဲရပးခွင့် ြဆုံးရှုံးရစွန် အတွက် UEC က ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပ ကကိုတင်ြဲရပးမခင်းကို တိုးချဲ့
ရဆာင်ွေက်ွန် ရအာက်တိုောေ ၉ ွက်ရန့တွင် ရြကညာခဲ့သည1်62 ။ အဆိုပါ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား
အရနမဖင့် ြဲရပးခွင့်ွွန်အတွက် ကကိုတင်ြဲရပးခွင့်ရေျှာက်ေွှာ (ပုံစံ ၁၅) မဖင့် သက်ဆိုင်ွာ 
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ရအာက်တိုောေ ၂၅ ွက်ရန့အြီ ရေျှာက်ွားနိုင်သည်။
ဤအစီအစဉ်ြှာ ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေတွင် မပဋ္ဌာန်းွားမခင်းြွှိရသာ်ေည်း ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏
ြဲရပးခွင့် ြဆုံးရှုံးွရစွန်အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲ စီြံခန့်ခွဲရွးအဖွဲ့အစည်းက မပုေုပ်
ရပးရသာ ေက်ခံကကိုဆိုွြည့် ရဆာင်ွေက်ချက်တစ်ခု မဖစ်သည်။

ဆန္ဒြဲရပးွာ၌ ရေးကင်းေုံခခုံြှုွှိရစွန်အတွက် ကကိုတင်ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်ကိုေည်း
ကျန်းြာရွးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန (MOHS) က ွ ုတ်မပန်ွားရသာ စံေုပ်ငန်းေြ်းညွှန်
ချက်ြျား (SOP) နှင့်အညီ ေိုက်နာ ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကွပါသည်။ SOP အွ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား
အားေုံးသည် ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်းြျား စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ွားွန်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး
ရမခာက်ရပအကွာတွင် ရနွန်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရွးကေ်မပား (NRC) ြျားကို ပေတ်စတစ်
ကေ်မပားွဲွည့်၍မပသွန်၊ ြဲြရပးြီနှင့်ြဲရပးပပီးရနာက်တွင် ေက်သန့်ရဆးအသုံးမပု၍
ေက်ရဆးွန် ေိုအပ်ပါသည်။ ရဆးရုံတက်ရနွရသာ COVID-19 ေူနာြျား ကကိုတင်ြဲရပး

161 https://www.irrawaddy.com/elections/election-2020-week-review-10.html

162 https://www.gnlm.com.mm/announcement-on-advance-voting-for-local-voters-outside-their-
constituencies-in-2020-general-election/
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နိုင်ွန် ရဆာင်ွေက်ရပးြကရသာ ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားအရနမဖင့်ေည်း PPE ဝတ်စုံြျား အမပည့်အစုံ
ဝတ်ဆင်မခင်း၊ ရောပင်ြျားနှင့် တံဆိပ်တုံးြျားကို တစ်ကကိြ်သုံးပပီးတိုင်း စွန့်ပစ်မခင်းနှင့် 
ကကိုတင်ြဲပါ စာအိတ်ြျားကို သီးသန့်အခန်း (Isolation Room) ွဲက ွုတ်ယူွာတွင် 
ပိုးသတ်မခင်းတို့ကို ရဆာင်ွေက်ရပးွန်ေိုအပ်ပါသည်။

မဲဆန္ဒနယ်မပင်ပ ကေိုတင်မဲထပးမခင်း

နိုင်ငံမခား ရွးဝန်ကကီးဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းြျားအွ နိုင်ငံွပ်မခားတွင် ရနွိုင်ေျက် ွှိသည့်
မြန်ြာနိုင်ငံသား ၁၀၉,၄၇၀ ဦး ကကိုတင်ြဲရပးွန် စာွင်းရပးသွင်းခဲ့ြကသည1်63 ။ ၂၀၁၅ 
ခုနှစ် အရွွရွွရ ေွးရကာက်ပွဲတွင် ၃၄,၆၉၇ ွှိွာြှ သုံးဆ တိုးပွားောသည့်အတွက် နိုင်ငံ
ွပ်မခားတွင် ရွှေ့ရမပာင်းရနွိုင်သူြျားြကား ြဲဆန္ဒွှင် အသိပညာ တိုးပွားောသည်ကို ရဖာ်မပ
ေျက်ွှိပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း နိုင်ငံွပ်မခားတွင် ရနွိုင်ေျက်ွှိသည့် မြန်ြာနိုင်ငံသား
ခန့်ြှန်းအရွအတွက် ရေးသန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ြကည့်ပါက စာွင်းွှိ ြဲဆန္ဒွှင် ပြာဏြှာ

163  https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-election-body-faces-crisis-confidence-ahead-
election.html
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ေွန်စွာနည်းပါးေျက် ွှိရနပါရသးသည်164 ။ ွိုင်းနိုင်ငံနှင့်ြရေးွှားနိုင်ငံတို့တွင် မပည်ပ
ရွာက် မြန်ြာနိုင်ငံသား အြျားဆုံး ရနွိုင်ေျက်ွှိြကွာ ွိုင်းတွင် ၃ သန်း165  နီးပါးွှိွာ 
ြဲဆန္ဒွှင် ၃၉,၀၀၀166  နှင့် ြရေးွှားတွင် ၆၀၀,၀၀၀167  အနက် ၆,၀၀၀ သာ ြဲရပးွန် စာွင်း
ရပးသွင်းခဲ့ြကသည်။ ွို့အမပင် ရေျှာက်ေွှာ ၈,၀၀၀ နီးပါးကိုေည်း UEC က ပယ်ချခဲ့သည်
ဟု သတင်းွွက်ရပါ်ခဲ့ပပီး အြျားစုြှာ သက်ဆိုင်ွာ ပြို့နယ်ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲသို့
အတည်မပုချက်ွယူွန် ရပးပို့ခဲ့မခင်း  ြွှိမခင်းရြကာင့်မဖစ်သည1်68 ။ ရနာင်တွင် ဤသို့ရသာ
မဖစ်ွပ်ြျား ွပ်ြံြမဖစ်ပွားွရအာင် ရွာက်ပံ့ပို့ရဆာင်ရွးဆိုင်ွာ အြှားအယွင်း မဖစ်ရပါ်ရစ
ခဲ့သည့် အရြကာင်းွင်းကို စနစ်တကျ စုံစြ်းစစ်ရဆးသင့်ပါသည်။

စက်တင်ောေ ၂၄ ွက်ရန့ြှ ရအာက်တိုောေ ၂၇ ွက်ရန့အတွင်း ကြ္ဘာအဝှြ်းွှိ မြန်ြာ
သံရုံးြျားနှင့် ရကာင်စစ်ဝန်ရုံး (၄၅) ခုတို့တွင် ြဲရပးခွင့်ွှိသူ မပည်ပရွာက်ြဲဆန္ဒွှင်ရပါင်း 
၇၀,၀၀၀ ရကျာ် ြဲရပးခဲ့ြကသည်။ ွိုင်းနိုင်ငံနှင့်ြရေးွှားနိုင်ငံတို့တွင် သံရုံးနှင့်ခွီးကွာေှြ်း
ေွန်းသည့် ရွှေ့ရမပာင်းအေုပ်သြားြျားအတွက် ြဲရုံြျားွပ်တိုးဖွင့်ရပးွန် ရတာင်းဆိုခဲ့
ြကရသာ်ေည်း COVID-19 ကပ်ရွာဂါ မဖစ်ပွားစဉ်အတွင်း အြျားမပည်သူကျန်းြာရွးကို
ငဲ့ကွက်၍ ြေိုက်ရေျာနိုင်ခဲ့ပါ169 ။ ြဲရုံြျားသည် ေန်ရကာက်၊ ချင်းြိုင်နှင့် ကွာောေြ်ပူ
ပြို့ ြျားတွင်သာ တည်ွှိြကသည့်အတွက် ွိုင်းနိုင်ငံ ရတာင်ပိုင်းမပည်နယ်ြျားနှင့် ြရေးွှား
နိုင်ငံ အရွှ့ပိုင်းတို့တွင်ရနွိုင်ြကရသာ မြန်ြာနိုင်ငံသားြျားြှာ ြဲရပးွာ၌ အခက်အခဲြျား
ကကုံရတွ့ြကွသည်။

မပည်ပရွာက်ြဲဆန္ဒွှင်ြျားြကား ောရွာက်ြဲရပးသူအရွအတွက် နည်းပါးသည့်ကိစ္စအမပင်
ရနာက်ွပ် ကိစ္စတစ်ခုြှာ ြဲရုံအရွအတွက် နည်းပါးေွန်းသည့်အတွက် တန်းစီရစာင့်ဆိုင်း
ွသည့် ေူတန်းကို ွှည်ေျားရစမခင်းမဖစ်သည်။ ANFREL က အင်တာဗျူးခဲ့ရသာ ေန်ရကာက်
ွှိ ကကိုတင်ြဲရပးသူြျား၏ ရမပာြကားချက်အွ ဆယ်နာွီြကာသည်အွိ ရစာင့်ဆိုင်းြက
ွသည်ဟု သိွသည်။ အချ ို ့ရသာ သံရုံးြျားသည် ြဲဆန္ဒွှင် အရွအတွက်ြျားြျား ေက်ခံ
ရပးနိုင်ွန်စီစဉ်ခဲ့ြကသည်။ သာဓကအားမဖင့် ြရေးွှားနိုင်ငံနှင့် ရတာင်ကိုးွီးယားနိုင်ငံတို့ွှိ

164 https://www.irrawaddy.com/elections/many-myanmar-migrants-in-thailand-to-be-denied-vote-
as-extra-polling-stations-ruled-out.html

165  https://www.mmtimes.com/news/embassies-urge-myanmar-expats-register-vote.html

166 http://www.mizzima.com/article/situation-casting-absentee-ballots-foreign-countries-myanmar-
nationals

167 https://www.mmtimes.com/news/advance-voting-malaysia-set-october-9-11.html

168  https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-election-body-faces-crisis-confidence-ahead-
election.html

169 https://www.irrawaddy.com/elections/many-myanmar-migrants-in-thailand-to-be-denied-vote-
as-extra-polling-stations-ruled-out.html
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သံရုံးြျားသည် ကကိုတင်ြဲရပးသည့်ကာေကို တစ်ွက်ွပ်တိုးရပးခဲ့ပပီး170 ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံွှိ 
သံရုံးသည် ြဲရပးသည့်အချနိ်ကို ရန့စဉ်တစ်နာွီ ွပ်တိုးရပးခဲ့သည1်71 ။

မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းတွင်ေည်း တပ်ြရတာ်သားြျားနှင့် ၎င်းတို့၏အတူရနြိသားစုဝင်ြျား၊
ရကျာင်းသားြျား၊ အချုပ်ကျရနွသူြျား၊ ရဆးရုံတွင်တက်ရွာက်ရနရသာ အတွင်းေူနာ
ြျားနှင့် အစိုးွဝန်ွြ်းြျားအတွက် ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပကကိုတင်ြဲရပးသည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ကို
ရအာက်တိုောေ ၈ ွက်ရန့ြှ ၂၁ ွက်ရန့အွိ ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကသည်။ UEC ၏
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲြျားကိုယ်စား ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ် ကို သက်ဆိုင်ွာအဖွဲ့
အစည်းဌာနြျားက ကကီးြကပ်ရပးခဲ့ြကပါသည်။ ရွာက်ပံ့ပို့ရဆာင်ရွး အခက်အခဲြျား
ရြကာင့် ANFREL အရနမဖင့် ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပ ကကိုတင်ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်ကို ရေ့ောနိုင်
မခင်းြွှိခဲ့ပါ။ သို့ရသာ်ေည်း ြစ်ွှင်အဖွဲ့ အင်တာဗျူးခွင့်ွခဲ့ရသာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျား
၏ ြှတ်ချက်ြျားအွ ဤေုပ်ငန်းစဉ်သည် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ကကီး တစ်ခုေုံး၏ 
ွင်သာမြင်သာြွှိဆုံးရသာ အစိတ်အပိုင်းမဖစ်သည်ဟုသိွသည်။ ြဲရပးသည့်ကာေပပီးဆုံး
ပပီးရနာက် ွန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး၊ ေဂုံပြို့နယ် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖဲွ့ခွဲက ချတိ်ပိတ်
ွားြှုြွှိရသာစာအိတ်ြျားမဖင့် တပ်ြရတာ်သားြျား၏ ဆန္ဒြဲ (၅၈) ရစာင်ကို ေက်ခံွွှိခဲ့
ပပီး ၎င်းြဲေက်ြှတ်ကိုွည့်သွင်းြရွတွက်ွန် ကနဦး၌ဆုံးမဖတ်ခဲ့ြကသည1်72 ။ရနာက်ြှသာ
UEC ၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ကိုမပင်ဆင်ပပီး အဆိုပါ ြဲေက်ြှတ်ြျားကို ွည့်သွင်းရွတွက်ွန်
ဆုံးမဖတ်ခဲ့သည1်73 ။

သတိမပုွြည့်ကိစ္စြှာ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲအတွက် ကကိုတင်ြဲရပးသည့်
ေုပ်ငန်းစဉ်ကို စက်တင်ောေ ၂၄ ွ က်ရန့ကတည်းက စတင်ခဲ့မခင်းမဖစ်ရသာ်မငားေည်း အချ ို ့
ရေသြျားတွင် ရွေးရကာက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းသည့်ရြကညာချက်ြျားြှာ ရအာက်တိုောေ ၁၆ ွက် 
နှင့် ၂၇ ွက်တို့တွင်သာ ွွက်ရပါ်ောခဲ့သည့် အတွက် ယင်းရေသြျားွှိ ကကိုတင်ြဲဆန္ဒွှင်
ြျား၏  ြဲြျားြှာ ပျက်မပယ်သွားခဲ့သည်။ ွို့အမပင် ရအာက်တိုောေ အတွင်း ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်း ၁,၂၀၀ နီးပါးခန့်ကို အရြကာင်းအြျ ိုးြျ ိုးရြကာင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း အမဖစ်က
ဖျက်သိြ်းခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းတို့အားရပးွားရသာ ကကိုတင်ြဲြျားြှာ ပယ်ြဲြျားမဖစ်သွားပပီး 
ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ြဲရပးခွင့်ဆုံးရှုံးရစခဲ့သည်။

170  https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-embassies-malaysia-south-korea-add-extra-
voting-days.html

171  https://www.mmtimes.com/news/myanmar-embassy-extends-voting-hour-accommodate-more-
voters-singapore.html

172 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-militarys-advance-votes-discounted-violating-
electoral-law.html

173 https://elevenmyanmar.com/news/uec-decides-to-count-unsealed-envelopes
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မဲဆန္ဒနယ်အတေင်း ကေိုတင်မဲများ

ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျားနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏ ကိုယ်စားေှယ်
ြျားြှာ နိုင်ငံအဝှြ်းတွင်  ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောွန် အခွင့်အရွးွခဲ့ြကပါသည်။ ANFREL 
၏ ရွေးရကာက်ပွဲ ရေ့ောသူြျား၏ အစီွင်ခံချက်ြျားအွ ကကိုတင်ြဲရပးသည့် ေုပ်ွုံး
ေုပ်နည်းြျားသည် UEC ၏ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားကို တသြတ်တည်း ေိုက်နာမခင်းြွှိေဲ
ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားသည်ေည်း ေုံရောက်ရသာ ရေ့ကျင့်သင်ြကားြှု ွှိွားြကဟန်ြတူ
ရချ။ သာဓကအားမဖင့် တခါတွံ ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားသည် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားကို ြဲေက်ြှတ်သုံးခု
တစ်ခါတည်းရပးေိုက်မခင်း၊ ြဲပုံးြျားအား စနစ်တကျ ချတိ်ပိတ်မခင်းကို အပြဲတရစ မပုေုပ်
ြွားမခင်း၊ ြဲရပးသူြျားအတွက် ဆန္ဒြဲပါသည့် စာအိတ်ြျားကို ပိတ်ွန် ရကာ်ေူးြရပး
ွားမခင်းတို့ကို ရတွ့ွှိွပါသည်။ အရစာပိုင်းွုတ်ရပးသည့်စာအိတ်ြျားသည် စုတ်ပပဲေွယ်
ပပီး ွူွူွဲွဲ ြွှိသည့်အတွက် စာအိတ်အွည်အရသွး နှင့် ပတ်သက်ပပီး ရဝဖန်ြှုြျားစွာ
ွွက်ရပါ်ခဲ့ရသးသည်။ သို့ရသာ်ေည်း ယင်းသို့ရသာ မပဿနာအချ ို ့ကို UEC က ချက်မခင်း
သိွှိရမဖွှင်းခဲ့ပပီး စာအိတ်ပွင့်ရနရသာ၊ ရကာ်စွန်းရပရနရသာ (သို့ြဟုတ်) စာအိတ်ဖွင့်
ရဖာက်ရသာအခါ ြရတာ်တဆ ပျက်စီးသွားရသာ ဆန္ဒြဲ ြျားကို ြဲရွတွက်စဉ် အတွင်း 

ွခိုင်မပည်နယ်၊ သံတွဲပြို့ွှိ ြသန်စွြ်းြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦးက ြိသားစုဝင်ြျား၏အကူအညီမဖင့် 

ကကိုတင်ြဲရပးရနသည်ကို နိုဝင်ောေ ၁ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ်
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ပယ်ြဲ အမဖစ် ယူဆြည် ြဟုတ်ရြကာင်း  ရအာက်တိုောေ (၃၀) ွက်ရန့တွင် ွုတ်မပန်
ရြကညာခဲ့သည1်74 ။ 

174  https://www.uec.gov.mm/news_preview_detail.php?action=news_detail1&news_
id=ULw22%2FBwRaNX3REKtJDtzzLt9rUGF7An0u1iGS5ZyL8%3D

ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီး၊ အဂကပူပြို့နယ်ွှိ 
ကွာွန်တင်းစင်တာတစ်ခုတွင် ြဲရုံဝန်ွြ်း (ဝဲ)ြှ

ြဲဆန္ဒွှင်(ယာ)အား ြဲေက်ြှတ်အား မပသရန
သည်ကို နိုဝင်ောေ ၂ ွက်ရန့ကရတွ့ွစဉ်

ယခင် ရွေးရကာက်ပွဲြျားတွင် ကဲ့သို့ပင်
ရွာဂါ ကူးစက်နိုင်ရမခ / ွိခိုက်နိုင်ရချ
အြျားဆုံးရသာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားွံ ရွေ့ေျား
ြဲရုံြျား အသုံးမပု၍ တစ်အိြ်တက် တစ်အိြ်
ဆင်း ဆန္ဒြဲရကာက်ယူမခင်းကို အသုံးမပုခဲ့
ြကပါသည်။ ေူအြျား ြဲရပးခွင့် ွရစရွး
အတွက် မပုေုပ်ရသာ ဤရဆာင်ွေက်ချက်
ကို ANFREL အရနမဖင့် ကကိုဆိုရသာ်ေည်း
ေုံခခုံရွးဆိုင်ွာေုပ်ွုံးေုပ်နည်းြျားအွ
အဆိုပါ ရွေ့ေျားြဲရုံ ြျားသည် ရွေးရကာက်
ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ကကီး၏ အားအနည်းဆုံးရသာ
အစိတ်အပိုင်းတစ်ွပ်မဖစ်သည်ကို ရတွ့ွ
သည်။ ေက်ရတွ့တွင်ေည်း အချ ို ့ရသာ
ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားသည် ချတိ်ပိတ်ွားမခင်း
ြွှိရသာ ြဲပုံးြျားကိုအသုံးမပုမခင်း၊  ဆန္ဒမပု
ွားရသာြဲေက်ြှတ်ြျားွည့်သွင်းွား
သည့် စာအိတ်ြျားကို ပိုြိုကကီးရသာ စာအိတ်
အကကီး၊ ပေတ်စတစ်အိတ်တို့ွဲတွင်သာ
ြက ဆန်ွည့်သည့် ပီနံအိတ်ြျားွဲတွင်ပါ
ွည့်သွင်း သိြ်းဆည်းသည်ကို ရတွ့ွှိွ
သည်။ တနသကာွီတိုင်းရေသကကီးတွင် ြဲရုံ
ဝန်ွြ်းြျားက အနီးအနားွှိ ရဆးရုံသို့
ဝင်၍ ကကိုတင်ြဲရကာက်ခံရနစဉ် ဆန္ဒမပု

ွားရသာ ြဲေက်ြှတ်ြျားပါသည့်ြဲပုံးတစ်ခုကို ွွပ်ကားရပါ်တွင် အရစာင့်အြကပ်ြွှိေဲ
ချန်ွားခဲ့သည်ကိုရတွ့ွှိွပါသည်။ ရမြာက်ြျားစွာရသာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ြဲရပးခွင့်ွြကရစွန်
ွည်ွေယ်၍ ကကိုတင်ြဲရပးသည့်ကာေကို အချနိ်ကပ်၍တိုးမြှင့်ေိုက်သည့်အတွက် ြျားမပား
ေှစွာရသာကကိုတင်ြဲြျား ရကာက်ယူနိုင်ွန်အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင်သာအသုံးမပုွန် 
ေျာွားသည့် ြဲပုံးြျားနှင့်အမခားပစ္စည်းြျားကို ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားက သြရိုးကျအရနမဖင့် သုံးစွဲ
ရနမခင်းကို ရတွ့ွှိခဲ့ွသည်။ 
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သွားရွာက်ရေ့ောခဲ့သည့်   ကကိုတင်ြဲရပးသည့်  ြဲရုံအချ ို ့တွင်   ေျှ ို ့ဝှက်ဆန္ဒြဲရပးမခင်း နှင့်
စပ်ေျဉ်းသည့်  မပဿနာြျားကို ြကားသိခဲ့ွပါသည်။ ြဲရုံအချ ို ့တွင် ဆန္ဒမပုခန်းြျား စီစဉ်
ွားပုံြှာ ေုံရောက်ရသာ ေျှ ို့ဝှက် ေုံခခုံြှု ြွွှိရစေဲ ရနအိြ်က ြဲရပးသူြျား အရနမဖင့်
ေည်း ြဲေက်ြှတ်အရပါ် ဆန္ဒမပုွာ၌ ေျှ ို့ဝှက်ေုံခခုံစွာ မပုေုပ်ဖို့ွာ အခွင့်အေြ်းနည်းပါး
ရြကာင်းသိွှိခဲ့ွသည်။  စိုးွိြ်စွာအရကာင်းဆုံးြှာြူ COVID - 19 ေူနာြျားအား ရဆးကုသ
ြှုရပးွာ quarantine centre ြျားနှင့် ရဆးရုံြျားွှိ ြဲရပးသည့် ေုပ်ွုံးေုပ်နည်းြျား မဖစ်
ြကသည်။ အချ ို ့ရသာရေသြျားက ANFREL ရေ့ောသူြျား၏ ြကားသိခဲ့ွ၊ ေူကိုယ်တိုင် 
မြင်ရတွ့ခဲ့ွသည်ြှာ  quarantine centre ြျားွှိ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားြှာ ြဲေက်ြှတ်ြျားကို ၎င်းတို့
ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒမပုခွင့်ြွှိေဲ ြဲရုံဝန်ွြ်းအား ၎င်းတို့ရွေးချယ်ေိုသည့် ပါတီနှင့်ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းကို  ရမပာြကားပပီး  တံဆိပ်တုံးနှိပ်ခိုင်းွမခင်း  မဖစ်သည်။

ဤေုပ်ွုံးေုပ်နည်းသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းြျားနှင့်ြကိုက်ညီသည်ြှာ အွင်အွှားပင်မဖစ်
ရသာ်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူြျားေက်က ေက်ခံရပးနိုင်သည်ြှာ အံ့အားသင့်စွာ
ရကာင်းေှပါသည်။ COVID-19 ရွာဂါကူးစက်မပန့်ပွားြှုက ကာကွယ်ေိုသည်ကို နားေည်
ရပးနိုင်ပါရသာ်ေည်း quarantine ဝင်ရနွသည့် ေူနာြျားနှင့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏ ေျှ ို့ဝှက်
ေုံခခုံြှုကို ြွိခိုက်ရစေဲ ြဲရပးခွင့် ွွှိရစြည့် ပိုြိုရကာင်းြွန်ရသာ ေုပ်ွုံးေုပ်နည်း
ြျားကို အရကာင်အွည် ရဖာ်သင့်ပါသည်။ သို့ရသာ် အရွးတကကီးသတိမပုသင့်သည့် ကိစ္စြှာ

ွှြ်းမပည်နယ်ရမြာက်ပိုင်း၊ ေားွှိုးပြို့တွင် သက်ကကီးြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦးြဲရပးွန် 

ြဲရုံဝန်ွြ်းြှ မပင်ဆင်ရပးရနသည်ကို နိုဝင်ောေ ၂ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ်
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ANFREL ရေ့ောသူြျားက အစီွင်ခံတင်မပောသည့် အကကိြ်တိုင်းတွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအရန
မဖင့် ၎င်းတို့နှစ်သက်ွာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားကို ြဲရပးနိုင်ြကပပီး၊ ြည်သည့်အခါ
တွင်ြျှ  ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူြျား (သို့ြဟုတ်) အမခားြည်သူ တစ်ဦးတစ်ရယာက် ၏ 
ြရေျာ်ညီရသာေွှြ်းြိုးြှုမဖင့် ြဲရပးွသည့်  အရနအွားကို ြရတွ့ွှိခဲ့ွရြကာင်းသိွှိွပါသည်။ 
COVID-19 ေူနာြျားနှင့် quarantine ဝင်ေျက်ွှိသူြျားအား ြဲရပးခွင့်မပုေိုက်မခင်းြှာ
ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းြျား အတွက် စိန်ရခါ်ြှု ကကီးြားရသာ တာဝန်
တစ်ွပ်မဖစ်ပါသည်။ သီွိေကကာနိုင်ငံတွင် ယင်းသို့ရသာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ြဲရပးခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့
ြကွသည် ကိုေည်း ANFREL အရနမဖင့် ြြကာရသးြီက ရတွ့ွှိခဲ့ွပါသည်175 ။ ြည်သို့ပင်
မဖစ်ရစ  မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် အရနမဖင့် ဤမဖစ်စဉ်တွင် ပိုြိုရကာင်းြွန်သည့်
ြဲရပးြည့် နည်းေြ်းတစ်ွပ်ကို စီစဉ်ွားွှိနိုင်ခဲ့၊ ွားွှိခဲ့သင့်သည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံြကည်
ပါသည်။

အွက်ရဖာ်မပပါ အစီအစဉ်တကျြမဖစ်သည့်ကိစ္စြျားကို ရတွ့ွှိခဲ့ွသည့်တိုင် ြဲဆန္ဒနယ်
အတွင်း ကကိုတင်ြဲ ရပးသည့်ကာေအတွင်း ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ွပ်ေံုး၏ သြာသြတ်
မဖစ်ြှုကို သံသယမဖစ်နိုင်စွာ အရွာက်အွားကိုြူ ANFREL က ြရတွ့ွှိခဲ့ွပါ။ ြဲဆန္ဒွှင်

175  https://anfrel.org/wp-content/uploads/2020/09/Sri-Lanka-Report-2020-FINAL-ol.pdf
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အြျားစုြှာ ြဲရပးွန် စိတ်အားွက်သန်ရနြက ပပီး ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားြှာေည်း အြျားအားမဖင့်
အကူအညီရပးတတ်ြကသေို ေိုက်ရေျာညီရွွ ရဆာင်ွေက်ရပးတတ်ြက၍ တစ်ခါတစ်ွံ၌
UEC နှင့်/သို့ြဟုတ် MOHS တို့၏ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားကိုပင် သတိေက်ေွတ် ချ ိုးရဖာက်ြိ
တတ်ြကပါသည်။ နိုင်ငံရွးပါတီြျားက ရစေွှတ်ွားရသာ ကိုယ်စားေှယ်ြျား (ကကိုြကား
ကကိုြကား မြင်ရတွ့ွတတ်ရသာ) မပည်တွင်းရွေးရကာက်ပွဲ ရေ့ောသူြျားသည်ေည်း 
ြဲရပးသည့် ေုပ်ငန်းြျားကိုရစာင့်ြကည့်ွန် ရွာက်ွှိရနတတ်ြကပါသည်။ ြည်သို့ပင်မဖစ်ရစ 
ြဲြသြာြှုရေျာ့နည်းရစွန်နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်အ ရပါ် အြျားမပည်သူ၏ယုံြကည်ြှု
တိုးပွားောရစွန်အေို့ငှာ ရနာင်အနာဂတ်တွင် ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားအား သင်တန်းြျားွပ်တိုး
ရပးွန်နှင့် ြဲရပးမခင်းေုပ်ငန်းဆိုင်ွာ ေျှ ို ့ဝှက်ေုံခခုံြှု တိုးမြှင့်ရပးွန်တို့အတွက် ကကိုတင်ြဲ
ကိစ္စသည် တွန်းအား မဖစ်ရစသင့်ပါသည်။ 

ကံြရကာင်းအရြကာင်းြေှစွာမဖင့်ပင် ရမြာက်မြားစွာရသာ မဖစ်ရိုးမဖစ်စဉ်ြဟုတ်သည့် ကိစ္စ
ွပ်ြျားသည် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ြဲရပးခွင့်ဆုံးရှုံးရစနိုင်သည်ကိုေည်း ွ ပ်ကွက်/ရကျးွောအုပ်စု
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် အဖွဲ့ခွဲြျား၌ ကကိုတင်ြဲရပးစဉ်အတွင်း ရေ့ောရတွ့ွှိခဲ့ွပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ တြူးပြို့နယ်တွင် ကကိုတင်ြဲရုံကို ြူေသတ်ြှတ်ွားသည်ွက် 
ငါးွက်ရနာက်ကျပပီး နိုဝင်ောေ (၂) ွက်ရန့ြှသာ ဖွင့်ေှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အချ ို ့ရသာမဖစ်စဉ်
ြျားတွင် ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားက ဆန္ဒြဲရပးြည့်သူြျားအား ြဲေက်ြှတ်ြျား ြှားယွင်းစွာွုတ်
ရပးြိမခင်း (သို့ြဟုတ်) တိုင်းွင်းသားရွးွာဝန်ကကီး ရွေးရကာက်ြှုအတွက် ြဲရပးခွင့်ွှိသူအား 
ြဲေက်ြှတ် ွုတ်ြရပးြိမခင်းတို့ကိုရတွ့ွှိွပါသည်။ 

သတင်းြီေီယာြျား၏ရွးသားရဖာ်မပချက်အွ ွ န်ကုန်တိုင်းရေသကကီး၊ ေှည်းကူးပြို့နယ်တွင်
မပည်ရွာင်စု ကကံ့ခိုင်ရွးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးရွးပါတီ၏ ပါတီကိုယ်စားေှယ်တစ်ဦးသည် သက်ကကီး
ွေယ်အို ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ြဲေက်ြှတ်ရပါ်တွင် ဆန္ဒမပုွန် တံဆိပ်တုံးအတု ရပးသည်ကို
ရတွ့ွှိခဲ့ွသမဖင့် ွေေ်အရနမဖင့် ြဲေက်ြှတ် (၄)ခုြှာ ပယ်ြဲမဖစ်ခဲ့ွသည1်76 ။ ကျူးေွန်သူ
ကိုေည်း ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေပုေ်ြ (၅၉) မဖင့် အြှုဖွင့်ခဲ့ြကပါသည်။  သီးမခားမဖစ်ွပ်တစ်ခုြှာ
ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီး၊ ပုသိြ်ပြို့နယ်ွှိ ြဲဆန္ဒွှင်နှစ်ဦးသည် ရအာက်တိုောေ (၃၁) ွက်
ရန့တွင် ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် တံဆိပ်တုံးအတုြျား အသုံးမပုခဲ့ြကသည် ဟု သတင်းြကားသိွ
သည်။ အဆိုပါ မဖစ်ွပ်အား ခရိုင်ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ အစီွင်ခံြတင်မပွရသး
ြီတွင် ၎င်းတို့နှစ်ဦးအား ရနာက်တစ်ကကိြ် ွပ်ြံ၍ြဲရပးွန် ခွင့်မပုခဲ့ရသးသည်။ ယင်းမဖစ်ွပ်
အမပင် ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီးြှာပင် ရကျာင်းဆွာြတစ်ဦးသည် ရအာက်တိုောေ (၃၀) 

176 https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-party-poll-monitors-complain-of-election-law-
violations-during-early-voting.html
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ွက်ရန့နှင့် (၃၁) ွက်ရန့တို့တွင် ရကျးွောအုပ်စုနှစ်ခု၌ နှစ်ကကိြ်ြဲရပးခဲ့သည့်အတွက် အြှုဖွင့်
ခဲ့ွရြကာင်း UEC ွုတ်မပန်ချက်အွ သိွှိွပါသည1်77 ။

ြျားစွာရသာကကိုတင်ြဲရုံြျားသည် COVID - 19 ဆိုင်ွာ ညွှန်ြကားချက်ြျားကို အြျားသူငှာ
ေိုက်နာနိုင်ရအာင် ရဆာင်ွေက်ွန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ကိုေည်း ရတွ့ွှိခဲ့ွပါသည်။ ANFREL 
သွားရွာက်ရေ့ောခဲ့သည့် ရနွာရေသအြျားစုတွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၊ ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားနှင့်
ွဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ြျားသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာရနမခင်း (social distancing)၊ ေက်သန့်စင်
မခင်း၊ ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်းြျားအား စနစ်တကျ တပ်ဆင်မခင်းတို့ကို ြမပုေုပ်ြကပါ။ ြဲရုံ
ဝန်ွြ်းအနည်းငယ်သာ တာဝန်ချနိ်အတွင်း MOHS က ွုတ်မပန်သည့် စံေုပ်ငန်းေြ်းညွှန်
ြျားအတိုင်း ေက်အိတ်ြျားနှင့် ပေတ်စတစ်ြျက်နှာအကာ (face shield) ြျား ဝတ်ဆင်ြက
သည်ကို ရတွ့ွှိခဲ့ွပါသည်။ အသက် ၆၀ နှင့်အွက် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအားေုံးအား ရွေးရကာက်ပွဲ
ရန့တွင် ြဲရုံြျား၌ရွာဂါကူးစက်နိုင်ြည့်ရေးက ကာကွယ်ွန်အတွက် ကကိုတင်ြဲရပးသည့်
ကာေကို တိုးမြှင့်ရပးရသာ်ေည်း ANFREL ရေ့ောသူြျား ြှတ်တြ်းွယူခဲ့သည့် ြဲရပးမခင်း
ေုပ်ငန်းစဉ်သည် COVID - 19 ရွာဂါကူးစက်ြှုကို အြှန်တကယ်ရေျှာ့ချနိုင်ွန် အကူအညီ
မဖစ်၊ ြမဖစ်ြှာ  သံသယမဖစ်စွာ ရကာင်းေှပါသည်။

ွို့အမပင် တစ်အိြ်တက်တစ်အိြ်ဆငး် ကကိုတင်ြဲရကာက်ခံသည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ြှာ ရွာဂါပိုး
ကူးစက်ြှုကို ရေျှာ့ချွန်မဖစ်ရသာ်ေည်း ြဲဆန္ဒွှင်ြျားြှာ COVID-19 ရွာဂါကို ရြကာက်ေန့်
ရနြကသည်မဖစ်၍ တစ်အိြ်တက်ဆင်း ကကိုတင်ြဲရကာက်ခံမခင်းကို အပြဲတရစ ကကိုဆိုမခင်းြခံ
ွပါ။ ဥပြာအားမဖင့် ွှြ်းမပည်နယ်ရမြာက်ပိုင်း၊ ေားွှိုးပြို့နယ်ွှိ အိြ်ရွာင်စုြျားစွာ
တို့သည် ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားအား ၎င်းတို့ရနအိြ်သို့ ောရွာက်မခင်းအား ေက်ြခံြကသည့်
အတွက် သက်ကကီးွေယ်အို ြဲဆန္ဒွှင်ြျား အရနမဖင့် ၎င်းတို့ရနအိြ်ကရန၍ ြဲရပးပိုင်ခွင့်
ကျင့်သုံးွန် အခွင့်အရွးြျား ဆုံးရှုံးသွားရစခဲ့သည်။

အေုံးစုံခခုံငုံ၍ဆိုွပါြူ stay-at-home အြိန့်ွုတ်မပန်ွားရသာ (သို့ြဟုတ်) ေူဦးရွ
ွူွပ်ရသာ ရနွာရေသြျားက COVID-19 ရွာဂါကူးစက်ြှု၏ ရေးေဏ်ကို ခံနိုင်ွည်
ြွှိရသာ သက်ကကီးွေယ်အိုြျား ကကိုတင်ြဲရပးနိုင်ရစွန် အစီအစဉ်ြျား ချြှတ်ရပးသည့်
အတွက် မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အား ANFREL က ချးီကျူးစကား ရမပာြကား
ေိုပါသည်။ ကကိုတင်ြဲရုံြျားတွင် ကျန်းြာရွးေြ်းညွှန်ချက်ြျားအား အရကာင်အွည်
ရဖာ်ွာ၌ တသြတ်တည်းြမဖစ်မခင်း၊ စိတ်ပူပင်စွာြျားကိစ္စွပ်ြျားရပါ်ရပါက်ောမခင်းတို့
ရတွ့ွှိွသည့်တိုင် UEC အရနမဖင့် ွိခိုက်ခံစားွအေွယ်ဆုံးရသာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ြဲရပးခွင့်ွ
ွှိရစွန်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် တတ်နိုင်သြျှ အားေုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်ြှု

177 https://www.gnlm.com.mm/announcement-on-legal-actions-taken-against-two-women-over-
electoral-fraud-in-advance-voting/
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အားရကာင်းရစွန် ကကိုးပြ်း အားွုတ်ြှုြျားကို အစဉ်တစိုက်ရဆာင်ွေက်ခဲ့ရုံြက ွပ်ြံ
တိုးမြှင့်ရဆာင်ွေက်ရပးခဲ့သည် ကိုပင် ရတွ့ွှိခဲ့ွပါသည်။ UEC က ွွှိရသာ ကိန်းဂဏန်း
အချက်အေက်ြျားအွ ြဲဆန္ဒွှင် ၂၇.၅ သန်း၏ ငါးပုံတစ်ပုံခန့်ြှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ၏ ကကိုတင်ြဲရပးသည့် ေုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင် ြဲရပးခဲ့ြကသည့်
အတွက် ယခင် ရွေးရကာက်ပွဲြျားွက် ပြာဏြျားစွာ သာေွန်ခဲ့ပါသည်178 ။ ကကိုတင်ြဲ
ရပးမခင်းေုပ်ငန်းစဉ်သည် ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူြျား အတွက် ရွာက်ပံ့ပို့ရဆာင်ြှု
ပိုင်းဆိုင်ွာ စိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့်ရတွ့ကကုံရစပါသည်။ ေုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း
ြျား အရကာင်အွည်ရဖာ်ွာတွင် တသြတ်တည်းြွှိမခင်း၊ တခါတွံတွင် တစ်ွောနှင့်
တစ်ွောပင် ြတူမခင်းတို့ မဖစ်ပွားခဲ့သည့်တိုင် ၎င်းွည်ြှန်းချက်ကို ရကာင်းစွာ ရပါက်ရွာက်
ရအာင်မြင်ရအာင် ရဆာင်ွေက်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ရနာက်ွပ် သင်တန်းရပး ရေ့ကျင့်ြှုြျား၊
အွင်းမြစ်ြျား ွွှိနိုင်ြည်ဆိုပါက ရနာင်ောြည့် ရွေးရကာက်ပွဲ စက်ဝန်းြျားတွင် ပိုြို
ရကာင်းြွန်ောေိြ့်ြည် ဟု  ရြျှာ်ေင့်ပါသည်။

178  In 2015, advance voting represented 6.1% of all ballots cast for the Amyotha Hluttaw; it was 
21.3% in 2020.

စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ တြူးပြို့တွင် သက်ကကီးြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦး ကကိုတင်ြဲရပးရနသည်ကို 

နိုဝင်ောေ ၂ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ် (ဓါတ်ပုံ - Ben Small)



 စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ ကရေးပြို့ွှိ ြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦးက ရွေးရကာက်ပွဲရန့ ြဲရပးပပီးရနာက် ြှင်မဖင့် 
 အြှတ်အသားမပုွားသည့် ၎င်း၏ေက်သန်းအားမပသရနစဉ် (ဓါတ်ပုံ - Ben Small) 
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မဲရုံများ

၂၀၁၆ ခုနှစ် ေီြိုကရွစီနည်းကျ ရွေးရကာက်တင်ရမြှာက်ွားရသာ အစိုးွအား အာဏာ
ေွှဲရမပာင်းရပးေိုက်သည့် သြိုင်းဝင်မဖစ်ွပ် ရနာက်ပိုင်း ပွြဦးဆုံးရသာ အရွွရွွ
ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ြဲရပးွန်အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ောေ ၈ ွက်ရန့တွင် ၃၈.၂၇ သန်း
ရသာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားြှာ ဖိတ်ြကားမခင်းခံခဲ့ွပါသည်။ COVID - 19 ကပ်ရွာဂါ၏ စိန်ရခါ်ြှု
ြျားြကားကပင် ရမြာက်မြားစွာရသာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားသည် ြဲရုံြျားသို့ ောရွာက်ခဲ့ြကွာ 
ောရွာက် ြဲရပးသူ ပြာဏသည် ၇၁.၈၉% ွှိသည်မဖစ်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွ
ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ၆၉.၇၁% ွှိခဲ့သည်ွက်ပင် အနည်းငယ်မြင့်ြားခဲ့ပါသည်။

ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ရန့တွင် ANFREL က ရေ့ောသူြျားသည် ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်
ြျားကို ရေ့ောွန်အတွက် မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီး ၁၃ ခုွှိ ြဲရုံစုစုရပါင်း (၂၂၅) ရုံ
သို့ သွားရွာက်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ရန့သည် ရအးရဆးတည်ပငိြ်ြှု နှင့် 
စည်းကြ်းရသဝပ်ြှုွှိပါသည်။ ြဲရပးသည့် ေုပ်ငန်းကို ပျက်မပားရစရသာ (သို့ြဟုတ်) ြဲရပး
သည့်ေုပ်ငန်းစဉ်၏ သြာသြတ်ကျြှုကို ွိခိုက်ရစနိုင်ရောက်ရသာ ြည်သည့် ြသြာြှု
အမဖစ်အပျက် ကကီးကကီးကျယ်ကျယ်ကိုြျှြရတွ့ခဲ့ွပါ။

ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် စာသင်ခန်းြျားနှင့် အခြ်းအနားရပါင်းစုံအတွက် အသုံးမပုနိုင်ရသာ
ခန်းြြျားကို ြဲရုံြျား အမဖစ် အဓိက အသုံးမပုခဲ့ြကပါသည်။ အွူးသမဖင့် COVID-19 ကပ်
ရွာဂါ မဖစ်ပွားစဉ်အတွင်း၌ ခန်းြကျယ်ြျားသည် ြဲောရပးသူြျားစွာ အတွက် ရနွာရပး
နိုင်မခင်း၊ ေူအုပ်စီြံခန့်ခွဲြှု ပိုြိုရကာင်းြွန်စွာ မပုေုပ်နိုင်မခင်းနှင့် ရေဝင်ရေွွက်
ရကာင်းြွန်မခင်းတို့ရြကာင့် ပိုြိုသင့်ရတာ်ြှုွှိပါသည်။ အချ ို ့ရသာ အသုံးမပုသည့် စာသင်ခန်း
ြျားြှာြူ ရသးငယ်ေွန်းေှသည့်အတွက် ေူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးြကား ရမခာက်ရပခွာွန် အတွက်
ခက်ခဲရုံြက ေျှ ို့ဝှက်စွာြဲရပးနိုင်ွန် အတွက်ပင် အခက်အခဲွှိပါသည်။ ွို့အမပင်ေည်း
ANFREL သွားရွာက်ရေ့ောခဲ့သည့် အချ ို ့ရသာ ြဲရုံြျားကို ဗုေ္ဓသာသနိက အရဆာက်အအုံ
ြျားတွင် ွားွှိသည့်အတွက် UEC ၏ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းနှင့် ဆန့်ကျင်ေျက်ွှိပါသည်။

ြဲရုံအြျားစုြှာ ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက် သွားောေှုပ်ွှားွန်အတွက် အဆင်ြရမပသည်ကို
ရတွ့ွှိွပါသည်။ ANFREL က သွားရွာက်ရေ့ောခဲ့သည့် ြဲရုံအားေုံး၏ ၇၉% ြှာ
အဝင်ဆင်ရမခရေျာြပါွှိမခင်း၊ ရမြြျက်နှာမပင်ြညီညာမခင်းတို့ရြကာင့် ေီးတပ်ကုေားွိုင်

ရွေးရကာက်ပွဲရန့



ANFREL ၂၀၂၀ မြန်ြာ့အထွေထွေထွေးထောေ်ပေဲထေ့ောထွးြစ်ွှင်အစီွင်ခံစာ
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အသုံးမပုသူြျား အရနမဖင့် အမခားသူ တစ်ဦးတစ်ရယာက်၏အကူအညီ ြပါေဲ ဝင်ွွက်
သွားောွန် ြမဖစ်နိုင်ရချ။ သို့မဖစ်ပါ၍ ကျွန်ုပ်တို့အရနမဖင့် UEC အား ရနာင်အနာဂတ်တွင် ြဲရုံ
ြျားအား ပိုြို၍ဝင်ွွက်သွားောွေွယ်ကူရအာင် မပုေုပ်ရပးွန် အဆိုမပုေိုပါသည်။ 

ANFREL ရေ့ောသူြျားအရနမဖင့် ြဲပုံးြျားွားွှိသည့်ရနွာြျားသည် အြျားအားမဖင့် ေုံခခုံ
ေျှ ို ့ဝှက်စွာ ြဲရပးနိုင်ွန် စီစဉ်ွားရြကာင်းရတွ့ွှိခဲ့ွရသာ်ေည်း ြဲပုံးြျားအား မပတင်းရပါက်
ဖွင့်ေျက်သားရနွာြျားတွင် ွားွှိသည်ကိုေည်း ရတွ့ွှိခဲ့ွပါသည်။ ဤရနွာြျ ိုးတွင် 
မဖတ်သွားမဖတ်ောြျားအရနမဖင့် ြဲရပးသည်ကို ွှင်းေင်းစွာ မြင်ရတွ့နိုင်သည့်အရနအွား
ွှိပါသည်။ အချ ို ့ရသာြဲရုံြျားြှာ ေုံေုံရောက်ရောက် ကျယ်ဝန်းမခင်း ြွှိသည့်အတွက် 
ြဲပုံးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုြကား ေုံရောက်သည့်အကွာအရဝး ြွားွှိနိုင်သည့် အရေျာက် ြဲရပး
သူြျားအရနမဖင့် တစ်ဦး၏ြဲေက်ြှတ်ကို တစ်ဦးမြင်ရတွ့သွားနိုင်ပါသည်။

ရွေးရကာက်ပွဲ ရေ့ောသူြျား၊ နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား ၏
ကိုယ်စားေှယ်ြျားအရနမဖင့် ဝင်ရွာက်ရေ့ောခွင့်ကို ြဲရုံတိုင်းနီးပါးတွင်ွွှိခဲ့ြကပါသည်။
ရနွာအကန့်အသတ်ွှိမခင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရမခာက်ရပအကွာတွင်ရနွမခင်းတို့ရြကာင့်
ရေ့ောသူြျားအတွက် ြဲရုံအတွင်း သီးမခားရနွာရပးွာရပးဖို့ွာ အကန့်အသတ်မဖင့်သာ
မပုေုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည့်တိုင် အချ ို ့ရသာြဲရုံြျား၌ြူ အမပင်ေက်က ရေ့ောြှုမပုွန် သီးသန့်ရနွာ 
သတ်ြှတ်ရပးွားသည်ကို ရတွ့ွှိွပါသည်။ ခခင်းချက်အရနမဖင့် ဆိုွပါြူ ANFREL ရေ့ောသူ
ြျားက သက်ဆိုင်ွာြဲရုံြှူးအား အရွာက်အွားြျား မပသခဲ့သည့်တိုင် အရြကာင်းမပချက်
ြယ်ြယ်ွွ ြွှိေဲ ြဲရုံအတွင်း အဝင်ြခံသည့် မဖစ်ွပ်အချ ို ့ေည်း ွှိခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့
အဆင်ြရမပြှုြျားကို ရမဖွှင်းသည့်အရနမဖင့် ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားအား သင်တန်းရပးွာ၌ အဆိုပါ
အရြကာင်းအွာြျားကို ွည့်သွင်းသင်ြကားရပးပပီး တွားဝင်ခွင့်မပုြိန့်ွ ရွေးရကာက်ပွဲ
ရေ့ောသူြျားအား အတားအဆီးြွှိ ဝင်ရွာက်ရေ့ောခွင့်မပုရပးဖို့ွာ UEC အား 
ရတာင်းဆိုေိုပါသည်။

မဲထပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်

ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအရနမဖင့် နံနက် ၆:၁၀ နာွီြှ ညရန ၄ နာွီအတွင်း 
ောရွာက်ြဲရပးနိုင်သည်။ ANFREL ရေ့ောခဲ့သည့်ြဲရုံအြျားစုြှာ အချနိ်ြီဖွင့်ေှစ်နိုင်သည်
ကိုရတွ့ွပပီး ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ပစ္စည်းပစ္စယြျား အရွာက်ရနာက်ကျ၍ အတန်ငယ်
ြကန့်ြကာသွားသည့်ြဲရုံအချ ို ့ပင် နံနက် ၆:၁၀ ရနာက်ဆုံးွား၍ ဖွင့်ေှစ်နိုင်ြကသည်။
ေိုအပ်ရသာြဲရုံသုံးပစ္စည်းြျားြှာ အြျားအားမဖင့် အချနိ်ြီရွာက်ွှိပပီး သက်ဆိုင်ွာရနွာ
ြျားတွင် ြှန်ြှန်ကန်ကန် ရနွာချွားသည်ကိုေည်း ရတွ့ွှိွပါသည်။ ြဲပုံးအေွတ်ြျားကို
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အြျားမြင်သာရအာင်မပသမခင်းနှင့် ယင်းရနာက် ေုံခခုံရွးကကိုးနှင့်ချတိ်ပိတ်မခင်းြျားကိုေည်း 
ညွှန်ြကားချက်ြျားနှင့်အညီ ရဆာင်ွေက်ြကပါသည်။

သွားရွာက်ရေ့ောခဲ့သည့် ြဲရုံအြျားစု၏ အမပင်ေက်တွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား အတွက် 
သင့်ရတာ်ြည့် ညွှန်ြကားချက်ြျား၊ သတင်းအချက်အေက်ြျားပါ ပိုစတာြျားကို မပသ
ွားသည်ကို ရတွ့ွပါသည်။ COVID-19 မဖစ်ပွားစဉ်ကာေအတွင်း ရေးအန္တွာယ်
ကင်းွှင်းစွာ ြဲရပးနိုင်ရွးအတွက် ညွှန်ြကားချက်ြျား၊ ညီညွတ်ရသာ ေီြိုကွက်တစ်ပါတီ
(UDP) ဖျက်သိြ်းပပီးရြကာင်း အသိရပးချက်၊ သက်ဆိုင်ွာြဲရုံတွင် ကကိုတင်ြဲရပးပပီးသူြျား၏
အြည်စာွင်းပါွှိသည့် ပုံစံ−၁၃ အစွှိသည့် စာွေက်စာတြ်းအချ ို ့ကိုြူ အချ ို ့ရသာြဲရုံြျား၌
ြရတွ့ွရပ။ ြဲရုံမပင်ပ၌ ြဲစာွင်းေုံးဝကပ်ြွားသည့် မဖစ်ွပ်နှစ်ခုကိုေည်း ANFREL က
ရတွ့ွှိွ၍ ြှတ်တြ်းယူွားပါသည်။ ွို့အမပင် ြဲစာွင်းကပ်ွားသည့် ရနွာြျား၏
ွက်ဝက်ခန့်တွင်ေည်း ကကိုတင်ြဲရပးသူြျား၏အြည်ြျားကို ရဖာ်မပြွားသည်ကို ရတွ့ွ
ပါသည်။ ဤသည်ြှာ အရွးကကီးရသာ ကာကွယ်ရွးေုပ်ငန်းစဉ်မဖစ်ပပီး အြှုြဲ့အြှတ်ြဲ့
ြွားသင့်ပါ။ သို့ရသာ်ေည်း ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားအသုံးမပုသည့် ြဲစာွင်းြိတ္တူစာွေက်ရပါ်၌ြူ
ကကိုတင်ြဲရပးပပီးသူြျား၏ အြည်ြျားရအာက်တွင် ြျဉ်းသားွားသည်ကို ရတွ့ွှိွပါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ ကရေးပြို့တွင် ANFREL ၏ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူတစ်ဦးက

ြဲရပးမခင်းေုပ်ငန်းစဉ်အား ရေ့ောရနစဉ် (ဓါတ်ပုံ - Ben Small)
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အမခားရသာ တက်သုတ်ရိုက် ရဆာင်ွေက်သည့်ကိစ္စတစ်ခုြှာ တစ်ကကိြ်ွက်ပို၍ ြဲရပးမခင်း
ြမဖစ်ပွားရစွန် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ြဲရုံတွင်းသို့ ဝင်ောသည့်အခါ ေက်တွင် ြင်စွန်းမခင်းွှိြွှိ
ကို စစ်ရဆးသည့်ေုပ်ငန်း မဖစ်သည်။ သို့ရသာ်ေည်း ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ြဲရပးပပီးသည့်အခါ၌ 
ေက်တွင်ြင်တို့ွန် ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားက အပြဲတရစ ဂရုစိုက်၍ ရဆာင်ွေက်ြကပါသည်။

ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်၏ အမခားကျန်ွှိရသာအစိတ်အပိုင်းြျား၏ သြာသြတ်ွှိြှု၊ ြဲရပးွာ
၌ ေျှ ို့ဝှက်သိုသိပ်စွာ ရဆာင်ွေက်နိုင်ြှုတို့နှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ဆိုွပါြူ ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင်
ြဲရုံြျား၌ တညီတညွတ်တည်း ရဆာင်ွေက်နိုင်သည်ကို ရတွ့ွသည့်အတွက် ြဲရုံဝန်ွြ်း
ြျားအား ရကာင်းြွန်စွာ သင်တန်းရပးွားပပီး အြျားစုြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ
အရတွ့အကကုံကို အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် ွွှိွားရြကာင်း သိသာွင်ွှားပါသည်။ ြဲရပးသည့်
ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားအား ရအာင်မြင်စွာ ရဆာင်ွေက်နိုင်ခဲ့ြကသည့် ငါးသိန်းဝန်းကျင်ြျှရသာ ြဲရုံ
ဝန်ွြ်းြျားကို ANFREL က ချးီကျူးဂုဏ်မပုရြကာင်း ရမပာြကားေိုပါသည်။

ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် သိသာွင်ွှားသည့် စည်းကြ်းချ ိုးရဖာက်ြှုြျားကို ANFREL အရန
မဖင့် ြရတွ့ွှိခဲ့ွရသာ်ေည်း တိုင်းွင်းသားြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ြဲေက်ြှတ်ွုတ်ြရပးသည့်

ွခိုင်မပည်နယ်၊ သံတွဲပြို့တွင် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်ဝန်ွြ်းြျားက ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက်

ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်းြျား၊ ပေတ်စတစ်ြျက်နှာအကာြျား မပင်ဆင်ရနစဉ်
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အတွက် တိုင်းွင်းသားရွးွာဝန်ကကီးြျားကို ြဲြရပးနိုင်ခဲ့သည့် မဖစ်ွပ်ြျားွှိခဲ့ပါသည1်79 ။
ွခိုင်မပည်နယ်တွင်ေည်း ြဲြသြာြှုတစ်ခုမဖစ်ပွားခဲ့ရြကာင်း သတင်းွွှိပါသည်180 ။ ဤသို့
ရသာမဖစ်ွပ်ြျားကို ရွေးရကာက်ပွဲ တာဝန်ွှိသူြျားေက်က စုံစြ်းစစ်ရဆးပပီး ရကာင်းြွန်စွာ
ကိုင်တွယ်ရမဖွှင်းြှုမပုသင့်ပါသည်။ 

ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာစည်းြျဉ်းြျားကို ရဖာက်ဖျက်သူြျားအား ဥပရေအွ အရွးယူွား
သည့် ရြကညာချက်နှစ်ရစာင်ကို နိုဝင်ောေ ၁၉181  ွက်ရန့နှင့် ၂၃182  ွက်ရန့တို့တွင် UEC 
က ွုတ်မပန်ခဲ့ပါသည်။ ွန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးက ြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦးနှင့် ဧွာဝတီတိုင်းရေသ
ကကီးွှိ အွပ်ရေသရပါင်းစုံက ြဲဆန္ဒွှင် ွှစ်ဦးတို့အားေည်း ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် အမခားသူ
ကိုယ်စားြဲရပးမခင်း၊ နှစ်ကကိြ်ြဲရပးမခင်းတို့အတွက် တွားစွဲဆိုွားသည်။ ြဲြသြာြှုတွင်
ပါဝင်သည့် ရကျးွောအုပ်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲ အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးနှင့် ြဲရုံဝန်ွြ်း

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

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

181  https://www.uec.gov.mm/news_preview_detail.php?action=news_detail&news_
id=3%2FmpugNcTPpTQSAEpmAaemx4MSDC5onr4vIeaRhW%2B4c%3D

182  https://www.uec.gov.mm/news_preview_detail.php?action=news_detail&news_
id=AnUvXc4Ek%2FC31xonGCX3e%2FlFIR%2FK6KBCxgHUpUZkxfM%3D

ွန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးွှိ ြဲရုံတစ်ခု၏ အဝင်ဝတွင် ြဲရုံဝန်ွြ်းက ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား 

ကိုယ်အပူချနိ် တိုင်းတာရနစဉ်
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ြျားကိုေည်း တွားစွဲဆိုွားပါသည်။ ွို့အမပင် ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီးက ေူတစ်ဦးနှင့် 
ွှြ်းမပည်နယ်ကေူတစ်ဦးတို့ကိုေည်း ရွေးရကာက်ပွဲပစ္စည်းြျားဖျက်ဆီးြှု၊ တံဆိပ်တုံးအတု 
အသုံးမပုကာ ြဲရပးြှုတို့အတွက် အသီးသီး တွားစွဲဆိုွားပါသည်။

COVID - 19 လမ်းညွှန်ချေ်များနှင့်အညီ လိုေ်နာထဆာင်ွေေ်မှု

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် COVID-19 ကပ်ရွာဂါရြကာင့်  ရပါ်ွွက်ောသည့်
ကကိုတင်ကာကွယ်ရွး ကျန်းြာရွးစည်းကြ်းချက်ြျားကို ေိုက်နာရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကွပါ
သည်။ ရေးအန္တွာယ်ကင်းွှင်းရသာ ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ် မဖစ်ရစွန် ကျန်းြာရွးနှင့်
အားကစားဝန်ကကီးဌာန (MOHS) က COVID-19 စံေုပ်ငန်းေြ်းညွှန်ြျားနှင့် ညွှန်ြကားချက်
ြျားကို ွုတ်မပန်ရပးခဲ့ပါသည်။ 

ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပသည့်ရန့တွင် ြဲရုံတစ်ရုံချင်းစီ၏ဝင်ရပါက်ဝ၌ ြဲရုံဝန်ွြ်းက ြဲောရပး
သူြျားအား ွိရတွ့ြှုြွှိရသာ အပူချနိ်တိုင်းကိွိယာမဖင့် အပူချနိ်တိုင်းပါသည်။ အကယ်၍
ကိုယ်အပူချနိ် ၃၈°C ွက် ရကျာ်ေွန်ရနပါက အဆိုပါြဲဆန္ဒွှင်အား အွိပ်ွသည့်ရနွာတွင်
၁၅ ြိနစ်ခန့် အနားယူရစပပီး အပူချနိ်ွပ်တိုင်းပါသည်။ အကယ်၍ ေုတိယအကကိြ်တိုင်းတာ
ွာ၌ေည်း ကိုယ်အပူချနိ် မြင့်ြားရနသည်ကိုရတွ့ွှိွပါက အဆိုပါြဲဆန္ဒွှင်အား ရိုးရိုး
ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်တွင် ြပါဝင်ရစရတာ့ေဲ သီးမခားအခန်း (သို့ြဟုတ်) သီးသန့်ရနွာ
တစ်ခုတွင် ြဲရပးနိုင်ရစွန် အစီအစဉ်ြျား မပုေုပ်ရပးပါသည်။

သို့ရသာ်ေည်း ANFREL သွားရွာက်ရေ့ောခဲ့သည့်ြဲရုံြျားတွင် ကိုယ်အပူချနိ်တိုင်းတာ
သည့်ကိစ္စကို ညွှန်ြကားချက်ပါအတိုင်း အပြဲတရစ ရဆာင်ွေက်မခင်းြမပုသည်ကို ရတွ့ွ
သည်။ အပူချနိ်တိုင်းကိွိယာ ကိုင်ရဆာင်ပပီး အပူချနိ်စစ်ရဆးရနသည့် ဝန်ွြ်းြျားစွာ
ြှာေည်း အကယ်၍ ြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦး ကိုယ်အပူချနိ် မြင့်ြားရနသည်ကိုရတွ့ွှိွပါက ြည်သို့
ဆက်ေက်ရဆာင်ွေက်ွြည်ကိုြသိွှိြကရပ။ အချ ို ့ရသာ ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားက ANFREL သို့
ရမပာြကားချက်အွ အကယ်၍ ြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦးဦးတွင် ကိုယ်အပူချနိ် မြင့်ြားရနပါက 
၎င်းအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ြဲရပးခွင့်မပုြည်ြဟုတ်ေဲ ြဲရုံဝန်ွြ်းက ၎င်းကိုယ်စား 
ြဲေက်ြှတ်ကို တံဆိပ်တုံးွုရပးြည် မဖစ်သည့်အတွက် ဤသည်ြှာ ၎င်းြဲဆန္ဒွှင်၏ 
ေျ ို့ဝှက်စွာြဲရပးပိုင်ခွင့်ကို ချ ိုးရဖာက်ွာကျရပသည်။ ွန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး၊ တိုက်ကကီး
ပြို့နယ်တွင် ရတွ့ွှိခဲ့ွသည့်မဖစ်ွပ်တစ်ခုတွင် အပူချနိ်မြင့်ြားရနရသာ ြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦး
အား ြဲရုံဝန်ွြ်းက ရွရအးဗူးမဖင့် နဖူးတွင်ကပ်ရပးွားပပီး ေုတိယအကကိြ် ကိုယ်အပူချနိ်
တိုင်းတာွာတွင် ၃၂.၅°C သို့ ကျသွားရသာအခါ ြဲရုံသို့ မပန်ဝင်ခွင့်မပုခဲ့ရြကာင်းရတွ့ွသည်။
ဤမဖစ်ွပ်ြျ ိုးကို ြဲရုံတိုင်းတွင် ရတွ့ွရေ့ြွှိသည့်တိုင် ဤသည်ြှာ ရေးအန္တွာယ်
ရေျှာ့ချရွး ရဆာင်ွေက်ချက်ြျားကို အပြဲတရစ ေုံရောက်စွာြမပုေုပ်နိုင်သည်ကို မပသ
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ေျက်ွှိပါသည်။ြဲရုံဝန်ွြ်းြျား၊ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၊ ပါတီကိုယ်စားေှယ်ြျားနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲ
ရေ့ောသူြျားအပါအဝင် ြဲရုံွှိေူတိုင်း အပြဲတရစ ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း တပ်ဆင်ွား
ွန်ေိုအပ်ပါသည်။

ေြ်းညွှန်ချက်ြျားအွ ြဲဆန္ဒွှင်တွင် ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း ြပါွှိပါက ြဲရုံကွုတ်ရပး
ွန်မဖစ်သည်။ တခါတွံ ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားသည် ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း တပ်ဆင်ွားသူြျားပါ
ြကျန် ေူတိုင်းွံ ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်းြျားနှင့် ပေတ်စတစ် ြျက်နှာအကာြျား ေိုက်ေံ
ရဝငှသည့် အတန်ငယ်ေွန်ကဲရသာ ရဆာင်ွေက်ြှုြျားမပုေုပ်သည်ကိုေည်း ရတွ့ွပါသည်။ 
သို့ရသာ်ေည်း အချ ို ့ရသာြဲရုံြျားက ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားြှာြူ တာဝန်ွြ်းရဆာင်ရနစဉ်အတွင်း
ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း ြဝတ်ဆင်ွားမခင်း (သို့ြဟုတ်) စနစ်တကျ ြှန်ကန်စွာဝတ်ဆင်ြှု
ြွှိမခင်းတို့ရြကာင့် ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ရွးစည်းကြ်းေိုက်နာွန် ပျက်ကွက်
သည်ကိုေည်းရတွ့ွပါသည်။

ANFREL က သွားရွာက်ရေ့ောခဲ့သည့် ြဲရုံအြျားစုတွင် MOHS ေြ်းညွှန်ချက်ပါအတိုင်း
social distancing မပုေုပ်ွန် ရမြမပင်ရပါ်၌ ရမခာက်ရပအကွာစီ အြှတ်အသားြျားမပု
ေုပ်ွားရသာ်ေည်း social  distancing ကို အြှန်တကယ် ေိုက်နာကျင့်သုံးရအာင်

ချင်းမပည်နယ်၊ ြတူပီပြို့တွင် ြဲရပးမခင်းေုပ်ငန်းစဉ်အပပီး၌ ဆန္ဒြဲြျားအားခွဲမခားရနစဉ်
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ရဆာင်ွေက်မခင်း၊ ေိုက်နာြကမခင်းတို့တွင်ြူ အားနည်းသည်ကို ရတွ့ွသည်။ ရမြာက်မြား
စွာရသာ ြဲရုံြျားတွင် ရမြမပင်ရပါ်ွှိအြှတ်အသားြျားသည် ြဲရပးွန် ရစာင့်ဆိုင်းရနသည့်
ွှည်ေျားေှရသာ ေူတန်းကကီးြျားအတွက် ေုံရောက်ြှုြွှိေဲ ရနာက်ြှ ဝင်ရွာက်တန်းစီ
သူြျားသည် ေုံရောက်သည့် အကွာအရဝးမခား၍ တန်းစီမခင်းြွှိြကရပ။ အချ ို ့ရသာြဲရုံ
ြျား၌ နံနက်ပိုင်းြဲောရပးသူပြာဏ ြျားမပားေွန်းေှသည့်အတွက် social distancing 
မပုေုပ်ွန် ခက်ခဲေွန်းရုံသာြက ြမဖစ်နိုင်ဟုဆိုွရပြည်။ ဥပြာ ွန်ကုန်တိုင်းရေသကကီး၊
ြဂကောေုံပြို့နယ် စာသင်ရကျာင်းဝင်းတစ်ခုတည်းတွင်ွှိ ြဲရုံရေးရုံတွင် ြဲဆန္ဒွှင်ရပါင်း 
၇,၀၀၀ နီးပါးခန့်အတွက် ြဲရုံရေးရုံကို ရနွာချွားမခင်းရြကာင့် အဆြတန် ေူအြျားစုခပုံ
ရနသည့် မဖစ်ွပ်ြျ ိုး  မဖစ်ရစပါသည်။

MOHS ေြ်းညွှန်ချက်ြျားအွ ေက်သန့်ရဆးွည်ြျားကို ြဲရုံြျားအတွင်း ေွယ်ေင့်တကူ
အသုံးမပုနိုင်သည့် ရနွာြျားတွင် ွားွှိရပးွြည်မဖစ်ပပီး ေူြျားစုခပုံြှု ြမဖစ်ပွားရစွန် 
တံခါးြျားကို အဝင်နှင့်အွွက် သီးမခားစီ စီစဉ်ွားွှိရပးွြည်မဖစ်သည်။ အဆိုပါ ေြ်းညွှန်
ချက်ြျားကိုြူ ရွေးရကာက်ပွဲရန့ ANFREL သွားရွာက် ရေ့ောခဲ့သည့် ြဲရုံြျားအားေုံး
နီးပါးတွင် ေိုက်နာရဆာင်ွေက်ွားသည်ကို ရတွ့ွှိွပါသည်။

မဲထွတေေ်မခင်းနှင့် ွလဒ်များစာွင်းသေင်းမခင်း

ြဲရုံြျားကို ညရန ၄ နာွီတွင် ပိတ်သိြ်းွန်မဖစ်ရသာ်ေည်း အချ ို ့ရသာရနွာြျား၌ ြဲရပး
ြည့်သူြျားစွာ ရစာင့်ဆိုင်းေျက်ွှိရနမခင်းရြကာင့် ၎င်းတို့ြဲရပးနိုင်ွန် တစ်နာွီ (သို့ြဟုတ်) 
တစ်နာွီရကျာ်ခန့် ရနာက်ကျပပီးြှ ပိတ်သိြ်းွပါသည်။ ြဲရုံပိတ်သိြ်းပုံြှာ အစီအစဉ်တကျ
ွှိပပီး ြဲရပးသည့်ြဲရုံြျားက ြဲရွတွက်သည့်ရုံြျားအမဖစ် ရုတ်ချည်း ရမပာင်းေဲသွားပါသည်။ 
ANFREL ရေ့ောသူြျား သွားရွာက်ခဲ့သည့် ြဲရုံ ၂၂ ရနွာတွင် ြဲေက်ြှတ်ြျားရွတွက်ပုံြှာ
ရနှးရကွးပပီး တစ်ခါတစ်ွံ စနစ်တကျြွှိတတ်ရသာ်ေည်း ရယေုယျအားမဖင့် အေွန်တွာ 
ယုံြကည်စိတ်ချွသည့် ေုပ်ကိုင်ရဆာင်ွေက်ြှုြျ ိုးကိုရတွ့မြင်ခဲ့ွပါသည်။ 

ြဲေက်ြှတ်ြျားကို စာအိတ်အတွင်းကွုတ်၍ သက်ဆိုင်ွာေွှတ်ရတာ်အေိုက် ွည့်သွင်း
ွမခင်းရြကာင့် ကကိုတင်ြဲြျား ြျားမပားေွန်းပါက ေုပ်ငန်းစဉ်ရနှးရကွးသည်ကို ြြကာခဏ
ကကုံရတွ့ွတတ်ပါသည်။ ြဲရွတွက်ြှုစတင်ပပီး ငါးနာွီခန့်ြကာသည်အွိ အချ ို ့ရသာြဲရုံ
ြျားတွင် ကကိုတင်ြဲြျားကို ရွတွက်ရနွဆဲမဖစ်ပပီး ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင်ရပးွားသည့်
ြဲေက်ြှတ်ြျားကို ကိုင်တွယ်မခင်းြမပုနိုင်ရသးရချ။ ွို့ရြကာင့်ပင် ြျားစွာရသာြဲရုံဝန်ွြ်း
ြျားသည် ရနာက်တစ်ရန့ နံနက်အရစာပိုင်းအွိ ြဲရွတွက်ရနွဆဲမဖစ်ပပီး ၎င်းတို့၏ ဇွဲ
ွက်သန်ြှုနှင့် အေုပ်တာဝန်ရကျပွန်ြှုတို့ကို မပသခဲ့ြကပါသည်။
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ချင်းမပည်နယ်ွှိ မဲထွတေေ်မခင်းလုပ်ငန်းစဉ်

ြဲရွတွက်စဉ်အတွင်း ကကီးကကီးြားြား အြှားအယွင်းွှိသည်ဟူ၍ ANFREL ရေ့ောသူြျားက
အစီွင်ခံမခင်း ြွှိခဲ့ပါ။ ြဲေက်ြှတ်ြျားကို ဂရုတစိုက် ရွတွက်ြှုမပုခဲ့ြကပပီး ြဲေက်ြှတ်ြျား
စစ်ရဆးသည့် UEC ဝန်ွြ်းြျားေက်က အြှားအနည်းငယ်မပုေုပ်ြိပါကေည်း ရနွာတွင်
ွှိရနသည့် ပါတီကိုယ်စားေှယ်ြျားက ချက်ချင်း အြှန်မပင်ဆင်ရပးတတ်ြကပါသည်။ ကကိုတင်
ြဲရပးမခင်းကိစ္စွပ်ြျားနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ UEC ၏ ရအာက်တိုော ၃၀ ွက်ရန့ ွုတ်မပန်ချက်ပါ 
အြှားမပင်ဆင်မခင်းဆိုင်ွာ ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားကိုေည်း ရကာင်းြွန်စွာ အရကာင်အွည်ရဖာ်ြှု
ွှိခဲ့ပပီး ြည်သည့်ြဲေက်ြှတ်ကိုြျှ ြတွားသက်သက် ပယ်ြဲအမဖစ်သတ်ြှတ်မခင်းြျ ိုး ြရတွ့
ွှိခဲ့ွပါ။ 

ပယ်ြဲအမဖစ် သတ်ြှတ်ခံွသည့်မဖစ်ွပ်ြျားြှာ ပျြ်းြျှအားမဖင့်နည်းပါးပပီး ယင်းတို့ကိုေည်း
ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပး ေုပ်ငန်းြျားပိုြိုမပုေုပ်မခင်းမဖင့် ယခုွက်ပို၍ ရေျှာ့ချနိုင်စွာွှိ
ပါသည်။ ANFREL ရေ့ောခဲ့သည့်ြဲရုံြျားတွင် ပယ်ြဲမဖစ်ပွားွသည့် အဓိကအရြကာင်းွင်း
ြျားြှာ ြဲေက်ြှတ်ရပါ်တွင် တံဆိပ်တုံး ေုံးဝြနှိပ်ွားမခင်း၊ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းနှစ်ဦး 
(သို့ြဟုတ်) နှစ်ဦးွက်ပို၍ ြဲရပးမခင်းတို့ရြကာင့် မဖစ်ပါသည်။ ြဲရုံအြျားစု၌ ဖျက်သိြ်းပပီး
မဖစ်ရသာ ညီညွတ်ရသာေီြိုကွက်တစ်ပါတီ (UDP) သို့ ရပးသည့် ြဲေက်ြှတ်တစ်ခုစီ
အနည်းဆုံးပါွှိတတ်ပါသည်။ ဤသည်ကိုြကည့်မခင်းမဖင့် ြဲရုံြျားတွင် ကပ်ွားသည့်
ရြကညာချက်ြျားသည် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအားအသိရပးွာ၌ ေုံရောက်ြှုြွှိသည်ကိုရတွ့ွပပီး
UEC အရနမဖင့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ြဲရပးခွင့်ြဆုံးရှုံးြကရစွန် သတင်းမပန်ြကားရွးကိစ္စွပ်ြျား
တွင် ပိုြို၍အားစိုက်ကကိုးပြ်း ခဲ့သင့်ပါသည်။

ေုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ွာပုံြှန် ြဟုတ်သည့်မဖစ်ွပ်အချ ို ့ကိုေည်း ြကားသိခဲ့ွပါသည်။ သာဓက
အားမဖင့် ြျားစွာရသာ ြဲရုံြျားတွင် ွေေ်ြျား (ပုံစံ ၁၆ နှင့် ၁၆-က) ကို ြဲရုံမပင်ပ၌
ေုပ်ွုံးေုပ်နည်းအတိုင်း ကပ်ွားမခင်းြွှိသည်ကို ရတွ့ွပါသည်။ ြရကွးတိုင်းရေသကကီး၊
ရတာင်တွင်းကကီးပြို့နယ်ွှိ ြဲရုံတစ်ရုံတွင် ကကိုတင်ြဲပုံးအတွင်းွှိ ြဲအရွအတွက်သည် ပါွှိ
သင့်သည်ွက် ပို၍ပါွှိရနသည့်အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူြျားေက်က ရစာင့်ြကည့်
စစ်ရဆးြှုကို ွင်ဟပ်ရဖာ်မပေျက်ွိှပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း နိုင်ငံတကာရွေးရကာက်ပွဲ
ရေ့ောရွးြစ်ွှင် (IEOM) က သွားရွာက်ရေ့ောခဲ့သည့် ရနွာြျား၏ ရတွ့ွှိချက်ြျား
အွ  ြဲရွတွက်သည့် ေုပ်ငန်းစဉ်သည် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏ စိတ်ဆန္ဒကို တိကျစွာွင်ဟပ်ြှုွှိ
သည်မဖစ်၍ ယင်းေုပ်ငန်းစဉ်၏ သြာသြတ်ွှိြှုအရပါ် ANFREL အရနမဖင့် တစ်စုံတစ်ွာ 
ရမပာြကားွန်ြွှိပါ။ 



ANFREL ၂၀၂၀ မြန်ြာ့အထွေထွေထွေးထောေ်ပေဲထေ့ောထွးြစ်ွှင်အစီွင်ခံစာ

118

ြဲရွတွက်ြှုမပုေုပ်ပပီးသည်နှင့် ြဲွေေ်ြျားစာွင်းွည့်သွင်းွန် ယင်းြဲေက်ြှတ်ြျားကို 
သက်ဆိုင်ွာ ပြို့နယ်ရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးသို့ သွားရွာက်ပို့ရဆာင်ွသည်။ ြဲွေေ်ွည့်သွင်း
သည့်ေုပ်ငန်းစဉ်ြှာ ေျင်မြန် သွက်ေက်ြှုွှိသည့်အတွက် UEC အရနမဖင့် နိုဝင်ောေ (၉) 
ွက်ရန့တွင် ြဲဆန္ဒနယ်အရတာ်ြျားြျား၏ ွေေ်ြျားကို အတည်မပုနိုင်ခဲ့သည်။

သို့ရသာ်ေည်း တနသကာွီတိုင်းရေသကကီး၊ ပြိတ်ပြို့နယ်တွင်မဖစ်ပွားခဲ့သည့် မဖစ်ွပ်တစ်ခု
နှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ANFREL အရနမဖင့် စိတ်ပူပင်ြိရြကာင်း ရမပာြကားေိုပါသည်။ ယင်းအွပ်
ရေသတွင်ရွာက်ွှိရနသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေ့ောသူအား ရွေရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူြျားက 
ရမပာြကားချက်အွ ပြို့နယ်ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ရွေးရကာက်ပွဲရန့ ညရန ၄
နာွီ အချနိ်ြီ ြရွာက်ွှိခဲ့သည့် နိုင်ငံမခားကောရသာ ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပကကိုတင်ြဲ ၃၀၀ ခန့်
အမပင် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းကောသည့် ကကိုတင်ြဲ ၁၂၀ အနက် အရွအတွက်အတိအကျ
ြသိွရသာပြာဏတို့ကို ပယ်ြဲအမဖစ်သတ်ြှတ်ြည် ဟု  သိွှိွပါသည်။  အဆိုပါြဲေက်ြှတ်
ြျားကို ဥပရေရြကာင်းအွ မငင်းပယ်စွာြွှိရသာ်ေည်း သယ်ယူပို့ရဆာင်ရွးြကန့်ြကာြှု
ရြကာင့် ွာချရီသာြဲဆန္ဒွှင်ြျားြှာ ြဲရပးခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ွသည်။

နိဂုံးချုပ်

ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် တစ်နိုင်ငံေုံး တည်ပငိြ်ရအးချြ်းပပီး စည်းကြ်းကျနစွာွှိရနခဲ့ွာ ရမပာပ
ရောက်စွာကိစ္စ အကကီးအကျယ် မဖစ်ပွားခဲ့သည်ဟုေည်း ြြကားသိခဲ့ွပါ။ ြဲရပးရနစဉ်နှင့် 
ြဲရွတွက်စဉ်အတွင်း ေုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ွာ ပုံြှန်ြဟုတ်သည့်ကိစ္စအချ ို ့ွှိခဲ့သည်ကို ANFREL 
ရေ့ောသူြျားက သတင်းရပးပို့ခဲ့ရသာ်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲ၏ သြာသြတ်ွှိြှုကို ြွိခိုက်
ခဲ့ပါ။ ြဲရပးမခင်းနှင့်ြဲရွတွက်မခင်း ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို အားကကိုးြာန်တက်နှင့် ပွင့်ေင်း
မြင်သာြှုွှိစွာ ရဆာင်ွေက်နိုင်ခဲ့ြကပပီး ကျန်းြာရွးဆိုင်ွာ ေြ်းညွှန်ချက်ြျားကိုေည်း
ရယေုယျအားမဖင့် ရကာင်းြွန်စွာ အရကာင်အွည်ရဖာ်နိုင်ခဲ့ြကပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း
ေူအုပ်ကကီးြားေွန်းမခင်း (နှင့်/သို့ြဟုတ်) ေုံရောက်ရသာရနွာြွှိမခင်း တို့ရြကာင့် social 
distancing ကို ြဲရုံြျားစွာ၌ ရကာင်းစွာြကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ပါ။ ေီးတပ်ကုေားွိုင်အသုံးမပုသူ
ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ြဲရုံသို့ ေွယ်ေင့်တကူ ဝင်ွွက်သွားောနိုင်ရစရွးြှာ အရွးတကကီး ကိုင်တွယ်
ရမဖွှင်းရပးွြည့် ကိစ္စွပ်ကကီးတစ်ခု မဖစ်ရနပါရသးသည်။ 
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ွလဒ်များွုတ်မပန်မခင်းနှင့် လေ်ခံမခင်း

ရွေးရကာက်ပွဲရန့ ရနာက်ပိုင်းတွင် မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် (UEC) က ၂၀၂၀ 
ခုနှစ် အရွွရွွ ရွေးရကာက်ပွဲတွင် အနိုင်ွသူြျား၏အြည်စာွင်းြျားကို နိုဝင်ော ၉ ွက်
ရန့ြှ ၁၅ ွက်ရန့ြကားတွင် ပုံြှန် ွုတ်မပန်ရြကညာရပးခဲ့သည်။ ွို့ရနာက် နိုဝင်ောေ
၁၇ ွက်ရန့တွင် ရွေးရကာက်ခံ ေွှတ်ရတာ်အြတ်စာွင်းကို နိုင်ငံရွးပါတီနှင့်ေွှတ်ရတာ်
အေိုက်  ရနာက်ဆုံးပိတ် ွ ုတ်မပန်ရပးခဲ့သည်183 ။  ရယေုယျအားမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျား
ွုတ်မပန်ြှုသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ွက်စာေျင် အချနိ်နှင့်တရမပးညီ ေျင်မြန်စွာ ွုတ်မပန်နိုင်ခဲ့
သည်184 ။ 

အာဏာွ အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) က ရွေးရကာက်ပွဲရနွာ စုစုရပါင်း
၁,၁၁၇ အနက် ၉၂၀ (၈၂%) အနိုင်ွွှိခဲ့ပပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲနည်းတူ
ရသာင်ပပိုကြ်းပပို အနိုင်ွွှိခဲ့မပန်သည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ေုတိယအင်အား
အကကီးဆုံးပါတီမဖစ်သည့် တပ်ြရတာ် ရကျာရွာက် ရနာက်ခံမပု မပည်ရွာင်စုကကံ့ခိုင်ရွးနှင့်
ဖွံ့ပဖိုးရွးပါတီ (USDP) က အြတ်ရနွာ ၇၁ (၆%) ရနွာအနိုင်ွွှိပပီး၊ တိုင်းွင်းသားပါတီ 
၁၇ ပါတီက အြတ်ရနွာစုစုရပါင်း ၁၂၂ ရနွာွွှိကာ တစ်သီးပုဂ္ဂေ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း
ြျားက စုစုရပါင်း အြတ်ရေးရနွာ ွွှိခဲ့ြကသည်။

မပည်ရွာင်စုေွှတ်ရတာ်တွင် အြတ်ရနွာ ၄၇၆ ရနွာွှိသည့်အနက် NLD ပါတီက ၂၀၁၅
ခုနှစ်တွင် အြတ်ရနွာ ၃၉၀ ွွှိခဲ့ွာက ယခုအခါ ၃၉၆ ရနွာ အနိုင်ွွှိခဲ့သည့်အတွက်
ယခင်သက်တြ်းွက်ပင် ပိုြိုအားရကာင်းောခဲ့သည်။ ဧွာဝတီ၊ ပဲခူး၊ ြရကွး၊ ြန္တရေးနှင့်
တနသကာွီတိုင်းရေသကကီးြျား တွင်ေည်း အြတ်ရနွာ အကုန်အစင် သိြ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည့်
အမပင် ွှြ်းနှင့်ွခိုင်တို့ြှအပ အမခားရသာ မပည်နယ် နှင့် တိုင်းရေသ ကကီးေွှတ်ရတာ်ြျား
တွင်ေည်း ြဲအြျားစုမဖင့် အသာစီးွွှိခဲ့သည်။ 

183  https://www.gnlm.com.mm/announcement-on-the-final-list-of-elected-hluttaw-representatives-
in-2020-multiparty-general-election/

184 The last result in the 2015 elections was released on 20 November 2015, 12 days after 
Election Day.

ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျား

ွုတ်မပန်ရြကညာမခင်းနှင့် 

အမငင်းပွားြှုြျားရမဖွှင်းမခင်း



 စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ ကရေးပြို့တွင် ြဲရုံဝန်ွြ်းတစ်ဦးက ြဲရွတွက်ွာ၌ ကကိုတင်ဆန္ဒြဲ 
 ေက်ြှတ်စာအိတ်အားမပသရနစဉ် (ဓါတ်ပုံ - Ben Small)
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ွှြ်းမပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်တွင် NLD ပါတီက အြတ်ရနွာ ၃၃ ရနွာွွှိခဲ့ပပီး ွ ှြ်းတိုင်းွင်းသား
ြျား ေီြိုကရွစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) နှင့် USDP တို့က ၂၆ ရနွာနှင့် ၂၄ ရနွာစီ အသီးသီးွွှိ
ခဲ့ြကသည်။ အမခားရသာ တိုင်းွင်းသားပါတီြျားနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂေကိုယ်စားေှယ်ရောင်း
ြျားက ကျန်ွှိရသာ ၂၂ ရနွာကိုွွှိကာ ရနာက်ွပ် ၃၅ ရနွာကို တပ်ြရတာ်ကခန့်အပ်ြည်
မဖစ်သည့်အတွက် ေွှတ်ရတာ်တွင်သရွမဖစ်ခဲ့သည1်85 ။

ွခိုင်မပည်နယ်တွင် အကကီးဆုံးရသာ တိုင်းွင်းသားပါတီမဖစ်သည့် ွခိုင်အြျ ိုးသားပါတီ (ANP) 
က မပည်နယ် ေွှတ်ရတာ်တွင် အြတ်ခုနစ်ရနွာ ွွှိခဲ့ပပီး ွခိုင့်ဦးရဆာင်ပါတီ (AFP) က
အြတ်နှစ်ရနွာ ွွှိခဲ့သည်။ NLD နှင့် USDP ပါတီတို့ကေည်း အြတ်ရနွာငါးခုနှင့်တစ်ခုစီ
အသီးသီး ွယူနိုင်ခဲ့ြကသည်။ တပ်ြရတာ်က ခန့်အပ်သည့် အြတ်ငါးရနွာွှိသည့်အတွက် 
ဤမပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်တွင်ေည်း ြည်သည့်ပါတီကြျှ ြဲအြျားစု အမပတ်အသတ် သာသည်
ဟူ၍  ြွှိမပန်ရချ186 ။

၂၀၁၅ ခုနှစ် နှင့် ြတူသည့်အချက်ြှာ ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားကို ပါတီအားေုံးက  အေွယ်
တကူ သရောတူ ေက်ခံမခင်းြွှိြကရချ။ ပဏာြွွက်ရပါ်ောသည့်ွေေ်ြျားအွ  အဓိက
အတိုက်အခံပါတီသည် နိုင်ငံအဝှြ်း၌ အကကီးအကျယ် ရှုံးနိြ့်ပပီးသည့်ရနာက် USDP 
ရခါင်းရဆာင်ြျားက ြဲသြာြှုြျားွှိသည်ဟူရသာ စွဲချက်မဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားကို
ေက်ခံွန်မငင်းဆိုခဲ့ပပီး တပ်ြရတာ်နှင့်ပူးရပါင်း၍ ရွေးရကာက်ပွဲအသစ် မပန်ေည် ကျင်းပ
ရပးွန် ရတာင်းဆိုခဲ့သည်187 ။ သို့ရသာ်ေည်း UEC က အဆိုပါ ရတာင်းဆိုချက်ြျားကို
ချက်ချင်းပယ်ချခဲ့ပပီး ရွေးရကာက်ပွဲကုိ ရအာင်မြင်စွာကျင်းပရပးခဲ့ပပီးမဖစ်ရြကာင်းနှင့် ပါတီ
အြျားစုြှေည်း ွေေ်ြျားကို ရကျနပ်ေက်ခံရြကာင်းရြကညာခဲ့သည1်88 ။ တပ်ြရတာ်၏
ရမပာရွးဆိုခွင့်ွပုဂ္ဂိုေ် ဗိုေ်ြှူးချုပ် ရဇာ်ြင်းွွန်းက USDP နှင့် တပ်ြရတာ်ြကားတွင်
ညှိနှိုင်းရဆာင်ွေက်ြှု တစ်စုံတစ်ွာြွှိရြကာင်း တွားဝင်ရြကညာခဲ့ပပီး ၎င်းကိုယ်တိုင်ေည်း
USDP ၏ ွပ်တည်ချက်နှင့်သီးမခားစီမဖစ်ရြကာင်း ရဖာ်မပခဲ့သည1်89 ။ သို့ရသာ်ေည်း ယခု
အချနိ်ေွန်ြှသိွှိောွသည်က စစ်တပ်သည် အွပ်သားအစိုးွကို မဖုတ်ချွန် စီစဉ်ရနခဲ့မခင်း
မဖစ်ရပသည်။ 

185  https://www.frontiermyanmar.net/en/shan-states-controversy-filled-election-delivers-a-hung-
hluttaw/

186 https://www.frontiermyanmar.net/en/rakhine-parties-fall-just-short-of-majority-in-state-hluttaw/

187 https://www.mmtimes.com/news/myanmar-opposition-demands-election-re-run-after-heavy-
losses.html

188 https://www.frontiermyanmar.net/en/commission-shuts-down-usdp-call-for-fresh-election/

189  https://www.irrawaddy.com/elections/usdps-call-re-run-general-election-doesnt-reflect-military-
view-spokesman.html
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ဤတွင် သတိမပုစွာရကာင်းသည်ြှာ USDP ၏ ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားအရပါ် စိန်ရခါ်ြှု
သည်  နှစ်ရပါင်းြကာွှည် အုတ်မြစ်ခိုင်ခံ့ပပီးမဖစ်သည့် ေီြိုကရွစီအစဉ်အောကိုဆန့်ကျင်၍
အရြွိကန်သြ္မတ ရေါ်နယ်ွွြ့်က နိုဝင်ောေ ၃ ွက်ရန့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် 
သြ္မတရွေးရကာက်ပွဲတွင်ရှုံးနိြ့်ခဲ့ြှုကို အသိအြှတ်မပုွန် မငင်းဆန်ြှုမဖစ်ပွားပပီး ြရွှးြရနှာင်း
ြှာပင် မဖစ်ပွားခဲ့၍ အဆိုပါမဖစ်ွပ်က ၎င်းတို့အား သတ္တိွှိောရစခဲ့မခင်း မဖစ်ရကာင်း မဖစ်
နိုင်သည်။ 

တဖက်တွင်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲအပပီး ွက်အနည်းငယ်အြကာတွင် အနိုင်ွ NLD ပါတီက
အိတ်ဖွင့်ရပးစာ တစ်ရစာင်မဖင့် တိုင်းွင်းသားပါတီ ၄၈ ပါတီအား “ေီြိုကရွစီဖယ်ေွယ်
မပည်ရွာင်စ1ု90 ”  တည်ရဆာက်ရွးတွင် ပူးရပါင်းပါဝင်ွန် ဖိတ်ရခါ်ခဲ့ပပီး တိုင်းွင်းသားပါတီ
အချ ို ့နှင့် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးြှုြျား စတင်မပုေုပ်ခဲ့သည်။ ANP နှင့် SNLD ပါတီတို့အပါအဝင်တစ်
ဆယ့်ရေးပါတီက အဆိုမပုောသည့် အြျ ိုးသားစည်းေုံးညီညွတ်ရွး အစိုးွတွင် ပူးရပါင်း
ပါဝင်ွန် စိတ်ပါဝင်စားရြကာင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါွီေ အရစာပိုင်းတွင် ွုတ်ရဖာ် ရမပာ
ြကားခဲ့သည1်91 ။

မဲလာထွာေ်ထပးသူနှင့် ပယ်မဲအထွအတေေ်

ေီဇင်ောေအရစာပိုင်းတွင် ြဲောရွာက်ရပးသူနှင့် ပယ်ြဲအရွအတွက်အပါအဝင် ၂၀၂၀
ခုနှစ် အရွွရွွ ရွေးရကာက်ပွဲ၏ တွားဝင် စာွင်းအင်းကိန်းဂဏန်ြျားကုိ UEC က ၎င်း၏
ဝက်ေ်ဆိုေ် နှင့် အစိုးွသတင်းစာ ြျားတွင် ွုတ်မပန်ရပးခဲ့သည်။192 193 ြဲောရွာက်
ရပးသူွာခိုင်နှုန်းသည် မပည်နယ်/တိုင်းရေသကကီး ေွှတ်ရတာ်အတွက် ၇၁.၀၆% ွှိပပီး
မပည်သူ့ေွှတ်ရတာ်အတွက် ၇၁.၈၉% ွှိခဲ့၍ COVID-19 ကပ်ရွာဂါ မဖစ်ပွားရနသည့်
တိုင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ွက် ွာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ် ပိုြိုမြင့်ြားခဲ့သည်ကို ရတွ့ွှိခဲ့ွသည်။ 
သို့ရသာ်ေည်းအချ ို ့ရသာအွပ်ရေသြျားတွင် ရွေးရကာက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းြှုြျားရြကာင့် ြဲဆန္ဒွှင်
အရွအတွက် ြျားစွာ  ြဲရပးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ွသည့်အချက်ကို  ရြှးြှိန်ရပျာက်ကွယ်ြသွားသင့်ပါ။

190 https://www.irrawaddy.com/elections/nld-reaches-myanmars-ethnic-parties-seeking-federal-
union-end-civil-war.html

191 https://www.mmtimes.com/news/two-biggest-ethnic-parties-join-nld-unity-talks.html

192  https://www.gnlm.com.mm/announcement-on-figures-and-percentages-in-multiparty-
democracy-general-elections-for-hluttaws/

193  https://www.gnlm.com.mm/figures-and-percentages-of-2020-multiparty-democracy-general-
election-to-be-published-in-newspapers/
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မပည်နယ်/တိုင်း
ထဒသကေီး

မပည်သူ့လွှတ်ထတာ်
 အတေေ် မဲထပးသူ

အထွအတေေ်

အမျ ိုးသားအဆင့် 
ပျမ်းမျှ ေောဟချေ်

၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့် 
ေောဟချေ်

ဧွာဝတီ 75.66% +3.77% +0.21%

ပဲခူး 71.85% -0.04% +0.12%

ချင်း 77.85% +5.96% -1.44%

ကချင် 66.22% -5.67% -2.11%

ကယား 76.49% +4.60% +2.42%

ကွင် 53.50% -18.39% +6.77%

ြရကွး 77.87% +5.98% +1.27%

ြန္တရေး 78.00% +6.11% +4.84%

ြွန် 57.83% -14.06% +6.49%

ွခိုင် 68.89% -3.00% +0.73%

စစ်ကိုင်း 78.58% +6.69% +3.82%

ွှြ်း 66.63% -5.26% +0.29%

တနသကာွီ 66.51% -5.38% +3.69%

ွန်ကုန် 68.25% -3.64% +3.24%
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ွို့အမပင်ေည်း အွက်ရဖာ်မပပါဇယားကွက်အတိုင်း ြဲောရွာက်ရပးသူဦးရွသည် နိုင်ငံ
အဝှြ်း ကွာဟချက်ကကီးြားသည်ကို ရတွ့ွသည်။ ချင်းမပည်နယ်နှင့် ကယားမပည်နယ်ြျား
ကအပ အမခားရသာ တိုင်းွင်းသားေူနည်းစုြျားရနွိုင်ရသာ မပည်နယ်ြျားတွင် မပည်သူြျား
ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှုသည် ဗြာအြျားစုရနွိုင်ွာ တိုင်းရေသကကီးြျား
ွက်နည်းပါးခဲ့သည်ကိုရတွ့ွသည်။ တဖက်တွင်ေည်း ွန်ကုန်နှင့်တနသကာွီတိုင်းတို့သည် 
ြဲရပးသူဦးရွသည် အြျ ိုးသားအဆင့် ပျြ်းြျှွာခိုင်နှုန်းွက် နည်းပါးသည့် တိုင်းရေသကကီး
ြျားမဖစ်ြကသည်။ ြဲရပးသူအနည်းဆုံးြှာ ကွင်မပည်နယ်နှင့်ြွန်မပည်နယ်ြျား မဖစ်ြကသည်
ကိုြှတ်တြ်းတင်ရတွ့ွှိခဲ့ွပပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတိုင်းပင် နိုင်ငံအဝှြ်း ကျန်ရေသြျားွက် 
ရနာက်ရကာက်ကျ ကျန်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ်ေည်း အားတက်စွာကိစ္စြှာ ယင်းမပည်နယ်နှစ်ခု
တွင် မပည်သူြျား ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ြှု ြျားစွာမြင့်တက်ောခဲ့ပပီး ြဲရပးသူ ဦးရွ ၆% 
ရကျာ် တိုးတက်ောခဲ့သည်။

မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီး တစ်ခုချင်းစီအတွင်းွှိ ပြို့နယ်ြျားနှင့် ြဲဆန္ဒနယ်ြျား အြကား
ြဲရပးသူပြာဏ ကွာဟချက်ွှိသည့်အတွက် ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပးြှု၊ ယဉ်ရကျးြှု၊ ပွဝီ
ရမြြျက်နှာသွင်မပင်နှင့် အမခားရသာ အရြကာင်းတွားြျား၏ ေွှြ်းြိုးြှုွိှသည်ကို ရတွ့
မြင်ွပါသည်။ ယင်းသို့ရသာ ွာခိုင်နှုန်းအနိြ့်အမြင့်ြျားသည် ွှြ်းမပည်နယ်ကဲ့သို့ ကကီးြား
ကျယ်မပန့်ပပီး စုံေင်ကွဲမပားြှုြျားသည့်မပည်နယ်တွင် အွူးအရွးကကီးပါသည်။ ွှြ်းမပည်နယ်၊ 
ရောက်ကိုင်တွင် ြဲရပးသူွာခိုင်နှုန်း ၃၂.၁၉% (တစ်နိုင်ငံေုံးတွင် အနည်းဆုံး) သာွှိပပီး ွောငံ
နှင့် ပင်းတယတို့တွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏ ၉၀% ရကျာ် ောရွာက်ြဲရပးခဲ့ြကသည်။ 

ဤတွင် နယ်စပ်နှင့်ရဝးေံရခါင်သီရသာရေသြျားသည် နယ်ရမြရေသအွ သီးမခားမဖစ်ေွန်း
မခင်း၊ ေုံခခုံရွး အရမခအရန ြတည်ပငိြ်မခင်း၊ နိုင်ငံ၏ အမခားရသာရေသြျားနှင့် နိုင်ငံရွး၊
ယဉ်ရကျးြှုနှင့် စီးပွားရွး ဆက်နွယ်ြှုြျား နည်းပါးမခင်းတို့ရြကာင့် ြဲရပးသူနည်းပါးမခင်း
မဖစ်သည်ဟူရသာ ရနာက်ခံအရြကာင်းတွားကို ရတွ့မြင်ွသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှြ်းေုံးတွင်
ြဲရပးသူ ၅၀% ရအာက် ရေျာ့နည်းသည့် ပြို့နယ်ကိုးခုသာ ွှိခဲ့ပပီး ၎င်းတို့အနက်နှစ်ခုြှာ 
ကွင်မပည်နယ1်94 တွင် တည်ွှိပပီး ကျန်ခုနစ်ပြို့နယ်ြှာ ွှြ်းမပည်နယ်တွင်မဖစ်သည1်95 ။

194 Hlaingbwe and Myawaddy.

195 Mongkhet, Kutkai, Konkyan, Laukkaing, Kunhing, Monghsu, and Laihka.
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မပည်နယ်/တိုင်း
ထဒသကေီး

ပယ်မဲနှင့် 
ထပျာေ်ဆုံးမဲ 

(မပည်သူ့လွှတ်ထတာ်)

အမျ ိုးသားအဆင့် 
ပျမ်းမျှ ေောဟချေ်

၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့်
ေောဟချေ်

ဧွာဝတီ 2.99% -0.07% -3.70%

ပဲခူး 2.57% -0.49% -3.52%

ချင်း 3.56% +0.50% -1.27%

ကချင် 3.98% +0.92% -4.52%

ကယား 5.10% +2.04% -3.62%

ကွင် 5.92% +2.86% -2.76%

ြရကွး 2.28% -0.78% -2.76%

ြန္တရေး 2.39% -0.67% -2.74%

ြွန် 4.16% +1.10% -4.27%

ွခိုင် 5.03% +2.97% -4.39%

စစ်ကိုင်း 2.32% -0.74% -2.79%

ွှြ်း 6.08% +3.02% -3.01%

တနသကာွီ 3.93% +0.87% -3.46%

ွန်ကုန် 2.22% -0.84% -2.61%

၂၀၁၅ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြကားတွင် ပယ်ြဲနှင့်ရပျာက်ဆုံးြဲ အရွအတွက် ြျားစွာ
ရေျာ့နည်းောခဲ့ပပီး မပည်သူ့ေွှတ်ရတာ်တွင် နိုင်ငံတဝှြ်းအရနမဖင့် ၆.၂၅% ြှ ၃.၀၆% 
မဖစ်ောခဲ့သည်။ ဤသို့ အကကီးအကျယ် ရေျာ့နည်းောွမခင်းြှာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားစွာသည်
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၂၀၁၅ အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲြတုိင်ြီ ြဲြရပးဖူးမခင်း၊ တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် သတင်း
အချက်အေက်ွွှိပပီး အရတွ့အကကုံွှိရသာ ြဲဆန္ဒွှင်အရွအတွက် ေျင်မြန်စွာ တိုးပွားော
မခင်း ဟူရသာ အရြကာင်းတွားရြကာင့် တစ်စိတ်တစ်ရေသ မဖစ်နိုင်သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တစ်နိုင်ငံေုံးစာအရနမဖင့် ပျြ်းြျှွက်ပိုသည့် ပယ်ြဲအရွအတွက် ွွက်
ရပါ်ောမခင်း ြွှိရတာ့ရသာ်ေည်း ပြို့နယ် ၂၉ ခုတွင် ပယ်ြဲနှင့်ရပျာက်ဆုံးြဲ အချ ိုးအဆသည်
၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွ ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ၇% ွက် ွှိခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံတကာစံနှုန်း
ြျားအွ မြင့်ြားသည်ဟုဆိုွြည်။ အမြင့်ြားဆုံးရသာ ကိန်းဂဏန်းြှာ ွှြ်းမပည်နယ်၊ 
ြိုင်းခတ်ပြို့နယ်ကွွက်ရပါ်ခဲ့ပပီး စုစုရပါင်းြဲအားေုံး၏ ၁၉.၅၃% ကို ပယ်ြဲအမဖစ် အံ့ဩဖွယ်
ွာသတ်ြှတ်ခဲ့သည်။ UEC အရနမဖင့် ဤရေသြျားတွင် ရသရသချာချာ စုံစြ်းစစ်ရဆးြှုြျား
မပုေုပ်ပပီး ဤြျှရောက် ပယ်ြဲြျားမပားွသည့် အရြကာင်းတွားြျားကုိ ရဖာ်ွုတ်ကာ
ရနာင်ောြည့် ရွေးရကာက်ပွဲြျားြတုိင်ြီ ကိုင်တွယ်ရမဖွှင်းရပးွန် ကျွန်ုပ်တို့ နှိုးရဆာ်ေို
ပါသည်။ 

ပယ်ြဲအရွအတွက်မြင့်ြားသည့် ရေသအရတာ်ြျားြျားတွင် ြဲောရပးသူ ပျြ်းြျှဦးရွေည်း
နည်းပါးသည်ကို ရတွ့ွှိွသည့်အတွက် ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပးေုပ်ငန်းြျားကို မြန်ြာနိုင်ငံ
အတွင်း ရဝးေံရခါင်သီရသာ၊ ကွဲမပားစုံေင်ြှုြျားရသာ ရေသြျားတွင် အွူးရဆာင်ွေက်
ရပးွန်ေိုအပ်ရြကာင်း ပိုြိုသိသာောပါသည်။ ရနာင်အခါတွင် ြဲဆန္ဒွှင်အရွအတွက် ြျား
နိုင်သြျှအြျားဆုံး ြဲေက်ြှတ်ြျားရပါ်တွင် ြှန်ြှန်ကန်ကန် အြှတ်အသားမပုနိုင်ြကရစွန်
ရဆာင်ွေက်ရပးနိုင်ရသာ၊ ရဆာင်ွေက်ရပးသင့်ရသာ အွာြျားစွာွှိရသးသည်ဟု ANFREL 
အရနမဖင့် ယုံြကည်ပါသည်။ 

ထွေးထောေ်ပေဲွလဒ်များ၏ပေင့်လင်းမှု

ရွေးရကာက်ပွဲအချက်အေက်ြျားကို တတ်နိုင်သြျှ ပွင့်ေင်းမြင်သာစွာ ွုတ်မပန်ရပးမခင်း
သည် ရွေးရကာက်ပွဲ ပွင့်ေင်းမြင်သာြှုွှိရစွန်နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲြျားအရပါ် အြျားမပည်
သူ၏ယုံြကည်ြှုမြင့်ြားရစွန် ေွန်စွာ အရွးကကီးပါသည်။ သို့ြှသာ သက်ဆိုင်ွာဆက်စပ်
ပတ်သက်သူြျားအရနမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲကိုနားေည်နိုင်၊ စိစစ်ရေ့ောနိုင်ပပီး ရွေးရကာက်ပွဲ
စီြံခန့်ခွဲရွးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာဇာတ်ရကာင်ြျားကို တာဝန်ခံောရအာင်
ရဆာင်ွေက်နိုင်ြည်မဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲအပါအဝင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်
ကစ၍ ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားအားေုံးကို UEC ဝက်ေ်ဆိုေ်196  ရပါ်တွင် ွယူအသုံးမပု

196 https://www.uec.gov.mm/pages.php?pagename=၂၀၂၀ မပည့်နှစ်အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ
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နိုင်ရသာ်ေည်း အဆိုပါအချက်အေက်ြျားသည် Open Election Data Initiative197  က 
သတ်ြှတ်ွားသည့် အရမခခံစည်းြျဉ်းြျားနှင့် အကုန်အစင် ကိုက်ညီမခင်းြွှိရပ။ 

ဥပြာဆိုွရသာ် ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျား ွုတ်မပန်ပပီးစီးရသာအခါ ယင်းတို့ြှာ အရသးစိတ်
အချက်အေက်ြျား ြဟုတ်ြကရချ။ UEC က ြဲရပးခွင့်ွှိသူ၊ ကကိုတင်ြဲအရွအတွက်၊
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦးချင်းစီ ွွှိသည့်ြဲ၊ ပယ်ြဲ နှင့် ရပျာက်ဆုံးြဲ အရွအတွက်ကို
ွုတ်မပန်သည့်အခါ ၎င်းအချက်အေက်ြျားကို ြဲဆန္ဒနယ် အဆင့်အတွက်သာ ွွှိခဲ့သည်။
ြဲရုံအဆင့်တွင်ရွတွက်ရသာြဲကို  ွုတ်မပန်ရပးနိုင်ပါက အရကာင်းဆုံးမဖစ်ပပီး အချ ို ့ရသာ
အာွှနိုင်ငံြျားတွင် ဤအတိုင်းရဆာင်ွေက်ြကပါသည်။ ွို့အမပင် ြဲဆန္ဒနယ်အတွင်းနှင့်မပင်ပ
ကကိုတင်ြဲြျားကို ခွဲမခားရဖာ်မပရပးပါက ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်၏ ယင်းအစိတ်အပိုင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ ပွင့်ေင်းမြင်သာြှု တိုးပွားောရစနိုင်ပါသည်။ 

ေွှတ်ရတာ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားကို ဖိုင်ခွဲ၍ ွုတ်မပန်ရပးခဲ့သည့်
အတွက် UEC က ွုတ်မပန်သည့်အချက်အေက်ြျားကို တစ်စုတစ်စုတည်း ရေါင်းေုတ်ဆွဲ
ယူ၍ြွနိုင်ရပ။ ွို့အမပင် open data စံနှုန်းြျားအွ PDF ဖိုင်ြျားသည် CSV, JSON နှင့် XML 
တို့ကဲ့သို့ရသာ စက်မဖင့်ဖတ်ရှုနိုင်ရသာပုံစံအမဖစ် ယူဆ၍ြွနိုင်သည့်အတွက် အသုံးမပုသူြျား
အရနမဖင့် အချက်အေက်ြျားကို ေွယ်ေင့်တကူ စိစစ်ရေ့ောြှုြမပုနိုင်ပါ။ ယင်းသို့ရသာ
ချ ို ့ယွင်းချက်ြျားြှအပ UEC ၏ ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားသည် အချနိ်ြီမခင်း၊ အွန်ေိုင်းတွင်
အခြဲ့ွယူနိုင်မခင်း အစွှိသည့် အမခားရသာ open data အရမခခံစည်းြျဉ်းြျားနှင့် ကိုက်ညီြှု
ွှိပါသည်။ 

ထွေးထောေ်ပေဲအမငင်းပေားမှုများ ထမြွှင်းမခင်း

ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာအမငင်းပွားြှုြျား ရမဖွှင်းမခင်းသည် ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်
ရနသူ ေူြျားစွာတို့၏ အမငင်းပွားြှုြျား၊ ြရကျနပ်ချက်ြျားကို ကိုင်တွယ်ရမဖွှင်းရပး
ွသည့် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်၏ အရွးကကီးေှရသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ွပ်မဖစ်ပါသည်။
ြဲဆန္ဒွှင်စာွင်း၊ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း အြည်တင်သွင်းမခင်း၊ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
ကာေအတွင်း စည်းကြ်းရဖာက်ဖျက်မခင်း၊ ရွေးရကာက်ပွဲရန့ စည်းကြ်းရဖာက်ဖျက်မခင်း၊
ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျား နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲအသုံးစွိတ်ြျား စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍
ကန့်ကွက်မခင်း၊ တိုင်ြကားမခင်းတို့အပါအဝင် အမငင်းပွားြှု အြျ ိုးအစားရပါင်းစုံကို ရမဖွှင်းွန်
ေုပ်ွုံးေုပ်နည်း ရပါင်းစုံွှိပါသည်။ အမငင်းပွားြှု၏ သရောသောဝကိုေိုက်၍ တိုင်ြကား
သည့် ေုပ်ွုံးေုပ်နည်းြျား ကွာမခားပါသည်။

197 https://openelectiondata.net/en/guide/principles/
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ရွေးရကာက်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားအား ရွေးရကာက်ပွဲအမငင်းပွားြှု ရမဖွှင်းရွး
ေုပ်ွုံးေုပ်နည်း အြျ ိုးြျ ိုးအရြကာင်းကို ပညာရပးွာ၌ UEC သည် ချးီကျူးဖွယ်ွာ
ရဆာင်ွေက်ချက်ြျားမပုေုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဥပြာ အမငင်းပွားြှုရမဖွှင်းရွး ေုပ်ွုံးေုပ်နည်း
အရသးစိတ်ပါဝင်ရသာ ေက်စွဲစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရအာက်တိုောေ198 အတွင်း
ွုတ်ရဝရပးခဲ့ပပီး အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားအတွက် အကျဉ်းချုပ် တင်မပရဆွးရနွးြှု
တစ်ခုကိုေည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် ေီဇင်ောေအတွင်း ကျင်းပမပုေုပ်ခဲ့သည်။

ထွေးထောေ်ပေဲဆိုင်ွာ ထစ့စပ်ညှိနှိုင်းထွးထော်မတီများ (EMCs)

ရွေးရကာက်ပွဲ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျား၊ နိုင်ငံရွးပါတီြျား နှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား
ေိုက်နာွြည့် ကျင့်ဝတ်ြျား ေိုက်နာရစရွးတို့နှင့် စပ်ေျဉ်းသည့် အမငင်းပွားဖွယ်ွာကိစ္စ
ွပ်ြျား ရပါ်ွွက်ောပါက အမငင်းပွားြှုရမဖွှင်းရွးဆိုင်ွာ နည်းေြ်းတစ်သွယ် အမဖစ်
အသုံးမပုွန် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ ြတိုင်ြီကတည်းက ရွေးရကာက်ပွဲ
ဆိုင်ွာရစ့စပ်ညှိနှိုင်းရွးရကာ်ြတီြျား (EMCs) ကို UEC က ဖွဲ့စည်းရပးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ
နည်းေြ်းကိုပင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ြကားမဖတ်ရွေးရကာက်ပဲွတို့တွင် ေက်ခံ
ကျင့်သုံးခဲ့ွာရကာင်းစွာွိရွာက်ြှုွှိခဲ့ပပီး ရမြာက်ြျားစွာရသာ အမငင်းပွားြှုတို့ကို ပြို့နယ်
အဆင့်၌ ရမဖွှင်းရပးနိုင်ခဲ့သည်။

ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ် ပိုြိုွိရွာက်ပပီး ပွင့်ေင်းမြင်သာြှုွှိရစွန် ွည်ြှန်းချက်မဖင့် 
ရွေးရကာက်ပွဲ အမငင်းပွားြှု ရမဖွှင်းရွးကို UEC က ၎င်း၏ ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း ၂၀၁၉-၂၀၂၂
တွင် ြဏ္ဍိုင်တစ်ွပ်အရနမဖင့် ွည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အရစာပိုင်းတွင် EMC ြျားကို
ရွေးရကာက်ပွဲနည်းဥပရေတွင် ွည့်သွင်းခဲ့မခင်းမဖင့် တွားဝင်ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်၏
တစ်စိတ်တစ်ရေသမဖစ်ရစခဲ့သည်။ EMC ၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားြှာ ဥပရေရြကာင်းအွ
ချုပ်ရနှာင်ြှုြွှိရသာ်ေည်း ၎င်း၏အဓိကွည်ြှန်းချက်ြှာ ရွေးရကာက်ပွဲ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး
ကာေအတွင်း ပဋိပက္ခမဖစ်ပွားြှုြျားရေျှာ့ချွာ၌ ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးပပီး သရောတူညီချက်
ွယူသည့်နည်းမဖင့် ပငိြ်းချြ်းစွာ ရဆာင်ွေက်နိုင်ွန်မဖစ်သည်။

ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပြည့်ရန့ွက်ကို သတ်ြှတ်ရြကညာပပီးသည့်ရနာက်တွင် EMC ြျားကို
ပြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ မပည်နယ်/တိုင်းရေသကကီးနှင့် မပည်ရွာင်စုအဆင့်ြျား၌ ဖွဲ့စည်းြကပါသည်။ 
EMC တွင် အမငင်းပွားြှု တိုင်ြကားနိုင်သည့် သက်ဆိုင်သူြျားြှာ အမငင်းပွားြှုတွင်ပါဝင်သည့်

198  https://merin.org.mm/sites/merin.org.mm/files/publication/edr_manual_eng_version_v5_b5_
size_10-11-2020.pdf
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နိုင်ငံရွးပါတီြျား၊ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၊ သက်ဆိုင်ွာအစိုးွဌာနြျား (သို့ြဟုတ်)
ရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ခွဲြျား၊ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာတာဝန်ွှိသူြျား နှင့် အမငင်းပွားြှုတွင်ပါဝင်
ရနသည့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား မဖစ်ြကပါသည်။ EMC အစည်းအရဝးြျားကို အြျားမပည်သူက ြကားနာ
သိွှိနိုင်ပပီး ရေ့ောသူြျားနှင့်ြဲဆန္ဒွှင်ြျားေည်း တက်ရွာက်နိုင်သည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲအတွက်မပင်ဆင်ွာတွင် အမငင်းပွားြှုြျားကို ကိုယ်တွယ်ရမဖွှင်း
ွာတွင် အဆင်ရမပ ရချာရြွ့ြှုွှိရစွန် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းရွးရကာ်ြတီ
အဆင့်ဆင့် ေုပ်ငန်းစဉ်ေက်စွ1ဲ99   ကို UEC က ွုတ်ရဝရပးခဲ့သည်။ ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ
EMC အဖွဲ့ဝင်ြျားအတွက် UEC က အွန်ေိုင်းသင်တန်းြျား အစဉ်တစိုက် မပုေုပ်ရပးခဲ့
သည်။ တဖက်တွင်ေည်း ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းရွးေုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်စပ်ပတ်သက် သူြျားအား
အသိပညာရပးွန်အတွက် ဗီေီယို200 တစ်ခု နှင့် ပိုစတာ201   တစ်ခု ကို UEC က မပုေုပ်ရပး
ခဲ့သည်။

ANFREL က အစီအွင်ခံွွှိြှုြျားအွ ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးကာေအတွင်း မဖစ်ပွားသည့်
ရွေးရကာက်ပွဲ အမငင်းပွားြှုြျားအား EMC ြျားက တစ်ဆင့် ေျင်မြန်စွာ ရမဖွှင်းရပးနိုင်
ခဲ့ွာ ပြို့နယ်အဆင့်ကို ရကျာ်ေွန်၍ အွက်သို့ရွာက်ွှိသွားသည့် အြှုကိစ္စြှာ ေွန်စွာ
နည်းပါးသည်ဟုသိွှိွပါသည်။ သို့မဖစ်၍ EMC ြျားသည် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားနှင့် အဖွဲ့
အစည်းြျားြကား ရဆွးရနွးြှုနှင့်ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းြှု အားရကာင်းောရစရွးတွင် ရအာင်မြင်စွာ
ရဆာင်ွေက်နိုင်သည့် အကျ ိုးွှိရသာေြ်းစဉ်တစ်ွပ်မဖစ်ပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း အရွးပါ
သည့် သတင်းအချက်အေက်ရပးသူ အချ ို ့၏ ရမပာြကားချက်အွ ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းရွး
ေုပ်ငန်းစဉ်သည် တေွဲအသုံးချ ခံွနိုင်ရမခွှိရနမပန်ပါသည်။ သာဓကအားမဖင့် UEC သည်
စည်းကြ်းချ ိုးရဖာက်ရသာ ကိုယ်စားေှယ် ရောင်းြျားနှင့်နိုင်ငံရွးပါတီြျားကို အရွးယူ
ခဲေှပပီး ပါတီအချင်းချင်း မပန်ေည်သင့်မြတ်သွားရအာင်သာ ရတွ့ဆုံရဆွးရနွး ရစသည်။ 
သို့မဖစ်ပါ၍ ရွေးရကာက်ပွဲ ဥပရေချ ိုးရဖာက်သူြျားကို UEC က အရွးယူြည်ဆိုပါက EMC 
ြျား၏ ွိရွာက်ြှုြှာ ပိုြိုအားရကာင်းောြည်မဖစ်ပပီး ပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း
ြျားသည်ေည်း စိတ်ွင်းအြှန်မဖင့် မပန်ေည်သင့်မြတ်ရအာင် ရဆာင်ွေက်ောြကြည်
မဖစ်သည်။

199  https://merin.org.mm/sites/merin.org.mm/files/publication/mediation_guide_en.pdf

200 https://www.facebook.com/609520065840362/videos/919037571852278/

201 https://www.facebook.com/uecmyanmar/photos/a.609541812504854/2875207495938263/
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ထွေးထောေ်ပေဲအလေန် အမငင်းပေားမှုများ

အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပပပီးစီးသည့် ရနာက်တွင် USDP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းရဌးက
ွပ်ကွက်နှင့်ရကျးွောအုပ်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် အဖွဲ့ခွဲြျားဖွဲ့စည်းြှု၊ ရွေးရကာက်ပွဲ
ဆိုင်ွာညွှန်ြကားချက်ြျားနှင့် ပါတီြျားြဲဆွယ်ွန် အချနိ်ကာေြေုံရောက်ြှု စသည်မဖင့် 
ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ွာ ြသြာြှုြျားွှိသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ရွေးရကာက်ပွဲအတွင်း
ဥပရေချ ိုးရဖာက်ြှုြျားနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ရသအရွာက်အွားြျား စုရဆာင်း ြကွန်
နှင့် ၄င်းတို့ကို ပါတီွံသို့တင်မပွန်ေည်း ပါတီဝန်းွံရွာက်ခံသူြျားအား ၎င်းက နှိုးရဆာ်
ခဲ့သည်။ ွေေ်အရနမဖင့် USDP က ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ဥပရေချ ိုးရဖာက်ြှုနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ 
ွဲအရွးပိုင်ရသာ တိုင်ြကားြှုရပါင်း ၁၂၇ ြှုနှင့် UEC သို့တိုင်ြကားရသာ အြှုရပါင်း ၁,၁၆၄ ကို
တင်သွင်းသည်ဟု အခိုင်အြာဆိုခဲ့သည်202 ။ မြန်ြာနိုင်ငံေုံးဆိုင်ွာ ဆွာ၊ ဆွာြြျားအဖွဲ့
ချုပ်၏  ရမပာြကားချက်အွ ြန္တရေး၊ ပဲခူးနှင့် ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီးတို့တွင် ြဲရုံဝန်ွြ်း
အမဖစ်ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကသည့် ဆွာ၊ ဆွာြ ၁၀ ဦးရကျာ်ကိုေည်း USDP အဖွဲ့ဝင်ြျားက အြှု
ဖွင့်တိုင်ြကားခဲ့ြကသည်ဟုသိွသည2်03 ။ 

USDP ၏ ြဟာြိတ် မဖစ်သူ အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီအင်အားစု (NDF) ပါတီ ကေည်း
ရွေးရကာက်ပွဲသည် ေွတ်ေပ်ြျှတြှုွှိသည်ဟု ေက်ြခံရြကာင်းရြကညာချက်ွုတ်မပန်
ခဲ့ပပီး ၎င်းတို့ြဲဆွယ်စည်းရုံးွာ၌ ရနှာင့်ယှက်ြှုြျား ကကုံရတွ့ခဲ့ွပပီး ရွေးရကာက်ပွဲ တွားြဲ့
မပုကျင့်ြှုြျားေည်း  ွ ှိခဲ့ရြကာင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်204 ။ ွ ို့အမပင် တပ်ြရတာ်နှင့်အဆက်စပ်ွှိသည့်
အမခားပါတီမဖစ်ရသာ USDP နှင့် အြျ ိုးသားနိုင်ငံရွးေီြိုကွက်တစ်ပါတီ (DNP) တို့က
သြ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်တကွ အမခားရသာအစိုးွရခါင်းရဆာင်သုံးဦး၊ UEC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးေှသိန်း
နှင့် အမခားရသာ ရွေးရကာက်ပွဲတာဝန်ွှိသူ ၁၄ ဦး205  တို့ကို အာဏာပိုင်ရြး စာချွန်ရတာ်
အြိန့်206 ွုတ်ပပီး စစ်ရဆးရပးရပးွန်တိုင်ြကားခဲ့ပါသည်။

တပ်ြရတာ် ကာကွယ်ရွးဦးစီးချုပ် ဗိုေ်ချုပ်ြှူးကကီးြင်းရအာင်ေှိုင်က အရွွရွွရွေး
ရကာက်ပွဲွေေ် ြျားကို ေက်ခံြည်ဟ2ု07 ရမပာြကားခဲ့ရသာ်ေည်း တပ်ြရတာ်သတင်းြှန်

202 https://www.facebook.com/UnionSolidarityAndDevelopmentPartyPeople/
posts/1058775664592062

203 https://www.frontiermyanmar.net/en/teachers-stung-by-suite-of-usdp-lawsuits/

204 https://www.irrawaddy.com/elections/election-thrashing-myanmars-military-backed-opposition-
casts-doubt-result.html

205  https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-supreme-court-decide-whether-accept-ex-
generals-parties-challenges-president-uec-chair.html 

206  A writ of mandamus is a written court order compelling government officials or departments to 
perform their duties.

207 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-military-chief-agrees-accept-election-
result.html
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မပန်ြကားရွးအဖွဲ့က တပ်ြရတာ်သားြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ြိသားစုြျား ြဲရပးသည့်ပြို့နယ်
ြျားက ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာေုပ်ငန်းစဉ်ကို မပန်ေည်စစ်ရဆးြှုတစ်ွပ် မပုေုပ်ခဲ့သည2်08 ။ 
၎င်းအဖွဲ့က ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောေ ၂၃ ွက်ရန့ြှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါွီေ ၁၃ ွက်ရန့
အတွင်း ရြကညာချက် (၁၇) ရစာင်ွုတ်မပန်ခဲ့ပပီး ပြို့နယ်ရပါင်း ၂၂၈ ပြို့နယ်ွှိ ြဲစာွင်းပါ
ြဲဆန္ဒွှင် ၂၈.၁၈ သန်းအနက် ြသကကာဖွယ်ွာြဲရပးသူ ၅.၈၅ သန်း ရတွ့ွှိခဲ့သည် ဟု
ဆိုသည်209 ။ ၎င်းအဖွဲ့၏ရတွ့ွှိချက်ြျားအွ ြဲစာွင်းတွင်အြည်ွပ်ရနသူ ၂.၂၇ သန်းနှင့်
အသက်ြမပည့်သူ၊ အသက်ွာရကျာ်သူ ေိုးေွားြျားနှင့် ြှတ်ပုံတင်ြွှိသူြျား အပါအဝင် 
ြဲေိြ်ေည်ြှု မဖစ်ပွားရစနိုင်သူ ၃.၅၈ သန်း ွှိသည်ဟု သိွသည်။ USDP ပါတီအတွင်းက 
ေူတစ်ဦး၏ ရမပာြကားချက်အွ ပါတီကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားစွာ တို့သည် ရနာက်ဆုံး
အကကိြ် ြဲစာွင်းြျားကို ြွွှိခဲ့ြက၍ အချ ို ့ရသာ ရနွာရေသြျားတွင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား 
ရုတ်တွက် တိုးပွားောသည့်ကိစ္စြျားကို စစ်ရဆးမခင်း ြမပုနိုင်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ 

ဇန်နဝါွီေ ၃၁ ွက်ရန့တွင် တပ်ြရတာ်သည် ၎င်း၏ စွဲချက်ြျားကို ွပ်ြံမပုမပင်ရမပာင်းေဲ
ခဲ့ပပီး “၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်သည် ေက်ခံနိုင်ဖွယ်ွာ ြွှိရြကာင်း၊ အြှန်
တကယ်ြွှိရသာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ကဲ့သို့ရသာ ကိစ္စွပ်ြျားအပါ ၁၀.၅ သန်းနှင့် အွက်ရသာ
ြဲြသြာြှု မဖစ်နိုင်ရချွှိရြကာင်း” ကို အခိုင်အြာ ရမပာဆိုခဲ့သည်210 ။ အွက်တွင် ရဖာ်မပခဲ့
သကဲ့သို့  ြဲဆန္ဒွှင်စာွင်း ရတာင်းခံနိုင်မခင်း ြွှိသည့်အတွက် ANFREL အရနမဖင့် အဆိုပါ
စွပ်စွဲချက်ြျားကို အတည်မပုနိုင်ခဲ့မခင်းြွှိပါ။ ဗိုေ်ချုပ်ြှူးကကီးြင်းရအာင်ေိှုင် ဦးစီးရသာ
တပ်ြရတာ်သည် အဆိုပါ ရွာက်ခံဖွယ်ြွှိရသာစွပ်စွဲချက်ြျားကို ရဖရဖာ်ဝါွီေ ၁ ွက်ရန့
အာဏာသိြ်းမခင်း အတွက် တွားြျှတြှုအမဖစ် အသုံးမပုောခဲ့ရတာ့သည်။ အာဏာသိြ်းပပီး
ရနာက်ပိုင်းတွင်ေည်း ြဲစာွင်းြသြာြှု ကကီးြားစွာွှိသည်ဟူရသာ အခိုင်အြာရမပာဆိုချက်
ကို အရွာက်အပံ့မဖစ်ရစရသာ တိကျသည့် သက်ရသအရွာက်အွားြျားအား အြျား
မပည်သူသို့ ွှင်းေင်းချမပမခင်းြွှိရသးပါ။  

ရွေးရကာက်ပွဲ ွေေ်ြျား ွုတ်မပန်ရြကညာပပီး ၄၅ ွက် အတွင်း ြဲဆန္ဒွှင်ြျား နှင့်
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား အရနမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်
ေွှာြျားကို UEC ွံသို့ ရပးပို့နိုင်သည်။ ကန့်ကွက်ေွှာတင်သွင်းသူအရနမဖင့် အြှုစွိတ် ကျပ်
ရငွ ၅၀၀,၀၀၀ (USD ၃၈၀ ခန့်) ရပးွန်ေိုအပ်သည်။ ကန့်ကွက်ေွှာကို  စစ်ရဆးွာတွင် UEC 

208  https://www.irrawaddy.com/elections/myanmar-military-launches-review-election-proxy-party-
cries-foul.html

209  http://www.dsinfo.org/sites/default/files/All%20Total%20statement%20ENG-page-001.jpg(page 
since taken down)

210 https://www.mmtimes.com/news/tatmadaw-reprimands-diplomatic-community-unwarranted-
assumptions.html
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က ရွေးရကာက်ပွဲခုံရုံးကို UEC ဗဟိုရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ဝင်သုံးဦး သို့တည်းြဟုတ် UEC ရကာ်ြွှင်
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် ေွတ်ေပ်ရသာ ဥပရေပညာွှင်နှစ်ဦးတို့မဖင့်ဖွဲ့စည်း၍ အြှုကိုြကားနာ
စစ်ရဆးွြည်။

အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျားနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကန့်ကွက်ေွှာ ၄၅ ခု
ွှိခဲ့ရသာ်ေည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲအတွက် ကန့်ကွက်ေွှာစုစုရပါင်း (၂၈၇) ခု ကို
မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်က ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါွီေ အကုန်တွင် ေက်ခံွွှိ
ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကန့်ကွက်ေွှာ တို့တွင် USDP က ၁၇၁ ခု၊ NLD က ၁၇ ခု၊ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားက
၉၄ ခု၊ ွှြ်းတိုင်းွင်းသားြျားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(SNLD)၊ ြွန်ညီညွှတ်ရွးပါတီ(MUP)၊ 
ေီဆူအြျ ိုးသားဖွံ့ပဖိုးရွးပါတီ (LNDP)၊ မပည်ရွာင်စုပအိုဝ်းအြျ ိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(UPNO)၊ 
ဝအြျ ိုးသားပါတီ (WNP) တို့ြှ ၁ ခုစီပါဝင်ပါသည်။ ကန့်ကွက်ေွှာြျား၏ ွ က်ဝက်ရကျာ်သည်
ြန္တရေးတိုင်းရေသကကီး (၆၉ ြှု) ကမဖစ်ပပီး ွှြ်းမပည်နယ် (၅၁ ြှု) နှင့် ပဲခူးတိုင်းရေသကကီး 
(၃၃ ြှု) တို့ပါဝင်သည2်11 ။ 

ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေတွင် UEC အရနမဖင့် ြည်သည့်ွက်တွင်ရနာက်ဆုံးွား၍ ရွေးရကာက်ပွဲ
ကန့်ကွက်ေွှာြျားကို ရမဖွှင်းရပးွြည် ဟု ရဖာ်မပြွားရသာ်ေည်း မြန်ြာနိုင်ငံ
ရွေးရကာက်ပွဲ ခုံရုံးြျားအရနမဖင့် အချနိ်ကိုက်ရဆာင်ွေက်ြှုသည် အရွးအကကီးဆုံး ကိစ္စွပ်
မဖစ်သည်ဟု ANFREL အရနမဖင့် ယုံြကည်ပါသည်။ တစ်ဖက်ရစာင်းနင်းမဖစ်မခင်းနှင့် ြရကျနပ်
ြှုြျားြမဖစ်ရပါ်ရစွန် ကန့်ကွက်ေွှာြျားကို အရဆာတေျင်နှင့် ပွင့်ေင်းမြင်သာစွာရမဖွှင်း
ရပးွပါြည်။  ကံြရကာင်းအရြကာင်းြေှစွာပင် မြန်ြာ့စစ်တပ်သည် ြည်သည့်ရွေးရကာက်ပွဲ
ခုံရုံးြျှြဖွဲ့စည်းွရသးြီ အာဏာသိြ်းမခင်းကိုမပုေုပ်ခဲ့ပါသည်။ သို့မဖစ်၍ ရွေးရကာက်ပွဲအေွန်
ကာေ အမငင်းပွားြှုရမဖွှင်းမခင်းေုပ်ငန်းစဉ်အား ဟန့်တားမခင်းသည် ဥပရေအရြကာင်းနှင့်
ြညီေဲရဆာင်ွေက်ခဲ့သည်ဟု ြှတ်ယူွရတာ့ြည်မဖစ်သည်။ 

211 https://bit.ly/3hjMwP1
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အမျ ိုးသမီးများ၏ပါဝင်ထဆာင်ွေေ်မှု

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ွုတ်မပန်ရြကညာခဲ့သည့် အြျ ိုးသြီးြျားဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရွး ဆိုင်ွာ
အြျ ိုးသားအဆင့် ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း ၂၀၁၃-၂၀၂၂ (NSPAW) တွင် “ေူ့အဖွဲ့အစည်း၏
အဆင့်အားေုံးတွင်ွှိ ဆုံးမဖတ်ချက် ချြှတ်သည့် ရနွာြျားနှင့် ရခါင်းရဆာင်ြှုပိုင်း တွင်
အြျ ိုးသြီးြျား တန်းတူပါဝင်ြှုွွှိရစွန် စနစ်ြျား၊ ဖွဲ့စည်းပုံြျားနှင့်အရေ့အကျင့်ြျား212 ” 
ကို ပိုြိုရကာင်းြွန်ရအာင်မပုေုပ်ွန် နှိုးရဆာ်ွားသည်။ အဆိုပါ ွည်ွေယ်ချက်ကိုတိုင်းတာ
ွာတွင် “ဥပရေမပုရွး၊   တွားစီွင်ရွးနှင့် အုပ်ချုပ်ရွးြဏ္ဍိုင်ြျားွှိ ဆုံးမဖတ်ချက် ချြှတ်သည့်
ရနွာတွင် အြျ ိုးသြီးြျား၏ ပါဝင်ြှုွွှိရစဖို့ွာ” ရဝပုံကျခွဲတြ်းသတ်ြှတ်ရပးွန်မဖစ်သည်။
သို့ရသာ်ေည်း ဥပရေအွချုပ်ရနှာင်ြှုြွှိရသာ ကတိကဝတ်ြျ ိုးမဖစ်ရနသည့်အတွက် ကျား၊ ြ
တန်းတူညီြျှရသာ ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှုမဖစ်ရစရွးအတွက် အစိုးွ၏ ေက်ရတွ့ရဆာင်ွေက်ြှု
ြှာ အနည်းငယ်သာ ွှိသည်213 ။ ြည်သို့ပင်မဖစ်ရစ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင်
မပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကကီးေွှတ်ရတာ်ြျား၌ အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားမပုြှု မြင့်တက်ော
ခဲ့ွာ ရွေးရကာက်ခံအြတ်ရနွာြျား၏ ၁၂.၇ ွာခိုင်နှုန်းကို ွယူနိုင်ခဲ့ပပီး နှိုင်းယှဉ်ြကည့်
ပါက ၂၀၁၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ ရနာက်ပိုင်းတွင် ၃.၈ ွာခိုင်နှုန်းြျှသာ ွှိခဲ့သည်။ 

International IDEA ၏အဆိုအွ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် စုစုရပါင်း
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၅,၆၄၁ ဦး ွှိသည့်အနက် အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၉၀၂
ဦး၊ တစ်နည်းအားမဖင့် ၁၆% ွှိသည်ဟု သိွသည်214 ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲတွင်
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၆,၁၈၉ ဦးအနက် ၈၀၀ (၁၃%) ြှာ အြျ ိုးသြီးြျား မဖစ်ြကသည့်
အတွက် ဤအချ ိုးအဆြှာ မြင့်တက်ောသည်215 ဟု ဆိုနိုင်ရသာ်ေည်း ပြာဏ နိြ့်ပါးေျက်
ွှိရနပါရသးသည်။ ခန့်ြှန်းရမခအားမဖင့် ြဲဆန္ဒွှင် ၃၈ သန်းခန့်ွှိသည့်အနက် ၁၉ သန်းရကျာ်
ြှာအြျ ိုးသြီးြျား မဖစ်ြကပါသည်။ 

212  https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/NSPAW2013-2022_0.pdf

213 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/05/Gender_in_Equality_in-the-
Governance-of-Myanmar_ENG.pdf

214 http://stepdemocracy.eu/uploads/publications/election-sataglance-(A4).
pdf?fbclid=IwAR0IcqQKUiCMq5QmO1j-_4kux7vjS5rrJIj7V94iAYBM6cv-QYEXRs_YBJg

215 http://www.dvb.no/news/2015-election-women-account-for-13-of-candidates-burma-
myanmar/57024

ရေးဖယ်ချန်ွားမခင်းခံွရသာ 

ေူ့အဖွဲ့အစည်းြျား၏ ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှု



 စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ တြူးပြို့တွင် သက်ကကီးြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦး အကူအညီမဖင့် ြဲရပးရနပုံကို 
 နိုဝင်ောေ ၂ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ် (ဓါတ်ပုံ - Ben Small) 
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မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဥပရေရြကာင်းအွ နိုင်ငံရွးတွင် အြျ ိုးသြီးြျား ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှု ကို
တားဆီး ကန့်သတ်ွားမခင်းြွှိရသာ်ေည်း အြျ ိုးသြီးြျားအား ွုံးတြ်းအစဉ်အော
ြျားမဖင့် ပိတ်ရေှာင်ွားေိုရသာ ေူ့အဖွဲ့အစည်း၏ နှုန်းစံြျား ွှိရနရသးသည်။ ANFREL 
အင်တာဗျူးခဲ့သည့် အဓိက သတင်းအချက်အေက် ရပးသူြျား၏ ယူဆချက်အွ နိုင်ငံရွး
ပါတီြျားတွင် အြျ ိုးသြီးြျား၏ ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှုကို မြှင့်တင်ွန် ဟူရသာ ြဟာဗျူဟာ
ြျ ိုးြွှိရပ။ ွို့အမပင် အချ ို ့ရသာ အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏ ဖွင့်ဟရမပာဆို
ချက်အွ အြျ ိုးသြီးြျားအရပါ် ခွဲမခားြှုွှိရနရသးရြကာင်း ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ကိုယ်တိုင်က
အြျ ိုးသားကိုယ်စားေှယ်ရောင်းကို ပိုြိုေိုေားြှုွှိရြကာင်းကို ကိုးကား၍ ရမပာြကားခဲ့
ြကသည်။ သာဓကအားမဖင့် အြျ ိုးသြီးနိုင်ငံရွးသြားြျားသည် ညအခါ အရွးရပါ်ကိစ္စြျား
(သို့ြဟုတ်) ွပ်ွောအတွင်း တစ်ခုခုမဖစ်ပွားပါက ောရွာက်ရပးနိုင်ြည်ြဟုတ်ဟုဆိုြကပပီး
ဇနီးသည်အရနမဖင့် ြိခင်အရနမဖင့် ဝတ္တွားြျားကို ြရဆာင်ွေက်ေဲ နိုင်ငံရွးတာဝန်ြျား
ကိုသာ ရဆာင်ွေက်ရနြကမခင်းကိုေည်း ရဝဖန်ြကသည်။ 

ွခိုင်မပည်နယ်တွင် အြျ ိုးသြီး မပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း တစ်ဦး ၏
ွုတ်ရဖာ် ရမပာြကားချက် အွ ၎င်းအား ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၊ အာဏာွပါတီနှင့် ဆိုွှယ်ြီေီယာ
အသုံးမပုသူြျားက ခွဲမခားဆက်ဆံြှုြျား မပုေုပ်ခဲ့ြကသည်ဟုသိွသည်။ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု
မပုေုပ်စဉ်အတွင်း ၎င်းသည် တက္ကသိုေ်ေွဲ့ွပပီးသူမဖစ်ရြကာင်း မပည်သူြျားယုံြကည်ရအာင်
ပင် ရမပာြကားခဲ့ွသည်။ ရဖ့ေုတ်ရပါ်တွင်ေည်း ြရကာင်းရသာ ြှတ်ချက်ြျား ွွှိခဲ့ပပီး
သတင်းြှားြျားမဖင့် တိုက်ခိုက်မခင်းခံခဲ့ွသည် (ဥပြာ− ြေသ ရွာက်ခံသူမဖစ်သည် ဟူ၍
ေည်းရကာင်း၊ အဆင့်မြင့် တပ်ြရတာ်အွာွှိတစ်ဦး၏ ဇနီးမဖစ်သည်ဟူ၍ေည်းရကာင်း
ြဟုတ်ြြှန်စွပ်စွဲ မခင်း)။

ပဲခူးတွင် အြျ ိုးသြီးြျား စွြ်းရဆာင်ွည်မြှင့်တင်ရွးအတွက် အရွးဆိုေှုပ်ွှားေျက်ွှိ
ြကရသာ အွပ်ေက် ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား၏ အဆိုအွ အြျ ိုးသြီးြျားစွြ်းရဆာင်ွည်
မြှင့်တင်ရွးနှင့် ကျား၊ြ တန်းတူညီြျှြှု ွှိရွးတို့အတွက် ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားစ၍ ရဆာင်ွေက်
ွန် အဖွဲ့အစည်းယန္တွားပိုင်း ရွာက်ပံ့ကူညီြှုြွှိဟု သိွသည်။ ွခိုင်မပည်နယ်က ရြးခွန်း
ရမဖြကားရပးသူြျား၏  ရမပာြကားချက်အွသတင်းအချက်အေက်ရကာင်းစွာွွှိရသာ  ြဲဆန္ဒ
ွှင်ြျားသည်  သတင်းအချက်အေက်ြျားစွာြွွှိရသာ  အုပ်စုြျားွက်စာေျင်  အြျ ိုးသြီး
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားကို ပိုြိုေိုေားြကသည်ဟု  သိွသည်။ ွ ို့အမပင်ေုံခခုံရွးြှာေည်း
ရနာက်ွပ် စိန်ရခါ်ြှုတစ်ွပ်မဖစ်ပပီး ရဖ့စ်ေုတ်ကဲ့သို့ရသာ ဆိုွှယ်ြီေီယာပေက်ရဖာင်းြျား
ရပါ်က ေုပ်ကကံသတင်းြျားသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ွာ၊ နှုတ်ပိုင်းဆိုင်ွာ တိုက်ခိုက်ြှုြျား မဖစ်ရပါ်
ရစနိုင်သည်။ 

ေူငယ်အြျ ိုးသြီး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦး၏ ရမပာြကားချက်အွ နိုင်ငံသားအြျားစု
တွင် အြျ ိုးသြီးြျားအား အသိအြှတ်မပု နှစ်သက်ေိုေားသည့်စိတ်ြျ ိုး ြွှိြကေဲ မပည်သူ့
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ရွးွာကိစ္စွပ်ြျားတွင် အြျ ိုးသြီးြျားပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှုကို ရွာက်ခံမခင်းြွှိဟုသိွသည်။
၎င်း၏ ရမပာြကားချက်အွ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ွက်စာေျင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲတွင်
အြျ ိုးသြီးြျားအား အြုန်းစကားြျားမဖင့် ပစ်ြှတ်ွား တိုက်ခိုက်ြှု ပိုြိုြျားမပားသည် ဟု
သိွပပီး ၎င်းအရနမဖင့် ရနာင်အနာဂတ်တွင် ရမပာင်းေဲြှုွှိောရစွန် ရြျှာ်ေင့်ရနပါသည်။ 
ရေးဖယ်ချန်ွားခံွမခင်းသည် တိုင်းွင်းသားေူနည်းစုဝင် အြျ ိုးသြီးြျားအတွက် ပို၍
ကကီးြားစွာ ကကုံရတွ့ွပါသည်။ ြွတ်ဆေင်အြျ ိုးသြီး ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးြန်ရနဂျာတစ်ဦး
က   ANFREL   သို့ ရမပာြကားသည်ြှာ   မပည်သူ့ရွးွာကိစ္စွပ်ြျားတွင်  အြျ ိုးသြီးြျားပါဝင်မခင်း
ကို အစ္စောြ်ောသာတွင် ကန့်သတ်ွားမခင်းြွှိရြကာင်းကို သက်ရသမပနိုင်ွန် အတွက် 
ြွတ်ဆေင်အြျ ိုးသြီးြျားအရနမဖင့် နိုင်ငံရွးတွင် တက်ကကစွာပါဝင်ွန် အရွးကကီးပါသည်။ 

သို့ရသာ်ေည်း အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအား ခွဲမခားဆက်ဆံမခင်းကို အြျ ိုးသား
ြျားကသာ မပုေုပ်ြကသည်ြဟုတ်ပါ။  အြျ ိုးသြီးြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦးအား အင်တာဗျူးွာတွင် 
၎င်း၏ွင်မြင်ချက်ြှာ အြျ ိုးသြီးြျားသည် “စိတ်ရပျာ့ရပျာင်း” သည့်အတွက် နိုင်ငံရွးသြား
ရကာင်း ြမဖစ်နိုင်ဟုဆိုပါသည်။ အေားတူပင် ြန္တရေးတိုင်းရေသကကီးက ြွတ်ဆေင်
အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦး၏ ရမပာြကားချက်အွ ၎င်းပါတီကိုရွာက်ခံသူြျား
ြကား၌ပင် သူြအား ခွဲမခားဆက်ဆံသူြျားွှိရြကာင်းသိွသည်။ 

ြည်သို့ပင်ဆိုရစ အချ ို ့ရသာနိုင်ငံရွးပါတီြျားြှာြူ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ
အတွက် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားစာွင်းတွင် အြျ ိုးသြီးအရွအတွက် ပိုြို
ွည့်သွင်းရွးကို အရေးအနက်ွား ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကပါသည်။ ဥပြာ NLD ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းြျား၏ ၂၀% ြှာ အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ြကပပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် ၁၃% ခန့်ွှိွာြှ
တိုးတက်ောခဲ့မခင်းမဖစ်သည2်16 ။ SNLD ပါတီကေည်း အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် ေူငယ်ြျားအား
နိုင်ငံရွးတွင် ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ွန်အားရပးသည့် ြူဝါေတစ်ွပ်ကို အရကာင်အွည်ရဖာ်ခဲ့ွာ
အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၂၉% ပါဝင်ခဲ့ပပီး ၎င်းတို့အနက် ၃၆ ဦးသည် အသက် ၂၅ နှစ်
ြှ ၃၅ နှစ်ြကား ွှိြကသည်။ ြွန်ညီညွတ်ရွးပါတီ (MUP) ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏ 
၂၆% ြှာ အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ြကပပီး ေူ့ရောင်သစ် ေီြိုကွက်တစ်ပါတီ (DPNS) ၏
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ၁၆ ဦးအနက် ွှစ်ဦး (၅၀%) ြှာ အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ြကသည်။
သို့ရသာ်ေည်း USDP တွင် အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းပြာဏြှာ ၁၅% သာွှိပပီး
ANP (ွခိုင်အြျ ိုးသားပါတီ) တွင် ၈% သာွှိသည်။ ကချင်မပည်နယ်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ြှစ၍
အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ပျြ်းြျှအရွအတွက် ကျဆင်းောခဲ့ပပီး KSPP က 
အြျ ိုးသြီး ၁၃% သာ ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပွဲွုတ်ခဲ့သည်။217  

216 https://www.irrawaddy.com/news/burma/nld-selects-20-female-candidates-myanmars-
november-election.html

217  https://www.tni.org/files/publication-downloads/bpb23_def_26092020_highres.pdf
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အရကာင်းေက်ကြကည့်ြည်ဆိုပါေျှင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မပည်ရွာင်စုနှင့် မပည်နယ်/တိုင်း
ရေသကကီး ဥပရေမပု ေွှတ်ရတာ်ြျားတွင် အြျ ိုးသြီးရွေးရကာက်ခံအြတ် အချ ိုးအဆ
တိုးတက်ောခဲ့ပါသည်။ မပည်တွင်း CSO တစ်ခုမဖစ်ရသာ ဖန်တီးအိြ်၏ရမပာြကားချက်အွ
ရွေးရကာက်ခံဥပရေမပုအြတ်နှင့် တိုင်းွင်းသားရွးွာ ဝန်ကကီးြျားအားေုံး၏ ၁၇% ြှာ
အြျ ိုးသြီးြျားမဖစ်ြကပါသည်။ အြတ်ရနွာ ၁,၁၁၇ ရနွာအနက် အြျ ိုးသြီးြျားက ၁၉၄ 
ရနွာ အနိုင်ွွှိခဲ့ွာ အြျ ိုးသားေွှတ်ရတာ်တွင် ၂၅ ရနွာ၊ မပည်သူ့ေွှတ်ရတာ်တွင် ၅၃ ရနွာ
နှင့် မပည်နယ်/တိုင်းရေသကကီးေွှတ်ရတာ်ြျားတွင် ၁၁၆ ရနွာ အသီးသီးွှိပပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်
တွင် အြတ်ရနွာ ၁,၁၅၀ အနက် အြျ ိုးသြီးြျားက ၁၅၂ ရနွာသာွွှိခဲ့သည့်အတွက် ၄% 
တိုးပွားောခဲ့မခင်းမဖစ်သည2်18 ။

တိုင်းွင်းသားနှင့် ောသာထွးအွလူနည်းစုများ၏ ပါဝင်ထဆာင်ွေေ်မှု

ANFREL က အင်တာဗျူးခဲ့ရသာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျား၏ခန့်ြှန်းချက်အွ ေူြျ ိုးအုပ်စု
ကကီးြျားမဖင့် နှိုင်းစာပါက တိုင်းွင်းသား (သို့ြဟုတ်) ောသာရွးအွ ေူနည်းစုြျားအရနမဖင့်
၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွ ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ွမခင်းသည် ရေဆန်ရွဆန် သွား
ွမခင်းမဖစ်သည်။ သာဓကအားမဖင့် ပဲခူးတိုင်းရေသကကီးတွင် ယာယီနိုင်ငံသားစီစစ်ရွးကေ်မပား
ကိုင်ရဆာင်ွားြကရသာ ြွတ်ဆေင်နှင့် ဟိန္ဒူ ြဲဆန္ဒွှင်အချ ို ့သည် ြဲဆန္ဒွှင်စာွင်းရပး
သွင်းွာ၌ အခက်အခဲြျားကကုံရတွ့ခဲ့ြကွသည်။ ွခိုင်မပည်နယ် ရတာင်ပိုင်းက ြွတ်ဆေင်

218 https://www.irrawaddy.com/elections/proportion-women-myanmars-legislatures-rises-following-
nov-8-election.html

စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ ကရေးပြို့တွင် အြျ ိုးသြီးြဲဆန္ဒွှင်ြျားက ၎င်းတို့၏ ြှင်တို့ွားရသာ 

ေက်သန်းြျားအားမပသရနစဉ် (ဓါတ်ပုံ - Ben Small)
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ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦးြှာြူ သက်ဆိုင်ွာအစိုးွဌာနသို့ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအမဖစ်
ရေျှာက်ေွှာတင်သွင်းရသာအခါ ၎င်း၏ကိုယ်ရွးအချက်အေက် အရွာက်အွားြျားနှင့်
အွည်အချင်း မပည့်ြီရြကာင်းကို အတည်မပုွာတွင် အမခားေူနည်းစု ြဟုတ်ရသာ
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားွက် ပိုြိုြကာမြင့်ခဲ့ရြကာင်း သိွသည်။ ရွှ့တွင်ရဖာ်မပခဲ့သည့်
အတိုင်းပင် အွူးသမဖင့် ြွတ်ဆေင်ြဲဆန္ဒွှင်ြျား နှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားကို 
ြဲရပးခွင့် ကန့်သတ်ွာ၌ ခွဲမခားဆက်ဆံြှုွှိရသာ မြန်ြာနိုင်ငံသားဥပရေကို ြြကာခဏ
အသုံးမပုတတ်ြကပါသည်။ 

ြွန်မပည်နယ်က ြွတ်ဆေင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏ ရမပာြကားချက်အွ “ောသာရွး နှင့်
တိုင်းွင်းသားမဖစ်ြှုသည် အွည်အချင်းမပည့်ြီရသာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား မဖစ်ောရွး
အတွက် အတားအဆီးမဖစ်ရနသည့်အမပင် ေူနည်းစုြျားသည် အွန်ေိုင်းရပါ်တွင် ပိုြို၍
တိုက်ခိုက်ြှု၊ အနိုင်ကျင့်ြှုေဏ်ကို ခံစားွသည်” ဟုဆိုသည်။ ကျ ိုက်ြရွာပြို့နယ် တွင်
ြွတ်ဆေင် ၁၅၀,၀၀၀ အနက် ၃၅,၀၀၀ သာြဲရပးခဲ့သည်ဟု သတင်းွွှိပပီး ြှတ်ပုံတင်နှင့်
အိြ်ရွာင်စုစာွင်း ြွှိမခင်းရြကာင့်ြှာ သိသာွင်ွှားပါသည်။ ြွတ်ဆေင် ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းတစ်ဦးမဖစ်သူ ဦးရြာင်ရြာင်ြှာ ဖခင်မဖစ်သူသည် မြန်ြာနိုင်ငံသား ြဟုတ်သည့်
အတွက်ရြကာင့်ဟုဆိုကာ UEC က  ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအမဖစ်က ပယ်ဖျက်မခင်းကိုခံခဲ့
ွပပီး ရနာက်ပိုင်းတွင် ယင်းစွဲချက်ြှာေည်း ခရိုင်ေူဝင်ြှုကကီးြကပ်ရွးဦးစီးဌာန၏ အဆိုအွ
ြဟုတ်ြှန်ဟုသိွသည်။ ANFREL က အင်တာဗျူးရသာအခါ ၎င်းအဆိုအွ မပည်ရွာင်စု

ပဲခူးတိုင်းရေသကကီး၊ သာယာဝတီတွင် အြျ ိုးသြီးြဲရုံဝန်ွြ်းြျားက ြဲရုံအဖွင့်အတွက် 

မပင်ဆင်ရနြကစဉ်
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အဆင့်ွဲအွာွှိက ေူဝင်ြှုကကီးြကပ်ရွးက ွုတ်ရပးွားသည့် ၎င်း၏ စာွေက်စာတြ်း
ြျား၏  တွားဝင်ြှုအရပါ် ေွှြ်းြိုးပယ်ဖျက်ေိုက်ပပီး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအမဖစ် ပယ်ဖျက်
ွာတွင်ေည်း ဤအတိုင်းသာ ဆက်ွားခဲ့သည်ဟု သိွသည်။ ၎င်းအား ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းအမဖစ်က ပယ်ဖျက်သည့်စာကို ြိတ္တူကူးယူခွင့်ရတာင်းွာတွင်ေည်း တစ်ကကိြ်ွက်
ြက မငင်းဆိုမခင်းခံွပပီး ၎င်း၏ UEC သို့ အယူခံရေျှာက်ွားသည့်ကိစ္စကိုေည်း ယရန့
အချနိ်ွိ တစုံတွာ ရမဖြကားမခင်းြွှိရသးရပ။ 

ွခိုင်မပည်နယ်က နိုင်ငံရွးပါတီဝင်တစ်ဦး၏ ရမပာြကားချက်အွ ရိုဟင်ဂျာကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းြျားြှာေည်း ရိုဟင်ဂျာတိုင်းွင်းသားမဖစ်မခင်း နှင့် တင်းမပည့်ကျပ်မပည့်နိုင်ငံသား
ြမဖစ်မခင်းရြကာင့် ခွဲမခားဆက်ဆံမခင်းခံွပပီး ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအမဖစ်က ပယ်ဖျက်မခင်း
ခံခဲ့ြကွပါသည်။ ၎င်းက ဆက်ေက်ရမပာြကားသည်ြှာ ွခိုင်မပည်နယ်၊ ပြို့နယ်ကိုးခုတွင်
ရွေးရကာက်ပွဲြျားပယ်ဖျက်ေိုက်မခင်းသည် ွခိုင်မပည်နယ်က တိုင်းွင်းသား ေူနည်းစုြျား
အရပါ် ခွဲမခားဆက်ဆံသည့်ေုပ်ွပ်မဖစ်သည်ဟူ၍မဖစ်သည်။ 

ဧွာဝတီတိုင်းရေသကကီးတွင် ANFREL က အင်တာဗျူးခဲ့ရသာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏
ရမပာြကားချက်အွ ကွင်တိုင်းွင်းသားြျားသည် NLD က ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရွးြျားကို
အားရပးမြှင့်တင်ရပးေိြ့်ြည်ဟု ရြျှာ်ေင့်ခဲ့ရသာ်ေည်း ရေးဖယ်ချန်ွားမခင်း ခံရနြကွ
ဆဲမဖစ်သည်။ ယခုအချနိ်အွိ တိုးတက်ြှုတစုံတွာ ြရတွ့မြင်ွရသးသည့်အတွက်ေည်း 
၎င်းတို့အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ရမပာရွးဆိုခွင့် ကင်းြဲ့ရနသကဲ့သို့ ခံစားရနြကွသည်။ ကွင်
မပည်သူြျားက ပုံစံ ၁၅ (ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပ ကကိုတင်ြဲရပးခွင့်ရေျှာက်ေွှာ) တင်သွင်းခဲ့
ရသာ်ေည်း ြဲစာွင်းတွင် အြည်ြပါောသည့် မဖစ်ွပ်ြျားကိုေည်း ေူအချ ို ့က ြှတ်တြ်း
ွယူွားြကပါသည်။ ကွင်မပည်သူ့ပါတီ (KPP)၊ ချင်းအြျ ိုးသား ေီြိုကရွစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
(CNLD) နှင့် ွှြ်းတိုင်းွင်းသားြျား ေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ကဲ့သို့ ရမြာက်မြားစွာ
ရသာ တိုင်းွင်းသားပါတီြျားက ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်ွာမပည်နယ်ြျားတွင် အြကြ်းဖက်ြှု
(သို့ြဟုတ်) ေုံခခုံရွးဆိုင်ွာကိစ္စွပ်ြျားြွှိေဲ ရွေးရကာက်ပွဲြျား ပယ်ဖျက်မခင်းသည် 
နိုင်ငံရွးွည်ွေယ်ချက်အွ ေုပ်ရဆာင်မခင်းမဖစ်သည်ဟု ရဝဖန်ခဲ့ြကသည်။ 

တိုင်းွင်းသားြဲဆန္ဒွှင်ြျားသည် ြဲရပးခွင့်ွှိသူဦးရွ၏သုံးပုံတစ်ပုံကို ကိုယ်စားမပုြကသည်။ 
တိုင်းွင်းသား ပါတီြျားစွာကေည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ အသာစီး
ွရစွန်နှင့် အြတ်ရနွာ ပိုြိုွွှိရစွန် ရပါင်းစည်းြှုြျား၊ ြဟာြိတ်ဖွဲ့ြှုြျား219  မပုေုပ်ခဲ့ြက
သည်။  တိုင်းွင်းသားပါတီြျားအရနမဖင့် ခန့်ြှန်းသရောက် အြတ်ရနွာြွွှိခဲ့သည့်အတွက်
၎င်းတို့၏ြဟာဗျူဟာြှာ ြရအာင်မြင်ခဲ့ေဲ ကယားနှင့် ြွန်မပည်နယ်တို့တွင်သာ အြတ်ရနွာ

219 See chapter 2.
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ပိုြိုွွှိခဲ့ြကသည2်20 ။ သို့ရသာ်ေည်း အွင်ကွပါတီကကီးနှစ်ခု (USDP နှင့် NLD) ကေည်း
မပည်နယ်ြျားတွင် ယှဉ်ပပိုင်ွန်အတွက် တိုင်းွင်းသားေူနည်းစု ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား
ကို ပိုြိုဦးစားရပးရွေးချယ်ွန် ြူဝါေွှိသမဖင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျား ရပါင်းစည်းမခင်းသည် 
တိုင်းွင်းသားကိုယ်စားမပုြှု အတွက် တိကျရသာ အညွှန်းကိန်းြဟုတ်ရပ။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ြွတ်ဆေင်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦးြျှ ပွဲြွုတ်ခဲ့သည့် အတွက်
NLD အား ဝိုင်းဝန်း ရဝဖန်ခဲ့ြကရသာ်ေည်း221  ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် နှစ်ဦးပွဲွုတ်ခဲ့ွာ ၎င်းတို့
နှစ်ဦးေုံး ရွေးရကာက်ပွဲ ရအာင်နိုင်ခဲ့ြကသည2်22 ။ သို့ရသာ်ေည်း ဤြျှရောက်နည်းပါး
သည့် ောသာရွးေူနည်းစုအရွအတွက်ရြကာင့် ဗုေ္ဓောသာနှင့်အြျ ိုးသားရွးဝါေီြျားက
အြျက်ရေါသမဖစ်ခဲ့ြကပပီး ြန္တရေးပြို့ကကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ရေါ်ဝင်းမြမြကိုဖယ်ွှား
ရပးွန် ေက်ြှတ်ွိုးရတာင်းဆိုြှုြျား223 နှင့် အြုန်းစကား224  မဖန့်ရဝမခင်းြျား မပုေုပ်ခဲ့ြက
သည်။

လိင်စိတ်/လိင်ဝိထသသလေ္ခဏာ ခံယူထြာ်မပမှု ေေဲမပားသူများ (LGBT) ၏ ပါဝင်
ထဆာင်ွေေ်မှု

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ွူးွူးမခားမခား ြှတ်တြ်းတင်ွြည့်ကိစ္စြှာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏
ပွြဦးဆုံးရသာ ေိင်တူချစ်သူ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းတစ်ဦးမဖစ်သည့် ဦးြျ ိုးြင်းွွန်းက
ြန္တရေးတိုင်းရေသကကီး၊ ရအာင်ရမြသာဇံပြို့နယ်တွင် မပည်နယ်ေွှတ်ရတာ်အြတ်ရနွာ
အတွက် ဝင်ရွာက်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ရအာင်ရမြသာဇံပြို့နယ်သည် ဆန့်ကျင်ေက်
ေိင်ကဲ့သို့ ရမပာင်းေဲဝတ်ဆင်ရနွိုင်သူအြျ ိုးသြီးြျားနှင့် အမခားရသာ LGBT ြျားအား 
ွဲသားြျားကတွားြဲ့ဖြ်းဆီးမခင်း၊ ရိုက်နှက်မခင်း၊ နှိပ်စက်မခင်းတို့ရြကာင့် ကာေအတန်ြကာ
ကတည်းက တိုင်ြကားြှုြျားမဖစ်ပွားခ့ဲွာရနွာမဖစ်သည်။ “LGBT ရတွွဲ့ အခွင့်အရွးရတွ
ဆုံးရှုံးတာရတွ၊ ွဲရတွနဲ့မပဿနာရတွ၊ ဥပရေကိုရကျာ်ေွန်ပပီးရတာ့ ဖြ်းဆီးတာရတွ၊ ချုပ်
ရနှာင်တာရတွ အဲ့ေိုအရွးြျ ိုးကျရတာ့ LGBT ရတွပဲသိတယ်။ LGBT တစ်ရယာက်မဖစ်တဲ့

220  https://www.tni.org/files/publication-downloads/myanmar_policy_briefing_24_for_website_
open_sans_last_version_dec_23.pdf

221 https://www.theguardian.com/world/2015/nov/03/no-vote-no-candidates-myanmars-muslims-
barred-from-their-own-election

222 https://www.mmtimes.com/news/two-nld-muslim-candidates-win.html

223  https://www.myanmar-now.org/en/news/officials-investigating-after-hundreds-of-monks-sign-
petition-against-muslim-nld-candidate

224 https://asia.nikkei.com/Politics/Myanmar-election-fought-on-Facebook-where-hate-speech-is-
rife
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အတွက် LGBT ရတွကို ကိုယ်ချင်းစာပပီး နားေည်တယ်225 ” ဟု ၎င်းက ရမပာြကားခဲ့ပါသည်။
ဦးြျ ိုးြင်းွွန်းသည် မပည်သူ့ရွှ့ရဆာင်ပါတီ (PPP) က ဝင်ရွာက်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့မခင်း မဖစ်ပပီး 
၎င်းပါတီသည် ေူငယ်ြျားကို ဦးစားရပးွန် နှင့် ကျား၊ ြရွးွာ ခွဲမခားဆက်ဆံြှုြျား ကို 
ကိုင်တွယ်ရမဖွှင်းွန် ကတိမပုွားသည်။ 

ွန်ကုန်အရမခစိုက် NGOs ြျားမဖစ်ြကရသာ Colors Rainbow နှင့် &PROUD တို့က မပုေုပ်
ရသာ နိုင်ငံရတာ်အဆင့်စစ်တြ်းပါ ရတွ့ွှိချက်ြျားအွ ပျြ်းြျှ မပည်သူေူွုအရနမဖင့်
LGBT ြျား ယခုွက်ပို၍ တန်းတူညီြျှြှုွွှိရွးကို ေိုေားြကပပီး ၎င်းတို့အား ေက်ွှိတွင်
ွာဇဝတ်ြှုရမြာက်ရအာင် မပုေုပ်ွားမခင်းကို ေူအြျားစုကကီးက အားရပးေက်ခံမခင်းြွှိ
ြကပါ။  မပည်တွင်းသုရတသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက proprietary research panel ကို အသုံး
မပု၍ ြိုေိုင်းဖုန်းြျားကတစ်ဆင့်မပုေုပ်ရသာ ယင်းရေ့ောချက်တွင် မပန်ေည်ရမဖြကား
ရပးသူ စုစုရပါင်း ၁,၅၅၄ ဦး ွွှိခဲ့ပါသည်။ မပန်ေည်ရမဖြကားသူြျား၏ ၇၄% သည် ွာဇသတ်
ကကီးပုေ်ြ ၃၇၇ နှင့် အမခားသက်ဆိုင်ွာ ွဲအက်ဥပရေြျားအပါအဝင် LGBT မဖစ်မခင်းအား 
ွာဇဝတ်ြှုရမြာက်ရအာင်မပုေုပ်မခင်းကို သရောြတူြကရပ။ LGBT ြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံွှိ 
အမခားသူြျားနည်းတူ တန်းတူညီြျှဆက်ဆံမခင်း ခံွသင့်ပါသည်ဟူရသာအချက်ကို မပန်ေည်
ရမဖြကားသူြျား၏ ၈၁% က သရောတူြကသည2်26 ။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် Myanmar Men 
Who Have Sex With Men and Transgender Network (MMTN) က ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းြျားနှင့် အသစ်ရွေးရကာက် တင်ရမြှာက်ွားရသာ အြတ်ြျားအား ေိင်စိတ်
တိြ်းညွှတ်ြှု၊ ေိင်ဝိရသသနှင့် ွုတ်ရဖာ်မပသခွင့်ဆိုင်ွာ ကိစ္စြျားအရပါ် အကျွြ်းတဝင် 
နားေည်ြှုွှိောြကရစွန် အရွးဆိုေှုပ်ွှားရဆာင်ွေက်ြှုြျား မပုေုပ်ခဲ့ြကပါသည2်27 ။

LGBTQ အဖွဲ့အစည်း ၂၅ ခုက အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ ခန့်ကေည်း ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျား
အမဖစ် ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကပါသည်။ C.A.N-Myanmar NGO အဖွဲ့၏ွူရွာင်သူ ရစာဇင်ရြာင်
စိုး၏ ရမပာြကားချက်အွ LGBT အဖွဲ့ြျားသည် LGBTQ ြျားအား နိုင်ငံရွးေုပ်ငန်းစဉ်ြျား
တွင် ပါဝင်ရဆာင် ေွက်ွန် စဉ်ဆက်ြမပတ် တိုက်တွန်းခဲ့ြကသည့် အရေျာက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ရွေးရကာက်ပွဲကျင်းပစဉ်ကပင် ရေ့ောသူြျားအမဖစ် ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကသည်ဟု သိွပါသည်။
၎င်းအဖွဲ့က ရစတနာ့ဝန်ွြ်းြျားသည်ေည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်  ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ွခိုင်နှင့်
တနသကာွီြှအပ ကျန်မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီးြျားအားေုံးတွင် ရေ့ောြှုြျား ရဆာင်ွေက်
ခဲ့ြကပါသည်228 ။

225  https://myanmar-now.org/en/news/myanmars-first-openly-gay-mp-candidate-vows-to-stand-
up-to-police-abuse-of-lgbt-people

226 https://www.newmandala.org/understanding-lgbt-realities-in-myanmar-new-study-indicates-
public-support-for-equality/

227 https://frontlineaids.org/moving-lgbt-rights-up-the-political-agenda-in-myanmar/

228 https://www.mmtimes.com/news/lgbts-serve-observers-upcoming-myanmar-elections.html



ANFREL ၂၀၂၀ မြန်ြာ့အထွေထွေထွေးထောေ်ပေဲထေ့ောထွးြစ်ွှင်အစီွင်ခံစာ

142

ထွေးထောေ်ပေဲမြစ်စဉ်တေင် မသန်စေမ်းသူများပါဝင်နိုင်မှု

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြသန်စွြ်းသူြျား၏အခွင့်အရွးဥပရေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်မပဋ္ဌာန်းခဲ့ပပီး
ယင်းဥပရေအွ ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ွွှိရွးအပါအဝင် မပည်သူ့ရွးွာ
ကိစ္စွပ်ြျားတွင် ြသန်စွြ်းသူြျား ၏အခွင့်အရွးကို ကာကွယ်မြှင့်တင်ရပးွြည်မဖစ်သည်။
မြန်ြာနိုင်ငံသည် ြသန်စွြ်းသူြျား အခွင့်အရွးဆိုင်ွာ သရောတူစာချုပ် (CRPD) ကို
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ေက်ြှတ်ရွးွိုးခဲ့ပပီး ယင်းစာချုပ်ပါ အပိုေ် ၂၉ အွ ြသန်စွြ်းသူြျား၏
အရမခခံနိုင်ငံရွးွပိုင်ခွင့်ြျားအားေုံးကို မဖည့်ဆည်းရပးွြည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်ေတွင် 
မြန်ြာ့အသံရွေီယိုအစီအစဉ်က ွုတ်ေွှင့်ခဲ့သည့် မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်၏ 
ရြကညာချက်အွ ြသန်စွြ်းသူြဲဆန္ဒွှင် ၈၀,၀၀၀ ခန့် ွှိသည်ဟုသိွပါသည2်29 ။ 

မြန်ြာနိုင်ငံြသန်စွြ်းသူြျားရွှ့ရဆာင်အဖွဲ့ (MILI) က ြသန်စွြ်းသူြျား နှင့် အမခားရသာ
ဖယ်ချန်ွားမခင်းခံွသည့် အုပ်စုြျားအတွက် နိုင်ငံသားအသိပညာရပး ရဆာင်ွေက်ြှုြျား
ရဆာင်ွေက် ရပးခဲ့ပါသည်။ ြဲရပးသည့်ရနွာြျားတွင် ေက်ေှြ်းြီ ဝင်ွွက်သွားောွ
အဆင်ရမပရစွန်အတွက်ေည်း ြဲရုံြျားအတွက် နည်းပညာနှင့်ေဏ္ဍာရွးဆိုင်ွာ အကူအညီ
ြျား ပံ့ပိုးရပးခဲ့ ြကပါသည်။ ြသန်စွြ်းသူြျားအားေုံး ေက်ေှြ်းြီ ွယူသုံးစွဲနိုင်ရွး အစီ
အြံြျားတွင် ဝှီးချဲအသုံးမပုသူြျား အတွက် ဆင်ရမခရေျှာေြ်းြျား တပ်ဆင်ရပးမခင်း၊
ြျက်ြမြင်ေက်စြ်းစာ မဖင့် ြဲရပးနိုင်ွန် စီစဉ်ရပးမခင်းနှင့် ေက်သရကကတမပ ောသာမပန်
ဆိုြှုြျား ပါဝင်ပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲအတွက် ကကိုတင် မပင်ဆင်ွာတွင်
မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် အရနမဖင့် ြဲရုံြျားတွင် အားေုံး ေက်ေှြ်းြီ
ဝင်ွွက်သွားောနိုင်ရွးအား စစ်ရဆးြှု မပုေုပ်ခဲ့မခင်း ွှိ၊ ြွှိ ကိုြူ ွှင်းေင်းစွာ ြသိွှိခဲ့ွပါ။ 
ြဲရုံြျား ဝင်ွွက်သွားောွေွယ်ကူရွးနှင့်ပတ်သက်၍ အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားက
ကူညီရပးခဲ့ ြကရသာ်ေည်း မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်ေက်က အရကာင်
အွည်ရဖာ် ရဆာင်ွေက်ြှုပိုင်းြှာြူ တညီတညွတ်တည်းြွှိခဲ့ရပ။ သက်ကကီးွေယ်အိုြျားနှင့် 
ြသန်စွြ်းသူြျား ကကိုတင်ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်ကို ANFREL က သွားရွာက်ရေ့ောခဲ့ွာ
ြဲရုံအြျားစုသည် ေီးတပ်ကုေားွိုင် အသုံးမပုရသာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် သွားောွ
ေွယ်ကူြှုြွှိသည်ကို ရတွ့ွှိွပါသည်။ ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင်ေည်း အေားတူပင်မဖစ်ပပီး 
ြဲရုံအြျားစု၏အဝင်ဝတွင် ရေှကားွစ်ြျား ွှိရနသည်ကိုရတွ့ွသည်။ ြဲရုံြျား၌ ြသန်စွြ်း
သူြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် ေိုအပ်သေို ကူညီရပးြှုကိုရတွ့ွှိခဲ့ွပပီး ေူရပါ်ြူတည်၍ မပုေုပ်
ရပးခဲ့ရြကာင်း ရတွ့ွှိွသည်။ သို့ရသာ်ေည်း ြသန်စွြ်းသူြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် ကူညီရပးြှု
ြျားသည် အြျားအားမဖင့် social distancing စည်းြျဉ်းနှင့်ြကိုက်ညီရြကာင်း ရတွ့ွသည်။

229 https://soundcloud.com/myanmar_radio/taawpisis25n
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ြရကွးတွင် ြဲရပးသူေည်းမဖစ် ြသန်စွြ်းဦးစားရပး NGO က ရစတနာ့ဝန်ွြ်းေည်းမဖစ်သူ
ကို အင်တာဗျူးရသာအခါ ၎င်းွင်မြင်ချက်အွ ြသန်စွြ်းအြျားစုြှာ အချ ို ့ရသာ သက်ကကီး
ွေယ်အိုြျားနည်းတူ ြဲြရပးခဲ့ြကရြကာင်း အရြကာင်းွင်းြှာ ြဲဆန္ဒွှင်စာွင်းရပးသွင်းွန်၊
ြဲဆန္ဒွှင်သက်ရသခံေက်ြှတ် ောယူွန် ရြကညာချက်ကို ြြကားသိြက၍ ၎င်းတို့သည် 
ကကိုတင်ြဲရပးပိုင်ခွင့်ွှိသူြျား မဖစ်ြကသည်ကိုေည်း ြသိွှိြကရပ။

ပဋိပေ္ခနှင့် COVID-19 ထွာဂါထကောင့် အဟန့်အတားမြစ်ခဲ့ွသည့် မပည်တေင်း
စစ်ထေးထွှာင်များ၏ ထွေးထောေ်ပေဲတေင်ပါဝင်ထဆာင်ွေေ်မှု 

မပည်တွင်းစစ်ရေးရွှာင်ြျားသည် (IDPs) COVID-19 ရွာဂါရြကာင့် အာဏာပိုင်ြျားမပဌာန်း
ေိုက်ရသာ ပိတ်ဆို့ြှုြျားနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ွိခိုက်ြှုေဏ်ကို အြျားဆုံးခံစားခဲ့ြက ွသည်။
မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်သည် မြန်ြာမပည်နယ်စပ်တစ်ရေျှာက်တွင်ွှိရသာ
မပည်တွင်းစစ်ရေးရွှာင်ြျားကို ြဲရပးခွင့်မပုခဲ့ရသာ်ေည်း ၎င်းတို့အြျားစုြှာ ြဲစာွင်း
ွုတ်မပန်ရြကညာြှု ပွြအကကိြ်တွင်ေည်းရကာင်း၊ ေုတိယအကကိြ်တွင်ေည်းရကာင်း ေူ
ကိုယ်တိုင်သွားရွာက်စစ်ရဆးမခင်း ြမပုနိုင်ခဲ့ြကပါ။ 

ကချင်မပည်နယ်တွင် ကချင်မပည်ေွတ်ေပ်ရွးအဖွဲ့(KIO) နှင့် တပ်ြရတာ်အြကား ပဋိပက္ခ
ရြကာင့် မပည်တွင်းစစ်ရေးရွှာင်စခန်းရပါင်း (၁၃၆) ခုခန့်230  ွှိသည်။ ယင်းမပည်တွင်း
စစရ်ေးရ ှွာငြ်ျားအနက ်၂၀,၀၀၀ ခန ့်ြှာ ြရဲပးခငွ့်ွ ှသိြူျား မဖစြ်ကသည။်           ANFREL        က     ရြးမြန်း
ခဲ့သည့် အဓိကသတင်းရပးသူတစ်ဦး၏ အဆိုအွ မပည်တွင်းစစ်ရေးရွှာင်ြျား အရနမဖင့် 
ြဲရပးမခင်းေုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အေက် အနည်းအကျဉ်းြျှသာ ွွှိခဲ့
ြကသည်။ ၎င်းတို့စခန်းြျားတွင် ေူြျားစုခပုံေျက်ွှိရနပပီး ရွနှင့်ဆပ်မပာ၊ ေက်သန့်ရဆးွည်
(သို့ြဟုတ်) ပါးစပ်နှင့်နှာရခါင်းစည်း အစွှိသည့် အရမခခံ ေူသုံးကုန်ပစ္စည်းြျား ွွှိနိုင်ြှု
ေည်း ေွန်စွာွှားပါးသည်။  

ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ မပည်တွင်းစစ်ရေးရွှာင်ြျားသည် COVID-19 ရြကာင့် ရွေးရကာက်
ပွဲရန့တွင် ေူြျားစုခပုံရနြည်ကို စိုးွိြ်ခဲ့ြကသည်။ ၎င်းတို့အရနမဖင့် စစ်ရွှာင်စခန်း
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရွာဂါေွယ်ကူစွာ ကူးစက်ောြည်ကိုေည်း စိုးွိြ်ရြကာက်ေန့်ခဲ့ ြက
သည်။ ဤအချက်သည် နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား ြဲဆွယ်
စည်းရုံးြှုကာေအတွင်း မပည်တွင်းစစ်ရေးရွှာင်စခန်းြျားသို့ သွားရွာက်ွန်ြမဖစ်နိုင်သည့်
အဓိက အရြကာင်းအွင်းြျားအနက် တစ်ခုမဖစ်သည်။ သွားရွာက်ခွင့် ြွှိခဲ့သည့်အတွက်
ေည်း မပည်တွင်းစစ်ရေးရွှာင်ြျားအတွက် ြဲဆန္ဒွှင် အသိပညာရပး ေုပ်ငန်းြျား ရဆာင်

230 https://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-idp-sites-kachin-state-31-august-2020
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ွေက်နိုင်ွန်အခွင့်အရွးွသည့် အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားဟူ၍ ြွှိသရောက်ွှားခဲ့
ပါသည်။ ြည်သို့ပင်မဖစ်ရစ ပရေသာြိုးကဲ့သို့ရသာ အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ြဲဆန္ဒွှင် အသိ
ပညာရပးေုပ်ငန်းြျားကို အွန်ေိုင်းက ရပးမခင်းမဖင့် မပည်တွင်းစစ်ရေးရွှာင်ြျား ွံသို့ 
သတင်းအချက်အေက်ရွာက်ွှိွန်   ကကိုးပြ်းခဲ့ြကသည်။

ထွေးထောေ်ပေဲဆိုင်ွာလုပ်ငန်းများတေင် လူငယ်များ၏ပါဝင်ထဆာင်ွေေ်မှု

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပွြဆုံးအကကိြ်ြဲရပးြည့်သူ ခန့်ြှန်းရမခ ၅ သန်း
ခန့်ပါဝင်ွန် အခွင့်အရွးွွှိခဲ့ပါသည်။ ေူငယ်ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏ အရွးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍကို 
အရေးွားွန်အတွက် IFES က ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ေူငယ်ဆန်းသစ်တီွွင်ြှုစုံညီပွဲရတာ် (2020 
Youth Innovation Summit) ကို ကျင်းပခဲ့ွာ ေူငယ်ရခါင်းရဆာင်အဖွဲ့ (၇) ဖွဲ့က ပွြဆုံး
အကကိြ်ြဲရပးြည့်ြဲဆန္ဒွှင်ြျားကို ချတိ်ဆက်ွန်၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ွန်နှင့် အသိပညာရပးွန် 
နည်းေြ်းသစ်ြျားကို ပူးရပါင်းရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကပါသည2်31 ။ 

နိုင်ငံရွးပါတီြျားသည်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲတွင် အားေုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်ြှု မြှင့်တင်ွာတွင်
ေူငယ်ြျား၏ အရွးကကီးရသာအခန်းကဏ္ဍကို အသိအြှတ်မပုွားပပီးမဖစ်သည်။ ကွဲမပား
စုံေင်ြှုနှင့် အားေုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်ြှုကို မြှင့်တင်ွန်အေို့ငှာ အချ ို ့ရသာ တိုင်းွင်းသား
ပါတီြျားသည် ေူငယ်ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား ရွေးချယ်မခင်းကို ဦးစားရပးပပီး ပုံြှန်
အားမဖင့် အသက် ၄၀ ရအာက်ကို “ေူငယ်” ဟု သတ်ြှတ်ြကပါသည်။ ဤသည်ကိုွည်ွေယ်
၍ ွှြ်းမပည်နယ်က ွှြ်းတိုင်းွင်းသားြျားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) သည် အနည်းဆုံး
၃၀% ရသာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားသည် ေူငယ်ြျားမဖစ်ြကွြည်ဟု သတ်ြှတ်ပပီး
ကချင်မပည်နယ်က ကချင်မပည်နယ်မပည်သူ့ပါတီ (KSPP) သည်ေည်း အေားတူ အချ ိုးအဆ
ြျ ိုးကို ွည်ွေယ်ွည့်သွင်းခဲ့သည2်32 ။ ANFREL က အင်တာဗျူးခဲ့သည့် အဓိက သတင်း
အချက်အေက်ရပးသူြျားြှေည်း ဤတိုးတက်ြှုကို အတည်မပုခဲ့ြကပါသည်။ ဥပြာအားမဖင့်
ွှြ်းတိုင်းွင်းသားြျားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) က ေားွှိုးပြို့နယ်တွင် တစ်အိြ်တက်
ဆင်း ြဲဆွယ်စည်းရုံးမခင်းနှင့် စတစ်ကာြျားအသုံးမပုကာြဲဆွယ်စည်းရုံးမခင်းတို့မပုေုပ်ွာတွင် 
၎င်း၏ေူငယ်ပါတီဝင်ြျားအား အသုံးမပုခဲ့ပါသည်။ အေားတူပင် ေူနည်းစုတိုင်းွင်းသားြျား
နှင့် ေူငယ်ြျားကို ကိုယ်စားမပုသည့် နိုင်ငံရွးပါတီတစ်ခုက အဓိကသတင်းအချက်အေက်
ရပးသူတစ်ဦး၏ ွင်မြင်ယူဆချက်အွ နိုင်ငံရွးတွင် ေူငယ်ြျားပါဝင်ရဆာင်ွေက်နိုင်စွာ
 အရွးကကီးရသာအခန်းကဏ္ဍွှိပပီး ရွေးရကာက်ပွဲအပပီးတွင်ေည်း ပငိြ်းချြ်းရွးေုပ်ငန်းစဉ်
တွင် ပိုြိုပါဝင်ောြကေိြ့်ြည်ဟု ရြျှာ်ေင့်ွားသည်။ 

231  https://www.ifes.org/news/myanmar-youth-innovate-engage-first-time-voters

232  https://www.tni.org/files/publication-downloads/bpb23_def_26092020_highres.pdf
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ပဋိပက္ခေဏ်ခံွရသာရေသြျား၌ြူ ေူငယ်ြျား၏ ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှုြှာ နည်းပါးသည်ကို
ရတွ့ွသည်။ ွခိုင်မပည်နယ်က ရြးခွန်းရမဖြကားရပးသူ၏ အဆိုအွ “ေူငယ်ြျားသည်
ရြကာက်ွေံ့ရနြကပပီး ၎င်းတို့ ရွာက်ခံသည့်ပါတီအတွက် ွုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုွဲမခင်း ြွှိြက
ရပ။ အဆိုပါ အရြကာက်တွားကိုေည်း ရြကာက်တတ်ရသာြိေြျားွံက ေက်ဆင့်ကြ်း
သယ်ယူောခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ အတိတ်ကာေတွင် နိုင်ငံရွးေုပ်ရဆာင်ရသာ ေူငယ်ြျားသည်
အြျားအားမဖင့် ရွာင်ွဲ ရွာက်သွားတတ်ြက၍ ေူငယ်ြျား နိုင်ငံရွးစိတ်ဝင်စားပါက 
ြိေြျားသည် ဤနိုင်ငံရွးစိတ်ဝင်စားမခင်းကို ယရန့ွက်တိုင် ပိတ်ပင်တားဆီးတတ်ြက
သည်။” ေူငယ်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အရွးကိစ္စြျားကို ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားက
ရဆွးရနွးခဲေှပပီး နိုင်ငံရွးြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုအတွင်း အြျားဆုံးရဆွးရနွးြကသည့် အရြကာင်း
အွာြျားြှာ ေုပ်ခေစာနှင့် အေုပ်အကိုင်အခွင့်အေြ်းြျားကိုသာ ဦးတည်ရေ့ွှိြကသည်။ 

နိဂုံးချုပ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် ကွဲမပားစုံေင်ြှုကိုမြှင့်တင်ွန်နှင့် ေက်စုံပါဝင်ြှု
ပိုြိုအားရကာင်းရစွန် ကကိုးစားရဆာင်ွေက်ွာတွင် အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားေှယ်ရောင်းဦးရွ
မြင့်တက်ောခဲ့မခင်း၊ နိုင်ငံရွးပါတီြျားက တိုင်းွင်းသား ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားကို
ဦးစားရပးပွဲွုတ်ောခဲ့ပပီး ပွြဆုံးအကကိြ် ြဲရပးြည့်ြဲဆန္ဒွှင် ၅ သန်းနှင့် ွိရတွ့ြှုွွှိ
ရစွန်ကကိုးစားမခင်း၊ သက်ကကီးွေယ်အိုြျားနှင့် ြသန်စွြ်းြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် ကကိုတင်ြဲ
ရပးနိုင်ရစွန် အခွင့်အေြ်းြျား ဆက်တိုက်ဖန်တီးရပးမခင်းနှင့် ပွြဦးဆုံးရသာ  LGBT 
မဖစ်သည်ဟု ဖွင့်ဟရမပာဆိုွားရသာ ကိုယ်စားေှယ်ရောင်း ပါဝင်ောမခင်း စသည်တို့ကို
ရတွ့မြင်ခဲ့ွပါသည်။ 

သို့ရသာ်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တွင်သာြက ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်သည့် ရနွာြျား
တွင်ပါ ကျား၊ ြ တန်းတူညီြျှရွးနှင့် ရေးဖယ်ချန်ွားခံွရသာအုပ်စုြျား၏ စစ်ြှန်ရသာ
ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှုွွှိရစရွး အတွက် ယခုွက်ပို၍ ရဆာင်ွေက်နိုင်စွာြျား ွှိရနပါရသး
သည်။ အစိုးွအသစ်အရနမဖင့် အြျ ိုးသြီးဝန်ကကီးအဖွဲ့ဝင်ြျား ပိုြိုခန့်အပ်မခင်း၊ မပည်ရွာင်စု
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်တွင် အြျ ိုးသြီးရကာ်ြွှင်အဖွဲ့ဝင်ြျား ခန့်အပ်မခင်း၊ ြဲရုံြျားတွင် 
ဝင်ွွက်သွားောရွး အဆင်ရမပြှုကို စစ်ရဆးရွးေုပ်ရဆာင်မခင်း၊  ရေးဖယ်ချန်ွားခံွ
ရသာအုပ်စုြျား နှင့် ောသာမခားြျားကို ပစ်ြှတ်ွားခွဲမခားဆက်ဆံြှုြျား အတွက် ဥပရေ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား မပင်ဆင်ရွးဆွဲမခင်းတုိ့မဖင့် ၎င်းတို့အတွက် ေုပ်ပိုင်ခွင့်အသစ် ရပးအပ်နိုင်
ပါသည်။  မြန်ြာနိုင်ငံကဲ့သို့ တိုင်းွင်းသားရပါင်းစုံရနွိုင်ရသာ ေူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် နိုင်ငံသား
အားေုံး၏   ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြှုကို ေူြျ ိုး၊ ောသာ၊ ကျား၊ ြ ြရွေး အသိအြှတ်မပုရပးမခင်းမဖင့် 
ေူစုံတက်စုံပါဝင်ရသာ  အစိုးွတစ်ွပ်  တည်ရဆာက်သင့်ပါသည်။
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အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား (CSOs) သည် မြန်ြာနိုင်ငံ ေီြိုကရွစီအသွင်ကူးရမပာင်းရွး
အတွက် အဓိက ပံ့ပိုးကူညီရပးရနသည့် ဇာတ်ရကာင်ြျားတွင် ပါဝင်ပါသည်။ အမခားရသာ
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားအြကားက CSO ြျားသည် ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောမခင်း၊ ြဲဆန္ဒွှင်
အသိပညာရပးေုပ်ငန်းြျားရဆာင်ွေက်မခင်း အစွှိသည့် ချတိ်ဆက်ရဆာင် ေွက်ြှု အြျ ိုးြျ ိုး
ကတဆင့်  နိုင်ငံတွင်း ေွတ်ေပ်ြျှတရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျား မဖစ်ရစရွး၌ အွူးအရွး
ပါခဲ့သည်။ သို့ရသာ်ေည်း CSO ြျားသည် စိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့် ွင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ွေျက် ွှိပပီး
ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တွင် နိုင်ငံသားြျား ပိုြိုပါဝင်ြှုွှိောရစွန် အားရပးကူညီရနသည့်
၎င်းတို့၏ ေုပ်ငန်းစဉ်အရပါ် သက်ရွာက်ြှုြျား မဖစ်ရစခဲ့ပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရွာဂါ
ရြကာင့် ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ်ြျား အရကာင်အွည်ရဖာ်ွာ၌ အချ ို ့ကို အွန်ေိုင်းက တဆင့်
ရဆာင်ွေက်သည့်တိုင် အခက်အခဲြျား ပိုြိုကကုံရတွ့ခဲ့ွသည်။

ထွေးထောေ်ပေဲထလ့လာထွး

မြန်ြာနိုင်ငံ မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပဲွရကာ်ြွှင် သည် မပည်တွင်းရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွး
အဖွဲ့ (၁၃) ဖွဲ့က မပည်ရွာင်စုအဆင့် ရေ့ောြှုမပုွန် ရေျှာက်ွားသည့် ရေ့ောသူ 
(၇,၂၃၂) ဦးအား  ခွင့်မပုရပးခဲ့ပပီး အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်း (၂၃) ခုက ရေ့ောသူ (၉၈၅) ဦး
အား မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီးအဆင့် ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် အဖွဲ့ခွဲြျားက ခွင့်မပုရပးခဲ့
ြကသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းွှိ အကကီးဆုံးရသာ နိုင်ငံသားရေ့ောသူအဖွဲ့ြျားွဲက တစ်ဖွဲ့မဖစ်သည့်
ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ မပည်သူ့ေှုပ်ွှားြှုအဖွဲ့ (PACE) သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူေိုင်ေအတွင်း
ရစာင့်ြကည့်ရေ့ောခွင့် ရေျှာက်ွားွာ၌ ကနဦးတွင် ခွင့်မပုြိန့်ြွွှိခဲ့ပါ။ သတင်းတစ်ပုေ်
အွ အဖွဲ့အစည်းြှတ်ပုံတင်ြွှိမခင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းြျားက ွန်ပုံရငွေက်ခံသည်ဟု 
စွပ်စွဲနိုင်စွာွှိမခင်းဟူရသာ အရြကာင်းမပချက်ြျားမဖင့် မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်
က ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောခွင့် အသိအြှတ်မပုကေ် ွုတ်ြရပးမခင်းမဖစ်သည်ဟု
သိွှိွသည2်33 ။ PACE သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲအမပင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့် 
၂၀၁၈ ခုနှစ် ြကားမဖတ်ရွေးရကာက်ပွဲြျားကိုပါ ရစာင့်ြကည့်ရေ့ောခွင့်ွခဲ့ပါသည်။

233 https://www.mmtimes.com/news/myanmars-largest-monitor-group-barred-observing-
november-polls.html
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 ANFREL သည် မြန်ြာနိုင်ငံ ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် တွားဝင်ခွင့်မပုြိန့်ွရသာ  
 နိုင်ငံတကာရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွးအဖွဲ့  ၂ ခုအနက် တစ်ဖွဲ့မဖစ်သည်။ 
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အွပ်ေက်ေူြှုအဝန်းအဝိုင်း နှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတို့က ြျားစွာ ဖိအားရပးပပီး
ရနာက်ဆုံးတွင်  PACE သည်  မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်ွံက  စက်တင်ောေ 
၂ ွက်ရန့တွင် ခွင့်မပုြိန့်ွွှိခဲ့သည်။ ရနာက်ပိုင်းတွင် PACE သည် ယင်းကိစ္စွပ်ကို ခွင့်မပုြိန့်
“ြကန့်ြကာမခင်း” ဟုသာ ယူဆပပီး ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုရေ့ောရွးအစီွင်ခံစာ တွင် ရဖာ်မပခဲ့
သည်။

“၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တို့တွင် 
မပုေုပ်ခဲ့သည့် ြကားမဖတ်ရွေးရကာက်ပွဲြျားအပါအဝင် ယခင်ရွေးရကာက်ပွဲြျား
နှင့် နှိုင်းစာြကည့်ပါက ယခုရွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်း ကကီးြားရသာစိန်ရခါ်
ြှုြှာ မပည်တွင်းရေ့ောသူြျားအတွက် ခွင့်မပုြိန့်ွွှိွန် ွပ်တိုးေိုအပ်ချက်
ြျားကို အချနိ်ကပ်ြှ ရတာင်းခံောခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ယခင် ရွေးရကာက်ပွဲြျား
နှင့်ြတူေဲ ယခုနှစ်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ကိုရေ့ောြည့် အွပ်ေက်
ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားအား ၎င်းတို့၏ တွားဝင်အဖွဲ့အစည်းြှတ်ပုံတင်၊ ွန်ပုံရငွ 
အွင်းမြစ်ြျားနှင့်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အေက်ြျားကို ွပ်တိုးရတာင်းခံခဲ့
သည်။ ယင်းအချက်အေက်ြျားကိုတင်မပွန် ဥပရေ၊ နည်းဥပရေနှင့် စည်းြျဉ်း
စည်းကြ်းြျားတွင် ရဖာ်မပွားမခင်းြွှိရပ။ ွို့အမပင် တွားဝင်ြှတ်ပုံတင်
ွားမခင်းြွှိရသာ အဖွဲ့အစည်းြျားကို ခွင့်မပုြိန့်ြရပးွန် မပည်ရွာင်စု
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်၏ ြူေဆုံးမဖတ်ချက်သည် အသင်းအဖွဲ့ြျားြှတ်ပုံတင်
မခင်းဆိုင်ွာဥပရေတွင် အွပ်ေက်အသင်းအဖွဲ့ြျားအတွက် တွားဝင် ြှတ်ပုံ
ြတင်ေဲ ရနေိုက ရနပိုင်ခွင့်ရပးွားသည့်အချက်ကို ြျက်ကွယ်မပုွာရွာက်
သည်။ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောခွင့်ွွှိရွးနှင့် တွားဝင် အဖွဲ့အစည်းြှတ်ပုံတင်
မခင်းကို ဆက်စပ်ချည်ရနှာင် ွားမခင်းသည် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တွင်
ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ြကြည့် မပည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းြျား အတွက် ကကီးြားရသာ 
စိန်ရခါ်ြှုတစ်ွပ်မဖစ်ရစခဲ့သည်။234 ”

နိုင်ငံတကာရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွးအဖွဲ့ြျားသာြက သံတြန်အသိုင်းအဝိုင်း235 နှင့် အမခား
ရသာ အစိုးွြျားေည်း ရွေးရကာက်ပွဲကို ရေ့ောခဲ့ြကပါသည်။ ွိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ြျားြှာ
ေွတ်ေပ်ရသာရွေးရကာက်ပွဲြျားအတွက်အာွှကွန်ွက် (ANFREL)236 ၊ Carter Center237 ၊ 

234  https://drive.google.com/file/d/1bX-8cm_Up-gs3_Tz6Adm_oe738gEPqkC/view

235 https://www.irrawaddy.com/elections/thai-ambassador-praises-myanmars-election-handing.
html

236 https://myanmar.anfrel.org/en/news/301

237 https://www.irrawaddy.com/elections/carter-center-launches-election-monitoring-mission-
myanmar.html
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ဥရွာပသြဂ္ဂ238 နှင့် ဂျပန်အစိုးွ239  အစွှိသည့် အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ရွေးရကာက်ပွဲ
ရေ့ောရွးြစ်ွှင်ြျားကို ပုံစံအြျ ိုးြျ ိုးမဖင့် မပုေုပ် ရစေွှတ်ခဲ့ြကသည်။ မပည်ရွာင်စု
ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်က နိုင်ငံတကာရေ့ောသူ ၆၁ ဦး၊ သံတြန်ရေ့ောသူ ၁၈၂ ဦးနှင့် 
ရွေးရကာက်ပွဲ အရွာက်အကူမပုအဖွဲ့အစည်းြျားက  ၅၈ ဦး (IFES နှင့် International IDEA) 
တို့ကို ရေ့ောခွင့်မပုရပးခဲ့ပါသည်။

COVID - 19 ကပ်ရွာဂါသည်  ရေ့ောရွးအဖွဲ့ြျား၏ နယ်ရမြရနွာမဖန့်ကျက်ချွားမခင်း
အစီအစဉ်အရပါ် သက်ရွာက်ြှုမဖစ်ရစခဲ့ပပီး ယခင် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲြျားနှင့် နှိုင်း
စာပါက ရေ့ောသူအရွအတွက် ရေျာ့ချွားွသည်ကို ြကည့်မခင်းမဖင့် ဤအချက်ြှာ
ွင်ွှားပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲ
ရကာ်ြွှင်က မပည်တွင်းရေ့ောသူရပါင်း (၁၁,၃၇၀) ဦးနှင့် နိုင်ငံတကာ ရေ့ောသူရပါင်း 
(၇၆၄) ဦးတို့ကို ခွင့်မပုရပးခဲ့ပါသည်။

မဖန့်ကျက်သည့် အွပ်ရေသြျားနှင့် ရေ့ောသူြျား၏ စွြ်းရဆာင်နိုင်ြှုအပိုင်း တွင်ေည်း
အကန့်အသတ်ြျား မဖစ်ရပါ်ခဲ့ပါသည်။ အွူးသမဖင့် ရွာဂါမပန့်ပွားြှု ွိန်းချုပ်ွန်အတွက်
သွားောြှု ကန့်သတ်ွားရသာ ရနွာြျားတွင် ဤအချက်ြှာ ပို၍သိသာ ပါသည်။ ဥပြာ
အားမဖင့် နိုင်ငံတကာရေ့ောသူြျား တစ်ရနွာ ြှ တစ်ရနွာ သို့ သွားောွာတွင်
ကျန်းြာရွးစစ်ရဆးြှုြျား နှင့် ခွင့်မပုြိန့်ြျ ိုးစုံ ေိုအပ်ပပီး အချ ို ့ရနွာြျားတွင် ရွာက်ွှိသည်
နှင့်တစ်ပပိုင်နက် quarantine ဝင်ွန် အြိန့်ွုတ်မပန်ွားမခင်းြျ ိုးပင်ွှိပါသည်။ မပည်သူ့
ကျန်းြာရွးနှင့်ရေးကင်းေုံခခုံရွးအတွက် ဤသတ်ြှတ်ချက်ြျား ွားွှိွန် ေိုအပ်ရသာ်
ေည်း ရေ့ောသူြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့အားမဖန့်ကျက်ရနွာချွားသည့် အွပ်ရေသတစ်ခု
ေုံးကို  နှံ့စပ်ရအာင် ရေ့ောဖို့ွာတွင် အကန့်အသတ်ြျားမဖစ်ရစခဲ့ပါသည်။

မဲဆန္ဒွှင် အသိပညာထပးမခင်း

CSO ြျားကေည်း ရွေးရကာက်ပွဲမဖစ်စဉ်၊ ေီြိုကရွစီ၊ သတင်းတုြျား ၊ဆိုွှယ်ြီေီယာရပါ်က
အြုန်းစကားြျားနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အေက်ြျားပါဝင်သည့် ြဲဆန္ဒွှင် အသိ
ပညာရပး အစီအစဉ်ြျား ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကွာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား အွူးသမဖင့် ြဲရပးသည့် အရတွ့
အကကုံ ြွှိရသးရသာ ေူငယ်ြျားနှင့် ပွြအကကိြ် ြဲရပးြည့်သူြျား အတွက် အကျ ိုးွှိရစခဲ့
ပါသည်။ 

238 https://www.mmtimes.com/news/eu-sends-four-monitors-myanmar-polls.html

239 https://elevenmyanmar.com/news/japan-to-send-special-delegation-to-observe-2020-election
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New Myanmar Foundation (NMF)240 ၊ Myanmar Network Organization for Free 
and Fair Election (MYNFREL)241  နှင့် ပရေသာြိုးတို့ကဲ့သို့ရသာ မပည်တွင်း ရွေးရကာက်ပွဲ
ရေ့ောသူအဖွဲ့ြျားက ေူငယ်နှင့် ပွြဆုံးအကကိြ် ြဲရပးြည့်သူြျား၊ မပည်တွင်းစစ်ရေး
ရွှာင်ြျား (IDPs) နှင့် အမခားသူြျားအတွက် အွန်ေိုင်းကသာြက ေူကိုယ်တိုင်ပါ ြဲဆန္ဒွှင်
အသိပညာ ရပး အေုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲြျား မပုေုပ်ရပးခဲ့ြကသည်။ ွှြ်းမပည်နယ်ရမြာက်ပိုင်းက 
Women LEAD ကဲ့သို့ရသာအဖွဲ့အစည်းြျားသည် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားနှင့် နိုင်ငံသားအသိပညာရပး
ရွးဆိုင်ွာ ဆွာမဖစ်သင်တန်းြျားကုိ ၎င်းြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျား ကတဆင့် အြျ ိုးသြီး
ြျားအတွက် ပို့ချရပးခဲ့သည်။ ဖန်တီးအိြ်ကေည်း ြဲဆန္ဒွှင် အသိပညာရပး ရဆွးရနွးပွဲြျား
ကို တစ်ခုပပီးတစ်ခု မပုေုပ်ရပးခဲ့သည့်အမပင် ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်နိုင်ငံရွးတွင် အြျ ိုးသြီးြျား
ပါဝင်ြှု အားရကာင်းောရစွန် ွည် ေွယ်ရသာ music video တစ်ခုပင် ဖန်တီးရပးခဲ့ရသး
သည်။

240 https://web.facebook.com/new.myanmar.foundation/posts/1491601844384064

241 https://www.mynfrel.org/en/civic-and-voter-education/

မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်နှင့် International IDEA တို့ ပူးရပါင်းွုတ်ေုပ်ရသာ 

ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပးဇာတ်ေြ်း
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ွှြ်းမပည်နယ်ရတာင်ပိုင်းက ကရြ္ဘာဇ ေူငယ်စာြကည့်တိုက် ကဲ့သို့ရသာ ေူငယ်ဦးရဆာင်
သည့် ရဆာင်ွေက်ချက်ြျားေည်းွှိခဲ့ွာ ၎င်းအဖွဲ့သည်  ေီြိုကရွစီ၊ ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်
နှင့် ြဲဆန္ဒွှင်၏ တာဝန်ြျားကို ွည့်သွင်းရဖာ်မပွားသည့် စာအုပ်ငယ်ြျားရဝငှရပးခဲ့သည်။ 
ဤတွင် ရေါင်းတို့ြျ ိုးဆက်ကေည်း ရကျးွောအတွင်းကွောသားြျားပါဝင်ရသာ အုပ်စုငယ်ြျား
ဝိုင်းဖွဲ့၍ ြဲရပးသည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို သင်ြကားမပသရပးပါသည်။  

COVID-19 ကပ်ရွာဂါကာေအတွင်း ေူစုေူရဝးကန့်သတ်ချက်ြျားွှိသည့်အတွက် CSO 
ြျားသည် သတင်းစကားြျား မဖန့်ရဝွန်အတွက် နည်းေြ်းသစ်ြျား တီွွင်အသုံးမပုခဲ့ြက
ွသည်။ အင်တာနက် ေိုင်းြရကာင်းသည့် ရနွာြျားက ြဲဆန္ဒွှင်ြျားွံ ရွာက်ွှိနိုင်ွန်
အတွက် MYNFREL ကဲ့သို့ရသာ အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ရကျးွောြျားသို့ သွားရွာက်ပပီး
အသံချဲ့စက်မဖင့် သတင်းစကားြျားမဖန့်ရဝမခင်း၊ အြျားမပည်သူနှင့်ဆိုင်ရသာရနွာြျားတွင်
ပိုစတာြျားကပ်မခင်းတို့ မပုေုပ်ခဲ့ြကပါသည်။ အရမခအရနရပးသည့် အခါြျားတွင် ရေါင်းတို့
ြျ ိုးဆက်ကဲ့သို့ရသာ အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ရကျးေက်ရနမပည်သူြျားနှင့်အတူ အဖွဲ့ငယ်ြျား
ဝိုင်းဖွဲ့၍ ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်အရြကာင်း ပညာရပးရဆွးရနွးခဲ့ြကပါသည်။ 

မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်၏ ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပးစာရစာင် 
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ANFREL ကေည်း နိုင်ငံသားအသိပညာြျားနှင့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ြဲရပးမခင်းမဖစ်စဉ် အရပါ် 
နားေည်ြှု တိုးတက်ောရစွန်  “ြဲရပးြကြယ် Go Vote”242   ဟုအြည်ွရသာ အွန်ေိုင်း
ေှုပ်ွှားြှုတစ်ခု ဦးရဆာင်မပုေုပ်ခဲ့ပါသည်။ IFES243  နှင့် PACE244  တို့ကဲ့သို့ အမခားရသာ
အဖွဲ့ြျားကြူ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ သတင်းအချက်အေက်ြျား ွှာရဖွ၍ွနိုင်သည့် အွန်ေိုင်း
ပေက်ရဖာင်းြျားကို ေွှင့်တင်ရပးခဲ့ြကပါသည်။ 

IFES ကေည်း ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရေျှာက်ေုံး ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၊ CSO ြျားနှင့် 
မပည်ရွာင်စု ရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်တို့ကို အကူအညီရပးခဲ့သည်။ ြဲရုံြှူးြျား၊ ေုြဲရုံြှူးြျား
နှင့် ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားအား သင်တန်းရပးွန် စာွေက်စာတြ်းြျား၊ ေက်စွဲစာအုပ်ြျား ရပးအပ်
ခဲ့သည့်အမပင် ကွန်ပျူတာြျားပံ့ပိုးမခင်း၊ “Find Your Polling Station” ဝက်ေ်ဆိုက်ကို
host ေုပ်ရပးမခင်းတို့ကတစ်ဆင့် နည်းပညာဆိုင်ွာပစ္စည်းြျား ရွာက်ပံ့ရပးအပ်ခဲ့သည်။
IFES ၏ေုပ်ရဆာင်ချက်ြျားအနက်တွင် ၎င်း၏ြိတ်ဖက် CSO ြျားကတစ်ဆင့် မဖန့်ရဝရသာ
ြဲစာွင်းွုတ်မပန်ြှုြျား၊ ြဲရပးွြည့်ပုံစံတို့ကို ရဖာ်မပရပးွားသည့် ြဲဆန္ဒွှင်ပညာရပး 
စာွေက်စာတြ်းြျားနှင့် အမခားသတင်းအချက်ပါ စာွေက်စာတြ်းြျားအမပင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား
ြဲသွားရပးွန် တိုက်တွန်းသည့် အွန်ေိုင်းေှုပ်ွှားြှုြျားေည်း ပါဝင်ပါသည်245 ။ ရနာက်ဆုံး
တစ်ခုအရနမဖင့်ဆိုွရသာ် IFES သည် ြသန်စွြ်းြျား၊ အြျ ိုးသြီးြျား၊ ပွြဆုံးအကကိြ် ြဲ
ရပးြည့်ေူငယ်ြျား၊ ရွှေ့ရမပာင်းအေုပ်သြားြျား၊ LGBT အသိုင်းအဝိုင်း၊ တိုင်းွင်းသားနှင့်
ောသာရွး အစုအဖွဲ့ြျားနှင့် ချတိ်ဆက်ရဆာင်ွေက်ရနသည့် CSO ြျားနှင့်ေက်တွဲ၍ နိုင်ငံ
အဝှြ်းတွင် ေူအြျားေက်ေှြ်းြီပပီး ပါဝင်ြှုအားရကာင်းရသာ ရွေးရကာက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်
ရစွန် ရဆာင်ွေက်ခဲ့ပါသည်။

မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်ကိုယ်တိုင်ေည်း နိုင်ငံပိုင်ြီေီယာ၊ ဆိုွှယ်ြီေီယာတို့ကို
အြျားဆုံး အသုံးမပု၍ ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်၊ COVID-19 ေြ်းညွှန်ချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်
သည့် သတင်းအချက်အေက်ပါ ရုပ်ပုံကားချပ်ြျား (infographics နှင့် ဗီေီယိုြျားမဖင့် 
ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပး ေုပ်ငန်းြျားကို ရဆာင်ွေက်ခဲ့ြကပါသည်။    ြဲဆန္ဒွှင်ြျား ရွေးရကာက်
ပွဲတွင်ပါဝင်ရပးြကွန် နှိုးရဆာ်သည့် သီချင်းအပုေ်ရပါင်းြျားစွာကို မြန်ြာောသာမဖင့်
ွုတ်ေုပ်ရပးခဲ့ပပီး music video ြျားစွာကိုေည်း မြန်ြာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံြကား (MRTV) က 
ွုတ်ေွှင့်ရပးပပီး UEC ၏ ရဖ့ေုတ် စာြျက်နှာ246  ရပါ်တွင်ေည်း တင်ရပးခဲ့သည်။
မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်သည် International IDEA နှင့် ပူးရပါင်း၍ေည်း

242 https://web.facebook.com/govotemm

243 https://merin.org.mm/en/who-we-are

244 https://www.votemm.info/

245  https://drive.google.com/file/d/1aKJu3o6h33vpYN3naAoEW5okKlK0Hzro/view

246 https://web.facebook.com/uecmyanmar
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ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပးနှင့် ြဲရပးမခင်းနှင့်ဆိုင်ရသာ အသိပညာမြင့်ြားရွး အတွက်ွည်ွေယ်
၍ ပညာရပး အချစ်ဇာတ်ကားတစ်ကား ွုတ်ေုပ်ရိုက်ကူးပပီး MRTV က ွုတ်ေွှင့်ခဲ့
သေို ရဖ့ေုတ်တွင်ေည်းွုတ်ေွှင့် မပသခဲ့သည်။ 

ဥရွာပသြဂ္ဂက ွန်ပုံရငွရွာက်ပံ့သည့် STEP 
Democracy - ရွှ့သို့မြန်ြာ၏ အကူအညီမဖင့်
International IDEA နှင့် အာွှရဖာင်ရေးွှင်းတို့က 
အရကာင်အွည်ရဖာ်ရွးဆွဲသည့်“mVoter2020”
247 ဟူရသာ ဖုန်းအပေီရကးွှင်း တစ်ခုကိုေည်း
UEC က ြိတ်ဆက်ေွှင့်တင်ရပးခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာ
နိုင်ငံွှိြဲဆန္ဒွှင်ြျားကို အသိပညာရပးွန်ွည်ွေယ်
ရသာအဆိုပါအပေီရကးွှင်းတွင် ရွေးရကာက်ပွဲ
တွင်ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ြည့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား
၏ကိုယ်ရွးအချက်အေက်ြျား၊ နိုင်ငံရွးပါတီြျား
၊ ြဲရပးသည့် ေုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲ
နှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ေူရြးြျားသည့် ရြးခွန်းြျားပါဝင်
သည်။ အဆိုပါအပေီရကးွှင်းသည် ရိုဟင်ဂျာ
ြွတ်ဆေင် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား 248 အား

“နှိြ့်ချ” ရခါ်ရဝါ်သည့် အသုံးအနှုန်းရြကာင့် ေူြျ ိုးရွး၊ ောသာရွး ြီးရြွှးသည့် သရော
သက်ရွာက်သည2်49 ဟုဆိုကာ ြျားြြကာြီပင်ရဝဖန်ခံခဲ့ွသည်။ အပေီရကးွှင်းကို
မပန်ေည်မဖုတ်ချခဲ့သည2်50 ဟု သတင်း ွွက်ရပါ်ခဲ့ရသာ်ေည်း ဤအစီွင်ခံစာရွးသားရန
သည့်အချနိ်အွိ အပေီရကးွှင်း ၏ web version251 ြှာ အင်တာနက်တွင်ွှိရနဆဲမဖစ်ပပီး 
ဖုန်းအပေီရကးွှင်းကိုေည်း Google Play နှင့် Apple app store ြျားတွင် ရေါင်းေုတ်ွယူ
နိုင်ပါရသးသည်။

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

248 https://www.reuters.com/article/us-myanmar-election-idUSKBN26S1M6

249 https://www.myanmar-now.org/en/news/activists-condemn-eu-funded-election-app-for-
inflaming-ethnic-and-religious-nationalism
250 https://www.reuters.com/article/us-myanmar-election-idUSKBN26N2LL

251 https://web.mvoterapp.com/candidates
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International IDEA က ရြကညာချက်တစ်ရစာင်တွင2်52  

“ပင်ကိုစရိုက်ေက္ခဏာ (သို့ြဟုတ်) တိုင်းွင်းသား၊ ောသာရွးတို့နှင့်ဆက်နွယ်
သည့် ကိစ္စွပ်ြျားသည် အွူးသမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်ရသာနယ်ပယ်
တွင် သာ၍ပင် အကဲဆတ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားေည်ပါသည်။ သို့ရသာ်ေည်း
ကြ္ဘာအဝှြ်းွှိ ရမြာက်မြားေှစွာရသာ တွားစီွင်ရွး နယ်ပယ်ြျားတွင်
ရွေးရကာက်ပွဲစနစ်ြျား၊ ကျင့်ွုံးြျား၌ ြျှတပပီး သာတူညီြျှွှိရသာ ကိုယ်စားမပု
ြှု၊ ပါဝင်ြှုတို့ွွှိရစမခင်းငှာ တိုင်းွင်းသား အြည်ရဖာ်မပချက်ြျားကို ွည့်သွင်း
ရေ့ွှိြကပါသည်။”

ANFREL ရေ့ောရတွ့ွှိခဲ့ွသည်ြှာ ရဖာ်မပပါ ကကိုးပြ်းရဆာင်ွေက်ချက်ြျား မပုေုပ်ခဲ့ြက
သည့်တိုင် အွူးသမဖင့် ရကျးေက်ရေသြျားတွင် အင်တာနက်ွွှိြှုနည်းပါးမခင်း၊ ကပ်ရွာဂါ
ရြကာင့် ခွီးသွားောခွင့်နှင့် ေူအြျားစုရဝးခွင့်တို့အရပါ် ကန့်သတ်ွားမခင်းတို့ရြကာင့်
ြဲဆန္ဒွှင်ြျား၏အသိပညာအဆင့်ြှာ နိြ့်ပါးေျက် ွှိရနခဲ့ပါသည်။ UEC က တိုင်းွင်းသား
နှင့်ောသာစကားအွ ေူနည်းစုြျားအတွက် အာရုံွားရဆာင်ွေက်ြှု နည်းပါးခဲ့ပပီး ြဲဆန္ဒွှင်
အသိပညာရပး စာွေက်စာတြ်းြျားကို မပင်ဆင်ွာတွင်နှင့်တင်မပွာတွင် ရုံးသုံး မြန်ြာောသာ
စကားကိုသာ အသုံးမပုခဲ့သည့်အတွက် မပည်သူေူွုအတွင်း ြျားစွာရသာအုပ်စုြျားကို
ဖယ်ြကဉ်ွာ ရွာက်ခဲ့သည်။ 

အမခားွင်ွှားထသာထဆာင်ွေေ်ချေ်များ

မြန်ြာနိုင်ငံွှိ CSO ြျားသည် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်အားရေ့ောရွးနှင့် အြျားမပည်သူ
အား ရွေးရကာက်ပွဲနှင့် ေီြိုကရွစီအရြကာင်း အသိပညာရပးမခင်းတို့ကို ရဆာင်ွေက်ရပးခဲ့ြက
သည့်အမပင် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာကိစ္စွပ်ြျားအရြကာင်း အွူးမပုရမပာြကားွာ၌ ရနာက်ခံ
အရမခအရနနှင့် ွှင်းေင်းမြင်သာြှုွှိရစဖို့ွာ ေိုအပ်ရသာကွက်ေပ်ြျားကိုေည်း မဖည့်ဆည်း
ရပးွန်ကကိုးပြ်းသည့် ွင်ွှားရသာ ရဆာင်ွေက်ချက်ြျားေည်း မပုေုပ်ခဲ့ြကပါရသးသည်။  

ေူ့အခွင့်အရွး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဖစ်ရသာ Free Expression Myanmar က ေည်း
၂၀၂၀ ခုနှစ် မြန်ြာနိုင်ငံ ရွေးရကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ြကသည့် နိုင်ငံရွးပါတီ ၂၁ ခု ၏
ရွေးရကာက်ပွဲ ရြကညာချက်ြျားကို ြဲဆန္ဒွှင်ြျား နှိုင်းယှဉ်စစ်ရဆးနိုင်ြကရစွန် online 

252 https://www.idea.int/news-media/news/statement-mvoter2020-myanmar
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tool253  တစ်ခု ေွှင့်တင်ရပးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ tool တွင် နိုင်ငံရွပါတီြျား၏ ြဲဆွယ်ကတိ
ကဝတ်ြျားကို ေူ့အခွင့်အရွးရှုရွာင့်က ဆန်းစစ်ရေ့ောပပီး ၎င်းတို့အရနမဖင့် ေွတ်ေပ်စွာ
ွုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်၊ သတင်းစာြီေီယာေွတ်ေပ်ခွင့်၊ သတင်းအချက်အေက်ြျား ွယူ
ပိုင်ခွင့်၊ ေွတ်ေပ်စွာဆန္ဒွုတ်ရဖာ်ခွင့်၊ အြုန်းစကားနှင့် ေစ်ဂျစ်တယ် အခွင့်အရွးြျား
နှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ြည်ြျှအွိ ရဆာင်ွေက်သွားွန်ွှိသည်ကို စူးစြ်းွားပါသည2်54 ။

Myanmar ICT for Development Organization (MIDO)255  နှင့် Myanmar Tech 
Accountability Network (MTAN)256  တို့ကဲ့သို့ရသာ အဖွဲ့အစည်းြျားကေည်း သတင်းတု
(disinformation) ြျားကို ကိုင်တွယ်နိုင်ွန် နည်းပညာဆိုင်ွာစွြ်းရဆာင်ြှုြျားမဖင့် ကကိုးပြ်း
ခဲ့ြကသည်။ “ဟုတ်တယ် ြဟုတ်ေူး”257  အြည်ွရသာ MIDO ၏ အချက်အေက်
စစ်ရဆးရွး အစဦးရဆာင်ွေက်ြှုနှင့် သတင်းြီေီယာ အဖွဲ့အစည်းြျားက အမခားအေားတူ
ေုပ်ရဆာင်ချက်ြျားသည် အွန်ေိုင်းရပါ်တွင် မပန့်နှံ့ရနသည့် သတင်းအချက်အေက်အြှား
ြျားကို ဖွင့်ချခဲ့ြကသည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် MTAN သည်ေည်း “မြန်ြာနိုင်ငံတွင်
အြကြ်းဖက်ြှုနှင့် နိုင်ငံရွးြတည်ပငိြ်ြှုြျား ရပါ်ရပါက်ရစနိုင်သည့် ဆိုွှယ်ြီေီယာက အစ
မပုသည့် ရေးအန္တွာယ်ြျား” ကို ရေျှာ့ချရွးအတွက် ဦးတည်ရဆာင်ွေက်ခဲ့ပါသည်။ 
၎င်းတို့၏ ရွေးရကာက်ပွဲဆိုွှယ်ြီေီယာ Dashboard258 သည် ဂျာနယ်ေစ်ြျား၊ သုရတသီြျား
နှင့် မပည်သူြျား အတွက် ရဖ့စ်ေုတ်ရပါ်က ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ေှုပ်ွှားြှု ြျားကို
အွိပ်အခြက် သိရစနိုင်ပပီး၊ ရေတာအချက်အေက် ဦးစားရပးသည့် အပတ်စဉ် အချနိ်နှင့်
တရမပးညီ တင်မပြှုြျားသည် အွန်ေိုင်းရပါ်က သတင်းအချက်အေက် အရနအွားကို
သရောရပါက် နားေည်ရစပါသည်။

စိန်ထခါ်မှုများ

COVID - 19 ကပ်ရွာဂါနှင့် ချြှတ်ွားသည့်ွိန်းချုပ်ကန့်သတ်ြှုြျားရြကာင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်
မြန်ြာနိုင်ငံ အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲနှင့်စပ်ေျဉ်းသည့် CSO ြျား၏ ရဆာင်ွေက်ချက်အြျား
စုကို အားနည်းသွားခဲ့သည်။ ွို့အမပင်ေည်း ကပ်ရွာဂါွိခိုက်ြှုေဏ်ခံ ွပ်ွောအစုအဖွဲ့ြျား

253  http://freeexpressionmyanmar.org/manifestos/

254  http://freeexpressionmyanmar.org/new-manifesto-tool-to-compare-parties-on-human-rights/

255 https://web.facebook.com/Myanmarido/

256 https://www.mmtan.org/

257 https://www.realornotmm.info/?lang=en

258 https://datastudio.google.com/reporting/4adfdc5c-3ef7-4794-87f7-f461e5838e70/page/
deSeB?s=mqGx1SInUc4
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အတွက် ေူသားချင်း စာနာရွာက်ွားရွးဆိုင်ွာ ေိုအပ်ချက်ြျားကဲ့သို့ အရွးရပါ်ကိစ္စ
ွပ်ြျားတွင် ၎င်းတို့၏အာရုံစူးစိုက်ြှုနှင့် အွင်းမြစ်ြျားကို ရပးအပ်ေိုက်ြကွသည်။ စင်စစ်
အားမဖင့် ကပ်ရွာဂါြမဖစ်ပွားြီကတည်းကပင် CSO ြျားအရနမဖင့် စိန်ရခါ်ြှုြျားမဖင့် ကကုံရတွ့
ရနွပပီးမဖစ်သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ြတ်ေနှင့် ဇွန်ေြျား အတွင်း ANFREL နှင့် Democracy Reporting 
International (DRI) တို့က မပုေုပ်ခဲ့သည့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းွင်းသားရေသြျားတွင်ွှိ CSO 
ြျားအား Mapping ရွးဆွဲမခင်းနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွး ေိုအပ်ချက်ြျားဆိုင်ွာ ဆန်း
စစ်ချက်အွ နည်းပညာပိုင်းနှင့် ေဏ္ဍာရွးပိုင်း အကန့်အသတ်ြျားွှိမခင်း၊  ရွေးရကာက်ပွဲ
ရေ့ောဖူးသည့် အရတွ့အကကုံြွှိမခင်း၊ ရွေးရကာက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံရွးအရပါ် မပည်သူြျား
စိတ်ဝင်စားြှုြွှိမခင်း၊ ေုံခခုံရွးပခိြ်းရမခာက်ြှုွှိမခင်း၊ ရေသခံအာဏာပိုင်ြျားနှင့် အစိုးွတို့က 
ပူးရပါင်းရဆာင်ွေက်ြှုနှင့် ရွာက်ပံ့ကူညီြှုအားနည်းမခင်း အစွှိသည့် မပဿနာွပ်ရပါင်း
ြျားစွာကို CSO ြျား ွင်ဆိုင်ရနြကွပါသည2်59 ။ 

ANFREL သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ မြန်ြာနိုင်ငံွှိ CSO ြျား အားရကာင်း
ောရစွန်နှင့် စွြ်းရဆာင်ွည် မြှင့်ြားောြကရစွန်အတွက် ြျားစွာရသာအစီအစဉ်ြျားကို
အရကာင်အွည် ရဖာ်ရဆာင်ခဲ့ွာ မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းက မပည်တွင်းရေ့ောရွးအဖွဲ့ြျား
အတွက် ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောရွး ေက်စွဲစာအုပ်ကို မပန်ေည်မပင်ဆင်ွုတ်ရဝရပးမခင်း260 ၊
ကာေွှည်နှင့် ကာေတိုရေ့ောသူြျားအတွက် စွြ်းရဆာင်ွည်မြှင့် သင်တန်းရပးမခင်း261 ၊ 
ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးပွဲြျားနှင့် ဖိုွြ်ြျားကျင်းပမပုေုပ်မခင်း262 တို့ပါဝင်ပါသည်။ 

စိန်ရခါ်ြှုြျားစွာွှိသည့်တိုင် မြန်ြာနိုင်ငံွှိ CSO ြျား၏ စဉ်ဆက်ြမပတ် ချတိ်ဆက်ရဆာင်ွေက်
ြှုရြကာင့် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာကိစ္စွပ်ြျားနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား အသိပညာ
ရပးွာတွင်နှင့် မဖစ်ရပါ်ောနိုင်ရသာ ြဲေိြ်ေည်ြှုြျား၊ ြဲြသြာြှုြျားက ကင်းရဝးရစွန် 
ရွေးရကာက်ပွဲေပ်ငန်းစဉ်ကို ရေ့ောမခင်းတို့တွင် ေစ်ဟာရနသည်ြျားကို ကူညီမဖည့်ဆည်း
ရပးနိုင်ခဲ့ြကပါသည်။ ဆက်ေက်၍ေည်း CSO ြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ ေုပ်ငန်းြျားကို စွြ်းွည်
မြှင့်တင်ွန်နှင့် ပိုြိုအားရကာင်းရစွန် ပံ့ပိုးကူညီသင့်ပါသည်။ 

259  https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2020/04/DRI_MM_CSO-Need-
Assessment-Report-ANFREL-DRI-report-format-v6-2020-03-13-1.pdf

260 https://anfrel.org/anfrel-releases-revised-myanmar-election-monitoring-handbook/

261 https://myanmar.anfrel.org/en/news/292

262 https://anfrel.org/tag/anfrel-webinar-series/



157

သတင်းစာေွတ်ေပ်ခွင့်ကိုတန်ဖိုးွားပပီး စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နှင့် ပညာွှင်နှုန်းစံြျားကို 
ရစာင့်ွိန်းရြကာင်းရတွ့ွှိွသည့် တက်ကကအားရကာင်းရသာ သတင်းြီေီယာ အခင်းအကျင်း
တစ်ွပ်သည် ေွတ်ေပ်ြျှတပပီး အြျားပါဝင်ြှုွှိသည့် ရွေးရကာက်ပွဲြျားကျင်းပနိုင်ရွး
အတွက် အွူးအရွးကကီးပါသည်။

သို့ရသာ်ေည်း မြန်ြာနိုင်ငံတွင် သတင်းအချက်အေက်ြျားွယူနိုင်ရွးနှင့် အစိုးွဌာန
ြျား၊ နိုင်ငံရွးပါတီြျား အစွှိသည့် သတင်းွင်းမြစ်ြျားအား ေက်ေှြ်းြီနိုင်ရွးတို့တွင်
သတင်းရွာက်ြျားအရနမဖင့် အခက်အခဲြျား ရတွ့ကကုံရနြကဆဲ မဖစ်ပါရသးသည်။ ၂၀၂၀ 
ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ ြျားစွာရသာ သတင်း ဝက်ေ်ဆိုေ်ြျားအပိတ်ခံခဲ့ွပပီး
ကိုရိုနာဗိုင်းွပ်အသစ် ကူးစက်မပန့်ပွားြှုကို ရေျှာ့ချွန် မပုေုပ်ွားသည့် ကန့်သတ်ြှုြျား
ရြကာင့် သတင်းြီေီယာြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့တာဝန်ြျားကို ရဆာင်ွေက်ွာ၌ သက်ရွာက်ြှု
မဖစ်ရစသည်။ ေက်ွှိအစိုးွကို ရဝဖန်ွာရွာက်ရသာ အကဲဆတ်ရသာ သတင်းြျား ရွးသား
တင်ဆက်သည့် သတင်းြီေီယာ ရောကသားြျားအရနမဖင့်ေည်း တွားဥပရေရြကာင်း
အွ  ဖိနှိပ်ြှုကို ခံွနိုင်ရမခွှိသည်။

စိန်ရခါ်ြှုြျားွှိရနသည့်တိုင် မြန်ြာ့သတင်းြီေီယာသည် ရွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်း ၎င်း
တာဝန်ြျားကို အရကာင်းဆုံး ွြ်းွေက်ခဲ့ပါသည်။ Myanmar Tech Accountability 
Network263  (MTAN) ၏ Election Social Media Dashboard264  ၏ အချက်အေက်ြျားအွ
ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာအရြကာင်းအွာြျားသည် Facebook တွင် ဖတ်ရှုသူ အြျားဆုံးမဖစ်ပပီး
ရန့စဉ်ဖတ်ရှု ြျှရဝြှုရပါင်း ပျြ်းြျှ ၁.၁ သန်းွှိသည်ဟုသိွသည်။ ယင်း dashboard ြျားြှာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောေ ၈ ွက်ရန့ြှ နိုဝင်ောေ ၁၇ ွက်ရန့အွိ ရန့စဉ်ရန့တိုင်း 
Facebook စာြျက်နှာရပါ်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေူဖတ်ြျားသည့် Public post 
ြျားကို စုစည်းွားရသာ Social Media Archive က အချက်အေက်ြျားရပါ် အရမခခံွား
မခင်း  မဖစ်သည2်65 ။

263 https://www.mmtan.org/

264 https://datastudio.google.com/reporting/4adfdc5c-3ef7-4794-87f7-f461e5838e70/page/
IXFfB?s=mqGx1SInUc4

265  MTAN has gathered 142,000 election-related content (71,000 pages/verified accounts and 
71,000 public groups) from 9,300 unique sources (5,503 pages/verified accounts and 3,797 public 
groups).
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ထွေးထောေ်ပေဲ သတင်းတင်ဆေ်မခင်း

ANFREL အင်တာဗျူးခဲ့သည့် သတင်းရွာက်ြျားနှင့်သတင်းဌာနြျား၏ ရမပာြကားချက်
ြျားအွ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ြှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ြကားတွင် သိသာွင်ွှားရသာ တိုးတက်ြှုြျားွှိခဲ့ပပီး 
၎င်းတို့အရနမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ ကိစ္စွပ်ြျားကို ပိုြိုေွတ်ေပ်စွာ သတင်းရွးသားနိုင်
မခင်း၊ ကကိုတင်ြဲရပးသည့်ကာေအတွင်း ြဲရုံြျားသို့ သွားရွာက်ရေ့ောခွင့်ွွှိမခင်းတို့အမပင်
ရွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်း ရေသခံအာဏာပိုင်ြျား၏ ရနှာင့်ယှက်ဟန့်တားြှု ြျားမဖင့် 
ြကကုံရတွ့ွရတာ့ရြကာင်း  သိွှိွသည်။

သို့ရသာ်ေည်း သတင်းြီေီယာအဖွဲ့အစည်းြျားစွာက ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင် ြဲရုံြျား၌
သတင်းွယူမခင်းနှင့် ြဲရုံြှူးြျားကို အင်တာဗျူးမခင်း အပါအဝင် ရွေးရကာက်ပွဲသတင်း
တင်ဆက်ြှုြျား မပုေုပ်ွာ၌ ကန့်သတ်ြှုြျားမဖင့် ကကုံရတွ့ခဲ့ွရြကာင်း ရြကညာချက်တစ်
ရစာင်တွင် ရမပာြကားခဲ့သည်။ ရွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်း ြီေီယာြျား သတင်းပိုြိုစွာွယူ
နိုင်ွန်အတွက် မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် (UEC) အရနမဖင့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း 
ြျားကို မပန်ေည် သုံးသပ်ရပးွန်နှင့် မပင်ဆင်ရပးွန် ၎င်းတို့ကရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည2်66 ။ 

သတင်းအချက်အေက်ြျားွယူခွင့်နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်၏ ပွင့်ေင်းမြင်သာြှု တို့ြှာ
တိုးတက်ောသည်ဟု ANFREL က ြကားသိွရသာ်ေည်း သတင်းရွာက်ြျားအရနမဖင့်
အစိုးွတာဝန်ွှိသူြျားွံ ဆက်သွယ်နိုင်ရွးနှင့် UEC ကဲ့သို့ရသာ အစိုးွအဖွဲ့အစည်းြျား
ွံက သတင်းွယူရွးတို့တွင် အခက်အခဲြျား ကကုံရတွ့ရနွရသးသည်။ မပည်သူြျား အရန
မဖင့်ေည်း စကားြှားပါက (သို့ြဟုတ်) သတင်းအချက်အေက် ေွဲြှားစွာ ရပးအပ်ြိပါက 
၎င်းတို့အရပါ် အန္တွာယ်ကျရွာက်ောြည်ကို စိုးွိြ်ြကသည့်အတွက် သတင်းြီေီယာကို 
စကားရမပာွန် ဝန်ရေးတတ်ြကသည်။ 

မြန်ြာသတင်းရွာက်ြျားသည် ရယေုယျအားမဖင့် ၎င်းတို့ေုပ်ငန်း၏ ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းြျား
အရပါ် တန်ဖိုးွားြကပပီး ရုံးတွင်းချြှတ်ွားသည့် ကျင့်ဝတ်ြျားနှင့် ွပ်ွောကသတ်ြှတ်ွား
သည့် ေြ်းညွှန်ချက်ြျားကိုေည်း ေိုက်နာြှုွှိရြကာင်း ရေ့ောရတွ့ွှိွသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ 
သတင်းြီေီယာရကာင်စီ (MPC) သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲအတွက်ွည်ွေယ်၍ ၎င်း၏
သတင်းြီေီယာကျင့်ဝတ်ြျားနှင့် ကျင့်ွုံးြျားအရပါ်အရမခခံကာ ရွေးရကာက်ပွဲသတင်းြျား 
တင်ဆက်ွာ၌ သတင်းြီေီယာသြားြျား အရနမဖင့် ေိုက်နာရဆာင်ွြည့် ေြ်းညွှန်ချက်ြျား
ကို မပန်ေည်ြွြ်းြံွားသည2်67 ။

266  https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4619677108106422&
id=206380619436115

267 https://en.unesco.org/news/myanmar-press-council-launches-media-guidelines-election-
coverage
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အွင်းမြစ်အေိုက် ရန့စဉ်ြှတ်တြ်းတင်ွွှိသည့် ွိရတွ့အသုံးမပုြှု။ MTAN ကရေတာြျား။

သို့ရသာ်ေည်း Myanmar Network Organization for Free Elections (MYNFREL) ၏ 
ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ သတင်းြီေီယာရဖာ်မပချက်ြျားအား ရစာင့်ြကည့်ရေ့ောသည့်  ကနဦး
ရတွ့ွှိချက်ြျားအွ သတင်းြီေီယာြျားသည် အွင်ကွပါတီကကီးနှစ်ခုမဖစ်ရသာ အြျ ိုးသား
ေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) နှင့် မပည်ရွာင်စုကကံ့ခိုင်ရွးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးရွးပါတီ (USDP) တို့ကိုသာ
အဓိက အာရုံစိုက်ခဲ့ြကရြကာင်းသိွသည်။ MYNFREL အရနမဖင့် သတင်းစာ ငါးရစာင်၊ တီဗီချန်
နယ်ေိုင်း ရမခာက်ခု၊ ရွေီယိုသတင်းဌာနငါးခုနှင့် သတင်းဝက်ေ်ဆိုေ် ခုနစ်ခု တို့၏ သတင်း
တင်ဆက်ပုံတို့ကို ရေ့ော သုံးသပ်ခဲ့မခင်းမဖစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂေိကပိုင်နှင့် နိုင်ငံပိုင်ရန့စဉ်ွုတ်
သတင်းစာနှစ်ြျ ိုးေုံးတွင် NLD အရြကာင်းကို အြျားဆုံးရဖာ်မပြကပပီး၊ ေုတိယအြျားဆုံးြှာ
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USDP မဖစ်၍ တတိယြှာ PPP ပါတီမဖစ်သည်။ သတင်းြီေီယာြျားတွင် NLD အရြကာင်း 
ရဖာ်မပချက်အြျားစုြှာ အမပုသရောရဆာင်ပပီး တိုင်းွင်းသား ေူနည်းစုပါတီြျားြှာ ရဖာ်မပ
ခံွသည့် အကကိြ်ရွနည်းပါးသည်ကို ရတွ့ွသည်။

ရမြာက်မြားစွာရသာ နိုင်ငံရွးပါတီြျားက ANFREL ွံသို့ ရမပာြကားချက်ြျားအွေည်း
သတင်းြီေီယာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုေုံးသည် အာဏာွပါတီေက်သို့ ယိြ်းသည်ဟု ၎င်းတို့
အရနမဖင့် ခံစားရနြကွသည်ဟု ဆိုြကသည်။ NLD နှင့် USDP အြကား ပပိုင်ဆိုင်ြှုကို
ြြကာခဏဆိုသေို အရေးရပး ရဖာ်မပတတ်ြကရသာ်ေည်း  ပါတီငယ်ြျားကိုြူ သတင်း
ြီေီယာြျားက ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် သတင်းရွးသား ရဖာ်မပရေ့ ြွှိြကရချ။ ွို့အမပင်
MYNFREL က ANFREL ွံသို့ ရမပာြကားချက်အွ သတင်းြီေီယာြျားသည် ရယေုယျ
အားမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲကို ေွတ်ေပ်ြျှတသည် ဟု ရွးသားရဖာ်မပ ြကရသာ်ေည်း
တိုင်းွင်းသားေူနည်းစုြျား၊  အြျ ိုးသြီးနှင့် ေူငယ်ြျား အစွှိသည့် ွ ိခိုက်ခံစားွေွယ်သည့်
အုပ်စုြျားအရြကာင်းကိုြူ ရွးသားတင်ဆက်ြှု အနည်းငယ် ရတွ့ွသည့်တိုင်ေုံရောက်ြှု
ြွှိရသးသည့်အတွက် ပိုြိုေွှြ်းခခုံြှုွှိရသာ သတင်းတက်ဆက်ြှုြျ ိုးမပုေုပ်ွန် ေိုအပ်သည်
ဟု သိွသည်။

ANFREL နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံသတင်းြီေီယာရကာင်စီတို့ ပူးရပါင်းကာ ၂၀၂၀ ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ 

မြန်ြာနိုင်ငံွှိ သတင်းရွာက်ြျားအတွက် ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာသတင်းရွးသားနည်း 

အေုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲြျား ကျင်းပခဲ့ြကသည်။ 
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ြီေီယာြျား သတင်းတင်ဆက်ြှု ပိုြိုအားရကာင်းောရစွန်အတွက် ေိုအပ်ချက်ြျားနှင့်
ရွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်း မပည်သူေူွုကို သတင်းအချက်အေက်ြျား ရပးရဝွာ၌ 
ြီေီယာ၏အခန်းကဏ္ဍ အရွးပါြှုတို့ကို အသိအြှတ်မပုသည့်အရနမဖင့် ANFREL သည် MPC 
နှင့် ပူးရပါင်း၍ မြန်ြာသတင်းရွာက်ြျားအတွက် ရွေးရကာက်ပွဲသတင်းြျား ရွးသား
တင်ဆက်မခင်းဆိုင်ွာ အရမခခံေက်စွဲ268  ကို ွုတ်ရဝခဲ့သည့်အမပင် စာနယ်ဇင်းအေုပ်ကို
ေက်ရတွ့ေုပ်ကိုင်ရနသူြျားကို ရွေးချယ်ပပီး ြျားစွာရသာ အေုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ ြျားကို
ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီ မပုေုပ်ရပးခဲ့ပါသည2်69 ။ ရွေးရကာက်ပွဲသတင်းတင်ဆက်ြှုကို 
အကဲမဖတ်ွန်နှင့် ပိုြိုရကာင်းြွန်ောရအာင် အားရပးွန်အတွက် ြီေီယာရစာင့်ြကည့်ရေ့ော 
ရွးရဆာင်ွေက်ချက်ြျားကို ANFREL က ရွာက်ပံ့ကူညီရပးခဲ့ပါသည2်70 ။ မပည်သူ့အတွက်
သတင်းအချက်အေက်ြျားရပးွာတွင်နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ြျားက ြသြာြှုြျား
ကို ရစာင့်ြကည့်ရေ့ောွာတွင် ၎င်းတို့တာဝန်ကို ရကာင်းစွာ ွြ်းရဆာင်နိုင်ရစွန်အတွက်
သတင်းြီေီယာ၏ ေုပ်ငန်းစွြ်းရဆာင်ွည်တိုးတက်ောရစွန် ရနာင်တွင်ေည်း ယင်းသို့
ရသာ  ရဆာင်ွေက်ချက်ြျားကို အားရပးကူညီသင့်ပါသည်။

COVID - 19 ၏ ရိုေ်ခတ်မှု

COVID-19  ကပ်ရွာဂါ၏ ဆိုးဝါးရသာသက်ရွာက်ြှုြျားတွင် သတင်းြီေီယာြျားေည်း
သက်သာွာြွခဲ့ပါ။ ရွာဂါမပန့်ပွားြှု ပိုြိုြမဖစ်ပွားရစွန် ွိန်းချုပ်သည့်အရနမဖင့် ခွီး
သွားောြှုကန့်သတ်ွားမခင်းရြကာင့် သတင်းရွာက်ြျားအတွက် အေုပ်ေုပ်ကိုင်ွာ၌
အတားအဆီးမဖစ်ရစခဲ့သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တင်းြကပ်ေှစွာရသာ ရနအိြ်တွင်သာရနွိုင်
ရွး (stay-at-home) အြိန့်ြျားရအာက်တွင် ြီေီယာသည်ေည်း ခခင်းချက်မပုမခင်းြခံွသည့် 
ကဏ္ဍတစ်ွပ်မဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍သာ ခခင်းချက်ွွှိခဲ့ပါက အြျားမပည်သူအတွက် သတင်း
တငဆ်ကခ်ငွ့ ်ွ ှွနိိငုြ်ညမ်ဖစပ်ါသည2်71 ။ နိငုင်တံကာ ပဂု္ဂေကိရေရြကာင်းေိငု်းြျားကိ ုပျသံန်း
သွားောခွင့် ပိတ်ွားသည့်အတွက်ရြကာင့်ေည်း နိုင်ငံတကာသတင်းြီေီယာြျားက ၂၀၂၀
ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲကို ေုံရောက်စွာ သတင်းရဖာ်မပနိုင်ွန် အခက်အခဲကကုံခဲ့ွသည2်72 ။

268 https://myanmar.anfrel.org/en/media-toolkit/about-the-toolkit

269 https://myanmar.anfrel.org/en/news/283

270 https://myanmar.anfrel.org/en/news/285

271 https://www.nytimes.com/2020/09/28/world/myanmars-virus-restrictions-keep-journalists-at-
home.html

272 https://www.mmtimes.com/news/foreign-reporters-cannot-enter-myanmar-cover-election-run.
html
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COVID-19 ၏ စီးပွားရွးဂယက် ရိုက်ခတ်ြှုကို ြျားစွာရသာ သတင်းဌာနြျားကေည်း
ခံစားခဲ့ြကွပပီး အချ ို ့ရသာ သတင်းဌာနြျားသည် ဝန်ွြ်းဦးရွ ရေျှာ့ချခဲ့ွသည့်အတွက်
ရွေးရကာက်ပွဲ သတင်းတက်ဆင်ြှုနှင့် အမခားအရွးကကီးရသာ သတင်းရဖာ်မပြှုြျားကိုပါ
ရေျာ့နည်းရစခဲ့သည်။  ရမြာက်မြားစွာရသာ သတင်းစာြျားနှင့် ြဂ္ဂဇင်းြျားြှာေည်း ပုံနှိပ်
ွုတ်ရဝြှု၊ မဖန့်ချြိှုတို့ ြမပုေုပ်နိုင်ရတာ့ပဲ ွပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ြကသည2်73 ။ ွခိုင်မပည်နယ်တွင်
COVID-19 ရွာဂါမပန့်ပွားြှုရြကာင့် ဩဂုတ်ေကစ၍ သတင်းစာရပးပို့ြှုြျား အားေုံး ွပ်
ဆိုင်းသွားခဲ့ သည်ကို ANFREL က ရေ့ောရတွ့ွှိခဲ့ွပါသည်။ နိုင်ငံရွးပါတီြျား နှင့်
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျား၏ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု ေုပ်ငန်းြျားကို အကန့်အသတ်နှင့်သာ
မပုေုပ်နိုင်ခဲ့မခင်းရြကာင့်ေည်း ရွေးရကာက်ပွဲြတိုင်ြီကာေ သတင်းြီေီယာတင်ဆက်ြှု ကို
ရေျာ့ပါးသွား ရစခဲ့သည်။

သတင်းထွာေ်များအား ဥပထဒမြင့်ခခိမ်းထမခာေ်ထနှာင့်ယှေ်မခင်း

သတင်းြီေီယာအရနမဖင့် တိုင်းမပည်၏ သတင်းစာေွတ်ေပ်ခွင့်ကိုွိခိုက်ရစသည့် ချုပ်မခယ်
ကန့်သတ်ြှုြျား၊ တားဆီးပိတ်ပင်ြှုြျားမဖင့် ရတွ့ကကုံရနွဆဲမဖစ်ပါသည်။ ေူ့အခွင့်အရွး
အဖွဲ့အစည်းမဖစ်ရသာ အသံ က ွုတ်ရဝသည့် အစီွင်ခံစာတစ်ရစာင်တွင် သတင်းရွာက်
ြျားအား တွားစွဲဆိုအရွးယူသည့် အြှုကိစ္စ ၆၇ ခုကို အရသးစိတ်ရဖာ်မပခဲ့ပါသည်274 ။  အြှု
ကိစ္စအြျားစုကို အစိုးွ (သို့ြဟုတ်) တပ်ြရတာ်က တွားစွဲဆိုခဲ့မခင်းမဖစ်ပပီး အသုံးအြျား
ဆုံးရသာဥပရေြှာ ဆက်သွယ်ရွးဥပရေမဖစ်ရြကာင်းရတွ့ွသည်။ ANFREL ြစ်ွှင်အဖွဲ့က
မပုေုပ်ခဲ့သည့် အင်တာဗျူးြျားအွ ရပါ်ေွင်ွင်ွှားသည့်အချက်ြှာ ရမြယာအမငင်းပွားြှု၊ 
တွားြဝင်ြူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် သစ်အရွာင်းအဝယ်၊ တိုင်းွင်းသားရေသြျားွှိ အြကြ်းဖက်
တိုက်ခိုက်ြှုတို့ကဲ့ရသာ အကဲဆတ်သည့်အရြကာင်းအွာြျားကို သတင်းတင်ဆက်ွမခင်း
သည် နိုင်ငံရနွာအနှံ့အမပားတွင် စိန်ရခါ်ြှုနှင့်ကကုံရတွ့ရနွဆဲမဖစ်သည်။ သတင်းြီေီယာြျား
အရနမဖင့် အွူးတေည်သတိွားြကွပပီး တခါတွံတွင် သတင်းရွးသားွာ၌ ြိြိောသာ 
ဆင်ဆာမဖတ်ွသည်ေည်း ရတွ့ွှိွသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်းတွင်ပင် ေက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် အမခားဆက်စပ်အရြကာင်းအွာ
ြျားကို ရဖာ်မပသည့်အတွက် သတင်းရွာက်ြျား တွားစွဲဆိုခံွသည့် အြှုကိစ္စြျားစွာ
ရပါ်ွွက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် အချ ို ့ကိုရဖာ်မပွရသာ် အစိုးွကအြကြ်းဖက်အဖွဲ့အမဖစ် 
ရြကညာွားသည့် ွက္ခိုင့်တပ်ြရတာ် (AA) ရမပာရွးဆိုခွင့်ွပုဂ္ဂိုေ်နှင့် အင်တာဗျူးကိုရဖာ်မပ

273 https://www.mmtimes.com/news/newspapers-under-lockdown.html

274 https://web.facebook.com/athan.foe.myanmar/posts/707268793165522
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သည့် Voice of Myanmar အယ်ေီတာ ဦးရနြျ ိုးေင်း275  နှင့် ရနဉ္ဇွာသတင်း အယ်ေီတာချုပ်
ဦးခိုင်မြတ်ရကျာ2်76 ၊ တပ်ြရတာ်နှင့် AA အြကား မဖစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲြျားသတင်းကို ရဖာ်မပ
သည့် ဧွာဝတီသတင်းဌာနက ဦးွဲနီ277  နှင့် ွခိုင်မပည်နယ်အတွင်း ေက်နက်ကကီးကျည်
ကျရွာက်၍ ရသဆုံးခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာ ြွတ်ဆေင်အြျ ိုးသြီးနှစ်ဦးအရြကာင်း သတင်း
ရဖာ်မပခဲ့သည့် ရိုက်တာသတင်းဌာန278  တို့ ပါဝင်ြကပါသည်။ ေဲ့ရမပာအွန်ေိုင်းသတင်းဌာန
အယ်ေီတာချုပ် ဦးရဇာ်ွဲွက်အား ကွင်မပည်နယ်အရွှ့ပိုင်းတွင် COVID-19 မဖင့် ရသဆုံး
သူတစ်ဦး ွှိခဲ့သည်ဟု ြှားယွင်းရဖာ်မပခဲ့သည့်အတွက် ွာဇသတ်ကကီးပုေ်ြ ၅၀၅ (ခ) မဖင့် 
ရွာင်ေဏ်နှစ်နှစ် ချြှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသတင်းြှားယွင်းရြကာင်း သိွှိသည်နှင့်တပပိုင်နက် 
အယ်ေီတာက တွားဝင်ရတာင်းပန်ြှု မပုခဲ့ပါရသးသည2်79 ။

အင်တာနေ်နှင့်ဝေ်ေ်ဆိုဒ်များ ပိတ်ပင်မခင်း

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်ေွတ်ေပ်ခွင့်နိြ့်ပါးပပီး အရြွိကန်အရမခစိုက် ပညာွှင်အဖွဲ့
မဖစ်ရသာ Freedom House ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် “Freedom on the Net” အစီွင်ခံစာတွင်
“ေွတ်ေပ်ြှုြွှိ” ဟု သတ်ြှတ်ရဖာ်မပွားသည်။ အြှတ် ၁၀၀ ဖိုးအနက် မြန်ြာနိုင်ငံသည်
၃၁ ြှတ်သာွွှိခဲ့ွာ ွခိုင်မပည်နယ်နှင့်ချင်းမပည်နယ်တို့တွင်ွှိ ပြို့နယ်ရပါင်းြျားစွာ တွင်
ြိုေိုင်းဖုန်းအင်တာနက်ြျား မဖတ်ရတာက်ွားမခင်းနှင့် သတင်းဝက်ေ်ဆိုေ်ြျား ပိတ်ဆို့မခင်း
တို့အပါအဝင်အမခားရသာ အရွးကကီးမဖစ်စဉ်ြျားရြကာင့2်80  နိုင်ငံ၏ အင်တာနက်ေွတ်ေပ်
ခွင့်ဆိုင်ွာွြှတ် နည်းပါးခဲ့ွမခင်းမဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်ေ ၂၀ ွက်ရန့တွင် ပို့ရဆာင်ရွး နှင့် ဆက်သွယ်ရွးဝန်ကကီးဌာန က
ွခိုင်မပည်နယ် နှင့် ချင်းမပည်နယ် တို့ွှိ ပြို့နယ်ကိုးခုတွင် “ြိုေိုင်းဖုန်း အင်တာနက်ေိုင်း
ြျား ွပ်ဆိုင်းွားွန်” အြိန့် ွုတ်မပန်ခဲ့သည်281 ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရြေ ၂ ွက် ရန့တွင်

275 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-special-branch-police-sue-editor-counter-
terrorism-law.html

276 https://cpj.org/2020/05/myanmar-editor-in-hiding-facing-terrorism-charges/

277 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-case-irrawaddy-editor-move-ahead.
html

278 https://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-reuters/myanmar-army-sues-reuters-for-criminal-
defamation-police-idUKKBN20W1ZO

279 https://rsf.org/en/news/myanmar-journalist-jailed-two-years-reporting-covid-19-death

280 https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/2020

281 https://www.article19.org/resources/myanmar-one-year-on-internet-shutdown-imperils-human-
rights-in-myanmar/
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ွခိုင်မပည်နယ်ရမြာက်ပိုင်းွှိ ရြာင်းရတာပြို့နယ်တွင် အင်တာနက်ေိုင်းြျား မပန်ဖွင့်ရပးခဲ့
ရသာ်ေည်း282 အမခားပြို့နယ် ွှစ်ပြို့နယ်တွင်ြူ 2G ကွန်ွက်သာ မပန်ဖွင့်ရပးခဲ့သည့်အတွက်
voice call  ရခါ်ဆိုြှုြျားနှင့် ရေတာအကန့်အသတ်နှင့်အသုံးမပုခွင့်ကိုသာ ွွှိခဲ့ြကသည2်83 ။

2G ကွန်ွက်ကန့်သတ်ချက်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုောေ ၃၁ ွက်ရန့တွင် အဆုံးသတ်
ွန် စီစဉ်ွားရသာ်ေည်း တယ်ေီရနာ၏ွုတ်မပန်ချက်အွ အင်တာနက်ကန့်သတ်ြှုြျားကို
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ောေ ၃၁ ွက်ရန့အွိ သက်တြ်းတိုးွန် ပို့ရဆာင်ရွးနှင့်ဆက်သွယ်ရွး
ဝန်ကကီးဌာနက မြန်ြာနိုင်ငံွှိ ြိုေိုင်းဖုန်း ရအာ်ပရွတာြျားအားေုံးကို ညွှန်ြကားွားသည်
ဟု သိွသည်။284

ေူ့အခွင့်အရွး အဖွဲ့အစည်းြျားစွာ ပူးရပါင်းွုတ်မပန်သည့် ရြကညာချက်တစ်ခ2ု85 တွင်
“ရွေးရကာက်ပွဲ အေွန်ကာေအွိ သက်ရွာက်ြှုွှိရသာ အင်တာနက်မဖတ်ရတာက်ြှုအား
သက်တြ်းတိုးွန်အတွက်ဆက်သွယ်ရွးကုြ္ပဏီြျားသို့အြိန့်ရပးခဲ့ရသာအစိုးွ၏ရနာက်ဆုံး
ွွက်ွှိွားသည့် အြိန့်ညွှန်ြကားစာအရပါ် ြျားစွာစိုးွိြ်ြိပါသည်” ဟုရဖာ်မပခဲ့ြကသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်ြတ်ေတွင် ဝက်ေ်ဆိုေ်ြျားပိတ်ပစ်ွန် အြိန့်တစ်ွပ်ွုတ်မပန်ခဲ့သည့်အတွက်
သတင်းဝက်ေ်ဆိုေ်ြျားပါ အပိတ်ခံခဲ့ွပါသည်။ ယင်းတို့အနက် Development Media 
Group၊ ရနဉ္ဇွာ သတင်းဌာန286 ၊ Mandalay In-Depth News၊ ြဲရခါင်သတင်း၊ Voice of 
Myanmar နှင့် Karen News287   တို့ ပါဝင်ြကပပီး COVID-19 “သတင်းြှား” မဖန့်ချသိည်
ဟူရသာ အရြကာင်းမပချက်အပါအဝင် အမခားရသာ အရြကာင်းမပချက်ြျားမဖင့် အပိတ်ခံခဲ့ွ
မခင်းမဖစ်ပါသည2်88 ။  ြိုေိုင်းဖုန်းရအာ်ပရွတာ တယ်ေီရနာမြန်ြာ၏ ွုတ်မပန်ရြကညာ
ချက်အွ ဝက်ေ်ဆိုေ်ြျားပိတ်ွန် အာဏာပိုင်ြျားေက်က ရပးပို့ောသည့် ဥပရေရြကာင်း
အွ ေုပ်ပိုင်ခွင့်ြှာ “အြျားမပည်သူအကျ ိုးစီးပွား” နှင့်စပ်ေျဉ်းရသာ ဆက်သွယ်ရွးဥပရေ
ပုေ်ြ ၇၇ မဖစ်သည်ဟု သိွပါသည်။ “သတင်းြီေီယာ ကျင့်ဝတ်ရဖာက်ဖျက်ြှုြျားနှင့်ပငိစွန်းြှု
ြွှိရြကာင်း၊ သတင်းြှားနှင့် သတင်းတုြျား ရွးသားမဖန့်ရဝမခင်းြွှိရြကာင်း စစ်ရဆးရတွ့

282 https://myanmar-now.org/en/news/internet-ban-lifted-in-maungdaw-township

283 https://www.mmtimes.com/news/rakhine-chin-internet-restored-only-2g.html

284 https://www.telenor.com/network-restrictions-in-myanmar-1-august-2020/

285  https://web.facebook.com/FreeExpressionMyanmar/posts/3405547552892143

286 https://www.frontiermyanmar.net/en/operators-split-as-telenor-rejects-govt-order-to-block-fake-
news-sites/

287 https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/202

288 https://www.mmtimes.com/news/telenor-follows-myanmar-orders-block-alleged-fake-news-
sites.html
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ွှိခဲ့ွသည့်289 ”အတွက် အြည်ြရဖာ်မပွားရသာ ဝက်ေ်ဆိုေ်သုံးခုကို ရအာက်တိုောေ ၉ 
ွက်ရန့တွင် မပန်ေည်ဖွင့်ရပးခဲ့ပါသည် ။

ဆက်သွယ်ရွးညွှန်ြကားြှုဦးစီးဌာနက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ောေ ၁၀ ွက်ရန့တွင် ြိုေိုင်း
ရအာ်ပရွတာြျားအား အြည်ြသိွသည့်ဝက်ေ်ဆိုေ်သုံးခုနှင့် ၎င်းဝေ်ဆိုေ်ြျားနှင့်ဆက်နွယ်
သည့် keyword ြျားကိုပိတ်ွန် ညွှန်ြကားချက်တစ်ရစာင် ွုတ်မပန်၍ အြိန့်ရပးခဲ့ွာ
ချုယ်မခယ်ကန့်သတ်ြှုြျား ပိုြိုြျားမပားောခဲ့သည2်90 ။ ဆက်သွယ်ရွးညွှန်ြကားြှုဦးစီးဌာန
ညွှန်ြကားရွးြှူးချုပ်ဦးြျ ိုးရဆွ၏ ရမပာြကားချက်အွ ဤသို့မပုေုပ်ွန် ရတာင်းဆိုချက်ကို
တပ်ြရတာ်ွိန်းချုပ်သည့်ဝန်ကကီးဌာနတစ်ခုက ရတာင်းဆိုခဲ့မခင်းမဖစ်ပပီး အရသးစိတ် ရမပာ
ြကားွန် မငင်းဆန်ခဲ့သည်။ 

တယ်ေီရနာ၏ ရြကညာချက်တစ်ရစာင်ပါရမပာြကားချက်အွ အဆိုပါညွှန်ြကားချက်သည်
ဆက်သွယ်ရွး ဥပရေပုေ်ြ ၇၇ ကိုအရမခခံပပီး “သတင်းတုြျား” နှင့် ရကာေဟာေြျားကို
မဖန့်မဖူးမခင်း၊ ြူပိုင်ခွင့် ချ ိုးရဖာက်မခင်းတို့ကို အြိန့်ွုတ်ွမခင်းအရြကာင်းွင်းြျားအမဖစ် ကိုး
ကားွားသည်။ တယ်ေီရနာ ြိုေိုင်းရအာ်ပရွတာကရမပာြကားခဲ့သည်ြှာ ၎င်းတို့အရနမဖင့် 
ဝေ်ဆိုေ်ြျားပိတ်ပင်ွန်ညွှန်ြကားချက်ကို စိတ်ြပါစွာမဖင့် ေိုက်နာရဆာင်ွေက်ခဲ့ွရသာ်ေည်း
keyword ြျားအရမခခံ၍စစ်ွုတ်ွန် (filter) ရတာင်းဆိုချက်ကိုြူ ေိုက်ရေျာမခင်းြမပုခဲ့
ဟုဆိုသည်။291

အွူးသမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်း အြကပ်အတည်း မဖစ်ရပါ်ရနသည့်ြကားတွင် 
အင်တာနက် ပိတ်ဆို့မခင်း နှင့် ြိုေိုင်းဖုန်း ချတိ်ဆက်ြှုကို အကန့်အသတ်မဖင့်သာ ခွင့်မပု
မခင်းသည် ေူအြျားကို စိုးွိြ်စိတ်ြျား မြင့်တက်ရစခဲ့ပပီး သတင်းတုနှင့်သတင်းြှားြျားကို
ကိုင်တွယ်ေိုရုံြျှမဖင့် မပည်သူြျား၏ သိွှိပိုင်ခွင့်ကို ြွိခိုက်ရစသင့်ရချ။ သတင်းြီေီယာ
တွင် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ွာ အားနည်းချက်ြျားွှိပါက သင့်ရတာ်သေို ကန့်ကွက်တိုင်ြကားြှု
ြျ ိုးမဖင့်သာ ကိုင်တွယ်ရမဖွှင်းသင့်ပါသည်။ အင်တာနက်အသုံးမပုခွင့်နှင့် ဝက်ေ်ဆိုေ်ြျားကို
ပိတ်ပင်ွန် ြြကာခဏ ကိုးကားအသုံးမပုရေ့ွှိသည့် ဆက်သွယ်ရွးဥပရေကိုေည်း သတင်း
အချက်အေက်ွယူရွး၊ ေွတ်ေပ်စွာွုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်၊ သတင်းစာေွတ်ေပ်ခွင့်ဆိုင်ွာ 
နိုင်ငံတကာစံနှုန်းြျားနှင့်ကိုက်ညီရစဖို့ွာ မပန်ေည်သုံးသပ်သင့်ပါသည်။

289 https://www.telenor.com.mm/en/article/blocking-websites-myanmar-updated-9-
september-2020

290 https://www.mmtimes.com/news/myanmar-tightens-censorship-internet-post-election.html

291 https://www.telenor.com.mm/en/article/directive-block-websites-0
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သတင်းတုများ

ကြ္ဘာတစ်ေွှားက နိုင်ငံအြျားစုနည်းတူ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ သတင်းအချက်အေက်ွပ်ဝန်းကို 
ွိခိုက်ရစရသာ ရနာက်ွပ်ကိစ္စွပ်တစ်ခုြှာ သတင်းတု (သို့ြဟုတ်) အဖျက်သရောရဆာင်
ရသာ ြှားယွင်းသည့် သတင်းအချက်အေက်ြျားမပန့်နှံ့ရနမခင်းမဖစ်သည်။ ANFREL ြစ်ွှင်က
စကားရမပာခွင့်ွခဲ့သည့် သတင်းရွာက်ြျားနှင့် သတင်းဌာနြျား၏  ရမပာြကားချက်အွ
သတင်းတုြျားရြကာင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲအရပါ် ွိခိုက်ြည်ကို ၎င်းတို့ အရနမဖင့်
စိုးွိြ်ြှုြွှိရြကာင်းနှင့် ဆိုွှယ်ြီေီယာရပါ်တွင် သတင်းအချက်အေက်ြှားြျား ြျှရဝရန
သူြျား ွှိရနရသးရြကာင်းသိွသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်း သတင်းတုြျားမဖန့်ချြိှုြျားစွာကိုေည်း ရတွ့ွှိခဲ့ွ
ပါသည်။ ယင်းတို့အနက် NLD အရပါ် ယုံြကည်ြှုကျဆင်းောသည် ဟူရသာ ရွေးရကာက်ပွဲ
အကကိုစစ်တြ်း ဇယားကွက်အတုကို ရမြာက်မြားစွာရသာ ရဖ့စ်ေုတ်ပို့စ်ြျား၊ ေရော့ဂ်ြျား
မဖင့် ြျှရဝခဲ့ြကပပီး292 ၊ ဝက်ေ်ဆိုေ်တစ်ခုတွင်ြူ ေွတ်ေပ်ရသာအာွှအသံ (Radio Free Asia) 
၏ ေီဇိုင်းပုံကို ကူးချပပီး သတင်းတုနှင့် အြုန်းစကားြျား မဖန့်ရဝခဲ့သည်ကိုေည်း ရတွ့ွှိခဲ့ွ
ပါသည်293 ။
မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်ကေည်း ေူြှုကွန်ယက်စာြျက်နှာြျားတွင် သတင်း
တုြျား မဖန့်ချသိည့်ကိစ္စ၊ အွူးသမဖင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျားသည် ကကိုတင်ြဲရပးသည့်ကိစ္စ နှင့်
ပတ်သက်၍ မပဿနာွှိသည်ဟူရသာ ရမပာြကားချက်ြျ ိုးနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ သတိရပးရမပာဆို
ခဲ့သည်။ “အဆိုပါသတင်းြျားတွင် ြှန်ကန်ရသာ သတင်းြျားသာြက ြှားယွင်းရသာ
အချက်အေက်ြျား၊ ချဲ့ကားြှုြျား၊ သတင်းြှန်ကို ဖုံးကွယ်ပပီး ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား အမြင်
ေွဲြှားရစနိုင်သည့်အချက်ြျားနှင့် ေိုွင်းြရွာက်ရသာ သတင်းအချက်အေက်ြျား ေည်း
ပါဝင်သည်” ဟု မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင် က ရမပာြကားခဲ့ပါသည်။ ွို့အမပင်
ေည်း UEC ကရန၍ “ ြဲရပးသည့်ေုပ်ငန်းစဉ်ြျား နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲပျက်မပားရစွန်
ွည်ွေယ်၍ ြြှန်သတင်း၊ အရမခအမြစ်ြွှိရသာသတင်းြျားကို ရမပာဆိုမခင်း၊ ရွးသားမခင်း၊
ြျှရဝမခင်းကိုရတွ့ွှိပါက သက်ဆိုင်ွာ ေွှတ်ရတာ်ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေ ပုေ်ြ ၅၈ (င်္) ကို 
ချ ိုးရဖာက်ွာရွာက်သည2်94 ” ဟု သတိရပးွားပါသည်။

292 https://factcheck.afp.com/fake-survey-results-about-declining-public-trust-myanmars-ruling-
party-circulate-facebook-ahead

293 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/media-fake-10132020104123.html

294 https://www.gnlm.com.mm/announcement-about-spreading-election-disinformation/
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ဤတွင် သတင်းတုြျားကို တိုက်ဖျက်ွန်အတွက် MIDO ၏ “ဟုတ်တယ် ြဟုတ်ေူး295 ” ၊ 
AFP Myanmar Fact Check296  ၊ Boom Myanmar297 နှင့် Fact Crescendo Myanmar298  
အစွှိသည့် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း သတင်းတုနှင့် သတင်းြှားြျား ရဖာ်ွုတ်ရွးကိုရဆာင်ွေက်
သည့် သတင်းအချက်အေက်စစ်ရဆးရွး စဦးေုပ်ရဆာင်ြှုြျား ရပါ်ွွက်ောခဲ့ပါသည်။

MIDO က ANFREL ွံသို့ရမပာြကားချက်အွ နည်းေြ်းနှင့်ကျွြ်းကျင်ြှုြှာေည်း ပိုြို
တိုးတက်ောသည့်အရေျာက် အွန်ေိုင်းပေက်ရဖာင်း စာြျက်နှာြျားကို တေွဲအသုံးချသည့်
ရနွာ၌ ပို၍ပင် စနစ်ကျောပပီး သတင်းတုြျားသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်နှိုင်းစာ
ေျင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲ၌ ပို၍ မပန့်နှံ့ေျက်ွှိသည်။ အွန်ေိုင်းအသုံးမပုသည့်ေူဦးရွ
ြှာေည်း တိုးပွားောခဲ့သည်။

MIDO ၏ရမပာြကားချက်အွ မပည်သူြျားအရနမဖင့် သတင်းတုြျားနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုြိုသတိွှိ
ောြကရသာ်ေည်း ၎င်းတို့ပိုြိုသိွှိောသည်နှင့်အြျှ သတင်းအချက်အေက်ရဂဟစနစ်ကို 
ရနှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးရနြကသူြျားသည် ၎င်းတို့နည်းေြ်းကို ရမပာင်းေဲေိုက်ြကသည်။ ဥပြာ
အားမဖင့် ရဖ့ေုတ်ရပါ်က ရုန့်ွင်းြကြ်းတြ်းပပီး ဆိုးဝါးေှရသာအရကာင့်ြျားကုိ မဖုတ်ချေိုက်
ရသာအခါ အဆိုပါအရကာင့်ြျားက သတင်းတုြျားသည် screenshot ြျားအမဖစ် ဆက်ေက်
မပန့်နှံ့ေျက်ွှိသည့်အတွက် ြူေဇစ်မြစ်ကိုရမခွာခံွန်နှင့် တိုက်ခိုက်ြှုမပုေုပ်သူကိုရဖာ်ွုတ်
ွန် သာ၍ပင် ခက်ခဲသွားသည်။ 
အွန်ေိုင်းရပါ်က သတင်းတုြျားကို တိုက်ဖျက်ွန်အတွက် MIDO က အချက်အေက်
တိုက်ဆိုင်စစ်ရဆးသည့် ေုပ်ငန်းအမပင် သတင်းြီေီယာအရမခခံအသိပညာသင်တန်း နှင့်
ကြ်ပိန်းြျားကို မပုေုပ်ေျက်ွှိပါသည်။ ရဖ့စ်ေုတ်ကဲ့သို့ရသာ ပေက်ရဖာင်းြျားက အရွးယူ
တုံ့မပန်ရဆာင်ွေက်ွာတွင် တိုးတက်ြှုအချ ို ့ ွှိောသည်ကို ၎င်းတို့အရနမဖင့် အသိအြှတ်မပု
ရသာ်ေည်း ေုံရောက်ြှုြွှိရသးသည့်အရေျာက် ရှုရွာင့်စုံေင်ပပီး ဆက်စပ်ပတ်သက်
သူြျား  အားေုံးပါဝင်သည့် နည်းေြ်းတစ်ွပ်ကို အသုံးမပုသင့်သည်ဟုဆိုသည်။

မြန်ြာမပည်သူ အြျားစုအတွက် ရဖ့စ်ေုတ်သည် အင်တာနက်နှင့် ွပ်တူနီးပါး မဖစ်ပပီး
၎င်းတို့အရနမဖင့် ဤပေက်ရဖာင်းရပါ်က သတင်းနှင့်အချက်အေက်ြျားွွိှွန်၊ ရဖျာ်ရမဖြှု
ွွန်နှင့် ြိတ်ရဆွ၊ ြိသားစုတို့နှင့် အဆက်အသွယ်မပုေုပ်ွန်အတွက် ြှီခိုအားွားြကသည်။

295 https://www.mmtimes.com/news/mido-fact-check-facebook-news.html

296 https://factcheck.afp.com/afp-myanmar

297 https://www.boommyanmar.com/about-us/

298 https://myanmar.factcrescendo.com/english/
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MTAN စုရဆာင်းခဲ့သည့် အချက်အေက်ြျားအွ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောေ ၈ ွက်ရန့ြှ
နိုဝင်ောေ ၁၇ ွက်ရန့အတွင်း ရန့စဉ်ပျြ်းြျှ ရဖ့ေုတ်အသုံးမပုြှု ၂.၂ သန်းခန့် ွှိသည်ကို
ြှတ်တြ်းရကာက်ယူွွှိရြကာင်း သိွသည်။ အြျားဆုံးအသုံးမပုြှုကို ရွေးရကာက်ပွဲရန့နှင့် 
ရနာက်တစ်ွက်တို့တွင် ြှတ်တြ်းတင်ရတွ့ခဲ့ွပပီး ၁၅,၂၇၆,၄၄၄ နှင့် ၁၂,၆၉၅,၆၃၄ အသီးသီး
စီ ွှိရြကာင်း သိွသည်။ 

သို့ရသာ်ေည်း ရဖ့စ်ေုတ်တွင် သတင်းတုြျား ေျင်မြန်စွာမဖန့်ရဝမခင်းမဖင့် ရသွးခွဲွန်၊ အြုန်း
ပွားရစွန်နှင့် ေူနည်းစုအား အြကြ်းဖက်ွန်အေို့ငှာ ေက်နက်သဖွယ် အသုံးမပုခဲ့ြကသည့်
ရနာက်ခံွာဇဝင်ွှိခဲ့ဖူးပါသည2်99 ။ ရိုဟင်ဂျာေူနည်းစုြျားအား ပစ်ြှတ်ွားသည့် အြုန်း
စကားြျား ြီးရြွှးွာတွင် ရဖ့ေုတ်သည် အရွးကကီးရသာ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ခဲ့သည်ကို
ကုေသြဂ္ဂအချက်အေက်ွှာရဖွရွး ြစ်ွှင်က ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စုံစြ်းရတွ့ွှိခဲ့ပပီး ရဖ့စ်ေုတ်
ကိုယ်တိုင်ေည်း ေူြျ ိုးတုံးသတ်မဖတ်ြှု ဦးတည်ရစရသာ ေက်နက်ကိွိယာအမဖစ် ၎င်းတို့
ပေက်ရဖာင်းအား အသုံးမပုခဲ့မခင်းကို တားဆီးွန်ပျက်ကွက်ခဲ့ရြကာင်းဝန်ခံခဲ့သည်။300  

မြန်ြာနိုင်ငံရွေးရကာက်ပွဲကာေအတွင်းတွင် ၎င်းပေက်ရဖာင်းအား တေွဲအသုံးမပုမခင်း၊ 
ြှားယွင်းစွာ အသုံးချမခင်းတို့နှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ကိုယ်တွယ်ရဆာင်ွေက်ြှုြျားကို ရဖ့ေုတ်ကရဖာ်မပ
ရပးခဲ့ပါသည်301 ။ ဥပြာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားကိုဖိနှိပ်ွန် (သို့ြဟုတ်) ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်၏ 
သြာသြတ်ွှိြှုကို ဖျက်ဆီးွန် ွည်ွေယ်သည့် သတင်းအြှားြျားကိုဖယ်ွှားွန် ၎င်းတို့ြူဝါေ
ကိုချဲ့ွွင်ရပးခဲ့ပပီး၊ အြုန်းစကားဆိုင်ွာ ြူဝါေချ ိုးရဖာက်သည့် အရြကာင်းအွာြျားကိုေည်း
ဖယ်ွှားရပးခဲ့သည3်02။ 
သတင်းတုြျားမပန့်နှံ့ြှုြှာ အဆန်းြဟုတ်ရသာ်ေည်း နည်းပညာသစ်ြျားရြကာင့် ၎င်းတို့၏
မပန့်ပွားြှုြှာ အွှိန်အဟုန်အွရွာ အတိုင်းအတာအွပါ တဟုန်ွိုး တိုးမြင့်ောသည့်အခါ
ွိန်းချုပ်ွန်ခက်ခဲသွားသည်။ ဤမပဿနာကို ကိုင်တွယ်ရမဖွှင်းဖို့ွာ ဆက်စပ်ပတ်သက်
သူြျားစွာပါဝင်သည့် ရှုရွာင့်စုံေင်ရသာ နည်းေြ်းတစ်ွပ် ေိုအပ်သည်ကို ANFREL အရန
မဖင့် သရောတူပပီး သတင်းအချက်အေက်ွပ်ဝန်း တိုးတက် ရကာင်းြွန်ရစဖို့ွာ စည်းြျဉ်း
စည်းကြ်းြျား ချြှတ်သင့်ပါသည်။ ယင်းစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား သည်ေည်း သတင်း
အချက်အေက်ွွှိပိုင်ခွင့်၊ ေွတ်ေပ်စွာွုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်တို့ကို ွိန်းသိြ်းကာကွယ်မခင်း
မဖင့် ေွတ်ေပ်ြှုြျားကို ရေျှာ့ချြည့်အစား တိုးပွားရအာင် မပုေုပ်ရစသင့်ပါသည်။

299 https://www.wired.com/story/how-facebooks-rise-fueled-chaos-and-confusion-in-myanmar/

300 https://time.com/5197039/un-facebook-myanmar-rohingya-violence/ 

301  https://techcrunch.com/2020/09/23/facebook-gives-more-details-about-its-efforts-against-hate-
speech-before-myanmars-general-election/

302 https://about.fb.com/news/2020/08/preparing-for-myanmars-2020-election/
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သတင်းစာလေတ်လပ်ခေင့် 

သတင်းစာေွတ်ေပ်ခွင့်ဆိုင်ွာကိစ္စွပ်ြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံ သတင်းြီေီယာွပ်ဝန်းကို 
ရနှာင့်ယှက်ရနစဉ်တွင် အာဏာွပါတီသည် ၎င်း၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးရကာက်ပွဲရြကညာစာတြ်း
ပါ သန္နိဌာန်ချ ရဆာင်ွေက်သွားြည့် ကိစ္စြျားတွင် ေွတ်ေပ်ရသာသတင်းြီေီယာေုပ်ငန်းကို
အားရပးွန်၊ မပည်သူ့ေဏ္ဍာစီြံခန့်ခွဲရွးစနစ်ကို ပွင့်ေင်းမြင်သာြှုွှိရစွန်နှင့် မပည်သူြျား၏
သတင်းအချက်အေက်ွယူခွင့်ကို တိုးပွားရစွန်အချက်ြျားကို ေျစ်ေျူရှုွားသည့်အတွက် 
အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားက စိုးွိြ်ြှုြျား ွုတ်ရဖာ်ရမပာြကား ောခဲ့ြကသည်။ 

မြန်ြာတိုင်ြ်းရဆာင်းပါး303 ပါ ရွးသားချက်အွ “ပုဂ္ဂေိက နှင့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနြျား
ြကား တန်းတူွည်တူ ေုပ်ကိုင်ရဆာင်ွေက်နိုင်သည့် အခင်းအကျင်းမဖစ်ရအာင် ဖန်တီးရပး
ြည်ဟူရသာရမပာဆိုြှုြျား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ွှိခဲ့ရသာ်ေည်း အွူးသမဖင့် ရုပ်သံေိုင်းြျားတွင် 
နိုင်ငံပိုင်ေုပ်ငန်းြျားကသာ အကကီးအကျယ် အုပ်စီးွားဆဲမဖစ်ပပီး သိသာွင်ွှားရသာ
တိုးတက်ြှုတစုံတွာ ြရတွ့ွှိွရချ။ ေွတ်ေပ်ရသာ သတင်းြီေီယာနှင့် သတင်းအချက်
အေက်ွယူခွင့်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ကတိကဝတ်ြျားကို ပစ်ပယ်ေိုက်မခင်းရြကာင့် NLD 
အရနမဖင့် ၎င်းကတိစကားြျားအရပါ် ေုံရောက်ရသာရေးနက်ြှုြွှိဟူရသာ ရဝဖန်ချက်
ြျား ပိုြို ွွက်ရပါ် ောရစေိြ့်ြည်။”

ပါွီ အရမခစိုက် သတင်းြီေီယာအဖွဲ့အစည်း မဖစ်ရသာ Reporters Sans Frontières 
(RSF - နယ်စည်းြမခား သတင်းရွာက်ြျား) က မပုစုသည့် သတင်းစာေွတ်ေပ်ခွင့်အညွှန်း
ကိန်းတွင် မြန်ြာနိုင်ငံသည် “ခက်ခဲရသာ အရနအွား” တွင်ွှိသည်ဟု ရဖာ်မပွားပပီး
၂၀၂၀ ခုနှစ်စစ်တြ်းပါ နိုင်ငံရပါင်း ၁၈၀ အနက် ၁၃၉ အဆင့်သတ်ြှတ်ချက် ွွှိွားသည်။
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဆင့်သတ်ြှတ်ချက်ြှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကတည်းကစ၍ ရတာက်ရေျာက်ကျ
ဆင်းေျက်ွှိွာ ယရန့အချနိ်ွိ အဆင့်သတ်ြှတ်ချက်အမြင့်ဆုံးအမဖစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် 
အဆင့် ၁၃၁ ြှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၁၃၇ သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့သည3်04 ။

303 https://www.mmtimes.com/news/ruling-party-ditches-support-independent-media-election-
manifesto.html

304  https://rsf.org/en/myanmar
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ဖိနှိပ်ရသာအစိုးွေက်ရအာက်တွင်ရဆာင်ွေက်ွသည့် သတင်းြီေီယာေုပ်ငန်းသည် မပည်သူ
ြျား၏ သိွှိပိုင်ခွင့်ကို ွိခိုက်ရစပါသည်။ သတင်းြီေီယာအရနမဖင့် အြှန်တွားေက်ရတာ်
သားအမဖစ် ပီပီမပင်မပင် ရဆာင်ွေက်နိုင်ဖို့ွာ ြေိုအပ်ရသာကန့်သတ်ြှုြျား၊ အရွးယူြှုြျား
ြခံစားွေဲ အာဏာကို ြရွာက်ြညှာ ရစာင့်ြကည့်ရေ့ောနိုင်ရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ရကာင်း
တစ်ွပ်ေိုအပ်ပပီး ကျင့်ဝတ်နှင့်ပညာွှင်ပီသရသာ စံနှုန်းြျားကို ရေးစားေိုက်နာြှုနှင့်
သဟဇာတမဖစ်ွန်ေိုအပ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ွာပုဂ္ဂိုေ်ြျားအရနမဖင့် သတင်းစာေွတ်ေပ်ခွင့်
နှင့် ေွတ်ေပ်စွာွုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်တို့ကို ွိန်းသိြ်းရစာင့်ရွှာက်သွားွန် ANFREL က
တိုက်တွန်းနှိုးရဆာ်ေိုပါသည်။ 

RSF ၏ သတင်းစာေွတ်ေပ်ခွင့်အညွှန်းကိန်းတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဆင့် (၂၀၁၃-၂၀၂၀)
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ဤအစီွင်ခံစာတွင် တင်မပွားသည့် သတင်းအချက်အေက်ြျားအွ မြန်ြာနိုင်ငံ၏
အနာဂတ်ရွေးရကာက်ပွဲ ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် ပိုြိုရကာင်းြွန်ောရစဖို့ွာ မပုမပင်ရမပာင်းေဲ
ွြည့် အခန်းကဏ္ဍြျားကို ရအာက်ပါအတိုင်း ရဖာ်မပွားပါသည်။ ယခင် ြစ်ွှင်အစီွင်ခံစာ
၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၈ တို့ြှ အရကာင်အွည်ြရဖာ်ွရသးသည့် အကကံမပုချက် အချ ို ့
ကိုေည်း ဤရနွာတွင် စာွင်းမပုရဖာ်မပွားပါသည်။ 

ဤတွင် စာွင်းမပုရဖာ်မပွားသည့် အကကံမပုချက်ြျားြှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါွီေ ၁ ွက်
ရန့ တပ်ြရတာ် အာဏာသိြ်းသည့်အချနိ်ကစ၍ တစုံတွာ မပင်ဆင်ွားမခင်းြွှိရသးပါ။ 
ပိုြို၍ ေွတ်ေပ်ြျှတရသာ၊ အားေုံးအကျုံဝင် ပါဝင်နိုင်ရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျားကျင်းပ
နိုင်ရွးအတွက် အဆိုပါ အကကံမပုချက်ြျားသည် ရွေးရကာက်ပွဲြျားတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်
ရနသူြျားအားေုံး (ြည်သည့် အဖွဲ့အစည်းကမဖစ်ရစကာြူ) ကို အကူအညီရပးနိုင်ေိြ့်ြည်
ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံြကည်ပါသည်။

တပ်ြရတာ်က တွားဝင် အွပ်သားအစိုးွကို မပန်ေည်၍ အာဏာအပ်နှင်းပပီးသည်နှင့်
တပပိုင်နက် အခွင့်အာဏာွှိရသာ မပည်ရွာင်စုရွေးရကာက်ပွဲရကာ်ြွှင်၊ နိုင်ငံရွးပါတီြျား၊
အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား၊ ြီေီယာနှင့်ြဲဆန္ဒွှင်ြျား အပါအဝင် ဆက်စပ်ပတ်သက်
ရနသူြျားအားေုံးအရနမဖင့် ယင်းအဆိုမပုချက်ြျားအရပါ် အရမခတည်၍ ရနာင်ွွှိောြည့်
ေီြိုကရွစီအကျ ိုးရကျးဇူးြျားကိုွိန်းသိြ်းွန်နှင့် ေွတ်ေပ်ြျှတ၍ ေွှြ်းခခုံြှုအားရကာင်း
ရသာ ရွေးရကာက်ပွဲြျား မြန်ြာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပနိုင်ရစွန် စုရပါင်းရဆာင်ွေက်ြကေိြ့်ြည်ဟု
ရြျှာ်ေင့်ပါသည်။ 

ထွေးထောေ်ပေဲဆိုင်ွာ ဥပထဒမူထောင်

• ၂၅% ရသာ တပ်ြရတာ်ကခန့်အပ်သည့် ေွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားေှယ်ြျားကို ဖယ်ွှား
ွန်အေို့ငှာ ရွေးရကာက်ပွဲဥပရေြျားနှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေကို
မပင်ဆင်ွန်။ အမပည့်အဝ ရွေးရကာက်ခံမဖစ်ရသာ ဥပရေမပုရွးြဏ္ဍိုင်တစ်ွပ်သည်
ကိုယ်စားမပုေီြိုကရွစီအတွက် ြမဖစ်ြရန ေိုအပ်ရသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ွပ်
မဖစ်သည်။

• ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်ြာနိုင်ငံသားဥပရေကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းြျားနှင့်အညီမပင်ဆင်ပပီး
အချ ို ့ရသာတိုင်းွင်းသား နှင့်/သို့ြဟုတ် ောသာရွးအုပ်စုြျား၏ (အွင်ွှားဆုံး
အားမဖင့် ရိုဟင်ဂျာြျား) ြဲရပးခွင့်ဆုံးရှုံးရနမခင်းကို အဆုံးသတ်ရပးွန်။ အဆိုပါ
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ေူနည်းစုဝင်ြျားအတွက် တင်းမပည့်နိုင်ငံသား မဖစ်ခွင့်ွရစဖို့ွာနှင့် နိုင်ငံရွးအွ 
ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ခွင့်ွရစွာ ေြ်းရြကာင်းဖွင့်ရပးွန်။ 

• ေွှတ်ရတာ်အြတ်ဦးရွကို သာတူညီြျှစွာ ခွဲမခြ်းရပးနိုင်ရစဖို့ွာ ရွေးရကာက်ပွဲ
စနစ်တွင် ွည့်သွင်းတည်ရဆာက်ွားသည့် ြဲဆန္ဒနယ်နိြိတ် ြညီြျှသည့်ကိစ္စကို
ရမဖွှင်းွန်နှင့် ြဲဆန္ဒနယ်ြျား သတ်ြှတ်ပိုင်းမခားသည့် စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားတွင် 
ေူဦးရွကိုေည်း ွည့်သွင်းစဉ်းစားွန်။

• သာသနာ့ဝန်ွြ်းြျား ြဲရပးခွင့်ြမပုသည့်ကိစ္စကို ပယ်ဖျက်ရပးွန်နှင့် နိုင်ငံသား
ြျားအားေုံးနှင့် တန်းတူ အရမခခံအခွင့်အရွးြျား ွွှိြကရစွန်။ ြိသားစုဝင်တစ်
ဦးဦး နိုင်ငံမခားသားမဖစ်ပါက သြ္မတ မဖစ်ခွင့်ြွှိသည့် အရမခခံဥပရေပါ ပုေ်ြ ၅၉ (စ) 
ကဲ့သို့ရသာ ြဲရပးခွင့်နှင့် မပည်သူ့ရွးွာကိစ္စွပ်ြျားတွင် ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ခွင့်အရပါ် 
တားမြစ်သည့် သင့်တင့်ရေျာက်ပတ်ြှုြွှိရသာ တားမြစ်ချက်ြျားကိုေည်း ဖယ်ွှား
သင့်သည်။

• ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားနှင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျားအတွက် ေှူေါန်းရငွြျား၊
အသုံးစွိတ်ြျားကို အမပည့်အဝ ရဖာ်မပရပးွြည့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးွန်ပုံရငွ ဥပရေ
ြျားရွးဆွဲအရကာင်အွည်ရဖာ်ပပီး အစိုးွ အွင်းမြစ်ြျားအား အေွဲသုံးစားမပု
မခင်းအရပါ် ွှင်းေင်းတိကျစွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုွန်။ ေက်ွှိ ြဲဆွယ်ွန်ပုံရငွဆိုင်ွာြူ
ရောင်ြှာ နယ်ပယ်အားမဖင့်ရွာ သက်ရွာက်ြှုအားမဖင့်ပါ ေုံရောက်ြှု ြွှိသည့်
အမပင် မြန်ြာနိုင်ငံက ကတိကဝတ်မပုေိုက်နာွြည့် ကုေသြဂ္ဂ အဂတိေိုက်စားြှု 
တိုက်ဖျက်ရွး ကွန်ဗင်းွှင်း (UNCAC) နှင့်ေည်း ေိုက်ရေျာညီရွွြွှိရပ။

• မပည်သူ့ရွးွာနှင့် နိုင်ငံရွးအခွင့်အရွးြျားဆိုင်ွာအမပည်မပည်ဆိုင်ွာ သရောတူ
စာချုပ် (ICCPR) ကို အသိအြှတ်မပုေက်ခံွန်။ 

• ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျား၏ အခွင့်အရွးနှင့်တာဝန်ဝတ္တွားြျားကို ရွေးရကာက်
ပွဲဥပရေြျားတွင် ွည့်သွင်းမခင်းမဖင့် ၎င်းတို့၏ တန်ဖိုးနှင့်ပါဝင်ရဆာင်ွေက်ချက်ကို
အသိအြှတ်မပုွန်။

မပည်ထွာင်စုထွေးထောေ်ပေဲထော်မွှင် 

• UEC ၏ သီးမခားေွတ်ေပ်ြှုနှင့် ေက်ြေိုက်ြှုကို အာြခံချက်ရပးွန် ရကာ်ြွှင်
အဖွဲ့ဝင်ြျား ခန့်အပ်သည့် ပုံစံကို အမခားတစ်နည်းမဖင့်စဉ်းစားွန်။ 

• UEC အား နိုင်ငံရွးဩဇာေွှြ်းြိုးြှုက ကာကွယ်ွန် ေဏ္ဍာရွးဆိုင်ွာ ကိုယ်ပိုင်
ေွတ်ေပ်ခွင့်နှင့် ပုံြှန် ေတ်ဂျက်ခွဲရဝြှုရပးွန်။ 

• ေက်ရပါင်းစုံေွှြ်းခခုံရသာ အားေုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်သည့် ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်ြှု
ြျားမပုေုပ်နိုင်ရစွန် ရွေးရကာက်ပွဲစီြံခန့်ခွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းြျားတွင် အြျ ိုးသြီး၊
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တိုင်းွင်းသား၊ ောသာရွးနှင့် ောသာစကားအွ ေူနည်းစုဝင်ြျား၏ ကိုယ်စားမပု
ြှု တိုးပွားရအာင်မပုေုပ်ွန်။

• ရွေးရကာက်ပွဲနှင့်စပ်ေျဉ်းသည့် အရွးကကီးဆုံးမဖတ်ချက်ြျားတွင် ပွင့်ေင်းစွာနှင့် 
အချနိ်ြီစွာ မပုေုပ်ရပးြကွန်။ သာဓကအားမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲြျားရွှေ့ဆိုင်းမခင်းနှင့်
ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းအမဖစ်က ပယ်ဖျက်မခင်းတို့တွင် ွှင်းေင်းတိကျစွာ သတင်း
ွုတ်မပန်သင့်သည်။

• နိုင်ငံရွးပါတီြျားနှင့် ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားအားေုံးအရပါ်တွင် စည်းြျဉ်း
စည်းကြ်းြျား ညီတူညီြျှ သက်ရွာက်ရစမခင်းနှင့် UEC ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားတွင် 
တသြတ်တည်းရသာ တွားဥပရေကျင့်သုံးမခင်း။

• ေုပ်ွုံးေုပ်နည်းပိုင်းတွင် တသြတ်တည်းမဖစ်ရစွန်နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲစည်းကြ်း
ချက်ြျားကို အရကာင်အွည်ရဖာ်ွာ၌ ြျှြျှတတမဖစ်ရစွန်အေို့ငှာ UEC အဖွဲ့
အစည်းတွင်း ညှိနှိုင်းရဆာင်ွေက်ြှုနှင့် အမခားရသာအစိုးွဌာနြျားြကား ညှိနှိုင်း
ရဆာင်ွေက်ြှု အားရကာင်းရစွန်ရဆာင်ွေက်မခင်း။ 

• ရွေးရကာက်ပွဲအွာွှိြျားနှင့် အွပ်ေက်အဖွဲ့အစည်းြျား (သို့ြဟုတ်) နိုင်ငံရွး
ပါတီြျားအြကား ပုံြှန် နှီးရနှာဖေှယ်ြှုြျားမပုေုပ်ပပီး တက်ကကေှုပ်ွှားြှုွှိရသာ 
ေီြိုကရွစီစနစ်အတွက် အရွးပါေှသည့် အဆိုပါ သက်ဆိုင်ွာဆက်စပ်ပတ်သက်
သူြျားြကား သတင်းအချက်အေက်ြျှရဝြှုနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ွေက်ြှု ပိုြိုအား
ရကာင်းရစမခင်း။ 

• ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာေုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို ကကိုတင်ွက် သတ်ြှတ်ရဖာ်မပွားသည့်
ရွေးရကာက်ပွဲ မပက္ခေိန်အား ရွးဆွဲွုတ်မပန်မခင်းမဖင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျား
အားေုံးအရနမဖင့် ရွေးရကာက်ပွဲ ေုပ်ငန်းစဉ်တွင် ြျှြျှတတ ယှဉ်ပပိုင်ခွင့်ွရစမခင်း။ 

• ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွွရွွရွေးရကာက်ပွဲတွင် ရွှေ့ဆိုင်းွားသည့် ြဲဆန္ဒနယ်ြျားတွင်
အရမခအရနရပးသည့်နှင့်တပပိုင်နက် ြကားမဖတ်ရွေးရကာက်ပွဲြျား ကျင်းပမပုေုပ်
ရပးမခင်းမဖင့် သက်ဆိုင်ွာရေသြျားက မပည်သူတို့၏အသံြျားကို သိြကားရစမခင်း။ 

မဲဆန္ဒွှင်မှတ်ပုံတင်မခင်း

• ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ၎င်းတို့၏ ြဲဆန္ဒွှင်စာွင်းတွင် ပါဝင်ြှုအရမခအရနကို စစ်ရဆး
မခင်း (သို့ြဟုတ်) အြှားမပင်ဆင်ချက် ရဖာင်ပုံစံတင်သွင်းမခင်းတို့ကို ရွေးရကာက်ပွဲ  
ြကျင်းပြီ အချနိ်ယူ၍ အွန်ေိုင်းကတစ်ဆင့် မပုေုပ်ရစမခင်း။ 

• ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား တိုင်းွင်းသားရွးွာဝန်ကကီးြျား ရွေးရကာက်ွန်အတွက် သီးမခား
ြဲစာွင်းကိုပါ စစ်ရဆးွန်တိုက်တွန်းမခင်းမဖင့် အဆိုပါြဲြျား၏ သြာသြတ်ကျြှုကို
အာြခံချက်ွှိရအာင်မပုေုပ်ွန်။
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• ကိုယ်စားေှယ်ရောင်းြျားနှင့် နိုင်ငံရွးပါတီြျားအားေုံးကို ရနာက်ဆုံး မပင်ဆင်
ချက်ြျားပါဝင်ရသာ ြဲစာွင်းြိတ္တူြျားအား ေစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်ြျားနှင့်တကွ ရပး
အပ်ွန်။ 

• ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျားအား ေွတ်ေပ်စွာ ြဲစာွင်းစစ်ရဆးခွင့်မပုွန်နှင့် 
ြဲစာွင်းြှတ်ပုံတင်ြှု တိုးပွားောရစြည့် နည်းေြ်းြျားွှာရဖွွန်။

မဲဆန္ဒွှင် အသိပညာထပးအစီအစဉ်

• ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်အရြကာင်း ပိုြိုသိွှိောြကရစွန်နှင့် ပယ်ြဲအရွအတွက်
နည်းပါးရစွန် ြဲဆန္ဒွှင်အသိပညာရပးရွး ေုပ်ငန်းြျားကို ဆက်ေက်ရဆာင်ွေက်
ြကွန်။ ေက်ကြ်းစာရစာင်ြျားနှင့် စာွေက်စာတြ်းြျားကို ြဲဆန္ဒွှင်ြျားွံသို့
ကျယ်မပန့်စွာမဖန်ချနိိုင်ွန် ေစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ဆိုွှယ်ြီေီယာကို အသုံးမပုနိုင်ပါသည်။ 

• ရေးဖယ်ချန်ွားမခင်းခံွရသာ ေူအုပ်စုြျားွံ ရွာက်ွှိနိုင်ရစဖို့ွာ ရွေးရကာက်ပွဲ
ဆိုင်ွာ စာွေက်စာတြ်းြျားကို ေူနည်းစုောသာစကားြျားနှင့်ပါ မဖန်ချ ိွ န်နှင့်
အွပ်ေက်ေူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ပူးရပါင်း၍ အသိပညာရပး အစီအစဉ်ြျား
မပုေုပ်ရပးွန်။

• ရွေးရကာက်ပွဲ၏ အားေုံးေွှြ်းခခုံပါဝင်ြှုနှင့် ကွဲမပားစုံေင်ြှုတို့ကို အားရကာင်း
ရစွန် ောသာစကားအွ အမငင်းပွားဖွယ်ွာကင်းပပီး ယဉ်ရကျးြှုအွ သင့်တင့်
ရေျာက်ပတ်သည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို အသုံးမပုြကွန်။

• နိုင်ငံအဝှြ်းက မပည်တွင်းစစ်ရေးရွှာင်ြျား (IDPs) အရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ြဲရပးပိုင်ခွင့်
ကို သိွှိွန်နှင့် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် ပါဝင်ရစွန်အတွက် အသိပညာ
ရပးွန်။ 

ထွေးထောေ်ပေဲ မဲဆေယ်စည်းရုံးမှု

• ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွးကာေ ြစတင်ြီကတည်းက နိုင်ငံရွးပါတီြျား အားေုံး
သရောတူညီနိုင်ြည့် ကျင့်ဝတ်စည်းြျဉ်းြျားကို ရွးဆွဲနိုင်ရွးအတွက် ကကိုးစား
အားွုတ်ွန်။

• ရွေးရကာက်ပွဲအြကြ်းဖက်ြှုြျား ွပ်ြံ၍ မြင့်တက်ြောရစဖို့ွာ တားဆီးွန်။
ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ အြကြ်းဖက်ြှုြျား မဖစ်ပွားောနိုင်ရမခွှိပါက အမြန်ဆုံး
ရဖာ်ွုတ်ွန်နှင့် ကိုင်တွယ်ရမဖွှင်းနိုင်ွန်အတွက် မြန်ြာနိုင်ငံအရနမဖင့် ရစာေျင်
စွာ သတိရပးသည့်စနစ်တစ်ွပ်ကို အရကာင်အွည်ရဖာ်ဖို့ွာ စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
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• နိုင်ငံပိုင်သတင်းြီေီယာတွင် အသုံးမပုသည့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးရွး ရဆာင်ွေက်ချက်
ြျားအရပါ် ကန့်သတ်ချက်ြျားအား ပယ်ဖျက်ရပးွန်။ ပါတီြျားနှင့်ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းြျားအားေုံးအတွက် အဆိုပါ နိုင်ငံပိုင်ြီေီယာြျားအသုံးမပုခွင့်ကို တန်းတူ
ညီြျှ အခွင့်အ ရွးရပးွန်။ 

• အြုန်းစကားြျား၊ ရသွးွိုးေှုံရဆာ်ြှုြျားနှင့် ြဲဝယ်ြှုြျားအစွှိသည်တို့ ပါဝင်သည့်
ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြျ ိုးကို ရစာင့်ြကည့်ွန်နှင့် ေိုအပ်ပါက အေျင်အမြန် အမပစ်ရပး
အရွးယူွန်။

• ဆိုွှယ်ြီေီယာ ပေက်ရဖာင်းြျားနှင့်ပူးရပါင်း၍ သတင်းြှားြျားနှင့် အြုန်းစကား
ြျားကို ကာကွယ်မခင်း၊ ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှုြမပုေုပ်ွသည့်ကာေ (Silent/Cooling 
Day) တွင် အြှန်တကယ် ေိုက်နာ ရဆာင်ွေက်ြကွန်နှင့် ြဲဆွယ်စည်းရုံးြှု
အသုံးစွိတ်ြျား၏ ပွင့်ေင်းမြင်သာြှုကို ပိုြိုအားရကာင်းရစွန်။

ကေိုတင်မဲ

• ြဲဆန္ဒနယ်မပင်ပ ကကိုတင်ြဲရပးမခင်းသည် ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ွပ်ေုံး၌ 
ြဲြသြာြှု မဖစ်ပွားနိုင်စွာ အစိတ်အပိုင်းကကီးတစ်ခုမဖစ်သည့်အတွက် ၎င်း၏ပွင့်ေင်း
မြင်သာြှုကို ပိုြိုအားရကာင်းရစသင့်သည်။ မဖစ်နိုင်ပါက တပ်ြရတာ်သားြျားနှင့်
ြိသားစုဝင်ြျား ြဲရပးမခင်းကို UEC ဝန်ွြ်းြျားနှင့် ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူြျား 
ေက်ေှြ်းြီသည့် ြဲရုံြျားတွင် ရွှေ့ရမပာင်း မပုေုပ်ရစသင့်သည်။

• ကကိုတင်ြဲရပးမခင်းေုပ်ငန်းစဉ်ကို စနစ်တကျ ရဆာင်ွေက်နိုင်ရစွန် ယင်းေုပ်ငန်းစဉ်
ကို ရဆာင်ွေက်သည့် ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားအတွက် ွပ်တိုး သင်တန်းြျားရပးွန်။

• ကကိုတင်ြဲအတွက် ြဲပုံးြျားနှင့် သက်ဆိုင်ွာပစ္စည်းပစ္စယြျား အေုံအရောက်ွှိ
ရစွန်နှင့် ရွေ့ေျားြဲရုံြျားအတွက် အသုံးမပုြည့်ြဲပုံးြျားကိုရသချာစွာချတိ်ပိတ်ွန်။ 
နိုင်ငံွပ်မခားက ြဲရပးမခင်းေုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ပိုြိုချဲ့ွွင်မခင်းမဖင့် ြဲရပးနိုင်သည့် မြန်ြာ့
ရွှေ့ရမပာင်း အေုပ်သြားြျား၏အရွအတွက် တိုးပွားောရစမခင်း။ အွူးသမဖင့် 
ွိုင်းနိုင်ငံနှင့် ြရေးွှားနိုင်ငံတို့တွင် ြဲရုံအရွအတွက် တိုးချဲ့ွန်ေိုအပ်သည်။ 

• နိုင်ငံွပ်မခားက ြဲရေျှာက်ေွှာြျား သက်ဆိုင်ွာပြို့နယ်ရွေးရကာက်ပွဲ ရကာ်ြွှင်
အဖွဲ့ခွဲရုံးတွင် အတည်မပုွန် ရွာက်ွှိြောသည့်ကိစ္စကို စုံစြ်းစစ်ရဆးွန်နှင့်
ရနာင်တွင် ပယ်ြဲြျားြမဖစ်ပွားရစဖို့ွာ ေုပ်ငန်းစဉ်ကို အဆင်ရမပရချာရြွ့ရအာင်မပု
ေုပ်ွန်။
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ထွေးထောေ်ပေဲထန့

• ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားအား ပိြုိရုကာင်းြွန်စွာ ရေ့ကျင့သ်ငြ်ကားရပးမခင်း၊ နားေည်သရော
ရပါက်ြှု အားရကာင်းရစမခင်းမဖင့် ခွင့်မပုချက်ွွှိွားရသာ ရွေးရကာက်ပွဲရေ့ောသူ
ြျားအား ြဲရုံြျားသို့ အတားအဆီးြွှိ ဝင်ွွက်ခွင့်မပုရစမခင်း။ 

• ကကိုတင်ြဲရပးွားပပီးသူြျား၏အြည်ြျားကို ြျဉ်းသားွားသည့် စာွင်းစာွေက်
ြျားအပါအဝင် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် အရွးကကီးရသာ သတိရပးစာြျားနှင့် စာွေက် 
စာတြ်းြျားကို ြဲရုံတစ်ခုချင်းစီတိုင်း၏ အမပင်ေက်တွင် မပသွားွန်။ 

• ြဲရွတွက်ပပီးသည့်ရနာက်တွင် ရွေးရကာက်ပွဲွေေ်ြျား (ပုံစံ ၁၆ နှင့် ၁၆-က) ကို ြဲရုံ
မပင်ပတွင် မပသွားွန် ရသချာရဆာင်ွေက်ွန်။

ထွေးထောေ်ပေဲအမငင်းပေားမှု ထမြွှင်းနည်း

• ရွေးရကာက်ပွဲဆိုင်ွာ တိုင်ြကားချက်ြျားနှင့် ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားကို အေွယ်တကူ
ြကည့်ရှုနိုင်ြည့်ရနွာ (ဥပြာ - အွန်ေိုင်း) တွင် ွားွှိမခင်းမဖင့် အမငင်းပွားြှုရမဖ
ွှင်းသည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို အြျားမပည်သူ ပိုြိုသိွှိပပီး သတင်းြှားြျားကိုတားဆီး
နိုင်သည်။ 

• ရွေးရကာက်ပွဲခုံရုံးြျားကို တတ်နိုင်သည့်အခါတွင် တိုင်ချက်မဖစ်ပွားွာ မပည်နယ်
(သို့ြဟုတ်) တိုင်းရေသကကီးတွင် ဖွဲ့စည်းြကားနာမခင်းမဖင့် အြျားမပည်သူအတွက်
သွားောရွးေွယ်ကူရစမခင်း။

• ရွေးရကာက်ပွဲ အမငင်းပွားြှုြျားအားေံုးကို အချနိ်ြီရမဖွှင်းရပးွန်နှင့် တိုင်ြကား
ချက်ြျားကို စီွင်ချက်ချြည့် အချနိ်ဇယားွည့်သွင်းနိုင်ရစဖို့ွာ ရွေးရကာက်ပွဲ
ဥပရေမပင်ဆင်ရွးကို စဉ်းစားမခင်း။  

ထေးြယ်ချန်ွားမခင်းခံွထသာလူ့အြေဲ့အစည်းများ၏ ပါဝင်နိုင်မှု

• အြျ ိုးသြီးြျား၊ ေူငယ်ြျားနှင့် ေူနည်းစုြျား ရွေးရကာက်ပွဲေုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပိုြို
ပါဝင်ောရစွန် ရမခေှြ်းသစ်ြျား မပုေုပ်မခင်း။ 

• ရွေ့ေျားသွားောြှု၌ အကန့်အသတ် ှွိသည့် ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအတွက် ြဲရုံြျားအား ဝင်
ွွက်သွားောွ ေွယ်ကူရအာင် မပုေုပ်ရပးွန်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ စစ်ရဆးြှု
မပုေုပ်ြည်ဆိုပါက ြဲရုံြျားတွင် အေွယ်တကူဝင်ွွက်သွားောနိုင်ရွး ေိုအပ်ချက်
ြျားနှင့် ရမဖွှင်းနိုင်စွာနည်းေြ်းြျား ွွက်ရပါ်ောနိုင်ပါသည်။ 
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မီဒီယာနှင့် လေတ်လပ်စော ွုတ်ထြာ်ထမပာဆိုခေင့်

• သီးမခားေွတ်ေပ်စွာ အချက်အေက်စစ်ရဆးမခင်း၊ အရမခခံ ြီေီယာနားေည်ြှုနှင့်
ရွေးရကာက်ပွဲကာေတွင် သတင်းအချက်အေက် ပုံဖျက်သည့်ကိစ္စြျားကို ရမဖွှင်း
နိုင်ြည့် အမခားရမဖွှင်းနည်းြျားကို အားရကာင်းရအာင် မပုေုပ်မခင်း။ 

• ရွေးရကာက်ပွဲ သတင်းရဖာ်မပြှုဆိုင်ွာ သတင်းြီေီယာေြ်းညွှန်ချက်ြျားကုိ UEC
နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ သတင်းြီေီယာရကာင်စီ (MPC) ြကား ပူးရပါင်းရွးဆွဲမခင်းကိစ္စ
ကဲ့သို့ရသာ ေုပ်ရဆာင်ချက်ြျားကို ဆက်ေက်ရဆာင်ွေက်ွင်း သက်ဆိုင်ွာ
ရွေးရကာက်ပွဲမဖစ်ွပ်ြျားနှင့် အချက်အေက်ြျားကို ြီေီယာက ပိုြိုေက်ေှြ်းြီ  
နိုင်ရစရွး။ 

• နိုင်ငံရွးပါတီကကီးနှစ်ခုအတွက်သာြက ပါတီငယ်ြျား၊ တစ်သီးပုဂ္ဂေ ကိုယ်စားေှယ်
ရောင်းြျားကိုပါ အခွင့်အရွးရပးကာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားွံ သတင်းစကားရွာက်ွှိရစ
မခင်းမဖင့် မပည်သူြျား အချက်အေက်စုံေင်စွာ ဆုံးမဖတ်ချက်ချြှတ်နိုင်ြကရစြည့် 
ေက်ြျှသည့် သတင်းရဖာ်မပြှုြျ ိုး အားရကာင်းရစွန်။

• သတင်းရွာက်ြျားအား ပခိြ်းရမခာက်မခင်း၊ တိုက်ခိုက်မခင်း၊ ရြကာက်ေန့်ရစွန်
တွားစွဲဆိုမခင်း (သို့ြဟုတ်) သတင်းသြားအေုပ် ေုပ်မခင်းအတွက် အမပစ်ရပး
မခင်းတို့က ကာကွယ်ရပးွန်။ စာနယ်ဇင်းေုပ်ငန်းအရပါ် တွားေက်ေွတ်ွိခိုက်
ရစြည့် ြူဝါေြျားနှင့်ဥပရေြျားကို မပန်ေည် သုံးသပ်ွန်နှင့် ေက်ေိုက်သည်ဟု
ွင်မြင်ယူဆရောက်ရသာ၊ မပဿနာွှိရသာ သတင်းရဖာ်မပြှုြျားနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ 
ြရကျနပ်ြှုြျားမဖစ်ပွားပါက ြျှတစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် ွှိွင်းစွဲ ေုပ်ွုံးေုပ်နည်း
ြျားနှင့် ရဆာင်ွေက်ချက်ြျားကို အားရကာင်းရစွန်။
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(အရပါ်) စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးွှိ အြျ ိုးသားေီြိုကရွစီအဖွဲ့ချုပ် ြဲဆွယ်ယာဉ်တန်းတွင် ပါဝင်သူြျား(

ဓါတ်ပုံ - Ben Small) 

(ရအာက်) ွှြ်းမပည်နယ်ရတာင်ပိုင်း၊ြိုင်းကိုင်ပြို့ွှိ ွှြ်းတိုင်းွင်းသားြျားေီြိုကွက်တစ်ပါတီရုံး 
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(အရပါ်) ကွင်မပည်နယ်၊ ဖားအံပြို့ွှိ ကကိုတင်ြဲပုံးြျားအား ရအာက်တိုောေ ၂၉ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ် 

(ရအာက်) ွှြ်းမပည်နယ်ရတာင်ပိုင်း၊ နြ့်စန်ပြို့နယ်တွင် နိုင်ငံွပ်မခားက ဆန္ဒြဲေက်ြှတ်ြျားပါရသာ 

စာအိတ်အား နိုဝင်ောေ ၇ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ်
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(အရပါ်) ရအာက်တိုောေ ၂၇ွက်ရန့တွင် ချင်းမပည်နယ်၊ ကန်ပက်ေက်ပြို့၌ ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားအား

သင်တန်းရပးစဉ် 

(ရအာက်) ချင်းမပည်နယ်၊ ြတူပီပြို့ွှိ ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားက တစ်ကိုယ်ရွသုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်းြျား 

(PPE) မဖန့်ရဝွန် မပင်ဆင်ရနသည်ကို နိုဝင်ောေ ၇ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ်
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(အရပါ်)  ွှြ်းမပည်နယ်ရတာင်ပိုင်း၊ ဟိုပုန်းပြို့တွင် အြျ ိုးသားတစ်ဦး ြဲစာွင်းစစ်ရဆးရနသည်ကို

နိုဝင်ောေ ၁ ွက်ရန့က ရတွ့ွစဉ်

 (ရအာက်) ကချင်မပည်နယ်၊ မြစ်ကကီးနားပြို့တွင် ရွေးရကာက်ပွဲရန့၌ ြဲဆန္ဒွှင်ြျား 

ြဲရုံအတွင်းသို့ဝင်ရွာက်ွန် စီတန်းရနြကစဉ်
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(အရပါ်) စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ ကရေးပြို့တွင် ြဲရုံဝန်ွြ်းက ြဲဆန္ဒွှင်တစ်ဦး၏ ကိုယ်အပူချနိ်အား

စစ်ရဆးရနပုံ (ဓါတ်ပုံ - Ben Small) 

(ရအာက်) ကယားမပည်နယ်၊ ေွိုင်ရကာ်ပြို့ွှိ ြဲရုံတစ်ခုအား ရွေးရကာက်ပွဲရန့တွင်ရတွ့ွစဉ်
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(အရပါ်) ချင်းမပည်နယ်၊ ြတူပီပြို့တွင် ြဲရုံဝန်ွြ်းြျား ြဲရွတွက်စဉ်

(ရအာက်) ြရကွးတိုင်းရေသကကီး၊ ဆိပ်မဖူပြို့တွင် နိုဝင်ောေ ၈ ွက်ရန့၌ ြဲရုံဝန်ွြ်းြျားက ကကိုတင်ြဲ

ေက်ြှတ်ြျားရွတွက်ရနပုံ






