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ဤအစီရင်ခံစောြှိို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင ်အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ စီစဉ်ဖရေးသောေး၍ Family Health 

International (FHI360) ၏ ြံ ြှိိုေးမှု၊ USAID ၏ ဖငွဖကြေးဖ ောြ်ြံ မှုပဖင ် ြိုံနှှိြ် ိုတ်ဖေြါသည်။ 

ြိုံနှှိြ် ိုတဖ်ေရောတွင် ြါရှှိသည ် အဖကြောင်ေးအရောမ ောေးသည် FHI360 သှိိုူ့မဟိုတ် USAID ၏ 

သဖဘော ောေးအပမင၊် ဖလ လောသိုံေးသြ်ခ ြ်၊ သှိိုူ့မဟိုတ် ဖြေါ်လစီမ ေါ မ ောေးနှင ် မသြ်ဆှိိုင် 

သြ  သှိိုူ့ မည်သည ် ြိုန်သွယမ်ှုဆှိိုင်ရော အမည်မ ောေး၊ စီေးြွောေးဖရေးအရ  ိုတ်ဖေသည ်  ွြ်ြိုန်မ ောေး 

သှိိုူ့မဟိုတ ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြှိိုမျှ ဖ ောြ်ခံခ ြ်ဖြေးသည ် သဖဘောမသြ်ဖရောြ်ဖစရြါ။  
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မွန်ပြည်လ ူ့အခငွ အ်ရရေးရ ောငရ် ေးရှင်ေး  

 ီမှိိုြဖရစီ၊ လ ူ့အခွင ်အဖရေးနှင ် စစ်မှန်သည ် ငငှိမ်ေးခ မ်ေးဖရေး ပြန်လည် ွန်ေးြောေးလောဖစရန် 

ရည်ရွယ်ခ ြ်တှိိုူ့ပဖင ် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင ်အဖရေးဖဖောင်ေးဖ ေးရှင်ေးြှိို ၁၉၉၅ ခိုနှစ် ဇွန်လတွင် 

စတင်ဖွ ွဲ့စည်ေးတည်ဖ ောင်ခ  သည်။ ၁၉၉၈  ီမှိိုြဖရစီအဖရေးဖတောင်ြိုံမှ ဖြ ောင်ေးသောေးလ ငယ် 

မ ှိ ေးဆြ်မ ောေးနှင ် ဖ သတွင်ေး လ ူ့အခွင ်အဖရေးြောြွယ်ဖစောင ်ဖရှောြ်သ မ ောေးပဖင  ်ဖွ ွဲ့စည်ေးခ  ဖသော 

လ ူ့အခွင ်အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးအပဖစ် ပမန်မောနှိိုင်ငံဖတောင်ြှိိုင်ေးရှှိ လ ူ့အခွင ်အဖရေး အဖပခအဖနမ ောေးြှိို 

စတင်ဖွ ွဲ့စည်ေးခ  စဉ်ြတည်ေးြ ဖဆောင်ရွြ်ခ  သည်။  

ပမန်မောနှိိုင်ငံတွင်  ီမှိိုြဖရစီဖရေး၊ စစ်မှန်ဖသော ငငှိမ်ေးခ မ်ေးဖရေးနှင ် လ ူ့အခွင ်အဖရေးအဖပခအဖနမ ောေး 

တှိိုေးတြ်ဖြောင်ေးမွန်လောဖစရန်အတွြ် တှိိုြ်တွန်ေးလှုံှုံ့ဖဆော်မှုမ ောေး၊ ြညောဖြေးဖရေးအစီအစဉ်မ ောေး၊ 

သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးနှင ် အစီရင်ခံစောမ ောေး  ိုတ်ဖေပခင်ေးမ ောေး ြိုံမှန်ဖဆောင်ရွြ်ဖနသည ် 

လ ူ့အခွင ်အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးပဖစ်သည်။  
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အခန ်ေး (၁) န ိါန ်ေး 

လောမည်  ၂၀၂၀ နှိိုေင်ဘောလ (၈) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ြ င်ေးြမည်  အဖ ွဖ ွဖရွေးဖြောြ်ြွ သည် ၂၀၀၈ 

ဖွ ွဲ့စည်ေးြိုံအဖပခခံဥြဖ  အတည်ပြ ငြီေးဖနောြ် တတှိယအကြှိမ်ဖပမောြ် ြ င်ေးြသည်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ပဖစ်သည်။ ြ မအကြှိမ်ြ င်ေးြသည်  ၂၀၁၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မ ဆနဒရှင် (၇၇) ရောခှိိုင်နှုန်ေး မ ဖြေးခ  ငြီေး 

 ိုတှိယအကြှိမ် ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မ ဆနဒရှင် (၇၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးခန်ှုံ့ မ ဖြေးခ  သည်ဟို  ိုတ်ပြန် 

 ောေးဖသော ြှိန်ေးဂဏန်ေးမ ောေးအရ သှိရှှိရသည်။1 

သှိိုူ့ဖသော် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ရရှှိ ောေးသည်  စောရင်ေးဇယောေးမ ောေးအရ ၂၀၁၅ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ၌ မွန်ပြည်နယ်အတွင်ေးရှှိ မ ဆနဒနယ်မ ောေးတွင် မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ  (၅၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးေန်ေးြ င်သော 

လောဖရောြ်မ ဖြေးခ  သည်။ အဆှိိုြါအဖရအတွြ်ြှိို ကြည် ပခင်ေးအောေးပဖင်  ပမန်မောနှိိုင်ငံအတွင်ေးရှှိ ပြ ပြင် 

ဖပြောင်ေးလ ဖရေးြှိိုလှိိုလောေးဖသော ပြည်သ မ ောေးသည်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် အောေးရဖြ နြ်ဖွယ်ဖြောင်ေး 

သည်အ ှိ ြါေင်လောမှု မရှှိဟို ဖြောြ်ခ ြ်ခ ရမည် ပဖစ်သည်။  

ပြ ပြင်ဖပြောင်ေးလ ဖရေးြှိို လှိိုလောေးဖသော်လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ေင် အောေးတြ်သဖရော ြါေင်လောမှုမရှှိပခင်ေး ၏ 

ဖနောြ်ြွယတ်ွင် ၎င်ေးတှိိုူ့အတွြ် အခြ်အခ မ ောေး၊ အတောေးအဆီေးမ ောေးနှင်  စှိန်ဖခေါ်မှုမ ောေး မလွ မဖသွ 

ရှှိဖနမည်ဟို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ  င်ပမင်ယ ဆြါသည်။ ဖယ်ကြဉ်ခံရမှုမရှှိဘ  

                                                             
1 ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ၌ မ ဖြေးခွင ်ရှှိသ  ၃၄ သန်ေးဖြ ေ်ာတငွ် ၇၀ ရောခှိိုင်နှုန်ေးခနှ်ုံ့ မ ဖြေးခ   -  ီဇင်ဘော ၃၁၊ ၂၀၁၅ – 7Day News Journal 
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အောေးလိုံေးြါေင်နှိိုင်မှသော လွတ်လြ်ငြီေး တရောေးမျှတဖသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်မည်ဟိုလည်ေး ယိုကံြည်ြါ 

သည်။  

 ှိိုသှိိုူ့ပဖစ်လောဖစရန်အတွြ် မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ  ပြည်သ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်စဉ်တွင် ယခို 

 ြ်ြှိိုမှိို၍ ြါေင်လောရန် လှိိုအြ်ဖနသည်။ ၎င်ေးတှိိုူ့၏ အခြ်အခ ြှိိုသှိရှှိငြီေး ဖပဖရှင်ေးမှုမ ောေး ပြ လိုြ်ဖြေး 

နှိိုင်မှသော မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်စဉ်တွင် အောေးကြှိ ေးမောန်တြ် ြါေင်လောမည် ပဖစ် 

သည်။ 

မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေး၏ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အခြ်အခ ၊ အတောေးအဆီေးနှင်  စှိန်ဖခေါ်မှုမ ောေးြှိို လြ် 

ဖတွွဲ့ြ ြ သှိရှှိငြီေး အဆှိိုြါပြဿနောမ ောေးအတွြ် အသိုံေးေင်ငြီေး လြ်ဖတွွဲ့ြ သည်  ဖပဖရှင်ေးမှုြှိို ပြ လိုြ် 

ဖြေးပခင်ေးပဖင်  "ဖယ်ကြဉ်မှုမရှှိသည်  အောေးလိုံေးြါေင်နှိိုင်သည်  လွတ်လြ်ငြီေးတရောေးမျှတဖသော ဖရွေး ဖြောြ်ြွ  

ပဖစ်လောဖရေး" သည် ဤအစီရင်ခံစော ိုတ်ဖေရပခင်ေး၏ အဓှိြရည်ရွယ်ခ ြ်ပဖစ်သည်။ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မြါေင်နှိိုင်ဘ  ဖယ်ကြဉ်ခံဖနရသည်  လ ူ့အသှိိုင်ေးအေှိိုင်ေးမ ောေးြှိို ဖလ လောမည်ဆှိိုြါြ 

ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ  အ  ေးသပဖင်  အမ ှိ ေးသမီေးမ ောေး၊ စောတတ်ဖပမောြ်မှုနှင်  အသှိြညောဗဟိုသိုတ နည်ေး 

ြါေးသည်  သြ်ကြီေးရွယ်အှိိုမ ောေး၊ ဖနရြ်စွန်ှုံ့ခွောတှိမ်ေးဖရှောင်ရသ မ ောေး၊ တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အ 

ဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သမှ ပြည်သ မ ောေး၊ ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည်  ပြည်သ မ ောေး၊ ပြည်ြတွင် 

တရောေးေင်ပဖစ်ဖစ တရောေးမေင်ပဖစ်ဖစ သွောေးဖရောြ်အလိုြ်လိုြ်ြှိိုင်ဖနသ မ ောေးနှင်  အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန် 

စွမ်ေးသ မ ောေးြှိို ပမင်ဖတွွဲ့ရမည် ပဖစ်သည်။ 

အ ြ်ဖဖော်ပြြါအိုြ်စိုမ ောေး၏ အခြ်အခ နှင်  စှိန်ဖခေါ်မှုမ ောေးြှိိုသှိရှှိငြီေး ၎င်ေးပြဿနောမ ောေးအတွြ် လြ် 

ဖတွွဲ့ြ သည် အဖပဖရှောမှုမ ောေးြှိို ပြ လိုြ်ရောတွင် သြ်ဆှိိုင်ရောဌောနမ ောေးနှင်  အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအတွြ် 

အခ ြ်အလြ်နှင်  သဖဘော ောေးအပမင်ြှိိုင်ေးဆှိိုင်ရော ဖ ောြ်ြ မှုမ ောေး ပဖစ်ဖြေါ်လောဖစရန် မွန်ပြည်လ ူ့အ 

ခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ကြှိ ေးြမ်ေး ောေးသည်။ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ မ ောေးြှိို ြိုံမှန်ြ င်ေးြရိုံပဖင်  စစ်မှန်ဖသော  ီမှိိုြဖရစီစနစ်ြှိို မဖဖော်ဖဆောင်နှိိုင်ဖကြောင်ေး 

ြညောရှင်မ ောေးြ ဖပြောဆှိို ောေးငြီေးပဖစ်သည်။ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို ြိုံမှန်ြ င်ေးြရိုံမျှမြ အဆှိိုြါဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ြှိို လွတ်လြ်ငြီေး တရောေးမျှတဖစရန်လည်ေးဖြောင်ေး၊ ၎င်ေးဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်စဉ်တွင် ဖယ်ကြဉ် 

ခံရမှုမရှှိဘ  လ ူ့အသှိိုင်ေးအေှိိုင်ေးအိုြ်စိုအောေးလိုေံး တန်ေးတ ညီမျှြါေင်လောရန်လည်ေးဖြောင်ေး သြ်ဆှိိုင်ရော 

ဌောနမ ောေး၊ အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  ပြည်သ လ  ိုအောေးလိုံေးြ ြှိိုယ်စီြှိိုယ်ငှ ေှိိုင်ေးေန်ေးကြှိ ေးြမ်ေး လိုြ်ဖဆောင်ရ 

မည် ပဖစ်သည်။ 

 ီမှိိုြဖရစီစနစ်၊ ဖြ် ရယ်(Federal)စနစ်တှိိုူ့ြှိို ဖဖော်ဖဆောင်မည်ဟို ဖ ြေးဖကြော် ောေးသည်  ပမန်မော 

နှိိုင်ငံအဖနပဖင်  အဆှိိုြါစနစ်မ ောေးအတွြ် အဖပခခံအြ ဆိုံေး အစှိတ်အြှိိုင်ေးတစ်ခိုပဖစ်သည်  ဖရွေးဖြောြ် 

ြွ ြှိို ြ င်ေးြရောတွင် ရင်ဆှိိုင်ကြ ံဖတွွဲ့ဖနရသည်  အခြ်အခ မ ောေး၊ လှိိုအြ်ခ ြ်မ ောေးြှိို ဖပဖရှင်ေးပဖည်  
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ဆည်ေးသည် ဖနရော၌ ဤ " ယ် ကက ဉ်မ ရှိမှ လွတ်မျှတ" ဟ သည်  အစီရင်ခံစောြ တစ်ဖ ောင် တစ် 

ဖနရောတွင် အိုတ်တစ်ခ ြ်သ တစ်ြွင် အပဖစ် အဖ ောြ်အြ ပဖစ်မည်ဆှိိုြါြ မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေး 

ဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးအဖနပဖင်  ြင်ြန်ေးရြ ှိ ေးနြ်မည် ပဖစ်သည်။ 
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အခန်ေး (၂) အစီရင်ခံ စောပြြုစုြုံ 

 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးသည် ပမန်မောနှိိုင်ငံဖတောင်ြှိိုင်ေးရှှိ လ ူ့အခွင် အဖရေးခ ှိ ေးဖဖောြ်မှုမ ောေး 

နှင်  ဖ သခံပြည်သ တှိိုူ့၏ ဆနဒအသံမ ောေးြှိို ၁၉၉၅ ခိုနှစ်ြတည်ေးြြင် မှတ်တမ်ေးတင်ဖြောြ်ခံခ  ငြီေး 

သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ဖြောြ်ခံစိုဖဆောင်ေးပခင်ေးအဖတွွဲ့အကြ ံ (၂၅) နှစ် ရှှိငြီပဖစ်သည်။  

ဤအစီရင်ခံစောအတွြ် သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ဖြောြ်ခံစိုဖဆောင်ေးရောတွင် "ဖ သခံပြည်သ မ ောေး၏ 

ယိုကံြည်မှုပဖင်  ြ ေးဖြါင်ေးြါေင်ပခင်ေးသည် အဓှိြ" ဟ ဖသော မ တစ်ရြ်ြှိို ခ မှတ်ခ  သည်။  ှိိုူ့ဖကြောင်  

သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို ဖြောြ်ခံရောတွင် ြှိိုယ်တှိိုင်ဖြောြ်ခံပခင်ေး ြ် ဖ သခံပြည်သ တှိိုူ့၏ 

ြ ေးဖြါင်ေးြါေင်မှုပဖင်  လိုြ်ဖဆောင်ခ  သည်။ 

စီမံြှိန်ေးနယ်ဖပမမ ောေးပဖစ်ဖသော မွန်ပြည်နယ် ြ ှိ ြ်မဖရော၊ မို ိုံ၊ သံပဖြူဇရြ်နှင်  ဖရေးငမှိ ွဲ့နယ်မ ောေး၊ 

ြရင်ပြည်နယ် ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ်နှင်  တနသသောရီတှိိုင်ေး ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ်တှိိုူ့မှ တစ်ငမှိ ွဲ့နယ်လျှင် 

ဖ သခံအကြံဖြေးြိုဂ္ှိ လ် (၁) ဦေးစီနှင်  ဖ သခံဖစတနော ေန် မ်ေးလ ငယ် (၂) ဦေးစီ စိုစိုဖြါင်ေး အကြံဖြေး 

ြိုဂ္ှိ လ ် (၆) ဦေးနှင်  ဖစတနော ေန် မ်ေး (၁၂) ဦေးတှိိုူ့ြှိို ခန်ှုံ့အြ်ြော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို 

ဖြောြ်ခံခ  သည်။ 

ဖ သခံဖစတနော ေန် မ်ေးလ ငယ် (၁၂) ဦေးြှိို ဖမော်လငမှိ င်ငမှိ ွဲ့တွင် (၃) ရြ်တော သီေးပခောေးဖလ ြ င်  

သင်ကြောေးဖြေးခ  သည်။ ၎င်ေးတှိိုူ့သည် ယခင် ယခင်ြလည်ေး မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး၏ 
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သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ဖြောြ်ခံပခင်ေးလိုြ်ငန်ေးမ ောေးနှင်  လ ူ့အခွင် အဖရေးဆှိိုင်ရောလှုြ်ရှောေးမှုမ ောေးတွင် ြါေင် 

ြ ညီလိုြ်ြှိိုင်ဖ ေးသ မ ောေးပဖစ်သပဖင်  အရည်အဖသွေးြှိိုင်ေးအရ စှိတ်ခ ရသ မ ောေး ပဖစ်သည်။ 

၎င်ေးပြင် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး၏ အငမ တမ်ေးအဖွ ွဲ့ေင် (၂) ဦေးြလည်ေး သီေးပခောေးဖတွွဲ့ဆိုံ 

ဖမေးပမန်ေးမှုမ ောေး ပြ လိုြ်ခ  သည်။ 

အဆှိိုြါအဖွ ွဲ့ေငမ် ောေးသည် ငမှိ ွဲ့နယ ် (၆) ငမှိ ွဲ့နယ်ရှှိ ဖြ ေးရွော (၃၀) သှိိုူ့ ြှိိုယ်တှိိုင်ြှိိုယ်ြ သွောေးဖရောြ်ငြီေး 

ဖ သခံပြည်သ  (၁၂၉) ဦေးတှိိုူ့နှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  သည်။  ှိိုူ့အတ  လ ဦေးဖရ (၃၀) ေန်ေးြ င် ြါေင် 

တြ်ဖရောြ်သည်  ဖ သခံပြည်သ မ ောေးနှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖဆွေးဖနွေးြွ ြှိိုလည်ေး (၂) ကြှိမ် ပြ လိုြ်ခ  သည်။ ၎င်ေးပြင် 

ဖ သခံအကြံဖြေးြိုဂ္ှိ လ်မ ောေး၏ ြါေင်လမ်ေးညွှန်မှုပဖင်  ဖ သခံပြည်သ  (၁၂) ဦေးြှိို အင်တော နြ်နှင်  

ဖိုန်ေးမ ောေးမှတဆင်  ဆြ်သွယ်ဖမေးပမန်ေးပခင်ေးမ ောေးြှိိုလည်ေး ပြ လိုြ်ခ  သည်။ 

သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ဖြောြ်ခံရောတွင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှ ဖယ်ကြဉ်ခံရမှုနှုန်ေးပမင် မောေးသည်  အိုြ်စိုမ ောေး 

ပဖစ်ဖသော ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ မ ောေး အ  ေးသပဖင်  သြ်ကြီေးရွယ်အှိိုနှင်  အမ ှိ ေးသမီေးမ ောေး၊ အပခောေးနည်ေး 

ပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေး၊ ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည် လ ငယ်မ ောေးနှင်  တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး 

 ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သမှ ဖ သခံပြည်သ မ ောေးြှိို အဓှိြ ောေး ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးငြီေး စစ်တမ်ေးဖြောြ်ခ  သည်။ 

၂၀၂၀ ဩဂိုတ်လနှင်  စြ်တင်ဘောလအတွင်ေး ဖြောြ်ခံရရှှိခ  ဖသော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို 

ြဏ္ဍနှင်  ဖနရောဖ သအလှိိုြ် စိုစည်ေးသှိမ်ေးဆည်ေးခ  သည်။ ရရှှိလောဖသောအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို ဖလ  

လောသိုံေးသြ် ခွ ပခမ်ေးစှိတ်ပဖောငြီေး သြ်ဆှိိုင်ရောအခန်ေးအလှိိုြ် အစီရင်ခံစောြှိို ဖရေးသောေးပြ စိုခ  သည်။ 

ဖတွွဲ့ရှှိခ  သည်  အခ ြ်အလြ်မ ောေးအဖြေါ် လိုံေးလိုံေးလ ောေးလ ောေး မှီခှိိုပခင်ေးမ ှိ ေးမဟိုတ်ဘ  အပခောေးရှှိနှင် ငြီေး ဖသော 

သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးနှင်  တှိိုြ်ဆှိိုင်စစ်ဖဆေးြော သိုဖတသနပြ လိုြ်ခ  သည်မ ောေးလည်ေး ရှှိသည်။ 

သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ဖြောြ်ခံစိုဖဆောင်ေးရောတွင် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး အဖွ ွဲ့ေင်မ ောေး 

အဖနပဖင်  အခြ်အခ နှင်  စှိန်ဖခေါ်မှုမ ောေးစွော ကြ ံဖတွွဲ့ခ  ရသည်။ 

မွန်ပြည်နယ်တွင် COVID-19 ြ ေးစြ်ဖရောဂါဖကြောင်  ပြည်သ လ  ိုနှင် ဖတွွဲ့ဆိုပံခင်ေးသည် စွန်ှုံ့စောေးမှု တစ်ခို 

ပဖစ်ဖနသည်။ မွန်ပြည်နယ်အစှိိုေးရနှင်  တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏ အသွောေး 

အလောြန်ှုံ့သတ်ခ ြ်မ ောေးဖကြောင်  လ  ိုဖတွွဲ့ဆိုံြွ  (၂) ခိုြှိို ဖ ြ်သှိမ်ေးဖြေးခ  ရသည် အပြင် ဖြောြ်ခံခ   

သည်  အခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို အခ ှိန်မီစိုဖဆောင်ေးနှိိုင်ရန်အတွြ်လည်ေး ရိုန်ေးြန်ခ  ရသည်။ 

၎င်ေးပြင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ နှင် ြတ်သြ်သည်  လှုြ်ရှောေးမှုပဖစ်သည် အတွြ် မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးမှုပြ လိုြ်သည် 

ဟိုဆှိိုြော တှိိုင်ကြောေးခံရမှုလည်ေး ရှှိခ  သည်။ 
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အသွောေးအလောြန်ှုံ့သတ်ပခင်ေးဖကြောင်  ြွင်ေးဆင်ေးသိုဖတသနပြ လိုြ်မည်  မ လအစီအစဉ်ြှိို ဖ ြ်သှိမ်ေး 

ငြီေး အင်တောနြ်နှင်  ဖိုန်ေးမ ောေးမှတဆင်  ဆြ်သွယ်ဖဆောင်ရွြ်ရသည်မ ောေးလည်ေး ရှှိခ  သည်။ 

ဖေေးလံဖခါင်သီသည် ဖြ ေးရွောမ ောေးြှိို ဦေးစောေးဖြေးအပဖစ် သတ်မှတ် ောေးပခင်ေးဖကြောင်  ြိုန်ေးတစ်တန်ဖရ 

တစ်တန် သွောေးရပခင်ေး၊ ညအှိြ်ခရီေးမ ောေး သွောေးရပခင်ေးမ ောေးလည်ေး ရှှိခ  သည်။ လမ်ေးြန်ေးဆြ်သွယ်ဖရေး 

မဖြောင်ေးမွန်ပခင်ေးဖကြောင်  ခြ်ခြ်ခ ခ  သွောေးခ  ရသည်မ ောေးလည်ေး ရှှိသည်။ 

သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ရယ မှု အြန်ှုံ့အသတ်ရှှိဖသော ပမန်မောနှိိုင်ငံတွင် အခ ြ်အလြ်ြှိိုင်ေးဆှိိုင်ရော 

အတည်ပြ ပခင်ေးနှင်  သိုဖတသနပြ လိုြ်ပခင်ေးလိုြ်ငန်ေးမ ောေးတွင်လည်ေး ခြ်ခ မှုရှှိခ  သည်။ သြ်ဆှိိုင်ရော 

ဌောနမ ောေးမှ အခ ြ်အလြ်မ ောေး ဖတောင်ေးခံရောတွင်လည်ေး အဆင်မဖပြမှုမ ောေးနှင်  ပငင်ေးြယ်ခံရမှုမ ောေး 

ရှှိခ  သည်။ 

ြ ေးစြ်ဖရောဂါြောလပဖစ်သည် အတွြ် ဖရောဂါပြန်ှုံ့ြွောေးမှု မပဖစ်ဖစရန်အတွြ် ြ န်ေးမောဖရေးေန်ကြီေးဌော 

နြ  ိုတ်ပြန် ောေးသည်  ဖရောဂါြောြွယဖ်ရေးနည်ေးလမ်ေးမ ောေးြှိို စနစ်တြ လှိိုြ်နောရန် အဖွ ွဲ့ေင်မ ောေး 

ြှိို ညွှန်ကြောေးခ  ငြီေး လှိိုအြ်ဖသော ြောြွယဖ်ရေးြစစည်ေးမ ောေးြှိိုလည်ေး လိုံလိုဖံလောြ်ဖလောြ် ဖ ောြ်ြံ  

ခ  သည်။  

ဖ သခံပြည်သ မ ောေးနှင်  အဖွ ွဲ့ေင်မ ောေး၏ ြ န်ေးမောဖရေးနှင်  လိုံခခ ံဖရေးြှိို ဦေးစောေးဖြေးအပဖစ် သတ်မှတ်ငြီေး 

လိုြ်ငန်ေးအဖြောင်အ ည်ဖဖော်ခ  သည်။  
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အခန်ေး (၃) ဥြရ ၊ န ည်ေးဥ ြရ ြို င်ေးဆိုင်ရ ော အခက် အခဲမ ောေး 

 

၁) နိုင်ငံသော ေးန ှင်  နိုင်ငံရ ရေးအ ခွင် အရ ရေးဆ ိုင်ရော သရ  ောတ စော ခ ြုြ် 

နှိိုင်ငံသောေးနှင်  နှိိုင်ငံဖရေးအခွင် အဖရေးဆှိိုင်ရော သဖဘောတ စောခ  ြ် (International Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR)) ြှိို ြမ္ော ြိုလသမဂ္အဖ ွဖ ွညီလောခံြ ၁၉၆၆ ခိုနှစ ် ီဇင်ဘော လ 

(၁၆) ရြ်ဖနှုံ့တွင် အတည်ပြ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  သည်။ ပမန်မောနှိိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခိုနှစ် ဧငြီလ (၁၉) ရြ်ဖနှုံ့ 

ြတည်ေးြ ြိုလသမဂ္အဖွ ွဲ့ေင်နှိိုင်ငံအပဖစ် ရြ်တည်လောခ  ဖသော်လည်ေး နှိိုင်ငံသောေးနှင်  နှိိုင်ငံဖရေးအခွင်  

အဖရေးဆှိိုင်ရော သဖဘောတ စောခ  ြ်ြှိို လြ်မှတ် ှိိုေး ောေးပခင်ေး မရှှိဖသေးဖခ ။ 

နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရအဖနပဖင်  ICCPR စောခ  ြ်တွင် ြါေင်လြ်မှတ်ဖရေး ှိိုေးရန် အှိမ်မ ငမှိ ွဲ့နယ် ပြည်သ ူ့ 

လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ် ဖ ေါ်သနတောြ ၂၀၁၉ စြ်တင်ဘောလတွင် အဆှိိုတင်သွင်ေးခ  ငြီေး အပြည်ပြည် 

ဆှိိုင်ရော ြ ေးဖြါင်ေးဖဆောင်ရွြ်ဖရေးေန်ကြီေးဌောနြ စောခ  ြ်တွင် ြါေင်လြ်မှတ်ဖရေး ှိိုေးရန် ဖဆောင်ရွြ် 

ဖနသည်ဟို သှိရသည်။ 
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“ICCPR မှောြ ဘယ်သ ူ့ြှိိုမှ ခွ ပခောေးပခင်ေး မရှှိရဘ ေး။ တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးဖ သ၊ အမ ှိ ေးသမီေး၊ 

ြဖလေးဖတွြှိို အောေးလိုံေးလွှမ်ေးခခ ံငြီေးဖတော  ြောြွယ်ဖြေးရမယ်ဆှိိုဖတော  အစှိိုေးရရ ွဲ့တောေန်ရှှိမှုြှိို 

ြှိိုမှိိုအောေးဖြောင်ေးဖစ တယ"် ဟို လ ူ့အခွင် အဖရေးအသှိြညောဖြေး အရြ်ဖြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးပဖစ်သည်  

Equality Myanmar မ ှ  ါရှိိုြ်တော ဦေးဖအောင်မ ှိ ေးမင်ေးြ Eleven Media Group ြှိို 

ဖပဖကြောေး ောေးသည်။2 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးအဖနပဖင် လည်ေး ြှိိုယ်ြှိိုင်ပြဋ္ဌောန်ေးခွင် နှင်  လွတ်လြ်ဖသော နှိိုင်ငံ 

ဖရေးခံယ ခ ြ်ြှိို အောမခံသည်  နှိိုင်ငံသောေးနှင်  နှိိုင်ငံဖရေးအခွင် အဖရေးဆှိိုင်ရော သဖဘောတ စောခ  ြ် (Intern-

ational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) တွင် ြါေင်လြ်မှတ်ဖရေး ှိိုေးရန ်အတြွ ်

ပြည်ဖ ောင်စိုအစှိိုေးရနှင်  ပြည်ဖ ောင်စိုလွှတ်ဖတော်ြှိို အ  ေးတှိိုြ်တွန်ေးြါသည်။ 

 

၂) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲနညေ်းဥြရ  ြု ်မ (၁၀) 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ နည်ေးဥြဖ  ြို ်မ (၁၀) သည် ပမန်မောပြည်တွင်ေး ဖရ ွဲ့ဖပြောင်ေးဖန ှိိုင်သ နှင်  ဖရ ွဲ့ဖပြောင်ေး 

လိုြ်သောေးမ ောေး ဆနဒမ လွယ်ြ စွောဖြေးနှိိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည် ြို ်မ ပဖစ်သည်။ 

                                                             
2 လ ူ့အခွင် အဖရေးနှင် သြ်ဆှိိုင်သည်  သဖဘောတ စောခ  ြ် နစှ်ခိုြှိို အစှိိုေးရ လြ်မတှဖ်ရေး ှိိုေးဖရေး အရြ်ဖြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးအခ ှိ ွဲ့ 

လွှတဖ်တေ်ာဖြေ်ာမတမီ ောေးနှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖဆွေးဖနွေး၊ ဖဖဖဖေ်ာေါရီ ၅၊ ၂၀၂၀၊ Eleven Media Group 
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၂၀၁၀ ပြည ်နှစ် မတ် (၁၇) ရြ်၌ အသြ်ေင်ခ  သည ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ နည်ေးဥြဖ  ြို ်မ (၁၀) တွင် မ  

ဆနဒနယ်ပြငြ်ဖရောြ်ရှှိဖနငြီေး မှိမှိဖနရြ်သှိိုူ့ အဖကြောင်ေးအမ ှိ ေးမ ှိ ေးဖကြောင ် ပြန်လည်မ မဖြေးလှိိုသည ် 

မ ဆနဒရှင်မ ောေးအဖနပဖင ် မှိမှိဖရောြ်ရှှိရော မ ဆနဒနယ်အတွင်ေး မ ဖြေးလှိိုြါြ ၎င်ေးဖ သတွင် အနည်ေးဆိုံေး 

ရြ်ဖြါင်ေး (၁၈၀) (တစ်နည်ေး ဖပခောြ်လ) ဖန ှိိုင်ငြီေးပဖစ်ရမည်ဟို ပြဌောန်ေး ောေးသည်။ 

သှိိုူ့ဖသော် လြ်ရှှိပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ ရြ်ဖြါင်ေး (၁၈၀) အစောေး ရြ်ဖြါင်ေး (၉၀) ပဖင်  

ပြငဆ်င်ရန် အဆှိိုပြ ခ  ငြီေး အဆှိိုြါပြငဆ်င်ခ ြ်ြှိို ပြည်သ ူ့လွှတ်ဖတော်ြ ၂၀၂၀ ဖဖဖဖော်ေါရီလ (၂၀) 

ရြ်ဖနှုံ့တွင် အတည်ပြ ခ  သည်။  

တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးနှိိုင်ငံဖရေးြါတီ (၁၂) ြါတီပဖင်  စိုဖွ ွဲ့ ောေးသည်  ညီညွတ်ဖသောတှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ ှိ ေးမ ောေး 

မဟောမှိတ်အဖွ ွဲ့ (United Nationalities Alliance (UNA)) အြါအေင် လ ူ့ဖဘောင်သစ် ီမှိိုြရြ်တစ်ြါ 

တီ၊ ညီညွတ်ဖသောတှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ ှိ ေးမ ောေး  ီမှိိုြဖရစီြါတီတှိိုူ့ြ ၂၀၂၀ ဖဖဖဖော်ေါရီ (၂၄) ရြ်ဖနှုံ့ တွင် 

ြ ေးတွ ဖကြညောခ ြ် ိုတ်ပြန်ငြီေး ြန်ှုံ့ြွြ်ခ  သည်။ ပြငဆ်င်ခ ြ်ြှိို အလှိိုမရှှိဖကြောင်ေး ြခ င်အ 

မ ှိ ေးသောေးြွန်ရြ်ြါတီြလည်ေး မတ်လ 

(၉) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ြခ င်ပြည်နယ် ပမစ် 

ကြီေးနောေးငမှိ ွဲ့၌ ဆနဒပြြန်ှုံ့ြွြ်ခ   သည်။3 

သှိိုူ့ဖသော် အဆှိိုြါပြင်ဆင်ခ ြ်ြှိို အမ ှိ ေး 

သောေးလွှတ်ဖတော်ြလည်ေး ဖမလ (၂၀) 

ရြ်ဖနှုံ့တွင် ြန်ှုံ့ြွြ်သ မရှှိ အတည် 

ပြ ခ  သပဖင်  ပြည်ဖ ောင်စို လွှတ်ဖတော် 

တွင် အဆိုံေးအပဖတ်ရယ ရန် မလှိိုဖတော  

ဖခ ။ 

“ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ မွန်ညီညွတ်ဖရေးြါတီြဖရော တစ်ပခောေးတှိိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီဖတွြြါ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြှိို စောြှိိုူ့ငြီေး ြန်ှုံ့ြွြ်ခ  ြါတယ။်  လွှတ်ဖတော်အသီေးအသီေးြှိိုလည်ေး 

စောြှိိုူ့ ောေးတယ်။  ါဖြမယ်  ြန်ှုံ့ြွြ်ဖနတ  ကြောေးြ အတည်ပြ လှိိုြ်တောြဖတော  သဘောေ 

မြ ဘ ေး" ဟို မွန်ညီညွတ်ဖရေးြါတီမှ တွ ဖြ်အတွင်ေးဖရေးမှြူေး (၁) ပဖစ်သ  နှိိုင်လယှိတမြ 

ဖပြောြါသည်။ ြောလတှိိုဖပြောင်ေးဖရ ွဲ့ဖန ှိိုင်ရိုံမျှပဖင်  မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ြှိို ခွင် ပြ လှိိုြ်သည် အတွြ်  

(ဗမောမဟိုတ်ဖသော) တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးဖ သအတွင်ေးရှှိ ဖ သခံြှိိုယ်စောေးလှယ်မ ောေး၏ ြှိိုယ်စောေး 

                                                             
3  ရြ်ဖြါင်ေး ၉၀ သဖဘောတ ညခီ ြန်ှင ် လ နည်ေးစိုတှိိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီမ ောေး၏ အြ ၊ ဖမ ၃၁၊ ၂၀၂၀၊ Eleven Media Group 
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ပြ မှုသည် ဖမေးခွန်ေး ိုတ်စရောပဖစ်လောမည်ဟို (ဗမောမဟိုတ်ဖသော) တှိိုင်ေးရင်ေးသောေး နှိိုင်ငံဖရေး 

ြါတီမ ောေးြ ရှုပမင်သည်။  

ဖရ ွဲ့ဖပြောင်ေးလိုြ်သောေးမ ောေးအဖနပဖင်  ၎င်ေးတှိိုူ့ဖနရင်ေးရြ်ရွောတွင် ဆနဒမ ဖြေးရန် သွောေးလောဖရေးအခြ်အ ခ မ ောေး 

ရှှိဖနြါြ ကြှိ တင်မ ဖြေးနှိိုင်ရန် နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရနှင်  ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ 

စီစဉ်ဖြေးသင် သည်ဟို  နှိိုင်လယှိတမြ မှတ်ခ ြ်ပြ ခ  သည်။ 

လြ်ရှှိဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဥြဖ မ ောေးြှိို ပြင်ဆင်ရောတွင် နှိိုင်ငံဖရေးြါတီ 

မ ောေးနှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖဆွေးဖနွေးငြီေး အကြံဉောဏ်မ ောေး ရယ ပခင်ေး မရှှိဟို မွန်ညီညွတ်ဖရေးြါတီြ ၂၀၂၀ ဩဂိုတ်လ 

(၁၈) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ဖပြောဆှိို ောေးသည်။ 

“အရင်ဖြော်မရှင်န ှုံ့ နှိုင်ေးယှဉ်မယ်ဆှိိုရင် နှိိုင်ငံဖရေးြါတီဖတွဆီြ အကြံဉောဏ်ရယ တ  အြှိိုင်ေး နှိိုင်ငံဖရေး 

ြါတီဖတွရ ွဲ့အသံဖတွြှိို နောေးဖ ောင်တ  အြှိိုင်ေးဖတွမှော လြ်ရှှိဖြော်မရှင်ြ အမ ောေးကြီေးအောေးနည်ေးဖန 

တယ။်  ီနည်ေးဥြဖ ပြင်တ  အြှိိုင်ေးမှော ဖြော်မရှင်ြ နှိိုင်ငံဖရေးြါတီဖတွရ ွဲ့ သဖဘော ောေးြှိို ရယ ဖဆွေး 

ဖနွေးပခင်ေး မရှှိဘ ေး" ဟို နှိိုင်လယှိတမြ ဖပြောဆှိိုခ  သည်။ 
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၃) နိုင်ငံရ ရေးြါတီမ ော ေးန ှင်  ကုိယစ်ော ေးလ ှယရ် လော င်ေးမ ော ေးအတွက် က င် ေတ် 

နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ြှိိုယ်စောေးလှယဖ်လောင်ေးမ ောေးအတွြ် ြ င် ေတ် (the Code of Conduct for 

Political Parties and Candidates) ြှိို ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်နှင်  နှိိုင်ငံဖရေးြါတီ 

မ ောေးြ ၂၀၂၀ ဇွန်လ (၂၆) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ရန်ြိုန်ငမှိ ွဲ့ Melia Yangon Hotel ၌ လြ်မှတ်ဖရေး ှိိုေးခ   

ကြသည်။4 

ြ င် ေတ်မ ောေးသည် တရောေးဥြဖ အရ စည်ေးဖနှောင် ောေးပခင်ေးမရှှိသပဖင်  မလှိိုြ်နောသည် လ ြိုဂ္ှိ လ်နှင်  

နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးြှိို အဖရေးယ နှိိုင်ပခင်ေး မရှှိဖသော်လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ဂိုဏ်သှိြခောရှှိရှှိ ယှဉ်ငြှိ င် 

နှိိုင်ဖရေးအတွြ် အဖ ောြ်အြ ပဖစ်နှိိုင်မည်ဟို နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးြ ရှုပမငသ်ည်။ 

“လွတ်လြ်ငြီေးတရောေးမျှတတ  ဖရွေးဖြောြ်ြွ အတွြ် နှိင်ငံဖရေးြါတီအခ င်ေးခ င်ေး ဖဆွေးဖနွေးည ှိ  

နှိုင်ေးသဖဘောတ ငြီေးဖတော  ခ မှတ် ောေးတ  ြ င် ေတ်ဆှိိုဖတော   ါဖတွရှှိပခင်ေးအောေးပဖင်  တစ်ြါတီန ှုံ့ 

တစ်ြါတီ မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးတ  အခါမှော အပြန်အလှန် ြဋှိြြခမပဖစ်ဖှိိုူ့၊ တရောေးမျှတမှုြှိို  ှိန်ေး 

သှိမ်ေးဖှိိုူ့ အပြန်အလှန်ြိုတ်ခတ်တှိိုြ်ခှိိုြ်မှုဖတွမရှှိဖှိိုူ့  ီလှိိုြ င် ေတ်ဖတွရှှိပခင်ေးအောေးပဖင်  ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ အတွြ် တရောေးမျှတမှုြှိို ြှိိုငြီေးအဖ ောြ်အြ ပဖစ်တောဖြါူ့" ဟို နှိိုင်ငံဖရေးြါတီ 

မ ောေးနှင်  ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေးအတွြ် ြ င် ေတ်ြှိို လြ်မှတ် ှိိုေးခ  သည်  မွန်ညီညွတ် 

ဖရေးြါတီမှ တွ ဖြ်အတွင်ေးဖရေးမှြူေး (၁) နှိိုင်လယီတမြ ဖပြောြါသည်။ 

နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ြှိိုယ်စောေးလှယဖ်လောင်ေးမ ောေးအတွြ် ြ င် ေတ် အခန်ေး (၃)  မ ဆွယစ်ည်ေးရိုံေးပခင်ေး 

အခန်ေး၌ - 

"နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးမှတ်ြိုံတင်ပခင်ေးဥြဖ  အခန်ေး (၂) ြို ်မ ၆(ဃ)နှင် အညီ ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ေင်ဖရောြ်ယဉှ်ငြှိ င်ဖသော နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေးသည် လ မ ှိ ေး၊ 

ြှိိုေးြွယရ်ောဘောသော၊ လ တစ်ဦေးခ င်ေး သှိိုူ့မဟိုတ် ပြည်သ လ  ို၏ ဂိုဏ်သှိြခောနှင်  ြှိိုယ်ြ င်  

တရောေးတှိိုူ့အဖြေါ် သြ်ဖရောြ်မှုရှှိဖစနှိိုင်ဖသော၊ ြဋှိြြခပဖစ်ဖစနှိိုင်ဖသော ဖရေးသောေးပခင်ေး၊ ဖပြော 

ဆှိိုပခင်ေး၊ စည်ေးရိုံေးပခင်ေး၊ လှုံှုံ့ဖဆော်ပခင်ေးမ ောေး မပြ လိုြ်ရန်" ဟို လည်ေးဖြောင်ေး၊ "အမ ှိ ေးသောေး 

စည်ေးလိုံေးမှုြှိို ငခှိမ်ေးဖပခောြ်လောနှိိုင်သည်  ဖ သစွ ၊ လ မ ှိ ေးစွ ၊ ဂှိိုဏ်ေးဂဏစွ ၊ လ မ ှိ ေးစို စွ ကြီေးမှုြှိို 

ြှိိုမှိိုကြီေးမောေးဖအောင် လိုြ်ဖဆောင်ပခင်ေးမှ ဖရှောင်ကြဉ်ရန်" ဟိုလည်ေးဖြောင်ေး ြါရှှိသည်။5 

                                                             
4 နှိိုင်ငံဖရေးြါတီြ င် ေတစ်ည်ေးမ ဉ်ေးပြင်ဆင်ခ ြ် ြါတီတခ ှိ ွဲ့ သဖဘောမတ ၊ ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၂၀၊ VOA။ 

5 နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေးအတါြ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောြ င် ေတ် - စြ်တင်ဘော ၆၊ ၂၀၂၀ - 

ပြညဖ် ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြေ်ာမရှင ်
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အ ြ်ြါဖဖော်ပြခ ြ်မ ောေးသည် ဖယ 

ဘိုယ ဆန်ငြီေး လှိိုရောဆွ ,ဖြောြ်ခ ြ် 

ခ နှိိုင်သည် အတွြ် (ဗမောမဟိုတ် 

ဖသော) တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးနှိိုင်ငံဖရေးြါတီ 

မ ောေးအတွြ် စှိတ်မသြ်သောစရော ပဖစ် 

ဖနသည်။ 

“အမှန်တြယ်ဆှိို  ီြို ်မြ 

ြယ်ဖ ြ်သင် တ   ြို ်မမ ှိ ေးြ ။ 

မြယ်ဖ ြ်ဘ ေးဆှိိုရင်ဖတောင်

မ ှ ြှိိုငြီေးဖတော  တှိတှိြ ြ  

ဖဖော်ပြသင် တယ။် ဖ သစွ ၊ 

လ မ ှိ ေးစွ ဆှိိုတောဖတော  ဖပြောရ 

မှောြ ဖလ၊ ြှိိုယ် ဖ သအ 

ဖကြောင်ေး၊ ြှိိုယ် လ မ ှိ ေးအ 

ဖကြောင်ေး။ ဂှိိုဏ်ေးဂဏစွ ဆှိိုတော အဓှိြပောယ်ဘယလ်ှိိုဖွင် ဆှိိုမလ ။ ရှင်ေးရှင်ေးလင်ေးလင်ေး ဖရေးမ ောေး 

ဘ ေး" ဟို မွန်ပြည်နယ် သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် ပြည် နယ်လွှတ်ဖတော် မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁) တွင် 

မွန်ညီညွတ်ဖရေးြါတီြှိိုယ်စောေးပြ  ေင်ဖရောြ်ယဉှ်ငြှိ င်မည်  နှိိုင်မငေ်းလတ် (ဖခေါ်) နှိိုင် ွန်ေး 

ပမင် ဖြ ော်ြ ဖပြောြါသည်။ 

"လ မ ှိ ေးစွ " ဟ ဖသော ဖဖော်ပြခ ြ်သည်လည်ေး နှိိုင်ငံတစ်ေန်ေးလိုံေးရှှိ မ နယ်ဆနဒနယ်ဖပမအောေးလိုံေးတွင် 

ေင်ဖရောြ်ယဉှ်ငြှိ င်နှိိုင်ပခင်ေးမရှှိဘ  ဌောဖနတှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလ မ ှိ ေးမ ောေး၏ ဆနဒမ အဖြေါ် အဓှိြအောေး ောေးဖန 

ရသည်  (ဗမောမဟိုတ်ဖသော)တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးနှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးအတွြ် မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးသည် အခါတွင် အ 

ခြ်အခ ရှှိလောဖစမည်  သတ်မှတ်ခ ြ်ပဖစ်သည်။ 

 

၄) သက်ဆိုင်ရော လွှတ်ရတောရ် ရ ေးရ ကော က်ြွဲဥြရ မ ော ေး 

ပြည်သ ူ့လွှတ်ဖတော်၊ အမ ှိ ေးသောေးလွှတ်ဖတော်နှင်  ပြည်နယ် သှိိုူ့မဟိုတ ် တှိိုင်ေးဖ သကြီေးလွှတ်ဖတော်ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ဥြဖ  ြို ်မ (၅၈-ဂ) တွင် လ မ ှိ ေးဖရေးြှိိုပဖစ်ဖစ၊ ဘောသောဖရေးြှိိုပဖစ်ဖစ အဖကြောင်ေးပြ၍ 

ဆနဒမ ဖြေးရန်ဖသော်လည်ေးဖြောင်ေး၊ ဆနဒမ မဖြေးရန်ဖသော်လည်ေးဖြောင်ေး ဖပြောဆှိိုပခင်ေး၊ ဖဟောဖပြောပခင်ေး၊ 

ဖကြညောခ ြ် ိုတ်ပြန်ပခင်ေး သှိိုူ့မဟိုတ ် ယင်ေးသှိိုူ့ပြ လိုြ်ရန် အောေးဖြေးလှုံှုံ့ဖဆော်ပခင်ေး ဟို ပြဌောန်ေး ောေး 

သည်။ 
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“အ  ီအခ ြ်ြ ဖတော်ဖတော်ဖတော  ဂွြ တောဖြါူ့ဖနော်။ ပမန်မော နှိိုင်ငံဖရေးပြဿနောမှော  ီလ မ ှိ ေး 

ဖရေးပြဿနောြ ရှှိဖနငြီေးသောေး။ အ  ီြို ်မအတှိိုင်ေးသောဆှိိုလှိိုူ့ရှှိရင် နှိိုင်ငံဖရေးပြဿနောြှိိုဖတောင် မှ 

ဖပြောလှိိုူ့ဆှိိုလှိိုူ့မရဖတော တ  အဖနအ ောေး ပဖစ်သွောေးတယ်" ဟို နှိိုင်မင်ေးလတ်ြ ဖပြောြါသည်။ 

အဆှိိုြါပြဌောန်ေးခ ြ်ြှိို ြ ြူေးလွန်ဖကြောင်ေး သှိိုူ့မဟိုတ် ြ ြူေးလွန်ရန် အောေးဖြေးြ ညီဖကြောင်ေး ပြစ်မှု င် 

ရှောေးစီရင်ပခင်ေးခံရလျှင် ြ ြူေးလွန်သ ြှိို တစ်နှစ် ြ်မြှိိုဖသော ဖ ောင် ဏ်ပဖစ်ဖစ၊ ြ ြ်တစ်သှိန်ေး 

 ြ်မြှိိုဖသော ဖငွ ဏ်ပဖစ်ဖစ၊  ဏ်နှစ်ရြ်လိုံေးပဖစ်ဖစ ခ မှတ်ရမည်ဟို ဥြဖ တွင် ဖဖော်ပြ ောေးသည်။ 

"တစ်ဖြ်မှောလည်ေး  ီြို ်မြှိို ပြဌောန်ေးငြီေး လှိိုရင်တစ်မ ှိ ေး မလှိိုရင်တစ်မ ှိ ေး သိုံေးလောမှောြှိိုြ  

စှိိုေးရှိမ်တယ်။ … မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးတ  အခါမှော နှိိုင်ငံဖရေးပြဿနောဖတွ ဖပြောဖှိိုူ့ဆှိိုဖှိိုူ့ဆှိိုတ  အခါ 

ြ ဖတော  ခြ်သွောေးတောဖြ ေ့ါ" ဟို နှိိုင်မင်ေးလတ်ြ မှတ်ခ ြ်ပြ ြါသည်။ 

 

၅) ပြည်ရ ထော င်စုအ စိုေးရအ ွွဲဲ့ဥြရ  နှင်  ၂၀ ၀၈ အ ရ ပခခံဥြရ  

၂၀၂၀ အဖ ွဖ ွဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို ၂၀၂၀ ခိုနှစ် နှိိုေင်ဘောလ (၈) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ြ င်ေးြမည်ဟို ပြည် 

ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ ဖကြညောခ  သည်  ၂၀၂၀ ဇ လှိိုင်လ (၁) ရြ်ဖနှုံ့၏ ဖနောြ်တစ် 

ဖနှုံ့ပဖစ်သည်  ဇ လှိိုင်လ (၂) ဖနှုံ့တင်ွ နှိိုင်ငံဖတော်၏အတှိိုင်ြင်ခံြိုဂ္ှိ လ်ပဖစ်သ  အမ ှိ ေးသောေး ီမှိိုြဖရစီ 

အဖွ ွဲ့ခ  ြ်ဥြကဋ္ဌ ဖ ေါ်ဖအောင်ဆန်ေးစိုကြည်နှင်  နှိိုင်ငံဖတော်သမမတပဖစ်သ   ိုတှိယဥြကဋ္ဌ (၁) ဦေးေင်ေးပမင်  

တှိိုူ့သည် ြါတီစည်ေးရိုံေးဖရေးလိုြ်ငန်ေးမ ောေးနှင်  နယ်ဖပမစည်ေးရိုံေးဖရေးလိုြ်ငန်ေးမ ောေးြှိို ယဖနှုံ့မှစ၍ စတင် 

ဖဆောင်ရွြ်မည်ပဖစ်ဖကြောင်ေး အမ ှိ ေးသောေး ီမှိိုြဖရစီအဖွ ွဲ့ခ  ြ်ြ အ  ေးဖကြညောခ ြ် ိုတ်ပြန်ခ  သည်။ 

 ှိိုသှိိုူ့လိုြ်ဖဆောင်ရောတွင် ပြည်ဖ ောင်စိုအစှိိုေးရအဖွ ွဲ့ဥြဖ ြါ ပြဌောန်ေးခ ြ်အရ လိုြ်ဖဆောင်ပခင်ေးပဖစ် 

ဖကြောင်ေး  ိုတ်ပြန် ောေးသည်။ 

ပြည်ဖ ောင်စိုအစှိိုေးရအဖွ ွဲ့ဥြဖ သည် နှိိုင်ငံဖတော်ဖအေးခ မ်ေးသောယောဖရေးနှင်  ဖွံွဲ့ငဖှိ ေးဖရေးဖြောင်စီလြ် 

 ြ်ြ စတင်ပြဋ္ဌောန်ေးခ  သည်  ဥြဖ ပဖစ်ငြီေး ြို ်မ (၇) တွင် နှိိုင်ငံ ေန် မ်ေးတစ်ဦေးဦေးသည် ဖရွေးဖြောြ် 

တင်ဖပမ ောြ်ြှိိုင်ခွင်  မဆိုံေးရှုံေးဖစရန်အလှိိုူ့ငှော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ င်ေးြရန် ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော် 

မရှင်ြ ဖကြညောသည် ဖနှုံ့မှစ၍ ြါတီစည်ေးရိုံေးဖရေးနှင်  နယ်ဖပမစည်ေးရိုံေးဖရေးလိုြ်ငန်ေးမ ောေးြှိို ဖဆောင်ရွြ် 

ခွင် ရှှိသည်ဟို ပြဌောန်ေး ောေးသည်။  

သှိိုူ့ဖသော် ၂၀၀၈ အဖပခခံဥြဖ  အခန်ေး (၃) ြို ်မ (၆၄) တွင် "နှိိုင်ငံဖတော်သမမတ သှိိုူ့မဟိုတ်  ိုတှိယ 

သမမတမ ောေးအပဖစ် ဖရွေးဖြောြ်တင်ဖပမ ောြ်ပခင်ေးခံရသည် ဖနှုံ့မှစ၍ မှိမှိတှိိုူ့ရော  ေးသြ်တမ်ေးအတွင်ေး 

(ယင်ေး) ြါတီအဖွ ွဲ့အစည်ေး၏ ြါတီလိုြ်ငန်ေးမ ောေးတွင် ြါေင်ဖဆောင်ရွြ်ပခင်ေး မပြ ရ" ဟ ၍လည်ေးဖြောင်ေး၊ 
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အခန်ေး (၅) ြို ်မ (၂၃၂) နှင်  (၂၃၄) မ ောေးတွင် "ပြည်ဖ ောင်စိုေန်ကြီေးနှင်   ိုတှိယေန်ကြီေးမ ောေးသည် မှိမှိ 

ရော  ေးသြ်တမ်ေးအတွင်ေး ြါတီအဖွ ွဲ့အစည်ေး၏ ြါတီလိုြ်ငန်ေးမ ောေးတင်ွ ြါေင်ဖဆောင်ရွြ်ပခင်ေး မပြ ရ" 

ဟ ၍လည်ေးဖြောင်ေး ပြဌောန်ေး ောေးသည်။ 

အလောေးတ  အခန်ေး (၁၄) ြို ်မ (၄၄၇) တွင် "တည်ဆ နည်ေးဥြဖ မ ောေး၊ စည်ေးမ ဉ်ေးမ ောေး၊ စည်ေးြမ်ေးမ ောေး၊ 

အမှိန်ှုံ့ဖကြော်ပငောစောမ ောေး၊ အမှိန်ှုံ့မ ောေး၊ ညွှန်ကြောေးခ ြ်မ ောေးနှင်  လိုြ် ိုံေးလိုြ်နည်ေးမ ောေးြှိို ပြည်ဖ ောင်စို 

အစှိိုေးရအဖွ ွဲ့ြ ြယ်ဖ ြ်ပခင်ေး၊ ပြငဆ်င်ပခင်ေးမပြ ဖသေးမီ ဤဖွ ွဲ့စည်ေးြိုံအဖပခခံဥြဖ နှင်  မဆန်ှုံ့ြ င်သမျှ 

အတည်ပဖစ်သည်" ဟို ပြဌောန်ေး ောေးရော အဖပခခံဥြဖ နှင်  ဆန်ှုံ့ြ င်သဖွယ်ပဖစ်ဖနသည် အပြင် 

အောဏောရြါတီြှိို အပခောေးနှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေး ြ် မ ြ်နှောသောဖြေး ောေးသည်  ပြည်ဖ ောင်စိုအစှိိုေးရ 

အဖွ ွဲ့ဥြဖ  ြို ်မ (၇) ြှိို ပြင်ဆင်သင် သည်ဟို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ  င်ပမင်ယ ဆ 

သည်။ 

 

၆) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲရ စော င် ကက ည် ရ လ လောရရေး 

၂၀၁၅ အဖ ွဖ ွဖရွေးဖြောြ်ြွ နှင်  ၂၀၁၇ ကြောေးပဖတ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို တစ်နှိိုင်ငံလိုံေးအတှိိုင်ေးအ တောပဖင်  

ဖစောင် ကြည် ဖလ လောခ  ဖသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောပြည်သ ူ့လှုြ်ရှောေးမှုအဖွ ွဲ့ (People’s Alliance for 

Credible Elections – PACE) အဖနပဖင်  ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိိုလည်ေး တစ်နှိိုင်ငံလိုံေးအတှိိုင်ေး အတောပဖင်  

ဖစောင် ကြည် ဖလ လောသွောေးနှိိုင်ရန် ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင် ံ ၂၀၂၀ ဇ လှိိုင်လ (၁၄) 

ရြ်ဖနှုံ့တွင် ဖလျှောြ် ောေးခ  ရော ခွင် မပြ နှိိုင်ဖကြောင်ေး ဖြော်မရှင်ြ ဇ လှိိုင်လ (၃၀) ရြ်ဖနှုံ့တွင် 

အဖကြောင်ေးပြန်ခ  သည်။ 

ဖြော်မရှင်၏ ြှိတ်ြင်မှုြှိို 

ပြန်လည်သိုံေးသြ်ရန် အရြ် 

ဖြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေး (၄၅၁) ဖွ ွဲ့ြ 

၂၀၂၀ ဩဂိုတ်လ (၁၃) 

ရြ်ဖနှုံ့တွင် ဖကြညောခ ြ် 

 ိုတ်ပြန် ဖတောင်ေးဆှိိုခ  ငြီေး 

ဖနောြ်  PACE အဖွ ွဲ့၏ 

ဖစောင် ကြည် ဖလ လောဖရေးလိုြ်

ငန်ေးစဉ်ြှိို ပြန်လည်ခွင် ပြ  

ဖကြောင်ေး ဖြော်မရှင်ြ 

တယလ်ီဖိုန်ေးပဖင်  အဖကြောင်ေး 
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ကြောေးခ  သည်။ 

ဩဂိုတ်လ (၁၈) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ဖြော်မရှင်ြ အသင်ေးအဖွ ွဲ့မှတ်ြိုံတင် ဖလျှောြ် ောေးနှိိုင်ရန်အတွြ် PACE 

အဖွ ွဲ့ြှိို ဖ ောြ်ခံခ ြ်  ိုတ်ဖြေးခ  ဖသော်လည်ေး အဖွ ွဲ့အဖနပဖင်  အသင်ေးအဖွ ွဲ့မှတ်ြိုံ တင်ခွင် ပြ  ခ ြ် 

ရရှှိငြီေးမှသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ  ဖစောင် ကြည် ဖလ လောခွင်  အသှိအမှတ်ပြ လွှောြှိို  ိုတ်ဖြေးနှိိုင်မည်ဟို 

ဖြော်မရှင်ြ ဩဂိုတ ်(၂၁) ရြ်ဖနှုံ့တင်ွ အဖကြောင်ေးပြန်ခ  သည်။6 

ြှိတ်ြင်ရပခင်ေးအတွြ် ဖြော်မရှင်၏ အဓှိြအဖကြောင်ေးပြခ ြ် (၂) ရြ်မှော မှတ်ြိုံတင် ောေးသည်  

အဖွ ွဲ့အစည်ေးမဟိုတ်ပခင်ေးနှင်  နှိိုင်ငံပခောေးအဖ ောြ်အြံ ရယ  ောေးပခင်ေး တှိိုူ့ပဖစ်သည်။ 

 သှိိုူ့ဖသော် အသင်ေးအဖွ ွဲ့မ ောေးမှတ်ြိုံတင်ပခင်ေးဆှိိုင်ရောဥြဖ  အခန်ေး (၄) ြို ်မ (၇) တွင် "ဆနဒအဖလ ောြ် 

မှတ်ြိုံတင်လှိိုြါြ" ဟို ဖဖော်ပြ ောေးပခင်ေးဖကြောင်  မှတ်ြိုံတင် ောေးသည် အဖွ ွဲ့အစည်ေး မဟိုတ်သပဖင်  

လှုြ်ရှောေးမှုြှိတ်ြင်ပခင်ေးသည် ဥြဖ နှင် ညီညွတ်ပခင်ေး မရှှိဖခ ။ ၎င်ေးပြင်  PACE အဖွ ွဲ့ြ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်အ 

ဖစောြှိိုင်ေးတွင် အသင်ေးအဖွ ွဲ့မှတ်ြိုံတင်ရန် ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင် ံ ဖ ောြ်ခံခ ြ် 

ဖတောင်ေးဆှိိုခ  ဖသော်လည်ေး ဖြော်မရှင်ြ ဖ ောြ်ခံခ ြ်ဖြေးရန် ပငင်ေးဆန်ခ  ဖ ေးသည်ဟို ဆှိိုသည်။ 

 ိုတှိယတစ်ခ ြ်ပဖစ်သည်  

"နှိိုင်ငံပခောေးအဖ ောြ်အြံ ရ

ယ  ောေးပခင်ေး" နှင် ြတ် 

သြ်၍လည်ေး လြ်ရှှိအ 

ခ ှိန်တွင် နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရ 

နှင် တြွ ပြည်ဖ ောင်စို 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်

ြှိိုယ်တှိိုင် နှိိုင်ငံတြော 

ဖ ောြ်ြံ မှုမ ောေးြှိို 

လြ်ခံရယ ဖနသပဖင် 7  အ 

ဆှိိုြါအဖကြောင်ေးပြခ ြ် 

သည်လည်ေး ြ ှိ ေးဖကြောင်ေးဆီ ဖလ ော်မှု မရှှိဖခ ။ 

 

                                                             
6 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ပြညသ် ူ့လှုြရ်ှောေးမှုအဖွ ွဲ့ (PACE) ြှိို ယောယီအသင်ေးအဖွ ွဲ့မှတြ်ိုံတင်ပဖင်  ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို 

ဖလ လောခွင် ပြ မညဟ်ို ပြညဖ် ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြေ်ာမရငှ်အဖွ ွဲ့ေင် ဦေးပမင် နှိိုင်ြ ၂၀၂၀ စြ်တငဘ်ောလ (၃) ရြ်ဖနှုံ့တငွ် 

ဖပြောဆှိိုခ  သည။် 

7 ပမန်မောနှိိုင်ငံဖရွေးဖြောြ်ြွ အတြွ် ဂ ြနန်ှိိုင်ငံနငှ်  UNDP မ ှဖရွေးဖြောြြ်ွ မင်မ ောေး ဖ ောြ်ြံ မည၊် ဩဂိုတ ်၁၅၊ ၂၀၂၀၊ 

မစ္ဇှိမသတင်ေးဌောန။ 
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ငြီေးခ  သည်  ၂၀၁၅ အဖ ွဖ ွဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မွန်ပြည်နယ်၌ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖလ လောဖစောင် ကြည် ဖရေး 

အဖွ ွဲ့ (၁၇) ဖွ ွဲ့အ ှိ 8  ရှှိခ  ဖသော်လည်ေး မွန်ပြည်နယ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ  အတွင်ေးဖရေးမှြူေး 

ဦေးဟှိဏ်ေးလင်ေး ြ်၏ ဖပြောကြောေးခ ြ်အရ ၂၀၂၀ ဩဂိုတ်လ (၁၇) ရြ်ဖနှုံ့အ ှိ မွန်ပြည်နယ်တွင် 

၂၀၂၀ အဖ ွဖ ွဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို ဖစောင် ကြည် ဖလ လောရန် ဖလျှောြ် ောေးသည် အဖွ ွဲ့အစည်ေး မရှှိဖသေး 

ဖကြောင်ေး သှိရသည်။9 

ဖစောင် ကြည် ဖလ လောမည် အဖွ ွဲ့မ ောေး ဖလ ော နည်ေးဖနမည်ဆှိိုြါြ လွတ်လြ်ငြီေးမျှတဖသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ပဖစ်ရန် အလောေးအလောနည်ေးမည် ပဖစ်သည်။ 

“တြယ်လှိိုူ့ (ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို ဖစောင် ကြည် ဖလ လောဖှိိုူ့) တစ်ဖွ ွဲ့နှစ်ဖွ ွဲ့ြ  ရှှိမယ(်ဆှိိုရင်)  ီဟော 

ဖတွြ အောေးလိုေံးလွှမ်ေးခခ ံနှိိုင်တယ်လှိိုူ့ ဖပြောလှိိုူ့မရဖတော ဘ ေး။ ဖစောင် ကြည် တောနည်ေးသွောေးရင် 

ဖတော  လွတ်လြ်ငြီေးတရောေးမျှတဖှိိုူ့ အောေးနည်ေးသွောေးမယ်" ဟို မွန်ပြည်နယ်လ ငယ်ြွန်ရြ် ဥြကဋ္ဌ 

ဖ ေါ်ခှိိုင်ခှိိုင်လ  ပမင် ြ ဖပြောဆှိိုခ  သည်ဟို Southern Myanmar News သတင်ေးဌောနြ ၂၀၂၀ 

ဩဂိုတ်လ (၁၉) ရြ်ဖနှုံ့တွင် သတင်ေး ိုတ်ပြန် ောေးသည်။10 

                                                             
8 မွန်ပြညန်ယ၌် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖစောင် ကြည် ဖလ လောမည် အဖွ ွဲ့ ဖလျှောြ် ောေးမှု မရှှိဖသေး၊ ဩဂိုတ ်၁၈၊ ၂၀၂၀၊ DVB သတင်ေးဌောန။ 

9 မွနမ် ှာ ရ ွွေးရကှာက်ပွွဲရ ှာင့််ကကည့််ရလ့်လှာဖ  ့် ရလ ှာကထ်ှာွေးသည့််အဖွွဲွဲ့ မရ  ရသွေး၊ ဩဂ တ် ၁၇၊ ၂၀၂၀၊ သလံွငတ်  ငွ်ေးမ်သတငွ်ေးဌှာန။ 

10 မွန်ပြညန်ယမ်ှော ဖရွေးဖြောြြ်ွ ဖစောင် ကြည် ဖလ လောရန် ဖလျှောြ ်ောေးသ  မရှှိဖသေး၊ ဩဂိုတ ်၁၉၊ ၂၀၂၀၊ Southern Myanmar 

News 
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24 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ  ဖစောင် ကြည် ဖလ လောသ မ ောေးအတွြ် ြ င်  

ေတ်နှင်  လိုြ် ိုံေးလိုြ်နည်ေးမ ောေးြှိို ဖရေးဆွ ရောတွင် ယခင် 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်လြ် ြ်တွင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဖြော်မရှင်၊ ဖစောင် ကြည် ဖလ လောသ မ ောေးနှင်  အရြ်ဖြ် 

အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး အတ တြွဖရေးဆွ အတည်ပြ ခ  ဖသော် 

လည်ေး ယခိုဖြော်မရှင်လြ် ြ်တွင် အပြန်အလှန် 

ဖဆွေးဖနွေးမှုြင် လိုြ်ဖဆောင်ခ  ပခင်ေး မရှှိဖခ ။11 

၎င်ေးပြင် "ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖစောင် ကြည် ဖလ လောသ မ ောေး" ဟ  

ဖသောစြောေးစိုအစောေး "ဖလ လောသ မ ောေး" ဟိုသော ဖြော်မ 

ရှင်ြ သိုံေးနှုန်ေး ိုတ်ပြန်ခ  သည် အတွြ် ဖြော်မရှင်အဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ  ဖစောင် ကြည် ဖလ လောသ  

မ ောေးအဖြေါ် သဖဘော ောေးတင်ေးမောသည်ဟို ဖြောြ်ခ ြ်ခ နှိိုင်ဖွယ် ရှှိဖနသည်။ 

“လွတ်လြ်မျှတ ဖဆောင်ရွြ်ကြ" ဟ ဖသော ဖြော်မရှင်၏ ဖဆောင်ြို ်အတှိိုင်ေး လွတ်လြ်ငြီေး တရောေးမျှတ 

ဖသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်လောရန်အတွြ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖစောင် ကြည် ဖလ လောသ မ ောေးြ အဖရေးြါသည်  

အခန်ေးြဏ္ဍတွင်ြါေင်ဖနဖသောဖကြောင်  ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ် 

ြွ ဖစောင် ကြည် ဖလ လောပခင်ေးပဖစ်စဉ်နှင် ြတ်သြ်၍ တင်ေးကြြ်ပခင်ေး၊ သဖဘော ောေးတင်ေးမောပခင်ေးမ ောေး 

မရှှိသင် ဖကြောင်ေး မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ တှိိုြ်တွန်ေးြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖလ လောသ မ ောေး ဖဆောင်ရြွ်ရန် အဖရေးြါဖသော အခ ြ် (၃) ခ ြ် ခ နလှ်ြ်ခံရဟိုဆှိို၊ ဇ လှိိုင ်၁၀၊ ၂၀၂၀၊ 

ဧရောေတီသတင်ေးဌောန။ 
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25 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခန်ေး (၄) ရက ေး လ ကရ်နပ ြည်သ မ ောေး၏ အခက်အခဲ မ ောေး 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးအဖနပဖင်  ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ မ ောေး၏ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော 

အခြ်အခ မ ောေးြှိို လြ်ဖတွွဲ့ြ ြ သှိရှှိနှိိုင်ရန်အတွြ် ဖရွေးခ ယ် ောေးသည်  ငမှိ ွဲ့နယ ် (၆) ငမှိ ွဲ့နယ်မှ 

ဖြ ေးရွောဖြါင်ေး (၃၀) တွင် ြွင်ေးဆင်ေးဖလ လော ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးမှုမ ောေး ပြ လိုြ်ခ  သည်။ အဆှိိုြါဖလ လော 

မှုအတွင်ေး ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ ဖြါင်ေး (၁၂၉) ဦေးြှိိုဖတွွဲ့ဆိုခံ  ငြီေး ၎င်ေးတှိိုူ့၏ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အ 

ခြ်အခ မ ောေးြှိို နောေးဖ ောင်ခ  ြါသည်။  

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အခြ်အခ မ ောေးြှိို စနစ်တြ သှိရှှိနှိိုင်ရန်အတွြ် ြဏ္ဍအလှိိုြ်ဖမေးခွန်ေးမ ောေး 

ပြ စိုငြီေး တစ်ဦေးခ င်ေးဖမေးပမန်ေးခ  သည်မ ောေးရှှိသြ  သှိိုူ့ အလိုြ်ရိုံဖဆွေးဖနွေးြွ မ ောေးြ င်ေးြငြီေး အိုြ်စိုလှိိုြ် ဖဆွေး 

ဖနွေးမှုမ ောေးလည်ေး ပြ လိုြ်ခ  သည်။  

အဆှိိုြါတစ်ဦေးခ င်ေးဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးပခင်ေးနှင်  အိုြ်စိုလှိိုြ်ဖဆွေးဖနွေးမှုမ ောေးမှ ရရှှိလောဖသော ဖြ ေးလြ် 

ဖနပြည်သ ၏ စြောေးသံမ ောေးြှိို ဤအခန်ေးတွင် ဖဖော်ပြသွောေးမည် ပဖစ်သည်။ 
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26 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

၁) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော သတင်ေးအ ခ က်အ လက် ရရိှမှု 

ပမန်မောနှိိုင်ငံတွင် ပြည်သ လ  ိုြ ဖရွေးဖြောြ်တင်ဖပမ ောြ်သည်  အစှိိုေးရလြ်ဖအောြ်တွင် ဆယ်စိုနှစ် 

တစ်ခိုနီေးြါေး ပဖတ်သန်ေးငြီေးဖသော်လည်ေး သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ရယ ြှိိုင်ခွင် သည် အြန်ှုံ့အသတ်ပဖင် သော 

တည်ရှှိဖနသည်။ ပြည်သ ူ့လွှတ်ဖတော်ြ ၂၀၁၉ ဩဂိုတ်လ (၆) ရြ်ဖနှုံ့တွင် အတည်ပြ လှိိုြ်သည်  

အမ ှိ ေးသောေးမှတ်တမ်ေးနှင ် ဖမော်ြွန်ေးဥြဖ ကြမ်ေးအရ အစှိိုေးရြ  ှိန်ေးခ  ြ် ောေးသည်  သတင်ေးအခ ြ်အ 

လြ်မ ောေးြှိို ရယ ြါ ဖ ောင် ဏ် (၅) နှစ်အ ှိ ြ ခံရမည် ပဖစ်သည်။12 

“ဘယမ်ှလည်ေး မသွောေး ဘယ်မှလည်ေး မဖရောြ်ဆှိိုဖတော  ဘောမှမသှိရြါဘ ေး။ ဖရ ီယှိိုလည်ေး မရှှိ၊ 

တီဗီလည်ေး မရှှိြါဘ ေး" ဟို ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် ဖြတခတ်ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၆၅) နှစ်အရွယ် 

အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

မွန်ပြည်နယ်တွင်လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ရရှှိမှုတွင် အခြ်အခ ၊ အတောေး 

အဆီေးမ ောေး ရှှိဖနသည်။ ဖမေးပမန်ေးမှုမ ောေးအရ ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ သတင်ေး 

နှင် ြတ်သြ်၍ ရြ်ဖြ ေးအဖ ွဖ ွအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးဦေးစီေးဌောန (ဖြ ေးရွောအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးရိုံေး) ြှိိုသော 

အဓှိြအောေး ောေးဖနရသည်။ ဖြ ေးရွောအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးရိုံေးမှ သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ရရှှိမှု (၇၀) 

ရောခှိိုင်နှုန်ေးအ ှိ ရှှိဖနသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 သတင်ေးသှိရှှိခွင် ြှိို  ြ်ငြီေးြနှ်ုံ့သတ်မယ်  ဥြဖ  လွှတဖ်တေ်ာအတညပ်ြ  - ဩဂိုတ ်၆၊ ၂၀၁၉ – BBC News ပမန်မော 
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27 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

“အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးြ အသံခ  ွဲ့စြ်န ှုံ့ 

လှိိုြ်လံနှိုေးဖဆော်တောြဖန သတင်ေးဖတွ 

သှိရှှိတယ။် ဖိုန်ေးလ မြှိိုင်တတ်ဘ ေး။ စော 

လ မဖတ်တတ်ဘ ေး” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရော 

ငမှိ ွဲ့နယ ် ြတိုံစှိဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၄၂) 

အရွယ ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြော 

ြါသည်။ 

ဖရ ီယှိို၊ ရိုြ်ပမင်သံကြောေး၊ သတင်ေးစော၊ 

ဂ ောနယ်စသည်  သမောရှိိုေးြ သတင်ေးမီ ီ 

ယောမ ောေးမှ သတင်ေးအခ ြ်အလြ် 

ရယ သ  (၄၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးနီေးြါေးရှှိဖသော် 

လည်ေး အင်တောနြ်စောမ ြ်နှော 

သှိိုူ့မဟိုတ ် လ မှု ြွန်ရြ်စောမ ြ်နှောမ ောေး 

ြှိို အသိုံေးပြ သ  သှိိုူ့မဟိုတ ် ၎င်ေးစောမ ြ် 

နှောမ ောေးမှ သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ရ ယ  

သ  နည်ေးြါေးဖနဖသေးသည်။ 

ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  သ မ ောေးတွင် ပမန်မောနှိိုင်ငံတွင် လ သိုံေးမ ောေးသည်  လ မှုြွန်ရြ်တစ်ခိုပဖစ်ဖသော Face-

book ြှိို အသိုံေးပြ သ  (၃) ြိုံ (၁) ြိုံ  ရှှိသည် အနြ် ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်၏ လ မှုြွန် 

ရြ်စောမ ြ်နှောြှိိုသှိရှှိသ  အနည်ေးအြ ဉ်ေးသောရှှိငြီေး ြိုံမှန်ေငဖ်ရောြ်ကြည် ရှုသ  မရှှိသဖလောြ် နည်ေးြါေး 

သည်။ 

ငြီေးခ  သည် စြ်တင်ဘောလ (၁၀) ရြ်ဖနှုံ့တွင် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ တနသသောရီတှိိုင်ေး 

ဖ သကြီေး ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် အလယ်စခန်ေးဖြ ေးရွောမှ ဖ သတစ်ဦေးြှိိုဖမေးပမန်ေးရော ၎င်ေးြ - 

 “ြျွန်ဖတော်ြဖတော  မ စောရင်ေးမှော ြါ,ြါတယ။် …  ါြလည်ေး ခိုနြ စောရွြ်မှော 

ဖပဖ ောေးတ  အတှိိုင်ေးြ  Facebook ြဖန သှိတောြါ။ မ ဆနဒနယ်အမှတ် ဘယ်ဖလောြ်လ  

မသှိဘ ေး။ (ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးနောမည်ြှိို ဖပြောငြီေးဖတော ) ြလည်ေး ဘယ်သ မှန်ေး 

အခို ှိဖတော  မသှိဖသေးဘ ေး။  ီြှိိုဗစ်န ှုံ့ြ ဖတော  သ လည်ေး ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ ဖြ ေးရွအိုြ်စိုဖတွြှိို 

မ ြ်နှောလောပြဖှိိုူ့ ခြ်လှိမ် မယ် င်တယ်” ဟို ဖပြောြါသည်။ 
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မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်

ဖ ေးရှင်ေးြ သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် 

တွင် ပြ လိုြ်ခ  သည်  လ  ိုဖတွွဲ့ 

ဆိုံဖဆွေးဖနွေးြွ တွင် ပြည်ဖ ောင် 

စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖန

ပဖင်  ပြည်သ လ  ိုနှင်  တစ်သောေး 

တည်ေးပဖစ်ဖစရန်အတွြ်   သ 

တင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို 

ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ မ ောေးအြါ

အေင် နှိိုင်ငံသောေးတှိိုင်ေး လြ် 

လှမ်ေးမီရန်၊ လိုြ်ဖဆောင်သင်  

သည်ဟို အကြံပြ ခ ြ်မ ောေး ရရှှိခ  သည်။ 

၎င်ေးပြင် နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေး၊ လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလယ်ဖလောင်ေးမ ောေးနှင်  အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ 

လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို ဖအောြ်ဖပခအ ှိ ြ ယ်ြ ယ် ပြန်ှုံ့ပြန်ှုံ့ 

သှိရှှိဖအောင် လိုြ်ဖဆောင်သင် ဖကြောင်ေး တှိိုြ်တွန်ေးခ  ကြသည်။ 

 

၂) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော ြညော ရ ြေးမှုအရ ပခအ ရ န 

၂၀၀၈ အဖပခခံဥြဖ  အတည်ပြ ငြီေးဖနောြ် အဖ ွဖ ွဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို နှစ်ကြှိမ်ဆြ် ြ င်ေးြငြီေးစီေး 

ခ  ဖသော်လည်ေး ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးမှုမ ောေးအရ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်   ှိဖတွွဲ့သ  နည်ေး 

ြါေးဖနသည်။ နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အပမင်ဖွင်  

သင်တန်ေးမ ောေး ြှိိုူ့ခ ဖနသည်ဟိုဆှိိုဖသော်လည်ေး ၎င်ေးသင်တန်ေးြှိို ြှိိုယ်တှိိုင်ြှိိုယ်ြ  တြ်ဖရောြ်ဖ ေးသ  

(၃) ြိုံ (၁) ြိုံြင ်မပြည် ဖခ ။  

“သင်တန်ေးမတြ်ဘ ေးြါဘ ေး။ အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးဖတွြဖတော  သင်တန်ေးလောဖြေးကြြါ 

တယ။်  ါဖြမယ်  ြှိိုယ်မတြ်ပဖစ်လှိိုူ့ မသှိတောြါ” ဟို သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် အနင်ေးဖြ ေးရွောမှ 

အသြ် (၃၂) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

"အရင်နှစ်ဖတွြဖတော  ရှှိြါတယ်။  ီနှစ်အတွြ်ဖတော  မရှှိဖသေးဘ ေး" ဟို ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် 

ဖောေးဖခ ောင်ေးရွောမှ အသြ် (၄၃) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 
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မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ေးရှင်ေးြ စစ်တမ်ေးဖြောြ်ခ ှိန်တွင် မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးဖရေးြောလ မသတ်မှတ် 

ရဖသေးဖသောဖကြောင်  နှိိုင်ငံဖရေးြါတီနှင်  အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ လှုြ်ရှောေးနှိိုင်ပခင်ေး မရှှိဖသေးသပဖင်  

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အပမငဖ်ွင် သင်တန်ေးမ ောေးနှင်   ှိဖတွွဲ့မှုနည်ေးြါေးဖနသည်ဟို  င်ပမင်ယ ဆြါသည်။ 

“အရင်နှစ်တိုန်ေးြဖတော  သင်တန်ေးလောဖြေးတောဖတော ရှှိတယ်။  ါဖြမယ်  အဖ ေါ်ြဖတော  မ 

တြ်ဖ ေးဘ ေး။ အခိုဖနောြ်ြှိိုင်ေး သင်တန်ေးလောဖြေးတောဖတော  မရှှိြါဘ ေး” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရော ငမှိ ွဲ့နယ် 

ြတိုံစှိဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၃၉) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အသှိြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်   ှိဖတွွဲ့မှုမရှှိပခင်ေးဖကြောင်  ဆနဒမ ဖြေးရောတွင် 

လွ ဖခ ော်မှုမ ောေး ရှှိနှိိုင်ငြီေး နှိိုင်ငံဖရေးနှင်  နှိိုင်ငံသောေးအခွင် အဖရေးမ ောေး  ှိခှိိုြ်ဆိုံေးရှုံေးသွောေးနှိိုင်သည်။  

“သင်တန်ေးဖတော  တစ်ခါမှမတြ်ဘ ေးဘ ေး။ မ သွောေး ည် ရင် အရင်ဆိုံေးမ  ည် တ  လ ြ ဘယ်လှိို 

ြိုံစံန ှုံ့  ည် တယ်ဆှိိုတောြှိို သ ူ့ြှိိုဖမေးငြီေးဖတော   ည် တယ်။ မ ြှိို  ည် ဖတော  ည် တယ်။ 

ြှိိုယ်မှ စောမတတ်တော။ မှန်လောေး မှောေးလောဖတော  မသှိဘ ေး” သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် အနင်ေးဖြ ေး ရွောမှ 

အသြ် (၅၄) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အသှိြညောဗဟိုသိုတနည်ေးြါေးဖနပခင်ေး 

ဖကြောင်  အပမင်ဖွင် သင်တန်ေးမ ောေး ြှိိုမှိိုလိုြ်ဖဆောင်ဖြေးရန် လှိိုအြ်ဖနသည်။ 

သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် ရဖသ ဖတောင်ဖြ ေးရွောမှ 

အသြ် (၅၅) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေး 

တစ်ဦေးြ "ဖနောြ်ငြီေး ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ရွောမှောြ 

ဗဟိုသိုတ နည်ေးြါေးဖနဖသေးတယ်။ သ တှိိုူ့ဖတွ 

မ ဖြေးနှိိုင်ဖှိိုူ့ အတွြ် ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့အခ ှိန်ရရင် 

ရသလှိို ရွောသ ရွောသောေးဖတွအတွြ် သင်တန်ေး 

ဖြေးဖှိိုူ့ အစီအစဉ်ဖတော ရှှိြါတယ်” ဟို ဖပြော 

ကြောေး ခ  သည်။ 

ယခိုအခါ COVID-19 ြ ေးစြ်ဖရောဂါဖကြောင်  

ပြည်သ လ  ိုမ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဆှိိုင်ရော ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်   ှိဖတွွဲ့ 

ခွင်  ြှိိုမှိိုခြ်ခ လောခ  သည်။ မွန်ပြည်နယ်တွင် ပြည်တွင်ေးြ ေးစြ်မှု ပမင် လောတောပခင်ေးဖကြောင်  ရြ်ဖြ ေး 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ေင်မ ောေးြှိို ြှိိုူ့ခ ဖြေးဖနသည်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောသင်တန်ေးမ ောေးြှိို ရြ် 
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နောေး ောေးရဖကြောင်ေး မွန်ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင် အဖွ ွဲ့ခွ အတွင်ေး ဖရေးမှြူေး ဦေးဟှိဏ်ေးလင်ေး ြ် 

ြ စြ်တင်ဘော (၁၁) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ဖပြောဆှိိုခ  သည်။13 

 

၃) နိုင်ငံရ ရေးြါတီနှင်  လွှတ်ရတော ်ကုိယစ်ော ေးလ ှယ်ရလော င်ေးအ ရ ကကော င်ေး သိရိှမှု 

၂၀၂၀ အဖ ွဖ ွဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မွန်ပြည်နယ်၌ နှိိုင်ငံဖရေးြါတီ (၁၂) ခိုမှ ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေး 

(၂၉၁) ဦေးနှင်  တစ်သီေးြိုဂ္လြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေး (၁၁) ဦေးတှိိုူ့ ြါေင်ယဉှ်ငြှိ င်ကြမည် ပဖစ်သည်။14 

နှိိုင်ငံဖရေးြါတီနှင်  လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးအဖကြောင်ေး သှိရှှိမှုြှိို ဖမေးပမန်ေးရောတွင် ဖ သခံ 

တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီမ ောေးနှင်  အင်အောေးကြီေးြါတီမ ောေးြှိို အမ ောေးစိုသှိရှှိကြဖသော်လည်ေး ြှိိုယ်စောေးလှယ် 

ဖလောင်ေးမ ောေးအဖကြောင်ေးြှိိုမ  အနည်ေးအြ ဉ်ေးသော သှိရှှိကြသည်။ စစ်တမ်ေးဖြောြ်ယ ခ ှိန်သည် မ ဆွယ် 

စည်ေးရိုံေးဖရေးြောလ မစတင်ဖသေးသည် အခ ှိန်ပဖစ်သပဖင်   ှိိုြ  သှိိုူ့ သှိရှှိမှုနည်ေးြါေးဖနသည်ဟို မှတ်ယ နှိိုင် 

ြါသည်။ 

“နှိိုင်ငံဖရေးြါတီဖတွ တစ်ခိုမှမသှိဘ ေး။ ဘောမှမသှိဘ ေး။ ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးနောမည်ဖတွ 

လည်ေး ဘောမှမသှိဘ ေး" ဟို ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် ဖြတခတ်ရွောမှ အသြ် (၆၅) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေး သောေး 

တစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ် ဘိုရောေးသိုံေးဆ ငမှိ ွဲ့နယ်ခွ  ဖြ ောြ်ဘီလ ေးဖြ ေးရွောအိုြ်စိုမှ မ စောရင်ေးတွင် ြါေင် 

သ  အသြ် (၄၂) အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးမှော ၎င်ေးမ ဆနဒနယ်ဖပမမှ ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေး၏ အ 

ခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို စြ်တင်ဘောလ (၉) ရြ်ဖနှုံ့အ ှိ သှိရှှိပခင်ေးမရှှိဖသေးဖကြောင်ေး သှိရ သည်။ 

သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် ရဖသ ဖတောင်ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၅၅) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ 

"နှိိုင်ငံဖရေးြါတီ (၃) ြါတီရှှိတယ်။ ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးဖတွရ ွဲ့ အဖကြောင်ေးြှိိုဖတော  မသှိ 

ြါဘ ေး။ ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးဖတွြ  ီရွောြလ ဖတွမဟိုတ်လှိိုူ့ဖလ” ဟို မှတ်ခ ြ်ပြ သည်။ 

မှိမှိ၏ ရည်ရွယခ် ြ်နှင်  မှိမှိြါတီ၏ မ ေါ မ ောေးြှိို အမ ောေးပြည်သ မ ောေး သှိရှှိနောေးလည်ငြီေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

တွင် ြါေင်လောရန်အတွြ် မ ဆွယစ်ည်ေးရိုံေးဖရေးြောလတွင် လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေး 

အ  ေးလိုံူ့လစှိိုြ်ရန် လှိိုအြ်ဖနသည်ြှိို တိုံူ့ပြန်မှုမ ောေးြ သြ်ဖသပြဖနသည်။ 

                                                             
13 ရြ်ဖြ ေးဖြေ်ာမရှင်အဖွ ွဲ့ေင်ဖတွြှိို ြှိိုူ့ခ ဖနတ   ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သင်တန်ေးမ ောေး ရြ်နောေး ောေးရ (ရိုြ်သံဖှိိုင)် - 

စြ်တင်ဘော ၁၁၊ ၂၀၂၀ - သံလွင်တှိိုင်ေးမ ်

14 မွန်ပြညန်ယတ်ငွ် ြါတီ (၁၇) ြါတီနှင်  တစသီ်ေးြိုဂ္လြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေး စိုစိုဖြါင်ေး ၉၃၀၂) ဦေး 

ေင်ဖရောြ်ယှဉ်ငြှိ င်မည ်- စြ်တင်ဘော ၁၁၊ ၂၀၂၀ - သံလွငတ်ှိိုင်ေးမ ်
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31 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

“ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးဖတွြ  ီဖ သဘြ်မှော (ပြည်သ ဖတွန ှုံ့) ှိဖတွွဲ့မှုသှိြ်မရှှိဖတော  

သ တှိိုူ့အဖကြောင်ေးဖတွြှိိုလည်ေး ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ သှိြ်မသှိကြဘ ေး” ဟို ရဖသ ဖတောင်ဖြ ေးရွောမှ 

အသြ် (၆၃) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။  

ပြည်သ လ  ိုြှိို ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင်ြါေင်လောဖစရန် စည်ေးရိုံေးရောတွင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ြတှိြေတ် 

မ ောေးသည်လည်ေး အဓှိြြ သည်  အခန်ေးြဏ္ဍတွင် ြါေင်ဖနဖသောဖကြောင်  နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  လွှတ် 

ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေးအဖနပဖင်  မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးနှင်  တှိိုြ်ရှိိုြ် ှိဖတွွဲ့ငြီေး ြါတီမ ေါ  

နှင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြတှိြေတ်မ ောေးြှိို ဖသခ ောရှင်ေးပြသင် သည်။ 

၎င်ေးပြင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ အလွန်ြောလတွင်လည်ေး အဆှိိုြါြတှိြေတ်မ ောေးြှိို ဖဖော်ဖဆောင်ဖြေးရန် တော 

ေန်ရှှိသည်။ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြတှိြေတ်မ ောေးြှိို မဖဖော်ဖဆောင်နှိိုင်ပခင်ေးသည် ပြည်သ လ  ိုြ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ အဖြေါ်တွင် စှိတ်ေင်စောေးမှုမရှှိပခင်ေး၏ အဓှိြအဖကြောင်ေးရင်ေးတစ်ရြ် ပဖစ်ဖနသည်။ 

“သမီေးတှိိုူ့ရွောမှောဆှိို အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးြ အသံခ  ွဲ့စြ်န ှုံ့ လှိိုြ်နှိုေးဖဆော်ဖနတယ်။ ဖဆွမ ှိ ေးသောေး 

ခ င်ေးဖတွြှိို မ စောရင်ေးသွောေးကြည် ဖှိိုူ့ ဖပြောဖတော  သ တှိိုူ့ြ ဘောပြန်ဖပြောလ ဆှိိုဖတော  "ဘောလှိိုူ့မ ဖြေး 

မှောလ ။ သ တှိိုူ့မ နှိိုင်ငြီေး(ဖရွေးဖြောြ်ခံငြီေး)ရင် သ တှိိုူ့အမ ှိ ေး သ တှိိုူ့မှိသောေးစိုဖတွြ  အခွင် အဖရေး 

ရသွောေးတော။ ငါတှိိုူ့အတွြ် ဘောလိုြ်ဖြေးတောရှှိလှိိုူ့လ " လှိိုူ့ အ လှိိုဖပြောကြတယ်။ ရွောသ ရွောသောေး 

အဖတော်မ ောေးမ ောေးရ ွဲ့စှိတ်  မှောလည်ေး အ လှိိုြ ရှှိဖနဖတော  မ စောရင်ေး (မှန်ြန်မှုရှှိမရှှိဆှိိုတ  ) အဖြေါ် 

မှော သှိြ်အဖလေးမ ောေးဘ ေး" ဟို ဖရွေးဖြောြ်ြွ နှင် လ ငယ်အဖရေးအတွြ် လှုြ်ရှောေးဖနသ  သံပဖြူဇ 

ရြ်ငမှိ ွဲ့နယ်မှ  လ ငယ်အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။15 

 

၄) မဲစော ရင်ေးဆ ိုင်ရော အ ခက်အ ခဲမ ော ေး 

၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို ဟန်ပြမဟိုတ်ဘ  စံပြဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်ဖအောင် ဖဆောင်ရွြ်သွောေးမည်ဟို ပြည် 

ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ဥြကဋ္ဌြ ဖပြောဆှိို ောေးဖသော်လည်ေး16  ၂၀၂၀ ဇ လှိိုင်လ (၂၅) ရြ်ဖနှုံ့ မ  

စောရင်ေး  ိုတ်ပြန်ရောတွင် မှောေးယွင်ေးမှု အဖပမောြ်အပမောေး ြါရှှိဖနသည်။ 

                                                             
15 Interest in politics declines as election promises go unfulfilled – July 30, 2020 – HURFOM  
16 ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ  ဟန်ပြမလိုြ ်စံပြလိုြ်မည်ဟို ဖြေ်ာမရငှ်ဥြကဋ္ဌ ြတှိဖြေး - ဩဂိုတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀ - 

ဧရောေတီသတင်ေးဌောန 
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32 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

နှိိုင်ငံဖတော်၏ အတှိိုင်ြင်ခံြိုဂ္ှိ လ် ဖ ေါ်ဖအောင်ဆန်ေးစိုကြည်ြှိိုယ်တှိိုင် မ စောရင်ေးတွင် (၂) ဖနရောတွင် အမည် 

စောရင်ေး ြါေင်ဖနသည် အပြင် 17  အလိုြ်သမောေး၊ လ ေင်မှုကြီေးကြြ်ဖရေးနှင်  ပြည်သ ူ့အင်အောေးေန်ကြီေးဌောန 

ပြည်ဖ ောင်စိုေန်ကြီေး၏ မှိသောေးစိုေင်မ ောေး၏ မ စောရင်ေးတွင်လည်ေး မှောေးယွင်ေးမှုမ ောေး ရှှိဖနသည်။18 

ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ေင် ဦေးပမင် နှိိုင်၏ ဖပြောကြောေးခ ြ်အရ တစ်နှိိုင်ငံလိုံေးအတှိိုင်ေး 

အတောတွင် မ စောရင်ေးမှောေးယွင်ေးသပဖင်  ြန်ှုံ့ြွြ်သ လ ဦေးဖရသည် ၂၀၂၀ ဩဂိုတ်လ (၄) ရြ်ဖနှုံ့အ ှိ (၄) 

သှိန်ေး (၂) ဖသောင်ေးဖြ ော် ရှှိဖကြောင်ေး သှိရသည်။19 

မွန်ပြည်နယ်တွင် ြ မအကြှိမ်ြြ် ောေးဖကြညောသည် မ စောရင်ေးတွင် မှောေးယွင်ေးမှုရှှိဖနသပဖင်  ပြန်လည် 

ဖလျှောြ် ောေးသ  (၂၁,၀၀၀) ဖြ ော် ရှှိသည်ဟို မွန်ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ  အတွင်ေးဖရေး 

မှြူေး ဦေးဟှိဏ်ေးလင်ေး ြ်ြ ဖပြောဆှိို ောေးသည်။20 

ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  သ မ ောေး၏ (၈၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးေန်ေးြ င်တွင် မှတ်ြိုံတင်၊ အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေးစသည်  

နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး ြှိိုင်ဖဆောင် ောေးနှိိုင်ဖသော်လည်ေး (၆၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးခန်ှုံ့ြ 

သော မ စောရင်ေးတွင် ြါေင်သည်ဟို21 အတည်ပြ ဖပဖကြောေးခ  သည်။ 

                                                             
17 နှိိုင်ငံဖတေ်ာအတှိိုင်ြငခ်ံြိုဂ္ှိ လ်၏အမည် မ စောရင်ေး ၂ ဖနရောတွင် ြါေင်ဖန - ဩဂိုတ ်၁၄၊ ၂၀၂၀ - DVB 

18 လေြေန်ကြီေး ဦေးသှိန်ေးဖဆွမှိသောေးစို မ စောရင်ေး မှောေးယွင်ေးဖန - ဩဂိုတ ်၅၊ ၂၀၂၀ – RFA Burmese 

19 ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ  တစန်ှိိုငင်ံလိုံေးမှော မ စောရင်ေးမှောေးလှိိုူ့ ြနှ်ုံ့ြွြ်သ  ဖလေးသှိန်ေးဖြ ေ်ာ ရှှိ - ဩဂိုတ ်၅၊ ၂၀၂၀ – BBC 

News ပမန်မော 

20 မွန်ပြညန်ယ ်မ စောရင်ေးမှော အမညမ်ြါလှိိုူ့ ပြန်ဖလျှောြ် ောေးသ  (၂၁၀၀၀) ဖြ ေ်ာရှှိ - ဩဂိုတ် ၁၆၊ ၂၀၂၀ - သံလွင်တှိိုင်ေးမ ်
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33 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

“အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေးလည်ေး ရှှိတယ။် မှတ်ြိုံတင်လည်ေး ရှှိတယ်။ မ စောရင်ေး  မှော မှိသောေးစို 

နောမည်အြိုန်ြါ,ြါတယ။် ပြည်ြဖရောြ်ဖနတ  သ ဖတွလည်ေး မ စောရင်ေး  မှော နောမည် ည်  

 ောေးြါတယ်” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် ြတိုံစှိဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၃၉) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင် 

အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

မ စောရင်ေးတွင် မြါေင်သည်  ရောခှိိုင်နှုန်ေးမ ောေးသည် မ စောရင်ေးမှ ခ န်လှြ်ခံရပခင်ေး ပဖစ်နှိိုင်သြ  သှိိုူ့ မ စောရင်ေး 

သွောေးဖရောြ်ကြည် ရှုပခင်ေး မရှှိသပဖင်  အတည်မပြ နှိိုင်သည်မ ောေးလည်ေး ပဖစ်နှိိုင်ဖခ ရှှိသည်။ ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေး 

ပမန်ေးခ  သ မ ောေး၏ (၆၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးခန်ှုံ့ြ တစ်နည်ေးနည်ေးပဖင်  မ စောရင်ေးကြည် ရှုခ  သည်ဟို ဖပဖကြောေး 

 ောေးသည်။ 

“မှတ်ြိုံတင်လည်ေး ရှှိတယ်။ အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေးလည်ေး ရှှိတယ်။ မ စောရင်ေးြှိိုဖတော  သွောေးမ 

ကြည်ဖသေးဘ ေး။ မ စောရင်ေး ိုတ်တ  အခ ှိန်မှော ြျွန်မြ အှိမ်မှောမရှှိဘ ေး။ ြှိိုယ် နောမည်ြါလောေး 

မြါဘ ေးလောေးဆှိိုတောြှိို မသှိဖသေးဘ ေး” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၅၀) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင် 

အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

“မ  ည် ဖှိိုူ့ မှတ်ြိုံတင်လည်ေး ရှှိ၊ အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေးလည်ေး ရှှိတယ်။ မ စောရင်ေးြှိိုဖတော  သွောေးမ 

ကြည် ရ ဖသေးဘ ေး။ အခ ှိန်တန်ရင် အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးြ လောငြီေးဖတော  ဖပြောမယ်။ ငြီေးရင် 

မ သေွာေး ည် မယ်” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၄၆) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေး မ ဆနဒရှင် 

တစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

မ စောရင်ေးကြည် ရှုခ  သ မ ောေး၏ (၁၅) ရောခှိိုင်နှုန်ေးဖြ ော်ြ ၎င်ေးတှိိုူ့၏ မ စောရင်ေး မှောေးယွင်ေးဖကြောင်ေး ဖပဖကြောေး 

ခ  ငြီေး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖလျှောြ် ောေးခ  သည်ဟို ဆှိိုသည်။ ပြန်လည်ပြငဆ်င်ဖလျှောြ် ောေးရောတွင်မ  

အခြ်အခ တစ်စိုံတရော မရှှိဘ  အဆင်ဖပြဖခ ောဖမွွဲ့သည်ဟို ဆှိိုသည်။ 

“မ စောရင်ေးသွောေးကြည် တယ်။ မှိသောေးစိုေငန်ှစ်ဖယောြ် နောမည်မှောေးဖနတယ်။  ါဖြမယ်  ပြန် 

ဖလျှောြ် ောေးြါတယ်။ ဖလျှောြ်တ  အခါမှောလည်ေး ဘောအခြ်အခ မှမရှှိြါဘ ေး” ဟို သံပဖြူဇ 

ရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် အနင်ေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၅၄) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးမ ဆနဒရှင်တစ်ဦေးြ 

ဖပြောြါသည်။ 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မ ှ အသြ် (၅၆) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ "မ စောရင်ေးမှော နောမည်မှောေးဖနဖတော  အိုြ်ခ  ြ် 

ဖရေးမှြူေးြဖနတဆင်  ပြန်ဖလျှောြ် ောေးတယ်။ ြှိိုယ် နောမည်ြ (၂) ခို ပဖစ်ဖနငြီေးဖတော  သောေးသမီေးဖတွရ ွဲ့ 

                                                                                                                                                                
21 ကျန ်ှာခ  ငန် ှုနွ်ေးမျှာွေးသည ်မွဲ ှာ ငွ်ေးမ  ချနလ် ပ်ခံ သညလ်ညွ်ေး ဖဖ န်  ငသ်ကွဲ့်သ  ့် မွဲ ှာ ငွ်ေးသှွာွေးရ ှာက် မကကည့််ရှုသဖဖင့်် 

အတညမ်ဖပြုန  ငသ်ညမ်ျှာွေးလညွ်ေး ရ  သည။် 
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34 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

အဖမနောမည်ြ ဖြ ောြ်ဖနတယ်။ ပြန်ဖလျှောြ်တ  အခါမှော အခြ်အခ ဖတော  မရှှိြါဘ ေး" ဟို ဖပြောြါ 

သည်။ 

ြ မအကြှိမ်မ စောရင်ေးစှိစစ်မှုြှိို ဩဂိုတ်လမတှိိုင်မီ အငြီေးသတ်ရန် ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ  ဖြော်မ 

ရှင်ြ ညွှန်ကြောေး ောေးငြီေး  ိုတှိယအကြှိမ် မ စောရင်ေးဖကြညောြြ် ောေးမှုြှိို စြ်တင်ဘောလ (၂၀) ရြ်ဖနှုံ့ 

တွင်  ြ်မံပြ လိုြ်ခ  သည်။ 

မ စောရင်ေးမှန်ြန်ပြည် စိုံမှု ရှှိဖစဖရေး၊ မ စောရင်ေးတွင် ခ န်လှြ်ခံရမှုနှင်  ဖယ်ကြဉ်ခံရမှု မရှှိဖစဖရေးအတွြ် 

ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ အဖလေး ောေးဖဆောင်ရွြ်သင် သြ  သှိိုူ့ အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အ 

စည်ေးမ ောေးနှင်  မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးြလည်ေး ြ ေးဖြါင်ေးြါေင်ြ ညီပခင်ေး၊ တှိိုြ်တွန်ေးနှိုေးဖဆော်ပခင်ေးမ ောေး 

ပြ လိုြ်သင် ဖကြောင်ေး မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ၂၀၂၀ ဩဂိုတ်လ (၃၁) ရြ်ဖနှုံ့တွင် 

သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့၌ ြ င်ေးြခ  သည်  ဖ သခံပြည်သ မ ောေးနှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖဆွေးဖနွေးြွ ြ အကြ ံပြ တှိိုြ်တွန်ေး 

 ောေးသည်။ 

“ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ရွောမှော (ဖရွေးဖြောြ်ြွ အတွြ်) လ ငယ်အဖွ ွဲ့ဖလေးတစ်ဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့ ောေးတယ်။ မ စော 

ရင်ေးြြ်တ  အခါြ ရင် အ လ ငယ်အဖွ ွဲ့ြ ရွောသ ရွောသောေးဖတွြှိို လှိိုြ်ဖပြောမယ်။ သ တှိိုူ့ မ စော 

ရင်ေးကြည် တောဖတွ ငြီေးဖတော  စောရင်ေးမှောေးဖနတောရှှိရင် ပြန်ပြင်တောဖတွ ြ ညီဖှိိုူ့ြါ။ အ လှိို စီစဉ် 

 ောေးတယ"် ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ် နှိိုင်လှုံဖြ ေးရွောအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေး နှိိုင်မွန်စှိိုေးနွယြ် ဖပြောြါသည်။22 

 

                                                             
22 Administrators say villagers more interested in election than ever before – July 23, 2020 – HURFOM 
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35 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

၅) မဲရုံအရ ပခအ ရ န 

၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ပမန်မောနှိိုင်ငံတစ်ေန်ေးလိုံေး၌ တြ်တွင်ေးမ ရိုံမ ောေးအြါအေင် မ ရိုံစိုစိုဖြါင်ေး (၄) 

ဖသောင်ေးဖြ ော်ရှှိငြီေး မ ဆနဒရှင် (၃၄) သန်ေး လောဖရောြ်မ ဖြေးခ  သည်။ 23  ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ အတွြ် 

ဖြောြ်ယ  ောေးသည် အဖပခခံမ စောရင်ေးအရ မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ ဦေးဖရ (၃၇) သန်ေးရှှိငြီေး ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

 ြ် (၃) သန်ေး ြှိိုလောသည်ဟို ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ ဖပြောဆှိို ောေးသည်။24  

၂၀၁၀ နှင်  ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ မ ောေးတွင် မ ဖြေးြှိိုင်ခွင ်ရှှိသ  လ ဦေးဖရ (၃၀၀) မ ှ(၃,၀၀၀) အတွင်ေးရှှိ ရြ်ြွြ် 

သှိိုူ့မဟိုတ ်ဖြ ေးရွောအိုြ်စိုတစ်ခိုလျှင် မ ရို ံ(၁) ရိုံနှုန်ေး သတ်မှတ် ောေးရှှိခ  ငြီေး ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မ ဖြေး 

ြှိိုင်ခွင် ရှှိသ  တှိိုေးြွောေးလောသပဖင်  မ ရိုံမ ောေး တှိိုေးခ  ွဲ့ဖွင် လှစ်မည်ဟို ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ 

ဖပြောဆှိို ောေးသည်။ 25  သှိိုူ့ဖသော် မ ရိုံအဖရအတွြ် မည်မျှတှိိုေးခ  ွဲ့မည်ြှိို အတှိအြ ဖပြောဆှိို ောေးပခင်ေး 

မရှှိဖခ ။ 

မွန်ပြည်နယ်တွင် ငြီေးခ  သည်  ၂၀၁၅ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိ 

သ  (၁၅) သန်ေး (၃) ဖသောင်ေးဖြ ော် 26 

ရှှိခ  ငြီေး လောမည်  ၂၀၂၀ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ တွင် မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ  

(၁၇) ဖြ ော်ရှှိငြီေး ၎င်ေးအဖရအတွြ် 

တွင် အသြ် (၁၈) နှစ်ပြည် ခါစ 

လ ငယ်မ ဆနဒရှင် (၁) သှိန်ေးဖြ ော်၊ 

ပြည်ြမှပြန်လောသ  (၅) 

ဖ ောင်ဖြ ော်နှင်  အပခောေးနည်ေးပဖင်  

သန်စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင် (၄) ဖ ောင်ဖြ ော် ြါေင်သည်ဟို သှိရသည်။27 

အ ြ်ြါြှိန်ေးဂဏန်ေးမ ောေးအရ ယခိုနှစ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ၌ မွန်ပြည်နယ်တွင် မ ဆနဒရှင်ဦေးဖရ (၃) သန်ေးနီေးြါေး 

ြှိိုလောမည် ပဖစ်သည်။ မွန်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ အတွြ် တြ်မဖတော်သောေးမ ောေး ြါေင်မ ဖြေး 

                                                             
23 တြ်တွင်ေးမ ရိုံမ ောေးြှိစစ တြ်မဖတေ်ာနှင်  ဖရေွးဖြောြ်ြွ ဖြေ်ာမရှင် ည ှိနှိုင်ေးမည ်- စြတ်င်ဘော ၂၆၊ ၂၀၁၉ -  Myanmar 

Now 

24 ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖပခခံမ စောရင်ေးအရ မ ဖြေးနှိိုင်သ  ၃၇ သန်ေးဖြ ေ်ာ ရှှိမည ်- နှိိုေငဘ်ော ၂၇၊ ၂၀၁၉ - 

ပမန်မောတှိိုင်ေးမ်အြတ်စဉ် 

25 ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မ ရိုံမ ောေး  ြတ်ှိိုေးဖွင် လှစ်မည် -ဇွန် ၂၊ ၂၀၂၀ - ဧရောေတီသတင်ေးဌောန 

26 မွန်ပြညန်ယတ်ငွ် အမ ှိ ေးသောေး ြ ်အမ ှိ ေးသမီေးမ ဆနဒရှင် အနည်ေးငယ်ြှိိုမ ောေး - ဩဂိုတ် ၇၊ ၂၀၂၀ - မွန်သတင်ေးဖအဂ င်စ ီ

27 မွန်ပြညန်ယ၏် မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ  အဖရအတွြ် ဖဖေ်ာပြခ ြ် - ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၂၀ - သံလွင်တှိိုင်ေးမ ်
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36 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

ရမည်  မ ရို ံ (၄၉) ရိုံအြါအေင် မ ရိုံဖြါင်ေး (၉၅၄) 28  ရိုံ လ ော ောေးသည်ဟို မွန်ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော် 

မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ  ံမှ သှိရှှိရသည်။29 

၎င်ေးပြင် မ ဆနဒရှင်ဦေးဖရတှိိုေးလောပခင်ေးနှင်  COVID-19 ြ ေးစြ်ဖရောဂါဖကြောင်  မွန်ပြည်နယ်တွင် ဖနောြ် 

 ြ်မ ရိုံ (၂၂) တှိိုေးခ  ွဲ့ဖွင် လှစ်သွောေးမည်ပဖစ်ငြီေး မ ရိုံစိုစိုဖြါင်ေး (၉၇၃) ရိုံ ရှှိမည်ဟို မွန်ပြည်နယ်ဖရွေး ဖြောြ်ြွ  

ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ  အတွင်ေးဖရေးမှြူေး ဦေးဟှိဏ်ေးလင်ေး ြ်ြ ဖပြောကြောေး ောေးသည်။30 

လမ်ေးြန်ေးဆြ်သွယ်ဖရေးဖြောင်ေးမွန်သည်  ငမှိ ွဲ့ပြဖ သမ ောေးတွင် မ ဆနဒရှင်ဦေးဖရြှိို အဖပခခံငြီေး မ ရိုံသတ် 

မှတ်ပခင်ေးသည် သင် ဖလ ော်ဖသော်လည်ေး သွောေးလောဖရေးခြ်ခ  သည်  ဖြ ေးလြ်ဖ သမ ောေးတွင် ဖြ ေးရွောမ ောေး 

၏အြွောအဖေေးြှိို  ည် သွင်ေးစဉ်ေးစောေးရန် လှိိုသည်။ 

“နီေးတယ်ဖတော  မဟိုတ်ဘ ေး။ ဖလှန ှုံ့သွောေးရမယ်။ သြသန်ေးဖတောရွောြ စောသင်ဖြ ောင်ေးမှော မ သေွာေး 

 ည် ရမယ်" ဟို ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် ဖြတခတ်ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၆၅) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေး 

သမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

“ဖြော်မရှင်ြ (၃) ရွောြှိို မ ရို ံ (၁) ရိုံ နှုန်ေး စီစဉ် ောေးတယ။် နီေးြြ်တ  ရွောဖတွဆှိိုရင် အဆင် 

ဖပြြါတယ်" ဟို ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၂) တွင် ေင်ဖရောြ်ယှဉ်ငြှိ င်မည်  

                                                             
28 မ ရိုံဖြါင်ေး (၉၅၁) ရိုံ ဟိုလညေ်း ဆှိိုသည။် 

29 မွန်ပြညန်ယတ်ငွ် မ ရိုံ ၁၀၀၀ နီေးြါေး လ ော ောေး - ဩဂိုတ် ၂၄၊ ၂၀၂၀ – BNI Multimedia Group 

30 မွန်ပြညန်ယမ်ှော မ ရိုံ (၂၂) ရိုြံှိို တှိိုေးခ  ွဲ့ဖငွ ်လှစ် (ရိုြ်သံဖှိိုင်) စြတ်ငဘ်ော ၁၁၊ ၂၀၂၀ - သံလွင်တှိိုင်ေးမ ်
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37 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

နှိိုင်ခ မ်ေးမွန်ြ ဖပြောြါသည်။31 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  သ မ ောေး၏ (၄၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးဖြ ော်ြ မ ရိုံမ ောေး 

သည် ၎င်ေးတှိိုူ့နှင်  အလှမ်ေးြွောဖေေးဖနသည်ဟို ဖပြောဆှိိုခ  ငြီေး (၂၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးဖြ ော်ြ မ ရိုံသှိိုူ့သွောေးလောရန် 

အခြ်အခ ရှှိသည်ဟို ဆှိိုသည်။ 

“မ ရိုံန ှုံ့အှိမ်ြ နီေးြါတယ။် ( ါဖြမယ် ) ဖလှန ှုံ့ သွောေးရတယ်" ဟို ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် သ ဖခ ောင်ေးရွောမှ 

အသြ် (၃၅) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

“မ ရိုံြဖတော  နည်ေးနည်ေးဖေေးတယ်။  ါဖြမယ်  သွောေးရတောလွယ်ြါတယ။် မ ရိုံေန် မ်ေးဖတွြ 

လည်ေး ြွင် ြွင် လင်ေးလင်ေး ြ ညီဖြေးြါတယ်” ဟို သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် ြရိုြပှိဖြ ေးရွောမှ အသြ် 

(၅၁) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

“မ  (၂) ကြှိမ်  ည် ဖ ေးတယ်။ မ ရိုံန ှုံ့ ြျွန်မတှိိုူ့အှိမ်ြ ဖေေးဖနတယ်” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၅၀) 

နှစ်အရွယ ်မ ဆနဒရှင်အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

မ ရိုံတည်ဖနရောနှင် ြတ်သြ်၍ အခြ်အခ အနည်ေးငယ် ရှှိဖသော်လည်ေး မ ရိုံေန် မ်ေးမ ောေးြ ဆြ်ဆံဖရေး 

ဖြောင်ေးမွန်ငြီေး မ ဖြေးရောတွင် အဆင်ဖပြဖစရန် ြ ညီဖြေးခ  ဖကြောင်ေး ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  သ မ ောေး၏ (၇၀) 

ရောခှိိုင်နှုန်ေးဖြ ော်ြ ဖပဖကြောေးခ  သည်။ 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၅၆) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးမ ဆနဒရှင်တစ်ဦေးြ “မ ရိုံေးြ အှိမ်န ှုံ့နီေးနီေးဖလေးြ ။  

သွောေးလောဖရေးအခြ်အခ  မပဖစ်ဘ ေး။ မ ရိုံေန် မ်ေးဖတွြ အခြ်အခ မပဖစ်ဖအောင်လည်ေး လိုြ်ဖြေးတယ်” 

ဟို ဖပြောကြောေးခ  သည်။ 

သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် ရဖသ ဖတောင်ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၅၅) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ 

“မ ရိုံေန် မ်ေးဖတွလည်ေး ြ ညီဖြေးြါတယ။် မ ဖြေးတ  အခါမှောလည်ေး ဖအေးဖအေးဖဆေးဖဆေးြါြ ။ လိုံခခ ံမှု 

ရှှိြါတယ်” ဟို ဖပဖကြောေးခ  သည်။ 

မ ဆနဒရှင်အမ ောေးစိုြ မ ဖြေးရောတွင် လိုံခခ ံစှိတ်ခ မှု ရှှိသည်ဟို ဖပဖဆှိိုခ  ငြီေး (၅) ရောခှိိုင်နှုန်ေးဖအောြ်ဖသော 

မ ဆနဒရှင်အနည်ေးအြ ဉ်ေးြသော မ ဖြေးရောတွင် စှိတ်ခ လိုံခခ ံမှု မရှှိပခင်ေး၊ ဖှိအောေးဖြေးခံရပခင်ေးမ ောေးြှိို ကြ ံ 

ဖတွွဲ့ခ  ရသည်ဟို ဆှိိုသည်။ 

                                                             
31 Candidate says Kyarinnseikyi voter education urgently needed fro new voters – September 7, 2020 – 

HURFOM  
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38 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

“ငြီေးခ  တ  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တိုန်ေးြ ဖှိအောေးဖြေးခံရတောရှှိတယ်။ သ တှိိုူ့ဘြ်ြှိိုြ  မ  ည် ခှိိုင်ေးတယ်။ 

တပခောေးဘြ်ြှိို မ ဖြေးမ ည် တ  ဟောမ ှိ ေး ရှှိခ  ဖ ေးတယ။် ဖကြောြ်ရတောဖတော  မရှှိြါဘ ေး။  ီနှစ်ြ 

ဖတော  မသှိဖသေးဘ ေးဖြါူ့ဖနော်” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် ြတိုံစှိဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၃၉) နှစ်အ 

ရွယ ်အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

မ ရိုံအဖပခအဖနနှင် ြတ်သြ်၍ ဖမေးပမန်ေးရောတွင် ဖြ နြ်စရောဖြောင်ေးဖသော တိုံူ့ပြန်မှုမ ောေးြှိို ရရှှိခ   

သည်ဟို ဆှိိုနှိိုင်ငြီေး မ ရိုံတှိိုေးခ  ွဲ့ဖွင် လှစ်မည်  မွန်ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ ၏ ဆိုံေးပဖတ်ခ ြ် 

ြှိိုလည်ေး မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ကြှိ ဆှိိုြါသည်။ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖနပဖင် အဖပခအဖနဖြောင်ေးမ ောေးြှိို  ှိန်ေးသှိမ်ေးငြီေး တှိိုေးြွောေးလောသည် မ ဆနဒ 

ရှင်မ ောေးနှင်  လှိိုြ်ဖလ ောညီဖ ွစွော ပဖစ်ဖစရန်အတွြ် မ ရိုံမ ောေးတှိိုေးခ  ွဲ့ပခင်ေး၊ ဖြ ေးလြ်ဖ သမ ောေးရှှိမ ရိုံမ ောေး 

 ောေးရှှိရောတွင် မ ဆနဒရှင်ဦေးဖရ ြ် ဖြ ေးရွောတည်ဖနရောြှိို  ည် သွင်ေးစဉ်ေးစောေးပခင်ေးမ ောေး ပြ လိုြ်မည် 

ဆှိိုြါြ ဆနဒမ ဖြေးရောတွင် ြှိိုမှိိုဖြောင်ေးမွန်သည်  ြတ်ေန်ေးြ င်တစ်ခိုြှိို ဖန်တီေးနှိိုင်မည်ပဖစ်သည်။ 

 

၆) မဲရြေးြံုနညေ်းစ နစ ်

၂၀၁၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် အမှန်ပခစ်ငြီေး မ ဖြေးခ  ရြော ငြီေးခ  သည်  ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင်မ  တံဆှိြ် 

တိုံေးနှှိြ်၍ မ ဖြေးခ  ကြရသည်။ မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ စစ်တမ်ေးဖြောြ်ယ သည်  
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အခ ှိန်32တွင် ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ၌ မည်ြ  သှိိုူ့ မ ဖြေးရမည်ြှိို ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ 

အတည်ပြ  ိုတ်ပြန်ပခင်ေး မရှှိဖသေးဖခ ။  

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ င်ေးြရန် (၂၅) ရြ်အလှိို စြ်တင်ဘောလ (၁၁) ရြ်ဖနှုံ့တွင်မှ ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ အတွြ် ခှိိုင်လိုံမ နှင်  ြယ်မ နမ နောြိုံစံမ ောေး၊ မ ဖြေးြိုံနည်ေး 

စနစ်မ ောေးြှိို  ိုတ်ပြန်ဖကြညောခ  သည်။ 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မ ှ အသြ် (၅၆) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ "ငြီေးခ  တ   ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ မ ဖြေး 

ြိုံစနစ်ြှိို သှိတယ်။  ီလောမည်  ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှော မ ဖြေးြိုံစနစ် ဖပြောငေ်းလ ပဖစ်ရင်ဖတော  

ဖပြောင်ေးသွောေးတ  (ြိုံစံ) ဘယ်လှိိုလ ဆှိိုတောြှိို မသှိဖသေးဘ ေး” ဟို ဖပြောြါသည်။ 

“မ ဖြေးြိုံဖြေးနည်ေးြှိို မသှိြါဘ ေး။  ည် ဆှိိုရင်လည်ေး  ည် လှိိုြ်တောြ ။ ြယ်မ ပဖစ်မပဖစ် 

မသှိဘ ေး။ မ တစ်ပြောေးြ   ည် ရတယ်။ ြှိိုယ် နောမည်ဖခေါ်ရင် သွောေး ည် လှိိုြ်တယ်။  ီဖလောြ် 

ြါြ ” ဟို ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် ဖြတခတ်ရွောမှ အသြ် (၆၅) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြော 

ြါသည်။ 

ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  သ မ ောေး၏ (၆၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးနီေးြါေးြ ြယ်မ မပဖစ်ဖစရန် မ ဖြေးတတ်သည်ဟို ဖပဖကြောေး 

ခ  ငြီေး (၇၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးခန်ှုံ့ြ လွှတ်ဖတော် (၃) ရြ်အတွြ် ဆနဒမ ဖြေးရမည်ြှိို သှိရှှိသည်ဟို ဆှိိုသည်။ 

သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် ရဖသ ဖတောင်ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၆၃) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ 

“ြယ်မ မပဖစ်ဖအောင်ဖတော  မ ဖြေးတတ်ြါတယ်။  ါဖြမယ်  ရွောသောေးဖတွ  ါြှိိုသှိရှှိဖအောင် သင်တန်ေးဖြေး 

နှိိုင်ရင်ဖတော  ြှိိုဖြောင်ေးတယ်။ မ  (၃) ကြှိမ်ဖြေးရတယ်” ဖပဖကြောေးခ  သည်။ 

မ ရိုံသှိိုူ့ဖရောြ်ရှှိလောဖသော်လည်ေး ဆနဒမ ဖြေးြိုံဖြေးနည်ေးြှိို ဖသခ ောစွောမသှိရှှိသ  မ ဆနဒရှင်မ ောေးလည်ေး အ 

မ ောေးအပြောေးရှှိဖနသပဖင်  အဖှိိုေးတန်သည်  မ ပြောေးတစ်ပြောေး မဆိုံေးရှုံေးဖစဖရေးအတွြ် အ ြ်ြါမ ဆနဒရှင် 

အကြံပြ သြ  သှိိုူ့ သြ်ဆှိိုင်ရောအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ “မ ဖြေးြိုံဖြေးနည်ေး” သင်တန်ေးမ ောေး ြ ယ်ြ ယ်ပြန်ှုံ့ 

ပြန်ှုံ့ ြှိိုူ့ခ ဖြေးရန် လှိိုအြ်ဖနသည်။ 

“မ  ဘယ်လှိိုဖြေးရတယဆ်ှိိုတော သှိတယ်။ လြ်မြ  နှှိြ်ရတယ်။ မ  (၂) ကြှိမ် ဖြေးရတယ်" ဟို 

ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် ဖြတခတ်ရွောမှ အသြ် (၃၉) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

 

                                                             
32 ၂၀၂၀ ဩဂ တလ် 
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မ ရိုံသှိိုူ့ ြှိိုယ်တှိိုင်လောဖရောြ် မ ဖြေးကြဖသော်လည်ေး မ ဖြေးြိုံနည်ေးစနစ်ြှိို မှန်မှန်ြန်ြန် သှိရှှိ ောေးပခင်ေး 

မရှှိြါြ ြယ်မ ပဖစ်သွောေးနှိိုင်ငြီေး နှိိုင်ငံသောေးအခွင် အဖရေး ဆိုံေးရှုံေးသွောေးနှိိုင်သည်။ ၂၀၁၅ အဖ ွဖ ွဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ တွင် ဖြေးအြ်ခ  ဖသောဆနဒမ စိုစိုဖြါင်ေး၏ (၅.၃၈) ရောခှိိုင်နှုန်ေးမှော ြယ်မ ပဖစ်ခ  သည်။33 

“မ ဖြေးတ  အခါမှော အမှန်ပခစ်တော မှန်လောေး၊ မှောေးလောေးဆှိိုတောဖတော  မသှိဘ ေး။ ပခစ်ခှိိုင်ေးရင် 

ပခစ်တောြ သှိတယ်” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် ြတိုံစှိဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၄၂) အရွယ ် အမ ှိ ေး 

သမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မ ှ အသြ် (၆၀) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ “တစ်ခါမှ မ မဖြေးဘ ေးဘ ေး။  မ ဖြေးစနစ်ြှိို 

နီေးလောရင် အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးြဖနတစ်ဆင်  လောငြီေးဖတော  သင်ပြဖြေးမယ်လှိိုူ့ ဖဘေးြတ်ေန်ေးြ င်ြ ဖပြော 

 ောေးတောဖတော  ရှှိတယ်။ သ တှိိုူ့ ဖပြောတ  အတှိိုင်ေး  ည် ရမယ်” ဟို ဖပြောသည်။ 

“မသှိဘ ေး။ ဘောမှ မသှိဘ ေး။  ည် ငြီေးရင် ငြီေးသွောေးတောြ ” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် ဖြါြ်ဖတော 

ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၅၃) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောသည်။ 

၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် တစ်နှိိုင်ငံလိုံေးအတှိိုင်ေးအတောအောေးပဖင်  ပြည်သ ူ့လွှတ်ဖတော်အတွြ် မ ဆနဒရှင် 

(၂၃) သန်ေး လောဖရောြ်မ ဖြေးခ  ငြီေး ြယ်မ နှင်  ဖြ ောြ်ဆိုံေးမ အဖရအတွြ် စိုစိုဖြါင်ေး (၁) သန်ေးခွ ခန်ှုံ့အ ှိ 

                                                             
33 ပမန်မော ၂၀၁၅ အဖ ွဖ ွဖရွေးဖြောြ်ြွ  အခ ြ်အလြန်ှင်  ြှိန်ေးဂဏန်ေးမ ောေး - ဖဖဖဖေ်ာေါရီ၊ ၂၀၁၆ – ပြညဖ် ောငစ်ို 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြေ်ာမရငှ ်
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ရှှိခ  သည်။ အမ ှိ ေးသောေးလွှတ်ဖတော်အတွြ် မ ဆနဒရှင် (၂၃) သန်ေး လောဖရောြ်မ ဖြေးခ  ငြီေး  ြယ်မ နှင် ဖြ ောြ် 

ဆိုံေးမ  (၁) သန်ေးဖြ ော် ရှှိခ  သည်။34 

အ ြ်ြါြှိန်ေးဂဏန်ေးြှိို ကြည် ပခင်ေးအောေးပဖင်  ြယ်မ အဖရအတွြ် မ ောေးပြောေးဖနသည်ြှိို ဖတွွဲ့ရမည် 

ပဖစ်သည်။ မ ရိုံသှိိုူ့ တြ် ြစွော ြှိိုယ်တှိိုင်ြှိိုယ်ြ  မ ဆနဒမ လောဖရောြ်ဖြေးခ  ကြသည်  ပြည်သ လ  ို 

မ ောေး၏ ကြှိ ေးြမ်ေးအောေး ိုတ်မှုမ ောေး အလဟဿမပဖစ်ဖစရန်အတွြ် မ ဖြေးြိုံနည်ေးစနစ်မ ောေးြှိို ဖအောြ်ဖပခ 

အဆင် အ ှိ  ှိ ှိဖရောြ်ဖရောြ် ြ ယ်ြ ယ်ပြန်ှုံ့ပြန်ှုံ့ြှိိုူ့ခ သင် သည်။ 

 

၇) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော ခခမိ်ေးရ ပခော က်မှု၊ တောေးပမစ်မှု၊ မေဲယ်မှုမ ော ေး 

နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ြှိိုယ်စောေးလှယဖ်လောင်ေးမ ောေးအတွြ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောြ င ်ေတ် အခန်ေး (၄) 

လိုံခခ ံဖရေးအခန်ေးတွင် “မည်သည် အခ ှိန်တွင်မဆှိို အကြမ်ေးဖြ်ပခင်ေး (သှိိုူ့မဟိုတ်) အကြမ်ေးဖြ်မည်ဟို ငခှိမ်ေး 

ဖပခောြ်ပခင်ေးပဖင်  မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးပခင်ေး" ြှိို တောေးပမစ်ရမည် ဟိုလည်ေးဖြောင်ေး၊ အခန်ေး (၅) တန်ေးတ ရည်တ  

ယှဉ်ငြှိ င်ခွင် ရှှိဖသောအဖပခအဖနအခန်ေးတွင် ဆိုလောဘ်မ ောေး ခ ီေးပမ င် ၍ပဖစ်ဖစ ငခှိမ်ေးဖပခောြ်၍ပဖစ်ဖစ 

အလောေးတ နည်ေးလမ်ေးမ ောေးြှိို အသိုံေးပြ ၍ပဖစ်ဖစ လိုြ်ြှိိုင်ခွင် အောဏောအဆင် အတန်ေးြှိို အလွ သိုံေးစောေး 

ပြ ပခင်ေး၊ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ရည်မှန်ေးခ ြ်အတွြ် အ  ေးအခွင် အဖရေးရယ ပခင်ေး (သှိိုူ့မဟိုတ်) လွှမ်ေးမှိိုေးပခင်ေး" 

မပြ ရဟိုလည်ေးဖြောင်ေး၊ "ပြည်သ ြှိိုင်ြစစည်ေးမ ောေးအောေး အသိုံေးပြ ငြီေး ပြည်သ မ ောေး ံမှ မ ရဖစရန်ပြ  

လိုြ်ပခင်ေး (သှိိုူ့မဟိုတ်) မ ေယ်ပခင်ေးမ ောေး ပြ လိုြ်ပခင်ေး" မပြ ရဟိုလည်ေးဖြောင်ေး ဖဖော်ပြ ောေးသည်။35 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး၏ စစ်တမ်ေးအရ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ငခှိမ်ေးဖပခောြ်ပခင်ေးနှင်  တောေး 

ပမစ်ြှိတ်ြင်ပခင်ေးမ ောေးြှိို ကြ ံဖတွွဲ့ဖ ေးပခင်ေး မရှှိဖသော်လည်ေး မ ေယ်မှုနှင် အလောေးသဏဌောန်တ သည်  ဖ ောြ်ြံ  

ဖြေးြမ်ေးမ ှိ ေးြှိို ဖမေးပမန်ေးခ  သည်  မ ဆနဒရှင်ပြည်သ  (၃၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးနီေးြါေးြ ကြ ံဖတွွဲ့သှိရှှိခ  သည်။ 

“ဘယြ်ါတီလ ဖတော  မသှိဘ ေး။  ါဖြမ   ဖ ောြ်ြံ ဖြေးဖနတောဖတော ရှှိတယ။် သ တှိိုူ့ဖ ောြ် 

ြံ ဖြေးတယ်ဆှိိုတောြ မ ဆွယ်တောြ ဖြါူ့။ မ ရခ င်လှိိုူ့  ီလှိိုမ ှိ ေးဖ ောြ်ြံ ဖြေးတယ်လှိိုူ့ ြျွန်မ 

 င်တယ်။ ဖတွွဲ့ဖ ေးတယ။်  ါဖြမယ်  ြျွန်မတှိိုူ့ရွောြဖတော  မဟိုတ်ဘ ေးဖြါူ့ဖနော်” ဟို သံပဖြူ 

ဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ ် ြရိုြပှိဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၅၁) နှစ်အရွယ် မ ဆနဒရှင်အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြော 

ြါသည်။ 

                                                             
34 ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြြ်ွ ၏   ေးပခောေးဖသောြှိန်ေးဂဏန်ေးမ ောေး -  ီဇင်ဘော ၁၆ – ၂၀၁၅ – 7Day News 

35  နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေးအတြွ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောြ င ်ေတ် - စြတ်ငဘ်ော ၇၊ ၂၀၂၀ - 

ပြညဖ် ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြေ်ာမရှင ်
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မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မ ှ အသြ် (၂၄) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးမ ဆနဒရှင်တစ်ဦေးြလည်ေး “ငခှိမ်ေးဖပခောြ်မှု၊ တောေးပမစ်မှု 

ဖတော  မဖတွွဲ့ဘ ေးဘ ေး။ နှိိုင်ငံဖရေးြါတီအဖနန ှုံ့ ဖ ောြ်ြံ မှုဖြေးတောြဖတော  ဖတွွဲ့ဖ ေးတယ်” ဟို ဖပြောပြ 

ြါသည်။ 

“အခ ှိ ွဲ့ြါတီဖတွ မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးဖရေး ဖခေါ်သွောေးရင် လမ်ေးစရှိတ်၊ စောေးစရှိတ်ဖြေးတောဖတော  ရှှိ 

တယ”် ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ် ြွမ်ေးြဗွီေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၅၆) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ 

ဖပြောြါသည်။ 

“………...ြါတီအဖနန ှုံ့ ဆန်၊ ဆီဖတွ ဖ ောြ်ြံ တောဖတော  ရှှိတယ်” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၃၉) 

နှစ်အရွယ ်အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ေင်ဖရောြ်ယဉှ်ငြှိ င်သည ် ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေးအဖနပဖင ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ မ ဆွယ်အ 

သိုံေးစရှိတ် ြ ြ်သှိန်ေး (၁၀၀)  ြ်ြှိိုမှိိုသိုံေးစွ ပခင်ေးမပြ ရန် ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဥြဖ မ ောေးတွင် ပြ 

ဌောန်ေးသတ်မှတ် ောေးငြီေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြောလအတွင်ေးသိုံေးစွ ခ  သည ် အသိုံေးစရှိတ်မ ောေးြှိိုလည်ေး ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ြ င်ေးြငြီေး ရြ်ဖြါင်ေး (၃၀) အတွင်ေး သြ်ဆှိိုင်ရောခရှိိုင်ရိုံေးမ ောေးသှိိုူ့ အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေးနှင ် 

တြွ တင်ပြရမည်ဟို သတ်မှတ် ောေးသည်။36 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောငခှိမ်ေးဖပခောြ်မှုမ ောေးြှိို ြှိိုယ်ဖတွွဲ့ကြ ံဖတွွဲ့ဖ ေးပခင်ေးမရှှိဟို ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  သည်  

ဖ သခံပြည်သ မ ောေးြ ဖပဖကြောေးခ  ဖသော်လည်ေး မွန်ပြည်နယ် ဖြါင်ငမှိ ွဲ့နယ်  န်ေးြင်ဖခ ောင်ကြီေးဖြ ေးရွော 

အြါအေင် အပခောေးငမှိ ွဲ့နယ်အဖတော်မ ောေးမ ောေးတွင် လြ်ရှှိအောဏောရြါတီပဖစ်သည်  အမ ှိ ေးသောေး ီမှိိုြဖရ 

စီအဖွ ွဲ့ခ  ြ်၏ ဖရွေးဖြောြ်ြွ မ ဆွယ်ဗီနှိိုင်ေးြှိိုစတောမ ောေးြှိို ဖ ြ်ဆီေးမှုမ ောေး ရှှိဖနသည်။ 

အလောေးတ  ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် ဖြော သတ်ဖြ ေးရွောတွင် အမ ှိ ေးသောေး ီမှိိုြဖရစီအဖွ ွဲ့ခ  ြ်၏ မ ဆွယ်ဗီ 

နှိိုင်ေးြှိိုစတောြှိို လ ငယ်တစ်ဦေးြ ဖ ြ်စီေးခ  ငြီေး ၎င်ေးအောေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ဥြဖ ြို ်မ (၅၇) နှင်  (၅၈) 

တှိိုူ့ပဖင်  အမှုဖွင် ခ  ဖကြောင်ေး သှိရသည်။ 

ဗီနှိိုင်ေးဖ ြ်ဆီေးခံရသ  လြ်ရှှိအမ ှိ ေးသောေးလွှတ်ဖတော် ြှိိုယ်စောေးလှယ် ဦေးခင်ဖဇော်ဦေးြ “အမ ှိ ေးသောေး ီမှိိုြ 

ဖရစီအဖွ ွဲ့ခ  ြ်ရ ွဲ့ ဂိုဏ်သှိြခော၊ ဆရောတှိိုူ့ရ ွဲ့ဂိုဏ်သှိြခော ငြီေးဖတော  သ ဖ ြ်ဆီေးလှိိုြ်တ   ဗီနှိိုင်ေးဖြေါ်မှော နှိိုင်ငံ 

ဖတော်အတှိိုင်ြင်ခံြိုဂ္ှိ လ် ဖ ေါ်ဖအောင်ဆန်ေးစိုကြည်ြိုံ ြါတယ။် အမ ှိ ေးသောေး ီမှိိုြဖရစီအဖွ ွဲ့ခ  ြ်ရ ွဲ့ နောယြ 

ြိုံလည်ေး ြါတယ။်  ါဖကြောင်  ဂိုဏ်သှိြခောအရ အမှုဖွင် လှိိုြ်တယ်။  ီလှိိုမ ှိ ေးအမှုမဖွင် ဘ ေးဆှိိုရင် ဆရောတှိိုူ့ 

ဖ ောင် ောေးတ   ဆှိိုင်ေးဘိုတ်ဖတွ  တစ်ခိုမှြ န်မှောမဟိုတ်ဘ ေး” ဟို ဖပြောသည်။37 

                                                             
36 ဖရွေးဖြောြ်ြွ အသိုံေးစရှိတ် မတင်သွင်ေးသည်  ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေး ၂၉ ဦေးြှိို ဖရွေးဖြောြ်ြွ  ေင်ခွင် ြှိတြ်ငမ်ည ်- 

ဖဖဖဖေ်ာေါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၆ – 7Day News 

37 NLD’s election campaign poster destroyed in Kyaikmayaw – September 15, 2020 – HURFOM  
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၈) COVID-19 က ေးစကပ်မန် ကြ်ရရောဂ ါ 

၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်မ ဖြေးကြမည်  မ ဆနဒရှင်မ ောေး ကြ ံဖတွွဲ့ဖနရသည်  ဖနောြ် ြ်အခြ် 

အခ တစ်ခိုမှော COVID-19 ြ ေးစြ်ပမန်ြြ်ဖရောဂါ ပဖစ်သည်။ ပမန်မောနှိိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်ေးြ ေးစြ်မှု ပမင်  

တြ်လောငြီေးဖနောြ်ြှိိုင်ေး ငမှိ ွဲ့နယ်အခ ှိ ွဲ့ြှိို Stay at Home အပဖစ် သတ်မှတ်ပခင်ေး၊ လှုြ်ရှောေးသွောေး 

လောမှုမ ောေးြှိို ြန်ှုံ့သတ်ပခင်ေးနှင်  အပခောေးဖသော ြ န်ေးမောဖရေးဆှိိုင်ရောစည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးြမ်ေးမ ောေးြှိို ြှိိုမှိိုတင်ေး 

ကြြ်လောခ  သည်။ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ မ ဆွယ်ပခင်ေးနှင် ြတ်သြ်၍ လ ဦေးဖရ (၅၀) အ ှိ ခွင် ပြ ခ  ဖသော်လည်ေး Stay at Home 

ငမှိ ွဲ့နယ်မ ောေးတွင် မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးပခင်ေးမ ောေးြှိိုမ  ြှိတ်ြင ်ောေးသည်။ 

နှိိုင်ငံဖတော်၏ အတှိိုင်ြင်ခံြိုဂ္ှိ လ်၏ စြ်တင်ဘောလ (၈) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ပြ လိုြ်မည်  မ ဆွယစ်ည်ေးရိုံေးဖရေး 

ခရီေးသည်လည်ေး ြ န်ေးမောဖရေးနှင် အောေးြစောေးေန်ကြီေးဌောနြ ခွင် မပြ သပဖင်  ဖ ြ်သှိမ်ေးခ  ရသည်။38 

ပြည်သ ူ့ြါတီဥြကဋ္ဌြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို ဖရ ွဲ့ဆှိိုင်ေးသင် သည်ဟို စြ်တင်ဘောလ (၈) ရြ်ဖနှုံ့တွင် 39 

မှတ်ခ ြ်ပြ  ဖပြောကြောေးခ  သြ  သှိိုူ့ လ စိုလ ဖေေးဖကြောင်  ဖရောဂါြ ေးစြ်မှု ြှိိုမှိိုမ ောေးပြောေးလောနှိိုင်ပခင်ေးနှင်  

လွတ်လြ်ငြီေးတရောေးမျှတဖသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်ရန် ခ ယဉ်ေးပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို  ီဇင် 

ဘောလ (၂၇) ရြ်ဖနှုံ့အ ှိ ဖရ ွဲ့ဆှိိုင်ေးဖြေးရန် ပြည်သ ူ့ဖရှွဲ့ဖဆောင်ြါတီြ စြ်တင်ဘော (၁၁) ရြ်ဖနှုံ့တွင် 

ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်သှိိုူ့ အှိတ်ဖွင် ဖြေးစော ဖြေးြှိိုူ့ခ  သည်။40 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး၏ ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးမှုအရ မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးသည် ြ ေးစြ်ပမန် 

ြြ်ဖရောဂါြှိို ဖကြောြ်ရံွွဲ့ကြဖသော်လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ င်ေးြသည် ဖနှုံ့တွင် ဆနဒမ သွောေး ည် ကြမည် 

ပဖစ်ဖကြောင်ေးသှိရသည်။41 

သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် အနင်ေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၃၂) အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ "ဖရောဂါြဖတော  

ဖကြောြ်ြါတယ်။  ါဖြမ    ီဖရောဂါဖကြောင်  မ မ ည် ဖတော ဘ ေးဆှိိုတောမ ှိ ေးဖတော  မပဖစ်ခ င်ဘ ေးဖြါူ့ဖနော်။ 

တစ်နည်ေးမဟိုတ်တစ်နည်ေးဖတော  မ သေွာေးဖြေးြါူ့မယ်” ဟို ဖပဖကြောေးခ  သည်။ 

                                                             
38 ဖ ေါ်ဖအောင်ဆန်ေးစိုကြည် ဖြော မြှူေးမ ဆွယ်ခရီေးစဉ ်ဖ ြ်သှိမ်ေး - စြ်တငဘ်ော ၇၊ ၂၀၂၀ - ဧရောေတီသတင်ေးဌောန 

39 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို နှိိုင်ငံဖရေးအြ ြအ်တညေ်းမဖတွွဲ့နှိိုင်သည်   ီဇငဘ်ောလြိုန်အ ှိ ဖရ ွဲ့ဆှိိုင်ေး၍ရဟို ဦေးြှိိုြှိိုကြီေး ဆှိို - 

စြ်တင်ဘော ၉၊ ၂၀၂၀ - ပမနမ်ောတှိိုင်ေးမ်ဖနှုံ့စဉ ်

40 လ စိုလ ဖေေးဖကြောင်  ဖရောဂါြ ေးစြ်မှု ြှိိုမှိိုမ ောေးပြောေးလောနှိိုင်ပခင်ေးနှင်  လွတလ်ြ်ငြီေးတရောေးမျှတဖသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်ရန် 

ခ ယဉ်ေးပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို ဖရ ွဲ့ဆှိိုင်ေးသင် ဖကြောင်ေး ပြညဖ် ောငစ်ိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြေ်ာမရငှ်   ပြညသ် ူ့ဖရှွဲ့ဖဆောင်ြါတ ီ

(PPP)ြ အှိတ်ဖငွ် ဖြေးစော ဖြေးြှိိုူ့ - စြ်တငဘ်ော ၁၁၊ ၂၀၂၀ -  Eleven Media Group 

41   တ်မ်ွေးရကှာက်ယခူျ နတ်ငွ ်မွနဖ်ပညန်ယ၌် ရေသတွငွ်ေးကူွေး က်မှု မရ  သရလှာကန်ညွ်ေးပ ွေးရနချ န ်ဖဖ သ်ည။် 
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အဆှိိုြါဖြ ေးရွောမှ ဖနောြ် ြ် အသြ် (၃၂) အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြလည်ေး “ဖရောဂါမြ ေးဖအောင် 

ြောြွယင်ြီေး မ သွောေးဖြေးြါူ့မယ်” ဟို အောေးတြ်သဖရော ဖပြောြါသည်။ 

“ြှိိုယ်ရွောန ှုံ့ြှိိုယ်ြ ဆှိိုဖတော  ဘောမှ ဖကြောြ်စရောမရှှိဘ ေးဖလ။ ြှိိုဗစ်ဖရောဂါဖကြောြ်လှိိုူ့ မ သွောေး 

မဖြေးဘ ေးဆှိိုတောမ ှိ ေးဖတော  စှိတ်  မှော မရှှိဘ ေး” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၆၀) အရွယ ် အမ ှိ ေး 

သမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

“ြှိိုဗစ်ြှိိုဖကြောြ်ဖနဖတော လည်ေး ဘောလိုြ်လှိိုူ့ရမှောလ ။ သ မ ောေးဖတွ (သွောေးရင်) ြှိိုယ်လည်ေး 

သွောေးရမှော ဖြါူ့။ မသွောေးလှိိုူ့လည်ေး မရဘ ေးဆှိိုဖတော  သွောေးရမှောြ ။ ြှိိုဗစ်ြှိိုဖတော  ဖကြောြ်ြါတယ်” 

ဟို ြ ှိ ြ်မ ဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၄၆) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

လ တစ်ဦေးနှင် တစ်ဦေး (၆) ဖြအြွော တန်ေးစီရန် အြါအေင် အပခောေး COVID-19 ဖရောဂါဆှိိုင်ရော ြောြွယ် 

ဖရေးစည်ေးြမ်ေးခ ြ်မ ောေးဖကြောင်  မ ရိုံတင်ွမ ဖြေးမည် လ မ ောေး အခ ှိန်လိုံဖလောြ်မှု ရှှိဖစရန်အတွြ် စီမံ 

ဖဆောင်ရွြ် ောေးရန် ၂၀၂၀ ဩဂိုတ်လ (၅) ရြ်ဖနှုံ့ြ ြ င်ေးြခ  သည်  Online ဖဆွေးဖနွေးြွ တွင် နှိိုင်ငံ 

ဖတော်၏ အတှိိုင်ြင်ခံြိုဂ္ှိ လ် ဖ ေါ်ဖအောင်ဆန်ေးစိုကြည်ြ ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြှိို 

ညွှန်ကြောေး ောေးသည်။42 

                                                             
42 ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ  တစန်ှိိုငင်ံလိုံေးမှော မ စောရင်ေးမှောေးလှိိုူ့ ြနှ်ုံ့ြွြ်သ  ဖလေးသှိန်ေးဖြ ေ်ာ ရှှိ - ဩဂိုတ ်၅၊ ၂၀၂၀ – BBC 

News ပမန်မော 
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COVID-19 ြ ေးစြ်ဖရောဂါဖကြောင်  အသွောေးအလောြန်ှုံ့သတ် ောေးသ မ ောေးနှင်  ဖဆေးရိုံတြ်ဖနသ မ ောေးအဖန 

ပဖင်  ကြှိ တင်မ ဖြေးနှိိုင်ဖကြောင်ေး မွန်ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ  အတွင်ေးဖရေးမှြူေး ဦေးဟှိဏ်ေး 

လင်ေး ြ်ြ ဖပြောဆှိို ောေးသည်။ 

“Quarantine ေင်ဖနသ ဖတွြ ဖဆေးရိုံတြ်ဖနတ   လ နောဖတွန ှုံ့ (အခွင် အဖရေး) အတ တ ြါြ ။ 

(သ တှိိုူ့ြှိို ဖဆေးရိုံမှော  ောေးဖှိိုူ့) ဖနရောမရှှိလှိိုူ့ အပြငမ်ှော ဖန,ဖနရတောြါ။ သ တှိိုူ့အတွြ် သီေးပခောေး 

မ ရိုံ ောေးဖြေးဖှိိုူ့ြ မပဖစ်နှိိုင်ဘ ေး။ ြ န်ေးမောဖရေးေန်ကြီေးဌောနလြ်ဖအောြ်မှော ရှှိတ  အတွြ် 

(ဖဆေးရိုံတြ်ဖနတ   အတွင်ေးလ နောအပဖစ် သတ်မှတ်တ  အတွြ်) ကြှိ တင်မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ဥြဖ မှော 

ြါဖနြါတယ်" ဟို မွန်ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ ၏ ညွှန်ကြောေးဖရေးမှြူေး ဦေးဟှိဏ်ေး 

လင်ေး ြ်ြ ဖပြောြါသည်။43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Those who were in quarantine due to COVID-19 movement restrictions, still have right to cast 

advance ballots – July 22 – 2020 - HURFOM 
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46 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခန်ေး (၅) အ ပခောေးန ည်ေးပ  င် သန်စွ မေ်းသ မ ောေး၏ အခက် အခဲမ ောေး 

ပမန်မောနှိိုင်ငံသည် ြိုလသမဂ္မသန်စွမ်ေးသ မ ောေး အခွင ်အဖရေးဆှိိုင်ရောသဖဘောတ စောခ  ြ် Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ြှိို ၂၀၁၁ ခိုနှစ်၊  ီဇင်ဘောလ (၇) ရြ်ဖနှုံ့တွင် 

အတည်ပြ လြ်မှတ်ဖရေး ှိိုေးခ  သည်။44 

၎င်ေးပြင် မသန်စွမ်ေးသ မ ောေး၏ အခွင် အဖရေးဥြဖ ြှိို ၂၀၁၅ ခိုနှစ် ဇွန်လ (၅) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ပြည်ဖ ောင်စို 

လွှတ်ဖတော်ြ အတည်ပြ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ငြီေး 45  မသန်စွမ်ေးသ မ ောေး၏ အခွင် အဖရေးနည်ေးဥြဖ ြှိို ၂၀၁၇ ခိုနှစ် 

 ီဇင်ဘောလ (၂၇) ရြ်ဖနှုံ့တွင် လ မှုေန် မ်ေး၊ ြယ်ဆယ်ဖရေးနှင်  ပြန်လည်ဖနရောခ  ောေး ဖရေးေန်ကြီေးဌော 

နြ  ိုတ်ပြန်ခ  သည်။46 

                                                             

44 ဖမနမ်ှာန  ငင် ံအမျ ြုွေးသှာွေးလူ ့်အခွင့််အရ ွေးရကှာ်မရ င ်

45 န  ငင်ရံတှာ်သမမတရံ ွေး 

46   လ မှုေန် မေ်း၊ ြယ်ဆယ်ဖရေးနှင်  ပြနလ်ညဖ်နရောခ  ောေးဖရေးေန်ကြီေးဌောန၊ လ မှုေန ်မ်ေးဦေးစီေးဌောန 
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47 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

အဆှိိုြါဥြဖ ၏ ရည်ရွယခ် ြ်တွင် အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  နှိိုင်ငံဖရေးနယ်ြယ်တွင် 

အပခောေးသ မ ောေးနှင်  တန်ေးတ ဖြါင်ေးစည်ေးြါေင်နှိိုင်ရန် ဟ ဖသောအခ ြ်လည်ေး ြါေင်သည်။47 

ဥြဖ ၏ အခန်ေး (၈) ြို ်မ (၂၉) နှင်  (၃၀) တွင် အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  ဆနဒမ  

ဖြေးြှိိုင်ခွင် နှင်  ဖရွေးခ ယ်ြှိိုင်ခွင် ရှှိသည်ဟို ပြဌောန်ေး ောေးငြီေး ြို ်မ (၃၁-ြ) တွင် အပခောေးနည်ေးနှင် သန်စွမ်ေး 

သ မ ောေး ဆနဒမ ဖြေးရောတွင် အဆင်ဖပြလွယ်ြ ဖစရန်အတွြ် ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ 

ည ှိနှိုင်ေးဖဆောင်ရွြ်ဖြေးရမည်ဟို ဖဖော်ပြ ောေးသည်။48 

၂၀၁၄ သန်ေးဖခါင်စောရင်ေးအရ ပမန်မောနှိိုင်ငံတစ်ေန်ေးလိုံေးတွင် အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ ဦေးဖရ (၂.၃) သန်ေး 

ရှှိငြီေး စိုစိုဖြါင်ေးလ ဦေးဖရ၏ (၄.၆) ရောခှိိုင်နှုန်ေးရှှိသည်၊ 49  လ ဦေးဖရ (၂) သန်ေးဖြ ော်ရှှိဖသော မွန်ပြည်နယ်တွင် 

အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ ဦေးဖရ (၁၀၉,၂၉၈) ဦေး ရှှိငြီေး စိုစိုဖြါင်ေးလ ဦေးဖရ၏ (၅.၃) ရောခှိိုင်နှုန်ေး ရှှိသည်။50 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖရေး ဖဆောင်ရွြ်ဖနသ  ဖရ မင်ေးသောေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး ဥြကဌ ဦေးပမတ်သ  

ေင်ေး၏ ဖပြောကြောေးခ ြ်အရ တစ်နှိိုင်ငံလိုံေးအတှိိုင်ေးအတောပဖင်  အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင်ဦေးဖရ 

တစ်သှိန်ေးဖြ ော်ရှှိဖကြောင်ေး သှိရသည်။51  

မွန်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၌ အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင် (၂၆,၀၀၀) ဖြ ော် ရှှိသည်ဟို 

မွန်ပြည်နယ် မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌြ ဖပြောကြောေး ောေးဖသော်လည်ေး မွန်ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဖြော်မရှင်ြမ  အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင်ဦေးဖရ (၄,၀၇၀) သောရှှိသည်ဟို ဖပြောဆှိို ောေး 

သည်။52 

“အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ ဖတွမှော ဖမွေးသြကရောဇ် အတှိအြ  မရှှိကြဘ ေး။ မှတ်ြိုံတင်လည်ေး 

မရှှိကြဘ ေး။ သြ်ဆှိိုင်ရောဌောနဖတွြ မှတ်ြိုံတင် လိုြ်မဖြေးဘ ေး။ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မ 

ရှင်စောရင်ေးမှော (မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိတ   အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ ဦေးဖရြ) ဖလေးဖ ောင်ဖြ ော်ြ  

ရှှိဖတော  အ  ါြှိို (ပြန်ပြင်ဖြေးဖှိိုူ့) ငမှိ ွဲ့နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြှိို သွောေးဖပြောတယ။် "ခင်ဗ ောေး 

တှိိုူ့ မသန်စွမ်ေးအသင်ေးြ စောရင်ေးြှိို တှိတှိြ ြ ဖြောြ်ဖလ" လှိိုူ့ (ဖြော်မရှင်ြ) ပြန်ဖပြော 

တောြှိို ခံခ  ရတယ်" ဟို မနွ်ပြည်နယ် မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ ဦေးဖစောဖအောင်သှိမ်ေးတင် 

ြ မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြှိို ဩဂိုတ်လ (၂၀) ရြ်ဖနှုံ့တင်ွ ဖပြောြါသည်။ 

                                                             
47 မသန်စွမ်ေးသ မ ောေး၏ အခငွ် အဖရေးဥြဖ  အခန်ေး (၃) ြို မ် (၃-ဃ) 

48 မသန်စွမ်ေးသ မ ောေး၏ အခငွ် အဖရေးဥြဖ  အခန်ေး (၈) 

49 အလ ပ်သမှာွေး၊ လူဝငမ်ှုကက ွေးကကပ်ရ ွေးန င့်် ဖပညသ်ူ ့်အငအ်ှာွေးဝနက်က ွေးဌှာန 

50 ၂၀၁၄ သနွ်ေးရခ င ်ှာ ငွ်ေး 

51 မနတရလွေးတ  ငွ်ေးရ   မသန ွ်မ်ွေးမွဲဆနဒရ ငအ်တကွ်  ဖံပမွဲရံ မျှာွေး တညရ်ဆှာက်မယ၊် ဩဂ တ် ၂၅၊ ၂၀၂၀၊ ဖမနမ်ှာတ  ငွ်ေးမ်ရန ့် ဉ် 
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48 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေး၏ နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို အတှိအြ မှတ် 

တမ်ေးတင် ောေးမှု အောေးနည်ေးပခင်ေးဖကြောင်  ၎င်ေးတှိိုူ့နှင် ြတ်သြ်သည်  ြှိန်ေးဂဏန်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို 

အတှိအြ  ရရှှိရန် ခြ်ခ ဖနသည်။ 

၎င်ေးပြင် အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်နှိိုင်ရန် အပခောေးဖသောအခြ် 

အခ ၊ အတောေးအဆီေးနှင်  စှိန်ဖခေါ်မှုမ ောေးစွော ရှှိဖနဖသေးသည်။ မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ငမှိ ွဲ့ 

နယ ် (၆) ငမှိ ွဲ့နယ်၌ ြွင်ေးဆင်ေးဖလ လောဖမေးပမန်ေးခ  စဉ်တွင် အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးြှိိုလည်ေး ဖတွွဲ့ 

ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  သည်။ 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေး အဓှိြရင်ဆှိိုင်ကြ ံဖတွွဲ့ဖနရသည်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အခြ်အခ ၊ 

အတောေးအဆီေးနှင်  စှိန်ဖခေါ်မှုမ ောေးြှိို ဤအခန်ေးတွင် ဖဖော်ပြသွောေးမည်ပဖစ်သည်။ 

 

က) နိုင်ငံသော ေးပ စ်မှုဆ ိုင် ရော အ ရ ထော က်အ ထော ေးမရိှပခင်ေး 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  သည် အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေး အ 

မ ောေးစို (---) တွင် နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး မရှှိကြဖခ ။ 
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49 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  မှတ်ြိုံတင်၊ အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေးမ ောေးြှိို ြှိိုယ်တှိိုင်သွောေး 

ဖရောြ် ဖလျှောြ် ောေးရန် မလွယ်ြ ပခင်ေးဖကြောင် လည်ေးဖြောင်ေး၊ အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေး၏ 

နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေးအဖြေါ် မှိသောေးစိုေငမ် ောေးြ အဖလေး ောေးမှု မရှှိပခင်ေးဖကြောင်  

လည်ေးဖြောင်ေး အဆှိိုြါအဖ ောြ်အ ောေးမ ောေးြှိို ြှိိုင်ဖဆောင် ောေးနှိိုင်ပခင်ေးမရှှိဖခ ။ 

“မ စောရင်ေး  မှောဖတော  အစ်မနောမည် မြါဘ ေး။ အစ်မ မှိသောေးစိုေင်ဖတွဖတော  ြါတယ။် အစ်မ 

တစ်ခါမှ မ မ ဖြေးဘ ေးြါဘ ေး။ မှတ်ြိုံတင်မရှှိလှိိုူ့။ မှတ်ြိုံတင်မရှှိရင် မ မဖြေးရဘ ေးမဟိုတ်လောေး။ 

မှတ်ြိုံတင် မရှှိတ   အဖကြောင်ေးြ မှတ်ြိုံတင်ဆှိိုဖတော  လ ြှိိုယ်တှိိုင်သွောေးရငြီေးဖတော  အဖသေး 

စှိတ်လိုြ်ရမယ်မဟိုတ်လောေး။ (အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ ) ဖတွအဖနန ှုံ့ သွောေးလောဖှိိုူ့ အခြ် 

အခ ရှှိဖနဖတော  မသွောေးနှိိုင်ဘ ေး။ အ လှိိုန ှုံ့ြ  မှတ်ြိုံတင်ြမလိုြ်ပဖစ်ဘ ေး။ အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေး 

မှောလည်ေး အစ်မနောမည်မြါဘ ေး” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၄၂) အရွယ ် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမ 

သန်စွမ်ေးသ  အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  သြ်ဆှိိုင်ရောအစှိိုေးရဌောနမ ောေးသှိိုူ့ သွောေးဖရောြ်မည်ဆှိိုြါြ 

ြ ညီဖဖေးမဖြေးမည် တစ်စိုံတစ်ဖယောြ်လှိိုအြ်ဖနငြီေး ၎င်ေးတှိိုူ့၏မှိသောေးစိုေငမ် ောေးြလည်ေး စောေးေတ်ဖန 

ဖရေးနှင်  အှိမ်မှုြှိစစမ ောေးအတွြ် လိုံေးြန်ေးဖနရသပဖင်  ၎င်ေးတှိိုူ့အတွြ် နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ် 

အ ောေးမ ောေး ဖလျှောြ် ောေးရောတွင် အခ ှိန်ဖြေးနှိိုင်ပခင်ေး မရှှိဖခ ။ 

“အရင်တိုန်ေးြဖတော  ြှိိုယ် မှိဘဖတွ  ါြှိို နောေးမလည်ဘ ေးဖြါူ့ဖနော်။ ဖနောြ်ငြီေး (ြှိိုယ် လြ် 

 ြ်ဖရောြ်လောတ  အခါြ ပြန်ဖတော လည်ေး) ြှိိုယ် သောေးသမီေးဖတွြ လမ်ေးဖလျှောြ်လှိိုူ့မရ 

ဖတော  သ တှိိုူ့ဖတွန ှုံ့ြ  လိုံေးြန်ေးဖနရတယ်။ အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေး၊ မှတ်ြိုံတင်ဘြ်ြှိို အခ ှိန်မ 

ဖြေးပဖစ်ဘ ေး” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၄၂) အရွယ ် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အမ ှိ ေးသမီေး 

တစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

“တခ ှိ ွဲ့မသန်စွမ်ေးသ ဖတွဆှိိုရင် အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေး  မှ နောမည်မြါဘ ေး။ ြှိိုယ်လြ်အဂသါမ 

သန်စွမ်ေးလှိိုူ့ သြ်ဆှိိုင်ရောဌောနဖတွမှော မှတ်ြိုံတင်သွောေးလိုြ်ဖှိိုူ့ြ အဆင်မဖပြဘ ေး။ အ လှိိုြ  

လှိိုူ့ရှှိရင် အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးဖတွြ ဌောနဆှိိုင်ရောဖတွြှိို ဖပြောငြီေး ြွင်ဆင်ေးလိုြ်ဖြေးဖှိိုူ့ ဖတောင်ေးဆှိို 

ခ င်ြါတယ်” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ် မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ ဦေးေင်ေးခ ှိ ြ ဖပြောြါသည်။ 

နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး ြှိိုင်ဖဆောင် ောေးနှိိုင်ပခင်ေးမရှှိသည် အပြင် ၎င်ေးအဖ ောြ် 

အ ောေးမ ောေး ရရှှိနှိိုင်ရန်အတွြ် မှိသောေးစိုေငမ် ောေးနှင်  သြ်ဆှိိုင်ရောအစှိိုေးရဌောနမ ောေးြ အောရိုံစှိိုြ်လိုြ် 

ဖဆောင်ဖြေးပခင်ေး မရှှိပခင်ေးဖကြောင်  အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ အမ ောေးအပြောေးမှော အခွင် အဖရေးဆိုံေးရှုံေး နစ်နော 

လ ြ်ရှှိသည်။ 
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“သောေးမှော မှတ်ြိုံတင်မရှှိဖတော  (မ စောရင်ေးမှော) သောေးနောမည်မြါဘ ေး။ အဖမဖတွ မှိသောေးစိုေင်ဖတွရ ွဲ့ 

နောမည်ဖတော ြါ,ြါတယ။် အခို သောေးမှတ်ြိုံတင်ဖလျှောြ်ဖှိိုူ့ လိုြ် ောေးြါတယ်” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ 

ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် (၁၉) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး မရှှိသပဖင်  မ စောရင်ေးတွင် ခ န်လှြ်ပခင်ေး ခံခ  ရဖသော်လည်ေး 

အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်မ ဖြေးနှိိုင်ရန် ဆနဒရှှိဖနကြသည်။ 

“ြျွန်ဖတော် မှိသောေးစိုေင်ဖတွ မ စောရင်ေးသွောေးမကြည် ရဖသေးလှိိုူ့ မ စောရင်ေးမှော နောမည်ြါ,မြါ 

ြျွန်ဖတော်မသှိရဖသေးဘ ေးခင်ဗ ။ ြျွန်ဖတော် မှော မှတ်ြိုံတင်လည်ေး မရှှိဘ ေး။ အခိုမှ မှတ်ြိုံတင် 

လိုြ်ဖှိိုူ့  ရြ်ြွြ်လ ကြီေးဖတွဆီမှော စောရင်ေးတင် ောေးတယ။် ြျွန်ဖတော်ြဖတော  မ  ည် ဖှိိုူ့ ဆနဒရှှိ 

ြါတယခ်င်ဗ ော” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးဖနသ  အသြ် (၂၇) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေး 

သောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

 

ခ) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော သတင်ေးအ ခ က်အ လက်မ ော ေး ရရိှမှု အ ော ေးန ညေ်းပခင်ေး 

ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးမှုမ ောေးအရ အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအတွြ် သီေးပခောေးအ  ေးပြ  ိုတ်ပြန် ောေး 

သည်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေး မရှှိဖကြောင်ေး သှိရသည်။ 

ပမန်မောနှိိုင်ငံတွင် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ ၊ အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ ၊ အကြောေးအောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ နှင်  

ဉောဏ်ရည်မသန်စွမ်ေးသ ဟ ၍ အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ အမ ှိ ေးအစောေး (၄) မ ှိ ေး 53  ရှှိရောတွင် အပမင်အော 

ရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ မ ောေးသည် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေး ရရှှိရန် အခြ်အခ ဆိုံေးပဖစ် 

ဖနငြီေး ၎င်ေးတှိိုူ့အဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ သတင်ေးနှင် ြတ်သြ်၍ ဖရ ီယှိိုတစ်မ ှိ ေးတည်ေးြှိိုသော အောေးြှိိုေးဖန 

ရသည်။ 

မွန်ပြည်နယ်ရှှိ အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးတွင် အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ ဦေးဖရသည ်အမ ောေးဆိုံေးပဖစ်ငြီေး 

ပြည်နယ်လ ဦေးဖရစိုစိုဖြါင်ေး၏ (၃) ရောခှိိုင်နှုန်ေး ရှှိဖနသည်။ 54  ၎င်ေးတှိိုူ့အတွြ် သီေးပခောေး ိုတ်ပြန်သည်  

သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးမရှှိြါြ အဆှိိုြါ (၃) ရောခှိိုင်နှုန်ေးဖသောလ ဦေးဖရမှော တန်ေးတ ညီမျှမှု အခွင် အ 

ဖရေးဆိုေံးရှုံေးငြီေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှ ဖယ်ကြဉ်ခံဖနရမည်ပဖစ်သည်။ 

                                                             
53 ြ မအကြှိမ ်ပြညသ် ူ့လွှတဖ်တေ်ာ ြဉ္စမြိုမံှန်အစညေ်းအဖေေး - နှိိုေငဘ်ော ၇၊ ၂၀၁၂ 

54 ၂၀၁၄ သနွ်ေးရခ င ်ှာ ငွ်ေး 
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“အပမင်အောရိုံမသန်စွမ်ေးတ  သ ဖတွ 

တြယ်တမ်ေးလှိိုအြ်ဖနတ  ဟောြ 

လြ်စမ်ေးစောဖြန ှုံ့ မ လြ်မှတ်ြါ။ ြ  

ညီဖြေးတ  သ ဖတွြ သ တှိိုူ့ကြှိ ြ် 

တ  သ ြှိိုြ  မ ဖြေးလှိိုြ်မယ်ဆှိိုရင် အ 

ပခောေးနည်ေးန ှုံ့သန်စွမ်ေးသ ရ ွဲ့ မ တစ်ပြောေး 

ဆိုံေးရှုံေးသွောေးနှိိုင်ြါတယ်" ဟို မွန်ပြည် 

နယ ် မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ 

ဦေးဖစောဖအောင်သှိမ်ေးတင်ြ ဖပြောြါ 

သည်။55 

“ဖရွေးဖြောြ်ြွ န ှုံ့ြတ်သြ်တ   သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ြဖတော  ဖရ ီယှိိုြဖန ရြါတယ။် ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ြ င်ေးြတ  ဖနှုံ့ြ (၁၁) လြှိိုင်ေး (၈) ရြ်ဖနှုံ့လှိိုူ့ ဖရ ီယှိိုြဖန ကြောေးတယ်။ ြ န်တော 

ဖတော  ြျွန်ဖတော်မမှတ်မှိဖတော ဘ ေး၊ ဖမ ဖမ သွောေးတယ်။ သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ရဖှိိုူ့ြ အခြ် 

အခ ရှှိြါတယ်။ … ြျွန်ဖတော်ြလည်ေး အလိုြ်တစ်ဖြ်န ှုံ့ဆှိိုဖတော  ဖရ ီယှိိုြ တစ်ခါတဖလမှ 

နောေးဖ ောင်ပဖစ်တယ်။ ြျွန်ဖတော်ြဖတော  ဖမော်လငမှိ င်ငမှိ ွဲ့ အနှှိြ်ခန်ေးမှော အနှှိြ်သည် အလိုြ်, 

လိုြ်ဖနြါတယ်” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၂၇) အရွယ ် အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ တစ်ဦေးြ 

ဖပြောြါသည်။ 

အပခောေးအမ ှိ ေးအစောေးမ ောေးအဖနပဖင်  အင်တောနြ်၊ ဖရ ီယှိို၊ ရြ်ရွောအသှိိုင်ေးအေှိိုင်ေးနှင်  သြ်ဆှိိုင်ရောအဖ ွ 

ဖ ွအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးရိုံေးမ ောေးနှင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ ရိုံေးမ ောေးမှတဆင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော 

သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေး ရရှှိဖနဖသော်လည်ေး အခ ြ်အလြ်မှန်ြန်မှုနှင်  အခ ှိန်မီရရှှိမှုနှင် ြတ် 

သြ်၍ အခြ်အခ မ ောေး ရှှိဖနဆ ပဖစ်သည်။ 

“အင်တောနြ်ြဖန သတင်ေးရတယ။် ရွော  မှော ကြောေးဖတော ကြောေးတယ်၊  ါဖြမယ်  သတင်ေး 

ြအမှန်ြ လောေး၊ အမှောေးလောေး ြှိိုယ်လည်ေး မသှိဘ ေး။ ရြ်ြွြ်အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

နီေးမှ လောဖပြောတ  အခါြ ဖတော  မဖြောင်ေးဘ ေးဖြါူ့ဖနော်” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် ြွမ်ငန်ေးဖြ ေး 

ရွောမှ အသြ် (၄၉) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

“၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ သတင်ေးြှိိုဖတော  ဖိုန်ေးြဖနြ  အခ ြ်အလြ်ဖတွ ရတယ။် ဘကြီေးအ 

ဖနန ှုံ့ အခြ်အခ ဖတော  မရှှိဘ ေး။ မ ြ်လိုံေးလည်ေးပမင်တယ၊် သွောေးလောလှိိုူ့လည်ေး ရတယ်ဆှိိုဖတော  

အခြ်အခ  မရှှိြါဘ ေး” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ် မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ ဦေးေငေ်းခ ှိ ြ ဖပြောြါ 

သည်။ 
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ဖယ်ကြဉ်မရှှိမ ှလွတမ်ျှတ                                                                                       မွန်ပြညလ် ူ့အခွင ်အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး 

 

 
52 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

အပမင်အရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသည် အိုြ်စိုမဟိုတ်ဖသော အင်တောနြ်အသိုံေးမပြ နှိိုင်သည်  အပခောေးနည်ေးပဖင် သန် စွမ်ေး 

သ မ ောေးအိုြ်စိုတွင်လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ရရှှိမှုသည် အြန်ှုံ့အသတ်ရှှိ 

ဖနဆ ပဖစ်သည်။ 

“ဘောသတင်ေးမှ မရရှှိဘ ေး။ ဖရွေးဖြောြ်ြွ လိုြ်မယ် ဖနှုံ့ြှိိုလည်ေး ြျွန်ဖတော်မသှိဘ ေး။ သတင်ေးအ 

ခ ြ်အလြ်ရဖှိိုူ့ အခြ်အခ ရှှိြါတယ။် အှိမ်မှော ြျွန်ဖတော်တစ်ဖယောြ်တည်ေးြ ရှှိတယ်။ 

အပြင်မသေွာေးဖတော  ဘောမှမသှိဘ ေး။ အင်တောနြ်လည်ေး မသိုေံးဘ ေး” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ 

ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် (၃၇) အရွယ ်အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

နှိိုင်ငံဖရေးစသည်  နယ်ြယ်အသီေးသီေးတွင် အပခောေးသ မ ောေးနှင်  တန်ေးတ လ မှုအဖွ ွဲ့အစည်ေးတွင် ဖြါင်ေး 

စည်ေးြါေင်နှိိုင်ရန် 56  ဟို မသန်စွမ်ေးသ မ ောေး၏ အခွင် အဖရေးဥြဖ တွင် ပြဌောန်ေး ောေးသပဖင်  ဖရွေးဖြောြ် 

ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေး အပခောေးသ မ ောေးနည်ေးတ  သှိရှှိနှိိုင်ရန် သတင်ေး ိုတ်ပြန်ရောတွင် 

အပခောေးနည်ေးနှင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအတွြ် အ  ေးပြ  ိုတ်ပြန်ရန်နှင်  ၎င်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို အပခောေး 

နည်ေးနှင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအောေးလိုံေးြ လြ်လှမ်ေးမီရန် ဖြော်မရှင်ြ အ  ေးအောရိုံစှိိုြ်လိုြ် ဖဆောင်သင်  

ဖကြောင်ေး မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ တှိိုြ်တွန်ေးြါသည်။ 

 ှိိုသှိိုူ့ လိုြ်ဖဆောင်ဖြေးနှိိုင်မည်ဆှိိုြါြ ဖယ်ကြဉ်မှုမရှှိသည်  အောေးလိုံေးြါေင်နှိိုင်ဖသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ တစ်ခို 

ပဖစ်လောမည်ပဖစ်ငြီေး  ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်၏ ဖဆောင်ြို ်ပဖစ်ဖသော "လွတ်လြ်မျှတ 

ဖဆောင်ရွြ်ကြ" ဟ သည်  စြောေးရြ်နှင် လည်ေး ြှိိုြ်ညီမည်ပဖစ်သည်။ 

“ဖရ ီယှိိုြဖနှုံ့တဆင်   ဖရွေးဖြောြ်ြွ သတင်ေးြှိို ကြောေးတယ်။ ငြီေးခ  တ  နှစ်ြဆှိို မ သေွာေး 

ဖြေးတ  ဖနှုံ့မှော ရြ်ြွြ်လ ကြီေးြ လောနှိုေးဖဆော်တယ။် အ ြ ရင် မ သေွာေး ည် တယ။် အခြ်အ 

ခ ဖတော  မရှှိဘ ေး” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၅၇) နှစ်အရွယ် အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ  အမ ှိ ေးသောေး 

တစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

 

ဂ) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော ြညော ရ ြေးသင်တန်ေးမ ော ေးကို လက်လှမေ်းမမီပခင်ေး 

ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  ဖသော အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအောေးလိုံေးနီေးြါေးြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော 

အသှိြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေး ရရှှိတြ်ဖရောြ်ခ  ဖ ေးပခင်ေး မရှှိဖကြောင်ေး ဖပဖကြောေးခ သည်။ 

                                                             
56 မသန်စွမ်ေးသ မ ောေး၏ အခငွ် အဖရေးဥြဖ  အခန်ေး (၂) ရညရ်ွယ်ခ ြမ် ောေး 



ဖယ်ကြဉ်မရှှိမ ှလွတမ်ျှတ                                                                                       မွန်ပြညလ် ူ့အခွင ်အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး 

 

 
53 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

“တပခောေးငမှိ ွဲ့နယ်မှောဖတော  မသှိဘ ေး။ ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ငမှိ ွဲ့နယ်မှောဖတော  သင်တန်ေးလောဖြေးတော မရှှိ 

ြါဘ ေး" ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် (၃၇) အရွယ် 

အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

ပမန်မောနှိိုင်ငံတွင် ၂၀၀၈ အဖပခခံဥြဖ  အတည်ပြ ငြီေးဖနောြ်ြှိိုင်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ နှစ်ဆြ် ြ င်ေးြငြီေး 

စီေးခ  သည် အပြင် ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ င်ေးြမည် အခ ှိန် နီေးြြ်ဖနငြီပဖစ်ဖသော်လည်ေး အပခောေးနည်ေးပဖင်  

သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်  အလှမ်ေးြွောဖနပခင်ေးသည် 

၎င်ေးတှိိုူ့အောေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်စဉ်မှ တစ်စှိတ်တစ်ြှိိုင်ေးအောေးပဖင် ပဖစ်ဖစ၊ တစ်ခိုလိုံေးပဖစ်ဖစ ဖယ်ကြဉ် ောေး 

သြ  သှိိုူ့ ပဖစ်ဖနသည်။ 

“ဘယ်သ မှ မရှှိဘ ေး။ အ  ီလှိိုမ ှိ ေး ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ မသန်စွမ်ေးဖတွအတွြ် သင်တန်ေးဖြေးတော 

တစ်ခါမှ မဖတွွဲ့ဘ ေးဘ ေး။ ဖနောြ်ဆှိိုရင်ဖတော  ဖပြောမတတ်ဘ ေး” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ ြှိိုယ် 

လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ တစ်ဦေးပဖစ်သ  အသြ် (၄၀) အရွယ ်အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအတွြ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ အသှိြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးြှိို ပြည်နယ်အ 

ဆင် တွင် ပြ လိုြ်ခ  ဖ ေးသည်ဟိုဆှိိုဖသော်လည်ေး တြ်ဖရောြ်ခွင် ရသ အဖရအတွြ် လွန်စွောနည်ေးြါေးပခင်ေး 

နှင်  ငမှိ ွဲ့နယ်နှင  ် ရြ်ဖြ ေးအဆင် မ ောေးတွင် ဆင် ြွောေးသင်တန်ေးမ ောေး  ြ်မံမပြ လိုြ်နှိိုင်ပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်   ှိ 

ဖရောြ်မှု မရှှိလှဖခ ။ 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ ်ြှိိုယ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ ဦေးေင်ေးခ ှိ ြ - 

 “မွန်ပြည်နယ်မှော သင်တန်ေးဖြေး တ  အခါ ငမှိ ွဲ့နယ်ြှိိုယ်စောေးလှယ်တစ်ဖယောြ်အဖနန ှုံ့ ဖခေါ်ရင် 

သွောေးတြ်ြါတယ။်  သင်တန်ေးတြ်တ  သ ြှိို စောေးစရှိတ် လမ်ေးစရှိတ်  ိုတ်ဖြေးတယ်။ အ  ီေန် 

ဖဆောင်မှုစရှိတ်ြှိို ငမှိ ွဲ့နယ်အဖနန ှုံ့ြါ လိုြ်မဖြေးနှိိုင်ဘ ေး။ ဥြမော ြျွန်ဖတော်ြ သင်တန်ေးသွောေး 

တြ် ောေးငြီေး ြှိိုယ် ငမှိ ွဲ့နယ်ြှိို ပြန်ဖရောြ်လှိိုူ့ မသန်စွမ်ေးသ ဖတွအောေးလိုံေးြှိို ဖခေါ်ငြီေး သင်တန်ေး 

ဖြေးမယ်ဆှိိုရင် ကြှိ ြှိိုူ့လိုြ်ဖြေးရမယ်။ ငြီေးရင် စောေးစရှိတ်၊ လမ်ေးစရှိတ်လည်ေး (ဖြေးရမယ်။ အ  ါ 

ဖတ ွလိုြ်ဖြေးဖှိိုူ့) မတတ်နှိိုင်ဖတော  သင်တန်ေးဖြေးဖှိိုူ့အတွြ်ြ ပဖစ်မလောဘ ေး” ဟို ဖပြောြါသည်။ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေး ရရှှိတြ်ဖရောြ်နှိိုင်မှုမရှှိပခင်ေးြ အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန် 

စွမ်ေးသ မ ောေး၏ မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် အခွင် အဖရေးအဖြေါ် မ ောေးစွောအြ ှိ ေးသြ်ဖရောြ်ဖနမည်ပဖစ်သည်။ 
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လြ်ရှှိသမမတပဖစ်ဖသော ဦေးေငေ်းပမင်  

အောေး နှိိုင်ငံဖတော်သမမတအပဖစ် ဖရွေး 

ခ ယ်တင်ဖပမ ောြ်သည်  ၂၀၁၈ ခိုနှစ် 

မတ်လ (၂၈) ရြ်ဖနှုံ့ ပြည်ဖ ောင်စို 

လွှတ်ဖတော်မှောြင် ြယ်မ  (၄) မ 57 

ရှှိခ  ရော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ြညော 

ဖြေးသင်တန်ေး မရရှှိဘ ေးဖသော  အပခောေး 

နည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေး၏ ဆနဒမ  

မ ောေးသည် ြယ်မ ပဖစ်ရန် အလောေးအ 

လောမ ောေးဖနသည်။ 

“သင်တန်ေးဖြေးတောဖတော  မရှှိဘ ေး။ သင်တန်ေးမဖြေး ောေးဖတော  ြယ်မ ဖတွမ ောေးတောြှိို ဖတွွဲ့ရ 

တယ"် ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် ြွမ်ငန်ေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၄၉) နှစ်အရွယ် အပခောေးနည်ေး 

ပဖင် သန်စွမ်ေးသ  အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

 ှိိုူ့ဖကြောင်  ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖနပဖင် ဖသော်လည်ေးဖြောင်ေး၊ အရြ်ဘြ်လ မှုအဖွ ွဲ့ 

အစည်ေးမ ောေးအဖနပဖင် ဖသော်လည်ေးဖြောင်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အသှိြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေး 

ဖွင် လှစ်ြှိိုူ့ခ မည်ဆှိိုြါြ အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးြှိို ြါေင် ည် သွင်ေးစဉ်စောေးရန် မွန်ပြည်လ ူ့အ 

ခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ တှိိုြ်တွန်ေးြါသည်။ 

 

ဃ) မဲရြေးပခင်ေးဆ ိုင်ရော အ ခက်အ ခဲမ ော ေး 

၂၀၂၀ နှိိုေင်ဘောလ (၈) ရြ်ဖနှုံ့၌ြ င်ေးြမည်  ြါတီစိုံအဖ ွဖ ွဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် အပခောေးနည်ေးပဖင် သန် 

စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင်မ ောေးအတွြ် သီေးသန်ှုံ့မ ရိုံ ဖွင် လှစ် ောေးရှှိမည်မဟိုတ်ဖသော်လည်ေး ၎င်ေးတှိိုူ့ လွယ်ြ  

ဖခ ောဖမွွဲ့စွော မ ဖြေးနှိိုင်ရန်အတွြ် မ ရိုံမှြူေးမ ောေးနှင်  မ ရိုံေန် မ်ေးမ ောေးြ ြ ညီဖဆောင်ရွြ်ဖြေးမည်ပဖစ် 

ဖကြောင်ေး မွန်ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့၏အတွင်ေးဖရေးမှြူေး ဦေးဟှိဏ်ေးလင်ေး ြ်ြ ဖပြောဆှိို 

 ောေးသည်။58 

 ှိိုူ့ပြင ် မ ရိုံသှိိုူ့လောဖရောြ်၍ မ ဖြေးနှိိုင်ပခင်ေးမရှှိဖသော အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေး၊ သြ်ကြီေးရွယ် 

အှိိုမ ောေးနှင်  နောမြ န်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  ကြှိ တင်ဆနဒမ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိဖကြောင်ေး၊ ြှိိုယ်တှိိုင်မ မဖြေးနှိိုင်သ မ ောေး 

                                                             
57 ပမန်မောနှိိုင်င၏ံ (၁၀) ဦေးဖပမောြ်သမမတ ဦေးေင်ေးပမင်  ပဖစ်လော - မတ ်၂၈၊ ၂၀၁၈၊ ဧရောေတသီတင်ေးဌောန 

58 UEC to provide assistance for voters with disabilities – June 23, 2020 – HURFOM 
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အဖနပဖင် လည်ေး မှိသောေးစိုေင်တစ်ဦေးဦေး၏ အြ အညီပဖင်  မ ဖြေးနှိိုင်ဖကြောင်ေး၊ အြ အညီဖြေးသ မ ောေး 

အဖနပဖင်  မ ဆနဒရှင်၏ သဖဘောဆနဒအတှိိုင်ေးသော မ ဖြေးရမည်ပဖစ်ဖကြောင်ေး မွန်ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဖြော်မရှင်ြ ဖပြောဆှိို ောေးသည်။ 

သှိိုူ့ဖသော် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  ဖသော အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ  

အမ ောေးစိုမှော ဖရွေးဖြောြ်ြွ မ ောေးတွင် ဆနဒမ တစ်ကြှိမ်တစ်ခါမျှ ဖြေးဖ ေးခ  ပခင်ေး မရှှိဖကြောင်ေး သှိရသည်။ 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး မရှှိပခင်ေးနှင်  

မ စောရင်ေးတွင် မြါေင်ပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ဆနဒမ ဖြေးရန် တွန်ှုံ့ဆိုတ်ဖနကြသည်။ 

“ြျွန်ဖတော် မှိသောေးစိုေင်ဖတွ မ စောရင်ေးသွောေးမကြည် ရဖသေးလှိိုူ့ မ စောရင်ေးမှော နောမည်ြါ,မြါ မသှိရှှိ 

ရဖသေးဘ ေးခင်ဗ ။ ြျွန်ဖတော် မှော မှတ်ြိုံတင်လည်ေး မရှှိဘ ေး။ အခိုမှ မှတ်ြိုံတင်လိုြ်ဖှိိုူ့  ရြ်ြွြ် 

လ ကြီေးဖတွြှိို စောရင်ေးတင် ောေးတယ်” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မ ှ အသြ် (၂၇) နှစ်အရွယ် အပမင် 

အောရိုံခ ှိ ွဲ့တ  သ တစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

 ှိိုူ့အတ  မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၄၂) အရွယ် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြလည်ေး 

“မ စောရင်ေး  မှောဖတော  အစ်မ နောမည်မြါဘ ေး။ အစ်မမှိသောေးစိုေင်ဖတွဖတော  ြါတယ်။ အစ်မ တစ်ခါမှ 

မ မဖြေးဘ ေးြါဘ ေး။ မှတ်ြိုံတင်မရှှိလှိိုူ့။ မှတ်ြိုံတင်မရှှိရင် မ မဖြေးရဘ ေးမဟိုတ်လောေး” ဟို ဖပြောသည်။ 

“မ သေွာေးဖြေးဖှိိုူ့ လြ်ရှှိ မှိသောေးစိုေင်ဖတွ တစ်ဖယောြ်မ ှ မ စောရင်ေးသွောေးမကြည် ရဖသေးဘ ေး” ဟို 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မ ှ အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ  အသြ် (၅၇) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြော 

ြါသည်။ 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေး မ စောရင်ေးတွင် ြါေင်လောနှိိုင်ရန် ြ ညီဖြေးနှိိုင်မည်ဆှိိုြါြ ၎င်ေးတှိိုူ့အဖန 

ပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် အမ ောေးနည်ေးတ  ြါေင်လောနှိိုင်မည်ပဖစ်သည်။ 

“ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ရွောမှော (ဖရွေးဖြောြ်ြွ အတွြ်) လ ငယ်အဖွ ွဲ့ဖလေးတစ်ဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့ ောေးတယ်။ မ စောရင်ေး 

ြြ်တ  အခါြ ရင် အ လ ငယ်အဖွ ွဲ့ြ ရွောသ ရွောသောေးဖတွြှိို လှိိုြ်ဖပြောမယ်။ သ တှိိုူ့ မ စောရင်ေး 

ကြည် တောဖတွ ငြီေးဖတော  စောရင်ေးမှောေးဖနတောရှှိရင် ပြန်ပြင်တောဖတွ ြ ညီဖှိိုူ့ြါ။ အ လှိို စီစဉ် ောေး 

တယ"် ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ် နှိိုင်လှုံဖြ ေးရွောအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေး နှိိုင်မွန်စှိိုေးနွယြ် ဖပြောြါ သည်။59 

ဆနဒမ ဖြေးရောတွင် အမ ောေးနည်ေးတ  တန်ေးစီဖစောင် ဆှိိုင်ေးရန် အဆင်မဖပြပခင်ေးနှင်  ၎င်ေးတှိိုူ့အောေး ြ ညီဖဖေးမ 

မည် သ  မရှှိပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင် လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်မ ဖြေးရန် ခြ်ခ ဖနသည်။ 

                                                             
59 Administrators say villagers more interested in election than ever before – July 23, 2020 – HURFOM 
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56 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

“သောမန်ပြည်သ ဖတွလှိိုြ  တန်ေးစီငြီေး မ သေွာေးဖြေးရတယ်။  ခ ှိ င်ေးဖ ောြ်န ှုံ့ သွောေးတ  လ ဖတွြ 

ဖတော  အခြ်အခ ရှှိတောဖြါူ့။ တစ်ဖနှုံ့လိုေံး ရြ်ဖနရတောဆှိိုဖတော ဖလ။ လမ်ေးဖလျှောြ်လှိိုူ့ 

မရတ  လ ဖတွဆှိိုရင် ခ ီငြီေးဖတော  မ ရိုံြှိို မ သေွာေးဖြေးဖှိိုူ့ြလည်ေး အဆင်မဖပြဘ ေး။ အ  ါဖကြောင်  

သွောေးမ ည် ရင် အလိုြ်လည်ေး မရှုြ်ဖတော ဘ ေး။  မှိသောေးစိုေငဖ်တွအတွြ် အခြ်အခ မပဖစ်ဖတော  

ဘ ေး” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် (၄၀) အရွယ် 

အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် (၁၉) နှစ်အရွယ် လ ငယ်တစ်ဦေးြလည်ေး “သောေးတှိိုူ့လှိို 

ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ ဖတွအဖနန ှုံ့ မ ရိုံြှိိုသွောေးငြီေး အကြောကြီေး တန်ေးစီဖနရရင် အဆင်မဖပြတောြ 

တစ်ခို။ ဖနောြ်တစ်ခိုြ အှိမ်ြဖန မ ရိုံအ ှိဖရောြ်ဖှိိုူ့ြ သွောေးလောဖရေးအခြ်အခ ပဖစ်တယ်” ဟို မွန်ပြည် 

လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြှိို ဖပြောြါသည်။ 

အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ အမ ောေးစိုမှော ဆနဒမ ဖြေးဖ ေးသည် အဖတွွဲ့အကြ ံမရှှိပခင်ေးနှင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင် 

ရော အသှိြညောဖြေးသင်တန်ေး မတြ်ဖရောြ်ဘ ေးပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်  လောမည် ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ဆနဒမ မည် 

သှိိုူ့ဖြေးရမည်ြှိို မသှိရှှိကြဖခ ။ 

“မ ဘယ်လှိိုဖြေးရမလ ဆှိိုတောြှိို သောေး မသှိဖသေးဘ ေး။  ီနှစ်မှစငြီေး မ သေွာေးဖြေးရမယ်ဆှိိုဖတော  

ဖလ” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် (၁၉) နှစ်အရွယ် လ ငယ်တစ်ဦေးြ 

ဖပြောြါသည်။ 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မ ှ အသြ် (၂၇) နှစ်အရွယ် အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့တ  သ တစ်ဦေးြ “အရင်နှစ်ဖတွမှောလည်ေး မ မ ည်  

ခ  ရဘ ေး။ မ လည်ေး မ ည် ဘ ေးဘ ေး။ ြှိိုယ် မှိသောေးစိုမှော အခြ်အခ ဖတွရှှိဖနလှိိုူ့ မ  ည် ဖှိိုူ့ အခ ှိန်မဖြေးနှိိုင်ခ   

ဘ ေး” ဟို ဖပြောသည်။ 

အပခောေးနည်ေးနှင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေး ဆနဒမ ဖြေးရောတွင် အဆင်ဖပြလွယ်ြ ဖစရန်အတွြ် ြ ညီဖဆောင်ရွြ် 

ဖြေးရမည်ဟို ပြဋ္ဌောန်ေး ောေးသည် အတှိိုင်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်၊ နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရနှင်  အရြ်ဘြ် 

အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ ြ ညီဖဖေးမမှု ပြ လိုြ်ဖြေးမည်ဆှိိုြါြ အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  

ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် တန်ေးတ ညီမျှစွော ြါေင်လောနှိိုင်မည်ပဖစ်သည်။ 

“ငြီေးခ  တ   ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တိုန်ေးြ မ သေွာေး ည် ဖ ေးတယ။် ဘောအခြ်အခ မှ မရှှိြါဘ ေး။ 

မ ရိုံြေန် မ်ေးဖတွ အြိုန်ြ ညီဖြေးတယ်။ ြှိိုယ်  ည် ခ င်တ  ြါတီြှိို နှုတ်န ှုံ့ဖပြောရင် 

သ တှိိုူ့ြ တံဆှိြ်တိုံေးြှိို လြ်   ည် ဖြေးငြီေးဖတော  ဘကြီေးလြ်ြှိိုြှိိုင်ငြီေး နှှိြ်လှိိုြ်တယ်။ 

ငြီေးရင် ြှိိုယ် မှိသောေးစိုလြ်  ြှိို ပြန်အြ်ဖြေးတယ်။ အခြ်အခ ဖတော မရှှိြါဘ ေး” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့ 

နယ်မှ အသြ် (၅၇) နှစ်အရွယ် အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ  အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 
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57 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖြေါ် စှိတ်ေင်စောေးမှု ရှှိငြီေး ြှိိုယ်တှိိုင်ြှိိုယ်ြ  

ြါေင်နှိိုင်ရန် စှိတ်ဆနဒရှှိဖနပခင်ေးဖကြောင်  ၎င်ေးတှိိုူ့အောေး ဖယ်ကြဉ် ောေးပခင်ေး မပြ ဘ  နှိိုင်ငံသောေးနှင်  နှိိုင်ငံဖရေး 

အခွင် အဖရေး တန်ေးတ ညီမျှစွော ရရှှိနှိိုင်ရန် သြ်ဆှိိုင်ရောအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးတွင် အပြည် အေတောေန်ရှှိသည်။ 

“တြယ်လှိိုူ့ မ ရိုံြှိိုသွောေးဖှိိုူ့ လှိိုြ်ြှိိုူ့ဖြေးမယ် သ ရှှိရင် စှိတ်ခ ရဖအောင် မ ရိုံြှိို ြျွန်ဖတော်ြှိိုယ် 

တှိိုင်သွောေးငြီေး မ ဖြေးခ င်တ  ဆနဒ ရှှိြါတယ်” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၂၇) နှစ်အရွယ် အပမင် 

အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ  အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

 

င) ရ ရ ေးရ ကော က်ခံကုိယစ်ော ေးလှယ်မ ော ေးက အ ပခော ေးန ညေ်းပ င်  သန်စွမေ်းသ မဲဆန ဒရှင်မ  ော ေး 

အ ရ ြေါ် အ ရလေး ထော ေးမှုမရိှပခင်ေး 

ဖရွေးဖြောြ်ခံြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေးအဖနပဖင်  "အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖရေး စှိတ်ေင်စောေး 

သည်ဟို  င်ပမင်ယ ဆြါသလောေး” ဟို အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးြှိို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေး 

ဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ဖမေးပမန်ေးရောတွင် ၎င်ေးတှိိုူ့ြ “မသှိဖကြောင်ေးနှင်  မရှှိဖကြောင်ေး” သော ဖပဖကြောေးခ  သည်။ 

နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော မဟောဗ ြူဟောမ ောေး ခ မှတ်ရောတွင် အပခောေးနည်ေးပဖင်  

သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖရေးြှိို  ည် သွင်ေးစဉ်ေးစောေးမှု မရှှိပခင်ေးနှင်  လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေး 

မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးရောတွင် အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖရေးြှိို  ည် သွင်ေးဖပြောဆှိိုပခင်ေး မရှှိပခင်ေးတှိိုူ့ 

ဖကြောင် လည်ေး အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှ ၎င်ေးတှိိုူ့အောေး ဖယ်ကြဉ် ောေး 

သည်ဟို ခံစောေးဖနရသည်။ 

“လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖတွ မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးဖရေးြောလမှော လယ်သမောေးဖတွ (အတွြ် လိုြ် 

ဖြေးမယ်)၊ လမ်ေး၊ တံတောေး ဖဆောြ်ဖြေးမယ်ြ  ဖပြောဖနကြတယ်။ ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့လှိို မသန်စွမ်ေးသ  

ဖတွြှိို အခွင် အဖရေးဖြေးမယ်ဆှိိုတောြှိို လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်တစ်ဖယောြ်မှ မဖပြောကြ 

ဘ ေး။ ဖမ ဖနကြတောလောေး” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ 

ဦေးေငေ်းခ ှိ ြ ဖမေးခွန်ေး ိုတ်ြါသည်။ 

ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် အသြ် (၄၀) အရွယ ်ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ -  

“ြျွန်ဖတော်ြဖတော  လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖတွမှော (အပခောေးနည်ေးန ှုံ့သန်စွမ်ေးသ ဖတွ) အ 

တွြ် မ ေါ ခှိိုင်ခှိိုင်မောမောရှှိမယ်လှိိုူ့  င်ဖတော မ င်ဘ ေး။ ဘောလှိိုူ့လ ဆှိိုဖတော  လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ် 

စောေးလှယ်န ှုံ့ နှိိုင်ငံဖရေးြါတီဖတွြ  ီြမသန်စွမ်ေးဖတွန ှုံ့  ှိဖတွွဲ့မှု ခ ှိတ်ဆြ်မှုလည်ေး မရှှိဖတော  

စှိတ်ေင်စောေးမှုလည်ေး မရှှိမယ ်မ င်ဘ ေး” ဟို ဖပြောြါသည်။ 
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အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်လှိိုစှိတ်ရှှိငြီေး ၎င်ေးတှိိုူ့အဖရေးြှိို ြ ညီ 

ဖဆောင်ရွြ်ဖြေးနှိိုင်မည်  လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးြှိို ဖရွေးခ ယ်မ ဖြေးလှိိုစှိတ် ရှှိဖနသည်။ 

“ြ ှိ ြ်မဖရောမှော အရင်ငြီေးခ  တ  လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖတွြ မသန်စွမ်ေးအဖရေးန ှုံ့ြတ် 

သြ်ငြီေး လှိိုအြ်ခ ြ်ဖတွ၊ အခြ်အခ ဖတွြှိို (လွှတ်ဖတော်မှော) တင်ပြဖှိိုူ့ စှိတ်မေင်စောေးခ  ဘ ေး။ 

ြှိိုယ်ဖရွေးခ ယ်တင်ဖပမ ောြ်လှိိုြ်တ   လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖတွဆှိိုရင်ဖတော  မသန်စွမ်ေးအ 

ဖရေးြှိို ဖတောင်ေးဆှိိုလှိိုူ့ ရမ ောေးရနှိိုင်မလောေးဆှိိုတ   ရည်ရွယ်ခ ြ်န ှုံ့ဖြါူ့” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ 

အသြ် (၅၅) နှစ်အရွယ် အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ  အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

အလောေးတ  မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် (၁၉) နှစ်အရွယ် လ ငယ်တစ်ဦေးြ 

“နှိိုင်ငံဖရေးြါတီအဖနန ှုံ့ (-----) ြှိိုဖတော  မ ဖြေးခ င်တယ။်  ြှိိုယ်ဖရွေးလှိိုြ်တ  ြါတီြ ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့လှိို 

အပခောေးနည်ေးန ှုံ့ သန်စွမ်ေးသ ဖတွအတွြ် မ ေါ ခှိိုင်ခှိိုင်မောမော ရှှိလောမယ်လှိိုူ့ ယိုကံြည်တယ်” ဟို ဖပြောသည်။ 

နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ြှိိုယ်စောေးလှယဖ်လောင်ေးမ ောေးအတွြ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောြ င် ေတ် အခန်ေး (၆) 

မတ ြွ ပြောေးမှုနှင်  အောေးလိုံေးြါေင်ဖစမှု တွင် “… မသန်စွမ်ေးမ ောေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ လိုြ်ငန်ေးစဉ်အဆင် အောေး 

လိုံေးတွင် ခွ ပခောေးဆြ်ဆံပခင်ေးမရှှိဘ  တန်ေးတ အခွင် အဖရေးမ ောေး ရရှှိဖစရန် နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးြ အဖြောင်ေး 

ဆိုံေးအောေး ိုတ်ဖဆောင်ရွြ်ရန် ပဖစ်သည်” 60  ဟို ဖဖော်ပြ ောေးသည် အတှိိုင်ေး နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  

ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေးအဖနပဖင်  မ ေါ နှင်  လိုြ်ငန်ေးစဉ်မ ောေးြှိို ခ မှတ်ရောတွင် အပခောေးနည်ေးပဖင်  

သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖရေးြှိို ဖယ်ကြဉ် ောေးပခင်ေးမပြ ဘ  ဦေးစောေးဖြေး ည ်သွင်ေးသင် သည်။ 
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ပြညဖ် ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြေ်ာမရှင ်
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စ) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲအရ ြေါ် စတိ်ေင်စော ေးမှုနှင်  ရ မျှော ်လင် ခ က် 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အတောေးအဆီေးမ ောေး၊ ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

သတင်ေးရရှှိမှုဆှိိုင်ရော အခြ်အခ မ ောေး၊ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အသှိြညောဖြေးသင်တန်ေးနှင်  မ ဖြေးြိုံ 

နည်ေးစနစ်မ ောေး လြ်လှမ်ေးမီမှု ြန်ှုံ့သတ်ခ ြ်မ ောေး၊ သွောေးလောဖရေးဆှိိုင်ရော ပြဿနောမ ောေးနှင်  မှိသောေးစိုအ 

ဖရေးြှိစစမ ောေး ရှှိဖနသည်။ 

“နှိိုင်ငံဖရေးအဖြေါ်မှော စှိတ်ေငစ်ောေးမှုဖတော  ရှှိတယ။် အောေးဖတော နည်ေးတယ်။ ဘောဖကြောင်လ  

ဆှိိုဖတော  ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့မှော စီေးြွောေးဖရေးအခြ်အခ  ပဖစ်ဖနတယ။် ြှိိုယ် မှိသောေးစိုြှိစစန ှုံ့ြ  လိုံေးြန်ေး 

ဖနရတယ်” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၄၀) အရွယ ် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  

အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

အ ြ်ဖဖော်ပြြါ အခြ်အခ ၊ အတောေးအဆီေးနှင်  ြန်ှုံ့သတ်ခ ြ်မ ောေး ရှှိဖနဖသော်လည်ေး အပခောေးနည်ေးပဖင်  

သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို စှိတ်ေင်စောေးငြီေး ဆနဒမ ဖြေးလှိိုစှိတ ် ရှှိကြသည်ြှိို ၎င်ေးတှိိုူ့အောေး 

ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  စဉ်တွင် သှိရှှိနောေးလည်ခ  သည်။ 

“အပခောေးနည်ေးန ှုံ့သန်စွမ်ေးသ မ ောေးရ ွဲ့ မ ပြောေးဖတွဟော တြယ်မျှတငြီေး တန်ဖှိိုေးရှှိြါတယ။် Wheel- 

chair (လြ်တွန်ေးလှည်ေး) မှော  ှိိုင်ငြီေး သတင်ေးနောေးဖ ောင်၊ စောဖတ်ဖနတ   အပခောေးနည်ေးန ှုံ့ 

သန်စွမ်ေးသ ဖတွ အမ ောေးကြီေးရှှိတယ်" ဟို မွန်ပြည်နယ် မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ ဦေးဖစော 

ဖအောင်သှိမ်ေးတင် ြ ဖပြောြါသည်။61 

“နှိိုင်ငံဖရေးြှိို စှိတ်ေင်စောေးြါတယ်။ (-----)ြှိိုြ  မ ဖြေးခ င်တယ်။ မ ဖြေးဖှိိုူ့ဆနဒရှှိြါတယ်။ 

မ ဖြေးခ င်တယ်။  ါဖြမယ်  မှတ်ြိုံတင်မရှှိဖတော  မ ဖြေးရမှော မဟိုတ်ဖတော ဘ ေး” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ 

အသြ် (၄၂) အရွယ် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို စှိတ်ေင်စောေးမှု ရှှိသြ  သှိိုူ့ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ငြီေးဖနောြ် 

ပဖစ်ဖြေါ်လောမည်  လွှတ်ဖတော်မ ောေးနှင်  အစှိိုေးရမ ောေးြ ၎င်ေးတှိိုူ့အဖရေးြှိို အောရိုံစှိိုြ်လိုြ်ဖဆောင်ဖြေးရန် 

လည်ေး ဖမျှော်လင် ဖနကြသည်။ 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ ဦေးေငေ်းခ ှိ ြ “မသန်စွမ်ေးသ ဖတွအတွြ် 

ဘယြ်ါတီြဖနငြီေးဖတော  ဖဆောင်ရွြ်ဖြေးခ  လ ။ ဖဆောင်ရွြ်ဖြေးဖနသလ ။ မသန်စွမ်ေးသ ဖတွရ  

အခွင် အဖရေးဖတွြှိို ဥြဖ မှော သတ်မှတ်ဖြေး ောေးအတှိိုင်ေး ရရှှိဖှိိုူ့အတွြ် ဖဆောင်ရွြ်ဖြေးနှိိုင်မယ် လ  

ဖတွြှိို မ ဖြေးမယ”် ဟို ၎င်ေး၏ ဆိုံေးပဖတ်ခ ြ်နှင်  ဖမျှေ်ာလင် ခ ြ်ြှိို  ိုတ်ဖပြောြါသည်။ 
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“ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ဖရွေးလှိိုြ်တ   လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖတွြ မသန်စွမ်ေးအခွင် အဖရေးြှိို 

ကြည် ရှုငြီေးဖတော  လိုြ်သင် တ  အရောဖတွြှိို လိုြ်ဖြေးဖစခ င်တယ်။ တှိတှိြ ြ  မှန်မှန်ြန်ြန် 

လိုြ်တ   လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်မ ှိ ေးြှိို လှိိုခ င်တယ”် ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် 

(၄၀) အရွယ် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖမျှော်လင် တကြီေး 

ဖပြောြါသည်။ 

 

ဆ) စိတ်ြုိင်ေးဆ ိုင်ရော ခံစော ေးခ  က်မ ော ေး 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်လောနှိိုင်ဖရေးနှင် ြတ်သြ်ြါြ 

အဖယ်ကြဉ်ခံဖနရသည်ဟို ခံစောေးဖနရသည်ြှိို ၎င်ေးတှိိုူ့နှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးစဉ်တွင် သှိရှှိခ  ရသည်။ 

မှိသောေးစိုေငမ် ောေးြ ၎င်ေးတှိိုူ့၏ နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး ပြ လိုြ်ရောတွင် အဖလေး 

 ောေးအောရိုံစှိိုြ်မှု မရှှိပခင်ေး၊ အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေးတွင်  ည် သွင်ေး ောေးမှု မရှှိပခင်ေးနှင်  နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင် 

ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး ဖလျှောြ် ောေးရောတွင် လွယြ် အဆင်ဖပြဖစရန် သြ်ဆှိိုင်ရောဌောနဆှိိုင်ရော 

မ ောေးြ ြ ညီဖဆောင်ရွြ်ဖြေးမှု မရှှိပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်  ၎င်ေးတှိိုူ့အဖနပဖင်  လ မှုအသှိိုင်ေးအေှိိုင်ေးတွင် ြါေင်ခွင်  

ဆိုံေးရှုံေးဖနရသည်ဟို  င်ပမင်ဖနကြသည်။ 

“အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ ဖတွမှော ဖမွေးသြကရောဇ် အတှိအြ  မရှှိကြဘ ေး။ မှတ်ြိုံတင်လည်ေး 

မရှှိကြဘ ေး။ သြ်ဆှိိုင်ရောဌောနဖတွြ မှတ်ြိုံတင် လိုြ်မဖြေးဘ ေး" ဟို မွန်ပြည်နယ် မသန်စွမ်ေးသ  

မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ ဦေးဖစောဖအောင်သှိမ်ေးတင်ြ မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြှိို 

ဖပြောြါသည်။ 

“မ စောရင်ေး  မှောဖတော  အစ်မနောမည်မြါဘ ေး။ အစ်မ မှိသောေးစိုေင်ဖတွဖတော  ြါတယ်။ အစ်မ 

တစ်ခါမှ မ မဖြေးဘ ေးြါဘ ေး။ မှတ်ြိုံတင်မရှှိလှိိုူ့” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၄၂) အရွယ် 

ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

“အရင်တိုန်ေးြဖတော  ြှိိုယ် မှိဘဖတွ  ါြှိို နောေးမလည်ဘ ေးဖြါူ့ဖနော်။ ဖနောြ်ငြီေး (ြှိိုယ် လြ် 

 ြ်ဖရောြ်လောတ  အခါြ ပြန်ဖတော လည်ေး) ြှိိုယ် သောေးသမီေးဖတွြ လမ်ေးဖလျှောြ်လှိိုူ့မရ 

ဖတော  သ တှိိုူ့ဖတွန ှုံ့ြ  လိုံေးြန်ေးဖနရတယ။် အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေး၊ မှတ်ြိုံတင်ဘြ်ြှိို အခ ှိန်မဖြေး 

ပဖစ်ဘ ေး”  

ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၄၂) အရွယ ်ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 
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အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအတွြ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အသှိြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေး မရှှိပခင်ေး 

နှင်  ၎င်ေးတှိိုူ့အတွြ် အ  ေး ိုတ်ပြန် ောေးဖသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေး 

မရှှိပခင်ေးြလည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှ ဖယ်ကြဉ်ခံဖနရသည်ဟို  င်ပမင်ဖနသည်  ၎င်ေးတှိိုူ့၏ ခံစောေးခ ြ်ြှိို 

ြှိိုမှိိုနြ်ရှိုင်ေးဖစသည်။ 

နှိိုင်ငံဖရေးြါတီနှင်  လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးြ အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးနှင်   ှိဖတွွဲ့ဆြ် 

ဆံမှု မရှှိပခင်ေး၊ ၎င်ေးတှိိုူ့အဖရေးြှိို စှိတ်မေင်စောေးပခင်ေးနှင်  ၎င်ေးတှိိုူ့အခွင် အဖရေးအတွြ် ကြှိ ေးြမ်ေးလိုြ်ဖဆောင်မှု 

မရှှိပခင်ေး စသည် အခ ြ်မ ောေးြလည်ေး အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးြှိို ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှ ဖေေးသ ြ် 

ဖေေးြွောဖအောင် တွန်ေးြှိိုူ့ဖနသည်။ 

ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် အသြ် (၄၀) အရွယ် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ 

“ြျွန်ဖတော်ြဖတော  လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖတွမှော (အပခောေးနည်ေးန ှုံ့သန်စွမ်ေးသ ဖတွ)အ 

တွြ် မ ေါ ခှိိုင်ခှိိုင်မောမောရှှိမယ်လှိိုူ့  င်ဖတော  မ င်ဘ ေး။ ဘောလှိိုူ့လ ဆှိိုဖတော  လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ် 

စောေးလှယ်န ှုံ့ နှိိုင်ငံဖရေးြါတီဖတွြ  ီြမသန်စွမ်ေးဖတွန ှုံ့  ှိဖတွွဲ့မှု ခ ှိတ်ဆြ်မှုလည်ေး မရှှိဖတော  

စှိတ်ေင်စောေးမှုလည်ေး မရှှိမယ ်မ င်ဘ ေး” ဟို ဖပြောြါသည်။ 
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ဇ) ရ တော င်ေးဆ ိုခ က်နှင်  အ ကကံပြ ြုခ က် မ ော ေး 

မှတ်ြိုံတင်မရှှိဖသော်လည်ေး မ စောရင်ေးတွင် ြါေင်ြါြ မ ဖြေးနှိိုင်သည်ဟို ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဖြော်မရှင်ြ ဖပြောဆှိို ောေးဖသော်လည်ေး အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးြ ၎င်ေးတှိိုူ့ မ စောရင်ေးတွင် 

မြါေင်ပခင်ေးသည် မှတ်ြိုံတင်မရှှိပခင်ေးဖကြောင် ဟို  င်ပမင်ဖနကြသည်။ ၎င်ေး င်ပမင်ယ ဆခ ြ်သည် 

လည်ေး တစ်ဖြ်သတ်မဟိုတ်ဖခ ။ မှတ်ြိုံတင်၊ အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေးစသည်  နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော 

အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး မရှှိပခင်ေးဖကြောင် လည်ေး အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ အမ ောေးစိုမှော မ စောရင်ေးတွင် 

မြါေင်ပခင်ေး အြါအေင် အပခောေးဖသော အခွင် အဖရေးဆိုံေးရှုံေးမှုမ ောေး မ ောေးစွောကြ ံဖတွွဲ့ဖနရသည်။ 

“ဖနောြ်တစ်ခိုြ မသန်စွမ်ေးဖတွအဖနန ှုံ့ မှတ်ြိုံတင်မရှှိတော မ ောေးတယ။် အ  ါဖတွြှိို 

ဖဆောင်ရွြ်ဖြေးခ င်တယ်။ …. ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးလှိိုူ့ သြ်ဆှိိုင်ရောဌောနဖတွဆီမှော 

မှတ်ြိုံတင်သွောေးလိုြ်ဖှိိုူ့ြ အဆင်မဖပြဘ ေး၊ အ လှိိုြ လှိိုူ့ရှှိရင် အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှုေးဖတွြ ဌောနဆှိိုင် 

ရောဖတွြှိိုဖပြောငြီေး ြွင်ဆင်ေးလိုြ်ဖြေးဖှိိုူ့ ဖတောင်ေးဆှိိုခ င်ြါတယ်” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ ် ြှိိုယ်လြ်အ 

ဂသါမသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေး ဥြကဋ္ဌ ဦေးေငေ်းခ ှိ ြ ဖပြောြါသည်။ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်  ိုတ်ပြန်ရောတွင်လည်ေး ၎င်ေးတှိိုူ့အတွြ် သီေးသန်ှုံ့ ိုတ်  

ပြန်ရန် အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးြ အလှိိုရှှိဖနသြ  သှိိုူ့ အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအတွြ် 

မ ဆနဒရှင်ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေး စီစဉ်ဖဆောင်ရွြ်ဖြေးရန်ြှိိုလည်ေး လှိိုလောေးဖနကြသည်။ 

“အပမင်အောရိုံမသန်စွမ်ေးတ  သ ဖတွ တြယ်တမ်ေးလှိိုအြ်ဖနတ  ဟောြ လြ်စမ်ေးစောဖြန ှုံ့ 

မ လြ်မှတ်ြါ" ဟို မွန်ပြည်နယ် မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ ဦေးဖစောဖအောင်သှိမ်ေးတင်ြ 
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“မ  ည် (တတ်)ဖှိိုူ့ သင်တန်ေးဖတွ ဖြေးဖှိိုူ့ရယ် ဖနောြ်ငြီေး မ သွောေးဖြေးဖှိိုူ့ တစ်ဖယောြ်ဖယောြ်ရ ွဲ့ အြ အ 

ညီြှိို လှိိုအြ်တယ"် ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ  အသြ် (၂၇) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေး 

တစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေး မ ဖြေးနှိိုင်ဖရေးတွင် အဓှိြကြ ံဖတွွဲ့ဖနရသည်  အပခောေးဖသောအခြ်အခ  

မ ောေးမှော သွောေးလောဖရေးနှင်  မ ရိုံြှိိုင်ေးဆှိိုင်ရော အဆင်မဖပြမှုမ ောေး ပဖစ်သည်။ 

“သောေးတှိိုူ့လှိို ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ အဖနန ှုံ့ မ ရိုံြှိိုသွောေးငြီေး အကြောကြီေး တန်ေးစီဖနရရင် 

အဆင်မဖပြတောတစ်ခို၊ ဖနောြ်တစ်ခိုြ အှိမ်ြဖန မ ရိုံအ ှိ ဖရောြ်ဖှိိုူ့ြ သွောေးလောဖရေးအ 
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ခြ်အခ ပဖစ်တယ်” ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် (၁၉) နှစ်အရွယ် 

လ ငယ်တစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

“မသန်စွမ်ေးဖတွအတွြ် မ ရိုံမှော Wheelchair (လြ်တွန်ေးလှည်ေး)သွောေးလမ်ေးတစ်ခို၊ ဖနောြ်ငြီေးဖတော  

ဖပခဖ ောြ်တစ်ဖြ် ပြတ်ဖနတ  သ ဖတွြှိို  အပခောေးသန်စွမ်ေးသ လှိို မတန်ေးစီခှိိုင်ေးဖှိိုူ့န ှုံ့ (သ တှိိုူ့) ပမန်ပမန် 

ဆန်ဆန်န ှုံ့ မ  ည် နှိိုင်ဖှိိုူ့ မ ရိုံေန် မ်ေးဖတွြ လိုြ်ဖြေးဖစခ င်တယ်” ၎င်ေးလ ငယ်ြ ဆြ်ဖပြောြါသည်။ 

ပမန်မောနှိိုင်ငံအ ြ်ြှိိုင်ေး မနတဖလေးတှိိုင်ေးတွင် အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေး အဆင်ဖပြလွယ်ြ စွော 

မ ဖြေးနှိိုင်ဖရေးအတွြ် စံပြမ ရိုံမ ောေး တည်ဖဆောြ်ဖြေးမည်ဟို တှိိုင်ေးဖ သကြီေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင် 

အဖွ ွဲ့ခွ  အတွင်ေးဖရေးမှြူေး ဦေးဖြ ော်ဖြ ော်စှိိုေးြ ဖပြောကြောေးခ  ဖသော်လည်ေး63  မွန်ပြည်နယ်တွင်မ  အပခောေးနည်ေး 

ပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအတွြ် သီေးသန်ှုံ့မ ရိုံမ ောေး  ောေးရှှိမည်မဟိုတ်ဖကြောင်ေး ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ  အတွင်ေးဖရေးမှြူေး ဦေးဟှိဏ်ေးလင်ေး ြ်ြ ဖပြောကြောေး ောေးသည်။64 

အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအဖနပဖင်  ကြှိ တင်ဆနဒမ ဖြေးနှိိုင်သည်ဟို မွန်ပြည်နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဖြော်မရှင်ြ ဖပြောကြောေးခ  ဖ ေးသည်။ 

တှိိုင်ေးဖ သကြီေး သှိိုူ့မဟိုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဖတော်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဥြဖ  အခန်ေး (၉) ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ င်ေး 

ြပခငေ်း ြို ်မ (၄၅-ဂ) တွင် ၁) အနောကြီေးဖရောဂါစွ ြြ်ဖနပခင်ေး ၂) ဖရောဂါဖေ နောပြင်ေး န်စွော ခံစောေးဖနရပခင်ေး 

၃) အသြ်အရွယ်ကြီေးရင် ပခင်ေး ၄) သောေးဖွောေးဖနပခင်ေး ၅) ရ အခ  ြ်စခန်ေး သှိိုူ့မဟိုတ် အြ ဉ်ေးစခန်ေးတွင် 

အခ  ြ်ခံဖနရပခင်ေး ၅) ဖဆေးရိုံ၌ အတွင်ေးလ နောအပဖစ် ဖဆေးေါေးြိုသမှု ခယံ ဖနရပခင်ေး နှင်  ၇) နှိိုင်ငံ ေန် မ်ေး 

သှိိုူ့မဟိုတ ် တြ်မဖတော်သောေး သှိိုူ့မဟိုတ ် ရ တြ်ဖွ ွဲ့ေင်တစ်ဦေးသည် မ စောရင်ေးြါရှှိရောဖ သမှ ဖြ ော်လွန်၍ 

ယောယီတောေန် သွောေးဖရောြ် မ်ေးဖဆောင်ရပခင်ေး စသည် ြှိစစရြ်မ ောေးတင်ွ ကြှိ တင်ဆနဒမ  ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိ 

သည်ဟို ဖဖော်ပြ ောေးသည်။ 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ဆနဒရှင်မ ောေးြှိို ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေး 

ရောတွင် ၎င်ေးတှိိုူ့အဖနပဖင်  ကြှိ တင်ဆနဒမ ဖြေးနှိိုင်မည်ဆှိိုြါြ ြှိိုမှိိုအဆင်ဖပြဖကြောင်ေး ဖွင် ဟခ  ကြသည်။ 

“ကြှိ တင်မ ဖြေးလှိိုူ့ရမယ်ဆှိိုရင် အဆင်ဖပြမယ်ဖြါူ့။ မ ရိုံမှော အပခောေးဖသောသန်စွမ်ေးသ ဖတွလှိိုမ ှိ ေး 

တန်ေးမစီရဖတော  (ြှိိုအဆင်ဖပြတောဖြ ေ့ါ)။ အှိမ်တှိိုင်ရောဖရောြ် (ဆနဒမ )လော(ဖြောြ်)မလောေး၊ 

မဟိုတ်ရင် ရြ်ြွြ်မ ရိုံမှောြ  ကြှိ တင်မ ဖြေးရမလောေး။ တစ်ခ ှိ ွဲ့မသန်စွမ်ေးဖတွြ  လမ်ေးဖလျှောြ် 

လှိိုူ့ မရဘ ေး။ အှိမ်တှိိုင်ရောဖရောြ်ကြှိ တင်မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိရင် အဆင်ဖပြနှိိုင်မယ်လှိိုူ့ ြျွန်ဖတော်ပမင် 

တယ”် မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ် ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေး ဥြကဋ္ဌ ဦေးေငေ်းခ ှိ ြ ဖပြောြါသည်။ 
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မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မ ှ အပမင်အောရိုံခ ှိ ွဲ့ယွင်ေးသ  အသြ် (၅၇) အရွယ ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ “ကြှိ တင်မ  ဖြေးရရင် 

ဘကြီေးတှိိုူ့အတွြ် အဆင်ဖပြတယ။် အ လှိိုမ ှိ ေး လိုြ်ဖြေးရင် ဘကြီေးတှိိုူ့လှိို မ ြ်မပမင်ဖတွအတွြ် 

အဆင်ဖပြတယ်” ဟ  ဖပြောြါသည်။ 

“ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့လှိို လမ်ေးဖလျှောြ်သွောေးနှိိုင်တ  သ ဖတွြဖတော  ကြှိ တင်မ ဖြေးလှိိုူ့ မရဘ ေး။ မ ရိုံြှိိုြ  

မ သေွာေးဖြေးရတယ။် ကြှိ တင်မ ဖြေးလှိိုူ့ရမယ်ဆှိို ဖြောင်ေးတောဖြါူ့” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ 

ခ ှိ င်ေးဖ ောြ်ပဖင်  သွောေးလောနှိိုင်သ  ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် (၃၇) နှစ်အရွယ် 

အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

“မသွောေးလောနှိိုင်တ  သ ဖတွအတွြ်  ီဖရွေးဖြောြ်ြွ မှော ကြှိ တင်မ ပြင်ဆင် ောေးဖြေးမယ်လှိိုူ့ 

ရြ်ဖြ ေးအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးဖတွြ ဖပြော ောေးြါတယ်။ မသန်စွမ်ေးဖတွအတွြ် သီေးသန်ှုံ့မ ရိုံဆှိို 

တောဖတော  မရှှိဘ ေး။ ကြှိ တင်မ ဆှိိုရင် ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့လှိိုမသန်စွမ်ေးသ ဖတွအတွြ် ြှိိုငြီေးဖတော  

အဆင်ဖပြမယ် င်တယ်” ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ်မှ ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် 

(၄၀) အရွယ ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

အပခောေးနည်ေးနှင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေး ဆနဒမ ဖြေးရောတွင် အဆင်ဖပြလွယ်ြ ဖစရန်အတွြ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဖြော်မရှင်ြ ြ ညီဖဆောင်ရွြ်ဖြေးရမည်ဟို ပြဌောန်ေး ောေးသည် အတှိိုင်ေး ဖြော်မရှင်အဖနပဖင်  အပခောေး 

နည်ေးနှင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေး ဆနဒမ ဖြေးရောတွင် ကြ ံဖတွွဲ့ဖနရသည် အခြ်အခ မ ောေးြှိို ဖသခ ောစွောဖလ လောအ 

ဖပဖရှောငြီေး ၎င်ေးတှိိုူ့၏ အဆင်မဖပြမှုမ ောေးြှိို ြ ညီဖပဖရှင်ေးဖြေးသင် သည်ဟို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင် 

ဖ ေးရှင်ေးြ ရှုပမငြ်ါသည်။ 
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“အပမ င် အောရံုမ သန ်စ ွမ်ေးတဲ သ ရတွ တက ယ်တမ်ေး လို အြ်ရ န တဲ ဟော က လက ်စ မ်ေး စ ောရြ န ဲဲ့ 

မဲလက ်မှတ်ြါ"  

~ မွန်ပြည်နယ် မသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေးဥြကဋ္ဌ  ဦေးဖစောဖအောင်သှိမ်ေးတင် 

“မသန ်စ ွမ်ေးရ တွ အတွက ် မဲရံုမ ှော Wheelchair (လက ်တွန်ေး လှည ်ေး)သွ ောေးလမ ်ေးတစ ်ခု၊ 

ရန ောက ်ခြီေး ရတော  ရပခရ ထောက ် တစ ် က ် ပြတ်ရ န တဲ သ ရ တွက ို  အပခ ော ေးသန ်စ ွမ်ေးသ လို 

မတန ်ေးစ ီခိုင်ေး ိုဲ့န ဲဲ့ (သ တိဲု့) ပမန ်ပမန ် ဆန ်ဆန ်န ဲဲ့ မဲထည ် န ိုင် ိုဲ့ မဲရံုေ န ်ထမ်ေးရ တွက 

လုြ်ရြ ေးရ စ ခ  ငတ်ယ်” 

~ မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်မှ ြှိိုယ်လြ်အဂသါမသန်စွမ်ေးသ  အသြ် (၁၉) နှစ်အရွယ် လ ငယ်တစ်ဦေး 

မသန ်စ ွမ်ေးရ တွအရန န ဲဲ့ မှတ်ြံုတ င် မရ ှိတော မ ောေးတ ယ်။ အဲ  ါရတွက ို ရဆောင်ရ က ်ရြ ေးခ  င်တယ်။ 

…. က ိုယ်လက ်အဂဂါမ သန ်စ ွမ်ေးလိုဲ့ သက ်ဆိုင်ရ ောဌ ောန ရတွ ဆီမှော မှတ် ြံုတင် သွောေးလုြ ် ိုဲ့က 

အဆ င်မရ ပြ  ေး၊ အဲ လိုက  လိုဲ့ ရှိရ င် အုြ်ခ  ြုြ်ရ ရေး မှုေး ရတွက ဌ ောန ဆို င် ရောရတွက ိုရပြ ောခြီေး 

က ွင်ဆင်ေး လုြ်ရြ ေး ိုဲ့ ရတော င်ေးဆိုခ င်ြါတ ယ်”  

~ မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ ်ြှိိုယ်လြ်အ ဂသါမသန်စွမ်ေးသ မ ောေးအသင်ေး ဥြကဋ္ဌ ဦေးေင်ေးခ ှိ  
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အခန်ေး (၆) ြ ထမဆ ံုေး မရဲြေး မည် လ ငယ် မ ော ေး၏ အခ ကအ်ခဲ မ ောေး 

 

ပမန်မောနှိိုင်ငံတစ်ေန်ေးလိုံေးတွင် ၂၀၂၀ အဖ ွဖ ွဖရွေးဖြောြ်ြွ ၌ စတင်မ ဖြေးကြမည်  လ ငယ်မ ဆနဒရှင် 

(၄.၈) သန်ေး ရှှိငြီေး65 မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ  (၁၇) သှိန်ေးဖြ ော်ရှှိသည်  မွန်ပြည်နယ်၌ ယခိုဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင်မှ စ 

တင်မ ဖြေးခွင် ရမည်  လ ငယ် (၁) သှိန်ေးဖြ ော် ရှှိသည်။66 

ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည် လ ငယ်မ ောေး၏ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အခြ်အခ  အတောေးအဆီေးမ ောေးနှင်  ၎င်ေးတှိိုူ့၏ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖြေါ် ောေးရှှိသည်  ဖမျှေ်ာလင် ခ ြ်မ ောေးြှိို သှိရှှိနှိိုင်ရန်အတွြ် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေး 

ဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးမှုမ ောေး ပြ လိုြ်ခ  သည်။ 

 

                                                             
65 ြ မဆိုံေးအကြှိမ် မ ဖြေးရမည်  လ ငယ်မ ောေးအောေး ဖဆေ်ာဩစည်ေးရိုံေးငြီေး ပမန်မော အနောဂတ်အတွြ် ရင်ေးနှီေးပမ  ြ်နှံပခင်ေး - 

ဖဖဖဖေ်ာေါရီ ၁၂ – ၂၀၂၀ - ဧရောေတီသတင်ေးဌောန 

66 မွန်ပြညန်ယ ်မ စောရင်ေးမှော အမညမ်ြါလှိိုူ့ ပြန်လည်ဖလျှောြ် ောေးသ  (၂၁၀၀၀) ဖြ ေ်ာရှှိ - ဩဂိုတ ်၁၆၊ ၂၀၂၀ - 

သံလွင်တှိိုင်ေးမ ်
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က) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲအ ရ ြေါ် စတိ်ေင်စော ေးမှုအ ရ ပခအ ရ န 

ပမန်မောနှိိုင်ငံတွင် လ ငယ်မ ောေး နှိိုင်ငံဖရေးြှိစစရြ်မ ောေးြှိို စှိတ်ေင်စောေးလောဖရေးနှင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင် 

လောဖရေးသည် စှိန်ဖခေါ်မှုတစ်ခိုအပဖစ် ရှှိဖနဆ ပဖစ်သည်။ မ ေးယစ်ဖဆေးေါေး၊ လ မှုြွန်ရြ်နှင်  Online Game 

မ ောေးအဖြေါ် အလွန်အြျံွစွ လမ်ေးဖနပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်  လ ငယ်မ ောေးြ နှိိုင်ငံဖရေးနှင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖြေါ် 

စှိတ်ေင်စောေးမှုမရှှိဟို လ ငယ်အဖရေးလှုြ်ရှောေးသ မ ောေးြ သိုံေးသြ်ကြသည်။ 

“မ သေွာေးဖြေးဖှိိုူ့ြ မ စောရင်ေးမှော ြှိိုယ် နောမည်ြါသလောေး မြါဘ ေးလောေးဆှိိုတောဖတောင် မကြည် ရ 

ဖသေးဘ ေး။ မ ြဖတော  ဖြေးခ င်တယ်။  ီနှစ်မှ စဖြေးရမယ်ဆှိိုဖတော  မ သေွာေးဖြေးရင် ဘောဖတွယ  

သွောေးရမလ ဆှိိုတော မသှိဘ ေး။ ရွောြတခ ှိ ွဲ့လ ငယ်ဖတွဆှိို မှတ်ြိုံတင် မရှှိဘ ေး။ မှတ်ြိုံတင်မရှှိရင် 

မ မဖြေးရဖတော ဘ ေးလောေး။ ြျွန်မတှိိုူ့မှော အ  ီအခြ်အခ ဖတော  ရှှိဖနတယ်" ဟို သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့ 

နယ်မှ အသြ် (၁၈) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြ ဖပြောသည်။67 

သှိိုူ့ဖသော် လ ငယ်မ ောေး မ မဖြေးသည်  အဖကြောင်ေးရင်ေးမှော အမ ောေးအပြောေးြင် ရှှိသည်။  ှိိုအဖကြောင်ေးရင်ေးမ ောေး 

အနြ် မ တစ်ပြောေးြ အဖပြောင်ေးအလ ြှိို ဖဖော်ဖဆောင်နှိိုင်မည်ဟို မယိုံကြည်ပခင်ေးနှင်  နှိိုင်ငံဖရေးြှိို စှိတမ် 

ေင်စောေးပခင်ေးသည်လည်ေး ြါေင်ဖနသည်ြှိို68 သတှိပြ ရမည်ပဖစ်သည်။ 

“သမီေးတှိိုူ့ရွောမှောဆှိို အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးြ အသံခ  ွဲ့စြ်န ှုံ့ လှိိုြ်နှိုေးဖဆော်ဖနတယ်။ ဖဆွမ ှိ ေးသောေး 

ခ င်ေးဖတွြှိို မ စောရင်ေးသွောေးကြည် ဖှိိုူ့ ဖပြောဖတော  သ တှိိုူ့ြ ဘောပြန်ဖပြောလ ဆှိိုဖတော  "ဘောလှိိုူ့မ ဖြေး 

မှောလ ။ သ တှိိုူ့မ နှိိုင်ငြီေး(ဖရွေးဖြောြ်ခံငြီေး)ရင် သ တှိိုူ့အမ ှိ ေး သ တှိိုူ့မှိသောေးစိုဖတွြ  အခွင် အဖရေးရ 

သွောေးတော။ ငါတှိိုူ့အတွြ် ဘောလိုြ်ဖြေးတောရှှိလှိိုူ့လ " လှိိုူ့ အ လှိို ဖပြောကြတယ။် ရွောသ ရွောသောေးအ 

ဖတော်မ ောေးမ ောေးရ ွဲ့စှိတ်  မှောလည်ေး အ လှိိုြ ရှှိဖနဖတော  မ စောရင်ေး (မှန်ြန်မှုရှှိမရှှိဆှိိုတ  ) အဖြေါ်မှော 

သှိြ်အဖလေးမ ောေးဘ ေး" ဟို ဖရွေးဖြောြ်ြွ နှင် လ ငယ်အဖရေးအတွြ် လှုြ်ရှောေးဖနသ  သံပဖြူဇရြ် 

ငမှိ ွဲ့နယ်မ ှမှိစှိိုြ်နွန်ြ ဖပြောြါသည်။69 

ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည် လ ငယ်မ ောေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် စှိတ်ေင်စောေးလောရန်အတွြ် ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်၊ နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရနှင်  နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးြ မ ေါ တစ်ရြ်ဖရေးဆွ ငြီေး အဖြောင် 

အ ည်ဖဖော်ဖဆောင်ရွြ်သင် သြ  သှိိုူ့ အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြလည်ေး တှိိုြ်တွန်ေးနှိုေးဖဆော်ပခင်ေး 

အြါအေင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင်ြါေင်နှိိုင်ဖရေးအတွြ် လှိိုအြ်ဖသောေန်ဖဆောင်မှုမ ောေးဖြေးပခင်ေးြှိို လိုြ် 

ဖဆောင်သင် သည်။ 

                                                             
67 Mon State Youth Affair Committee launches voter education campaign – August 19, 2020 - HURFOM 

68 ြ မဆိုံေးအကြှိမ် မ ဖြေးရမည်  လ ငယ်မ ောေးအောေး ဖဆေ်ာဩစည်ေးရိုံေးငြီေး ပမန်မော အနောဂတ်အတွြ် ရင်ေးနှီေးပမ  ြ်နှံပခင်ေး - 

ဖဖဖဖေ်ာေါရီ ၁၂ – ၂၀၂၀ - ဧရောေတီသတင်ေးဌောန 

69 Interest in politics declines as election promises go unfulfilled – July 30, 2020 - HURFOM 
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68 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

 

“မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးဖရေးြောလမစတင်ဖသေးတ  အတွြ် ဖြော်မတီအဖနန ှုံ့ (ပြည်သ လ  ိုအကြောေး) 

ြညောဖြေးသင်တန်ေးဖတွြှိို မလိုြ်ဖသေးြါဘ ေး။ လ ငယ်ဖတွြှိိုဖတော  ငမှိ ွဲ့နယ်အလှိိုြ် သင်တန်ေး 

ဖြေး ောေးတယ်။ သ တှိိုူ့ြဖနတဆင်  ဖြ ေးရွောမှောရှှိဖနတ   လ ငယ်ဖတွြှိို တှိိုြ်တွန်ေးနှိုေးဖဆော် 

သွောေးမယ်။ မ ဘယ်လှိို ည် ရမယ်ဆှိိုတောြှိို အပမင်ဖွင် သင်တန်ေးသဖဘောမ ှိ ေး ဖြေးသွောေးမယ"် ဟို 

မွန်ပြည်နယ်လ ငယ်ဖရေးရောဖြော်မတီေင် မှိဇင်ေငေ်းမွန်ြ ရှင်ေးပြြါသည်။70 

ခ) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော သတင်ေးအ ခ က်အ လက် ရရိှမှု 

ယဖနှုံ့ဖခတ်လ ငယ်အမ ောေးစိုြ 

ဖခတ်မီနည်ေးြညောမ ောေးနှင်  ရင်ေးနှီေး 

ငြီေးသောေးပဖစ်လှိမ် မည်ဟို  င်ပမင်ယ  

ဆ ောေးဖသော်လည်ေး အဆှိိုြါနည်ေး 

ြညောမ ောေးမှတဆင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဆှိိုင်ရောသတင်ေးအခ ြ်အလြ် 

ရယ ရောတွင်မ  အောေးရဖြ နြ် 

ဖလောြ်စရော မရှှိဖသေးဖခ ။ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောသတင်ေးအခ ြ်အ

လြ်မ ောေးြှိို ရြ်ဖြ ေးအဖ ွ 

ဖ ွအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးရိုံေး (ဖြ ေးရွော 

အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေး)  ံမှ အမ ောေးဆိုေံး (၇၅ ရောခှိိုင်နှုန်ေး) အ ှိ ရရှှိခ  ကြငြီေး လ မှုြွန်ရြ် (Social Media) မ ှ  ို 

တှိယအမ ောေးဆိုံေး (၅၀ ရောခှိိုင်နှုန်ေး) ရရှှိဖနသည်။ 

သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် အနင်ေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၂) နှစ်အရွယ် လ ငယ်တစ်ဦေးြ "အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးြဖန 

ရွောလ ကြီေးဖတွြဖန သတင်ေးကြောေးရြါတယ်။ အင်တောနြ်ြဖနလည်ေး သတင်ေးဖြါင်ေးစိုံ သှိရြါတယ်" 

ဟို ဖပြောြါသည်။ 

လ သိုံေးမ ောေးသည်  Facebook လ မှုြွန်ရြ်ြှိို သိုံေးစွ သ  (၅၅) ရောခှိိုင်နှုန်ေးခန်ှုံ့ ရှှိငြီေး ၎င်ေးတှိိုူ့အနြ် ပြည် 

ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်၏ Facebook စောမ ြ်နှောြှိို သှိရှှိသ  (၃၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေး ရှှိသည်။ သှိိုူ့ဖသော ်

အဆှိိုြါစောမ ြ်နှောြှိို ြိုံမှန်ေငဖ်ရောြ်ကြည် ရှုသ မှော (၁၃) ရောခှိိုင်နှုန်ေးဖြ ော်ဖြ ော်သော ရှှိသည်။  
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မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ ်  ိုံမံဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၃) နှစ်အရွယ် လ ငယ်မ ဆနဒရှင်တစ်ဦေးြ "လ မှုြွန်ရြ်စော 

မ ြ်နှောြဖန ဖရွေးဖြောြ်ြွ န ှုံ့ြတ်သြ်တ   သတင်ေးဖတွြှိို ကြောေးသှိရတောမ ောေးတယ်။ အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေး 

ြဖနတဆင် လည်ေး ကြောေးရတယ်။ ရိုြ်ပမင်သံကြောေးြဖနလည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ န ှုံ့ြတ်သြ်တ   ဖဆွေးဖနွေး 

ြွ ဖတွြှိို ကြည် ဖ ေးြါတယ်" ဟို ဖပြောကြောေးခ  သည်။  

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး၏ ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးမှုမ ောေးအရ အစှိိုေးရ ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သမှ လ ငယ် 

အမ ောေးစိုမှော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောသတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို တစ်နည်ေးမဟိုတ်တစ်နည်ေး ရရှှိဖန 

သပဖင်  လ ငယ်အသှိိုင်ေးအေှိိုင်ေး၌ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောသတင်ေးအခ ြ်အလြ်ရယ ရောတွင် ပြဿနောမ ောေး 

စွောမရှှိဟို သိုံေးသြ်နှိိုင်ဖသော်လည်ေး တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးပဖစ်သည်  မွန်ပြည်သစ်ြါတီ 

 ှိန်ေးခ  ြ်ဖ သပဖစ်ဖသော ခဖလောြ်ခနီ၊ ြ ှိ ြ်စွ မွန်နှင ် ဘလ   ွန်ဖှိိုြ်ဖြ ေးရွောမ ောေးမှ ြ မဆိုံေးအကြှိမ် 

ဆနဒမ  ည ်ခွင ်ရရှှိမည ် မွန်လ ငယ ် (၄) ဦေးမှောမ  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အခ ြ်အလြ်မ ောေးရရှှိရန် ၎င်ေးတှိိုူ့ 

အတွြ် အခြ်အခ ရှှိဆ ပဖစ်ဖကြောင်ေး ဖပြောကြောေးကြသည်။  

ကြောေးအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ်၊ ဘိုရောေးသိုံေးဆ ငမှိ ွဲ့နယ်ခွ  ဖြ ောြ်ဘီလ ေးမ ဖြ ေးရွောအိုြ်စိုတွင် မ  ည ်ရမည ် 

အသြ် (၂၀) နှစ်အရွယ် လ ငယ်ဖယောြသ ောေးဖလေးတစ်ဦေးြ  - 

“ြိုံမှန်အောေးပဖင ်ဖတော  ဖရ ီယှိိုြှိိုြ  အောေးပြ ဖနရတ   ဖ သမှောဖန,ဖနတောဆှိိုဖတော  ဘီဘစီီ၊ ဗွီအှိို 

ဖအမှောြ  ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖကြောင်ေး တစ်ခါတဖလနောေးဖ ောင်ပဖစ်တယ်။  ီမှောြ ဖတောင်ဖြေါ်အ 

ပမင ်ြှိိုင်ေးြှိိုတြ်နှိိုင်မှ  ှိိုင်ေးဘြ်ြဖိုန်ေးလှိိုင်ေးရတောဆှိိုဖတော  Facebookြ အင်တောနြ်ြ သ 

တင်ေးဖတွြှိို  ြိုံမှန်ကြည ်ဖှိိုူ့ြ မပဖစ်နှိိုင်ဘ ေး။ ရှင်ေးရှင်ေးဖပြောရရင် အ  ီဖနှုံ့ (နှိိုေင်ဘောလ ၈ ရြ် 

ဖနှုံ့) မ  ည ်ရင် (------)ြါတီြှိို မ  ည ်ခ င်တောမှန်ဖြမယ ် (------)ြါတီရ ွဲ့ ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေး 

ြ ဘယသ် လ ဆှိိုတော အခို ြ် ှိ မသှိဖသေးဘ ေး။ မ ဘယ်လှိို ည ်ရမယ်ဆှိိုတော မသှိဖသေးဘ ေး။ 

မသှိရင်ဖတော  အခြ်အခ ရှှိတယ်လှိိုူ့ ဖပြောရမှောဖြါူ့” ဟို ငြီေးခ  သည ် စြ်တင်ဘောလ ၈ ရြ်ဖနှုံ့ 

တွင် ဖပြောပြခ  သည်။  

ခဖလောြ်ခနီဖြ ေးရွောမှ လ ငယ်အမ ှိ ေးသမီေးတစ်ဦေးနှင ် ြ ှိ ြ်စွ မွန်ဖြ ေးရွောမှ လ ငယ်အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေး 

ြလည်ေး ဖန ှိိုင်ရောဖ သ၏ ြ ေီအဖနအ ောေးအရ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောသတင်ေးအခ ြ်မ ောေးြှိို 

လြ်လှမ်ေးမမီဖကြောင်ေး ဖပြောပြကြသည်။ ငြီေးခ  သည ် စြ်တင်ဘောလဆန်ေးတွင် (-----) ြါတီမှ ြါတီေင် (၂) 

ဦေး လောဖရောြ်ပဖနှုံ့်ဖေခ  သည ် လြ်ြမ်ေးစောဖစောင်နှင ် ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးဆှိိုင်ရောအခ ြ်အလြ် 

တစ်ခ ှိ ွဲ့ြှိို လြ်ခံရရှှိခ  သည်ဟို ဆှိိုသည်။  

၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖလ လောဖစောင ်ကြည ်ဖရေးအစီအစဉ်အတွြ် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင ်အဖရေးဖဖောင်ဖ ေး 

ရှင်ေးြ  ိုတ်ပြန်ခ  သည ် “သမှိိုင်ေးမေင်ခ  ဖသော ဆနဒမ ောေး” အမည်ရှှိ အစီရင်ခံစောြါ အခ ြ်အလြ်မ ောေးအရ 
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ယခိုဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးခ  သည ် ဖြ ေးရွော (၄) ရွောစလိုံေးတွင် မည်သည ်ရွောသောေးတစ်ဦေးတစ်ဖယောြ်မျှ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောအခ ြ်အလြ်နှင ် အသှိြညောဖြေးမှုမ ောေး ရရှှိဖ ေးပခင်ေးမရှှိဖခ ။  

ယခိုဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင်လည်ေး သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ဆှိိုင်ရော အရင်ေးအပမစ်လှိိုအြ်ခ ြ်မ ောေးြှိို ပဖည ် 

ဆည်ေးဖြေးနှိိုင်စွမ်ေး မရှှိဖသေးဖခ ။ အ  ေးသပဖင ် ဖေေးလံဖခါင်သီသည ် နယ်စြ်ဖ သဖြ ေးရွောမ ောေးတင်ွ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောအသှိြညောဖြေးမှုမရှှိပခင်ေးသည် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အသှိြညောဖြေးမှုမ ောေးြှိို 

နှိိုင်ငံဖတော်ြ စီစဉ်ဖဆောင်ရွြ်ဖြေးရမည်ဟ ဖသော နှိိုင်ငံတြောစံနှုန်ေးနှင ် ဖသွဖယ်ဖနသည်။ 

နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရသောမြ တနှိိုင်ငံလိုံေးအြစ်အခတ်ရြ်စ ဖရေးစောခ  ြ်ြှိို လြ်မှတ်ဖရေး ှိိုေး ောေးသည ် 

အစှိိုေးရမဟိုတ်ဖသော တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြြါ ဖေေးလံဖခါင်သီဖသော ဖ သ 

ရှှိ မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေး မ ဖြေးနှိိုင်ရန်အတွြ် လှိိုအြ်ဖသောဖဆောင်ရွြ်မှုမ ောေး ပြ လိုြ် ောေးရမည ် 

အပြင် ဖ သခံပြည်သ မ ောေး မ ဖြေးမှုတွင် စှိတ်ြါေင်စောေးလောဖစရန်အတွြ် တှိိုြ်တွန်ေးလှုံှုံ့ဖဆော်မှု 

မ ောေးြှိိုလည်ေး ေှိိုင်ေးေန်ေးဖဆောင်ရွြ်ရန် တောေန်ရှှိသည်။ 
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71 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

ဂ) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော ြညော ရ ြေးမှုအရ ပခအ ရ န 

စစ်တမ်ေးအရ ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည် လ ငယ်မ ောေး အဓှိြကြ ံဖတွွဲ့ဖနရသည် ပြဿနောမှော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ 

ညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်   ှိဖတွွဲ့မှု နည်ေးြါေးဖနပခင်ေးနှင်  မ ဖြေးြိုံနည်ေးစနစ်ြှိို မသှိရှှိပခင်ေးတှိိုူ့ ပဖစ်သည်။71 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်  ှိဖတွွဲ့ဖ ေးသ  (၂၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးခန်ှုံ့သော ရှှိသည်။ 

ယခိုနှစ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် COVID-19 ြြ်ဖရောဂါဆှိိုင်ရော  ှိန်ေးခ  ြ်မှုမ ောေးနှင်  အသွောေးအလောြန်ှုံ့သတ် 

ခ ြ်မ ောေးဖကြောင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ြညောဖြေးမှုသင်တန်ေးမ ောေးြှိို ယခင်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြောလ 

ဖလောြ် လိုြ်ဖဆောင်နှိိုင်ဖွယ်မရှှိပခင်ေးဖကြောင်  ယခိုဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင်မှ ဆနဒမ စတင်ဖြေးမည်  လ ငယ်မ ောေး 

အတွြ် စှိန်ဖခေါ်မှုပဖစ်လောမည် ပဖစ်သည်။ 

“သင်တန်ေးဖြေး ောေးတော မရှှိဘ ေး။  ီနှစ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ေင်ငြှိ င်မယ်  ြှိိုယ်စောေးလှယ်တစ်ဖယောြ် 

ြ မ ဘယ်လှိိုဖြေးရမလ ဆှိိုတောြှိို သင်တန်ေးဖြေးဖှိိုူ့ ရှှိတယ်လှိိုူ့ဖတော  သတင်ေးကြောေးတယ်" ဟို 

ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် ြွမ်ေးငန်ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၁၈) အရွယ ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါ 

သည်။ 

ဇ လှိိုင်လ (၂၅) ရြ်ဖနှုံ့တွင် စတင်ြြ် ောေးဖကြညောသည်  မ စောရင်ေးတွင် မှောေးယွင်ေးမှုအမ ောေးအပြောေး 

ြါေင်ဖနသပဖင်  ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည်  လ ငယ်အမ ောေးစို မ စောရင်ေးမှ ြ န်ရစ်ခ  မည်ြှိို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အ 

ဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ စှိိုေးရှိမ်ခ  သည် အတှိိုင်ေး ဖမေးပမန်ေးခ  သ လ ငယ် (၅၅) ရောခှိိုင်နှုန်ေးဖြ ော်ြသော မ စောရင်ေး 

တွင် ြါေင်သည်ဟို အတည်ပြ ဖပဖကြောေးနှိိုင်ခ  သည်။ 

“မှတ်ြိုံတင်လည်ေး ရှှိတယ်။ အှိမ်ဖ ောင်စိုစောရင်ေးလည်ေး ရှှိတယ်။ မ စောရင်ေးြှိို (ြှိိုယ်တှိိုင်ဖတော ) 

သွောေးမကြည် ဘ ေး။ အှိမ်ြအဖမ သွောေးကြည် တယ။် မ စောရင်ေးမှော ြျွန်မနောမည်ြါ,ြါတယ"် ဟို 

ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် ဖောေးဖခ ောင်ေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၁၈) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါ 

သည်။ 

မ စောရင်ေးတွင် မြါေင်သ နှင်  မှောေးယင်ွေးသ  လ ငယ်မ ဆနဒရှင်မ ောေးြ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖလျှောြ် ောေးရောတွင် 

လွယြ် သည်ဟို ဖပြောဆှိိုကြသည်။ 

                                                             

71 မွနဖ်ပညလ်ူ ့်အခွင့််အရ ွေးရဖှာငရ်ေွေးရ ငွ်ေး   တ်မ်ွေးရကှာက်ယခူျ နတ်ွင ်မွဲဆယွ ်ညွ်ေးရံ ွေးရ ွေးကှာလ 

မသတ်မ တ် ရသွေးသည့််အဖပင ်ရ ွွေးရကှာက်ပွွဲဆ  င ်ှာ ပညှာရပွေးအဖွွဲွဲ့အ ညွ်ေးမျှာွေး  တငလ်ှုပ်ရ ှာွေးဖခငွ်ေး မရ  ရသွေးသည့််အတွက် 

ထ  သ  ့်ဖဖ ရ်နသညဟ်  ယဆူန  ငသ်ည။် 



ဖယ်ကြဉ်မရှှိမ ှလွတမ်ျှတ                                                                                       မွန်ပြညလ် ူ့အခွင ်အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး 
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“မ စောရင်ေးသွောေးကြည် တယ်။ နောမည် မြါဘ ေး။ အစြဖတော  မ မ ည် ဖတော ဘ ေး ဆိုံေးပဖတ် ောေး 

တော အိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးြ မ မ ည် ရင် ြှိိုယ် ---လ မ ှိ ေးအတွြ် မ တစ်ပြောေးဖလ ော သွောေးမယ်ဆှိိုလှိိုူ့ 

ညီမြ ပြန်ဖလျှောြ်လှိိုြ်တောြါ။ ဖလျှောြ်တောဖတော  ဘောအခြ်အခ မှ မရှှိြါဘ ေး" ဟို သံပဖြူ 

ဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ ် ရဖသ ဖတောင်ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၄) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါ 

သည်။ 

သှိိုူ့ဖသော် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ြညောဖြေးသင်တန်ေး တြ်ဖရောြ်ဖ ေးသ ဦေးဖရသည် (၂၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးြင် မ 

ပြည် ဘ  ဖမေးပမန်ေးခ  သ အောေးလိုေံး၏  ြ်ေြ်ဖြ ော်ြလည်ေး ြယ်မ မပဖစ်ဖအောင် မည်ြ  သှိိုူ့မ ဖြေးရ မည် 

ြှိို မသှိဟို ဖပဖကြောေးခ  သည်။ 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ ် ှိိုေးမောေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၃) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြ "သင်တန်ေး မတြ် 

ဘ ေးဘ ေး။ သင်တန်ေးဖြေးတောဖတော  ကြောေးဖ ေးတယ်။ ( ါဖြမ  ) မတြ်ဘ ေးဘ ေး" ဟို ဖပြောသည်။ 

ြ မဆိုံေးမ ဖြေးရမည် အပြင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးြှိိုလည်ေး တြ်ဖရောြ်ဖ ေး 

ပခင်ေး မရှှိသပဖင်  မည်ြ  သှိိုူ့ မ ဖြေးရမည်ြှိို သှိရှှိ ောေးပခင်ေး မရှှိဖခ ။72 

“မ ဖြေးြိုံနည်ေးစနစ်ြှိို မသှိဘ ေး။ တစ်ခါမှ မ ည် ဘ ေးဖတော " ဟို ြ ှိ ြ်မဖရောငမှိ ွဲ့နယ် ြွမ်ေးငန် 

ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၁၈) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

                                                             

72 မွနဖ်ပညလ်ူ ့်အခွင့််အရ ွေးရဖှာငရ်ေွေးရ ငွ်ေး   တ်မ်ွေးရကှာက်ယခူျ နတ်ွင ်မွဲဆယွ ်ညွ်ေးရံ ွေးရ ွေးကှာလ 

မသတ်မ တ် ရသွေးသည့််အဖပင ်ရ ွွေးရကှာက်ပွွဲဆ  င ်ှာ ပညှာရပွေးအဖွွဲွဲ့အ ညွ်ေးမျှာွေး  တငလ်ှုပ်ရ ှာွေးဖခငွ်ေး မရ  ရသွေးသည့််အတွက် 

ထ  သ  ့်ဖဖ ရ်နသညဟ်  ယဆူန  ငသ်ည။် 



ဖယ်ကြဉ်မရှှိမ ှလွတမ်ျှတ                                                                                       မွန်ပြညလ် ူ့အခွင ်အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး 
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မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ ်  ှိိုေးမောေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၃) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြလည်ေး "ြယ်မ မပဖစ်ဖအောင် 

ဘယလ်ှိို ည် ရမယ်ဆှိိုတောြှိို မသှိဘ ေး။ မ ဘယန်ှကြှိမ် ဖြေးရမယ်ဆှိိုတောြှိိုလည်ေး တှိတှိြ ြ  မသှိဘ ေး" 

ဟို ဖပြောြါသည်။ 

သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် ရဖသ ဖတောင်ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၅) နှစ်အရွယ် လ ငယ်အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေး 

ြ "မ မ ည် ဘ ေးဖတော  ြယ်မ မပဖစ်ဖအောင် ဘယ်လှိိုဖြေးရမလ ဆှိိုတော မသှိဘ ေး။ ဘယ်နှကြှိမ် 

ဖြေးရမလ  ဖသခ ောမသှိဖြမယ်  လ ကြီေးဖတွဖပြောဖနကြတောဖတော  (၃) ကြှိမ်  ည် ရမယ်လှိိုူ့ 

ကြောေးဖ ေးတယ"် ဟို ဖပြောပြြါသည်။ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ပြည်သ လ  ိုြါေင်မှု ြ ဆင်ေးဖနခ ှိန်တွင် ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည် လ ငယ်မ ောေးြလည်ေး 

မ ဖြေးြိုံနည်ေးစနစ်ြှိို ဖသခ ောမသှိရှှိပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်  ၎င်ေးတှိိုူ့၏ဆနဒမ မ ောေးြ ြယ်မ ပဖစ်သွောေးမည်ဆှိိုြါြ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖြေါ် လ ငယ်မ ောေး၏ယိုံကြည်မှု ြှိိုမှိိုြ ဆင်ေးလောမည် ပဖစ်သည်။ 

 ှိိုူ့ဖကြောင်  ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် အသိုံေးပြ မည်  မ ဖြေးြိုံ 

နည်ေးစနစ်ြှိို ဖစောလ င်စွော  ိုတ်ပြန်ဖကြညောသင် ငြီေး 73  ြညောဖြေးမှုမ ောေးြှိို ြ ယ်ြ ယ်ပြန်ှုံ့ပြန်ှုံ့ လိုြ် 

                                                             
73 ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မ ဖြေးရမည် ြိုစံိုြံှိို ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ င်ေးြရန် (၂၅) အလှိို စြ်တငဘ်ောလ (၁၁) ရြ်ဖနှုံ့မှသော 

 ိုတပ်ြန်ဖကြညောခ  သည။် 
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ဖဆောင်သင် သည် အပြင် အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအဖနပဖင် လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အပမငဖ်ွင်  

သင်တန်ေးမ ောေး ဖြေးအြ်ရောတွင် ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည် လ ငယ်မ ောေးြှိို ြစ်မှတ် ောေးလိုြ်ဖဆောင်သင် သည်ဟို 

အကြံပြ ြါသည်။ 

 

ဃ) COVID-19 ကြ်ရရောဂ ါဆိုင်ရော တံဲု့ပြန်မှု 

ယခိုနှစ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင်မှ   ေး  ေးပခောေးပခောေး ကြ ံဖတွွဲ့ရသည်  ြမ္ော ြြ်ဖရောဂါ COVID-19 နှင် ြတ် 

သြ်၍မ  လ ငယ်မ ောေးြ   ေး  ေးပခောေးပခောေး တိုံူ့ပြန်ပခင်ေး မရှှိဖခ ။ ဖမေးပမန်ေးခ  သည်  လ ငယ်မ ောေးအမ ောေးစိုြ 

COVID-19 ြြ်ဖရောဂါဆှိိုင်ရော ြန်ှုံ့သတ်တောေးပမစ်ခ ြ်မ ောေး ရှှိဖနဖသော်လည်ေး 

လောမည် ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ဆနဒမ ဖြေးသွောေးကြမည်ပဖစ်ဖကြောင်ေး တိုံူ့ပြန်ခ  သည်။74 

“ဖရောဂါြဖတော  ဖရောဂါြ ။ မ ဖြေးတ  အခ ှိန်ဖရောြ်ရင်ဖတော  မ သွောေးဖြေးြါူ့မယ်" ဟို သံပဖြူဇရြ် 

ငမှိ ွဲ့နယ ်ရဖသ ဖတောင်ဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၄) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်. 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ ်  ှိိုမောေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၃) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြ "ြှိိုဗစ်ြှိိုဖတော  ဖကြောြ် 

                                                             
74 မွနဖ်ပညလ်ူ ့်အခွင့််အရ ွေးရဖှာငရ်ေွေးရ ငွ်ေး   တ်မ်ွေးရကှာက်ယခူျ နတ်ွင ်မွနဖ်ပညန်ယ၌် ဖပညတ်ွငွ်ေးကွူေး က်မှု 

မရ  သရလှာကန်ညွ်ေးပ ွေးရနသည့််အချ န ်ဖဖ သ်ည။် 
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ဖတော ဖကြောြ်တယ။် …. မ ရိုံေန ်မ်ေးဖတွြ လြ်ဖဆေးရမယ်၊ mask တြ်ရမယ်ဖပြောရင် လိုြ်ဖြေး 

(လှိိုြ်နော) ငြီေးဖတော  မ ဖြေးသွောေးမယ်။ မ ရိုံစည်ေးြမ်ေးခ ြ်အတှိိုင်ေး လိုြ်ဖဆောင်သွောေးမယ်" ဟို ဖပြောြါသည်။ 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ နီေးြြ်လောသည်နှင် အမျှ ပြည်တွင်ေးြ ေးစြ်မှုအဖရအတွြ်သည်လည်ေး ပမင် တြ်လော 

သည်ပဖစ်ရော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်နှင်  ြ န်ေးမောဖရေးနှင်  အောေးြစောေးေန်ကြီေးဌောနအဖနပဖင်  ပြည်သ မ ောေး 

မ ဖြေးရောမှတဆင်  ဖရောဂါြ ေးစြ်ပြန်ှုံ့ြွောေးပခင်ေး မရှှိဖစရန် တှိြ ငြီေး လြ်ဖတွွဲ့ဆန်ဖသော စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေး 

ြမ်ေးမ ောေးြှိို ဖသခ ောခ မှတ်ညွှန်ကြောေးရမည် အပြင် လှိိုအြ်ဖသော ဖရောဂါြောြွယ်ဖရေးြစစည်ေးမ ောေးြှိို 

လည်ေး အလိုံအဖလောြ်ဖ ောြ်ြံ သင် သည်။ 

 

င) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော ရမျှော ်လင် ခ က်မ ော ေး 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် လ ငယ်မ ောေးြါေင်မှု နည်ေးြါေးဖနပခင်ေးသည် "၎င်ေးတှိိုူ့၏ မ ပြောေးတစ်ပြောေးြ အဖပြောင်ေးအ 

လ ြှိို ဖဖော်ဖဆောင်နှိိုင်မည်မဟိုတ်" ဟို  င်ပမင်ယ ဆဖနဖသောဖကြောင် ပဖစ်ဖကြောင်ေး ဖပြောဆှိိုခ  ငြီေး ပဖစ် 

သည်။ 

ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည်  လ ငယ်မ ောေး၏ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ဖမျှေ်ာလင် ခ ြ်ြှိိုလည်ေး မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အ 
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ဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ဖမေးပမန်ေးခ  သည်။ 

“၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှောဖတော  မ သွောေးဖြေးမယ်။ ဖခါင်ေးဖဆောင်ဖြောင်ေးြှိို လှိိုခ င်လှိိုူ့" ဟို ဖရပဖြူ 

ငမှိ ွဲ့နယ်မ ှအသြ် (၁၈) နှစ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် ဖောေးဖခ ောင်ေးအင်ေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၁) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြလည်ေး "ြှိိုယ်  

နှိိုင်ငံ ဖအေးခ မ်ေးအဆင်ဖပြဖှိိုူ့အတွြ် မ သေွာေးဖြေးမယ်" ဟို ဖပဖကြောေးခ  သည်။ 

“မွန်လ မ ှိ ေးပဖစ်တ  အတွြ် မွန်လ မ ှိ ေးြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးဖတွ မ မ ောေးမ ောေးရရှှိဖှိိုူ့ မ သွောေး ည်  

မယ်။ မနွ်အမတ်ဆှိိုဖတော  ြှိိုယ် လ မ ှိ ေးအတွြ် အလိုြ်လိုြ်ဖြေးမယ်လှိိုူ့ဖတော  ယိုကံြည် ောေး 

တယ"် ဟို မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ်  ိုံမံဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၁) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါ 

သည်။ 

မို ိုံငမှိ ွဲ့နယ ်  ှိိုေးမောေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် (၂၃) နှစ်အရွယ် မှိန်ေးြဖလေးငယ်တစ်ဦေးြ "၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ် 

ြွ မှော မ သေွာေးဖြေးမယ်။ မွန်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖတွ နှိိုင်ရင် ြှိိုယ်ရ ွဲ့ြံတရောေးြှိို ြှိိုယ်ြ  ဆိုံေးပဖတ်ြှိိုင်ခွင် ရှှိ(မယ် 

 င်တယ)်။ ငြီေးခ  တ   အမတ်ဖတွြ ဖ သခံဖတွန ှုံ့  ှိဖတွွဲ့မှု အောေးနည်ေးဖနတောြှိို ဖတွွဲ့ရတယ်" ဟို 

ဖပြောြါသည်။ 

“၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ ရင် မ ဖြေးမယ်။ ြှိိုယ် မ တစ်ပြောေးဖကြောင်  ြှိိုယ် ရြ်ရွောမှော ဖြောင်ေးစောေး 

ရင် ြှိိုယ် အတွြ်လည်ေး ဖြောင်ေးတောဖြါူ့" ဟို သံပဖြူဇရြ်ငမှိ ွဲ့နယ် အနင်ေးဖြ ေးရွောမှ အသြ် 

(၂၂) နှစ်အရွယ် လ ငယ်အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

လ ငယ်မ ောေး၏ ဖပဖကြောေးခ ြ်မ ောေးြှိို ကြည် ပခင်ေးအောေးပဖင်  ၎င်ေးတှိိုူ့အဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှတဆင်  

ဖြောင်ေးမွန်ဖသော အစှိိုေးရ၊ ရြ်ရွောငငှိမ်ေးခ မ်ေးဖရေး၊ ြှိိုယ်ြှိိုင်ပြဌောန်ေးခွင် နှင်  ရြ်ရွောဖွံွဲ့ငဖှိ ေးတှိိုေးတြ်ဖရေးတှိိုူ့ြှိို 

ရရှှိလောနှိိုင်မည်ဟို ဖမျှော်လင်  ောေးကြဖကြောင်ေး အကြမ်ေးဖ ဉ်ေးသိုံေးသြ်နှိိုင်သည်။ 

အခ  ြ်အောေးပဖင် ဆှိိုရလျှင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှ ဖယ်ကြဉ်ခံရနှိိုင်ဖွယ်ရှှိသည်  လ ဦေးဖရအိုြ်စိုတွင် ြ မဆိုံေးမ  

ဖြေးမည် လ ငယ်မ ောေး ြါေင်ဖနသည်ြှိို ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်စဉ်နှင် ြတ်သြ်သည်  အင်အောေးစိုမ ောေးအောေးလိုံေး 

သတှိမ ရမည် အပြင ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ေင်ဖရောြ်ယှဉ်ငြှိ င်မည်  နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ြှိိုယ်စောေးလှယ် 

ဖလောင်ေးမ ောေးအဖနပဖင် လည်ေး လ ငယ်အသှိိုင်ေးအေှိိုင်ေး၏ ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖြေါ် ောေးရှှိသည်  ဖမျှော်လင် ခ ြ် 

မ ောေးြှိို အောရိုံစှိိုြ်အဖလေး ောေးသင် သည်ဟို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ  င်ပမင်ယ ဆ 

ြါသည်။ 
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အခန်ေး (၇) တို င်ေးရင် ေး သ ောေးလက်န ကက်ို င် အ ဲွွဲ့အ စည်ေး မ ောေး လ က် 

ရအောက်ရှ ိရ သ ခံပ ြ ည်သ မ ောေး ၏ အခ က် အခဲမ ောေး 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ အတွြ် စစ်တမ်ေးဖြောြ်ခံရန် ဖရွေးခ ယ် 

ခ  သည်  ငမှိ ွဲ့နယ ် (၆) ငမှိ ွဲ့နယ်အနြ် ြရင်ပြည်နယ် ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေး၊ မွန်ပြည်နယ် ဖရေးနှင်  တနသသောရီ 

တှိိုင်ေး ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ်မ ောေးတွင် တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သမ ောေး 

တည်ရှှိဖနငြီေး အဆှိိုြါဖ သမ ောေးတွင် ဖန ှိိုင်ဖနကြသည်  မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ ပြည်သ မ ောေး အမ ောေးအပြောေးြင် 

ရှှိဖနသည်။ 

သြ်ဆှိိုင်ရော တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအဖနပဖင်  တစ်နှိိုင်ငံလိုံေးဆှိိုင်ရော အြစ်အ 

ခတ်ရြ်စ ဖရေးစောခ  ြ် (NCA – Nationwide Ceasefire Agreement) ြှိို လြ်မှတ်ဖရေး ှိိုေး ောေး 

သည် အပြင ် ပြည်ဖ ောင်စိုငငှိမ်ေးခ မ်ေးဖရေးညီလောခံ (၂၁ ရောစို ြင်လိုံ) ြှိိုလည်ေး ြါေင်တြ်ဖရောြ်ဖန 

ပခင်ေးဖကြောင်  ၎င်ေးပြည်သ မ ောေးသည်လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်စဉ်တွင် ြါေင်သင် သည်ဟို  င်ပမင်ယ ဆ 
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သပဖင်  ၎င်ေးတှိိုူ့၏ မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် နှင် ြတ်သြ်ဖသော အဖပခအဖနမ ောေးြှိို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေး 

ရှင်ေးြ ဖလ လောခ  သည်။ 

တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ပြည်သ မ ောေး၏ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင် 

ရော အခြ်အခ အတောေးအဆီေးမ ောေးသည် အစှိိုေးရ ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ပြည်သ မ ောေး၏ အခြ်အခ မ ောေးနှင်  

ြွ ပြောေးဖနသည်။ 

“ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ဖ သြ မွန်ပြည်သစ်ြါတီလြ်ဖအောြ်မှောရှှိဖတော  ြါတီရ ွဲ့ အဆိုံေးအပဖတ်အ 

တှိိုင်ေးြ ဖြါူ့။ သ တှိိုူ့ြ မ  ည် ရမယ်ဖပြောရင် ရွောသောေးဖတွြ မ သွောေး ည် မယ်ဖြါူ့။ သ တှိိုူ့ြ 

မ မ ည် န ှုံ့ဆှိို ရွောသောေးဖတွြ မ ည် ရ ဘ ေးဖြါူ့။ 

 ီတစ်ဖခါြ်ဖတော  ဘောမှဖပြောသံမကြောေး ဖသေးဘ ေး။ 

ြျွန်ဖတော် ဆနဒြဖတော  ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ရွောသောေး 

အောေးလိုံေးြှိိုမ ဖြေးဖစခ င်တယ်" ဟို  ောေးေယ်ခရှိိုင် 

မွန်ပြည်သစ်ြါတီလြ်ဖအောြ်ရှှိ ဖြ ေးရွောတစ်ရွော 

မ ှအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။75 

တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး 

 ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ပြည်သ မ ောေး မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရ 

ရှှိရန်အတွြ် ဖ သခံလ မှုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ ကြှိ ေး 

စောေးလ ြ်ရှှိသည်။ 

“ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သြလ ဖတွ မ ဖြေးနှိိုင်ဖှိိုူ့ ြျွန် 

ဖတော်တှိိုူ့ ကြှိ ေးစောေးဖနြါတယ်။  ီတစ်ကြှိမ်ဖတော  

မ ဖြေးခွင် ရမယ်လှိိုူ့  င်ြါတယ်။  ါဖြမယ်  (ဖရွေးဖြောြ်ြွ န ှုံ့ဆှိိုင်တ  ) ြညောဖြေးလိုြ်ငန်ေးဖတွ 

မ ဖြေးြိုံဖြေးနည်ေးသင်တန်ေးဖတွ ဘောမှမရှှိဖသေးဘ ေး။ အ ဖတော  (မ ဖြေးခွင် ရခ  ရင်ဖတောင်) ြယ်မ  

ဖတ ွမ ောေးမယ်လှိိုူ့  င်ြါတယ်" ဟို ဖရေးငမှိ ွဲ့ဖ သခံတစ်ဦေးပဖစ်သ  နှိိုင်လွန်ြ ဖပြောြါ သည်။76 

အဆှိိုြါဖ သရှှိပြည်သ မ ောေး မ ဖြေးြှိိုင်ခွင်  ရရှှိရန် ကြှိ ေးြမ်ေးရောတွင် လှိိုအြ်ခ ြ်မ ောေးနှင်  အခြ်အခ  စှိန်ဖခေါ် 

မှုမ ောေး အမ ောေးအပြောေးြင် ရှှိဖနသည်။ 

                                                             
75 Tavoy District residents worry about losing voting right – August 22, 2020 – HURFOM  
76 First time voters worry about how to ensure their vote counts in the General Election – July 10, 2020 – 

HURFOM  
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“မ စောရင်ေးဖြောြ်ဖှိိုူ့ြအစ ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ အောေးလိုံေး စီစဉ် ောေးငြီေးငြီ။ မွန်ပြည်သစ်ြါတီန ှုံ့လည်ေး 

လိုံခခ ံဖရေးြှိစစဖတွ ဖပြော ောေးငြီေးငြီ။  ါဖြမယ်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်(အဖွ ွဲ့ခွ )န ှုံ့ အစှိိုေးရအော 

ဏောြှိိုင်ဖတွြဖတော  ဘောမှ(ြါေင်ြ ညီ)လှုြ်ရှောေးတော မရှှိဘ ေး" ဟို ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သ မ ဖြေး 

ခွင် ရဖရေး ြ ညီဖဆောင်ရွြ်ဖြေးသ  မွန်ညီညွတ်ဖရေးြါတီမှ နှိိုင်ဖမောင်ငငှိမ်ေးြ ဖပြောြါသည်။77 

အလောေးတ  တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ပြည်သ မ ောေး မ ဖြေးခွင ်ရ 

ဖရေးအတွြ် ြ ညီလှုြ်ရှောေးဖနသ  ဖရေးငမှိ ွဲ့ခံတစ်ဦေးပဖစ်သ  နှိိုင်လွန်ြ “ဖ သခံဖတွ မ ဖြေးခွင် ရဖှိိုူ့ ဘယ်သ ူ့ 

မှောတောေန်ရှှိတယဆ်ှိိုတော မဖပြောတတ်ဖတော ဘ ေး။ အစှိိုေးရလောေး၊ မွန်ပြည်သစ်ြါတီလောေး၊ မွန်ညီညွတ်ဖရေး 

ြါတီလောေး မသှိဖတော ဘ ေးဗ ော။  ီအတှိိုင်ေးဆှိို တောေန်ယ (လိုြ်ဖြေးမယ် သ  )ဘယ်သ လ ဆှိိုတော လည်ေး မဖပြော 

တတ်ဘ ေး" ဟို ဖပြောြါသည်။78 

မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးအဖနပဖင်  ြနဦေးတွင် တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေး 

မ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သမ ောေးသှိိုူ့ ြွင်ေးဆင်ေးဖလ လောပခင်ေးနှင်  အလိုြ်ရိုံဖဆွေးဖနွေးြွ မ ောေး ြ င်ေးြပခင်ေးပဖင်  

ဖ သခံပြည်သ လ  ိုမ ောေးနှင်  တှိိုြ်ရှိိုြ်ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးရန် စီစဉ် ောေးဖသော်လည်ေး မွန်ပြည်နယ်တွင် 

COVID-19 ဖရောဂါဆှိိုင်ရော ဖ သတွင်ေးြ ေးစြ်မှု ပမင် မောေးလောပခင်ေးနှင်  အသွောေးအလော ှိန်ေးခ  ြ်ြန်ှုံ့သတမ်ှု 

တင်ေးကြြ်လောပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်  တခ ှိ ွဲ့ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးမှုြှိိုသော လှုြ်ရှောေးဖဆောင်ရွြ်နှိိုင်ခ  သည်။  

အြ အညီဖတောင်ေးခံ ောေးသည်  အကြံဖြေးြိုဂ္ှိ လ် (၃) ဦေးနှင်  ဖလ ြ င် သင်ကြောေးဖြေး ောေးသည်  ဖစတနော  

ေန် မ်ေး ဖ သခံလ ငယ် (၆) ဦေးတှိိုူ့မှတဆင် သော ဖ သခံပြည်သ မ ောေး၏ အသံြှိို နောေးဖ ောင်ခွင် ရခ  သည်။ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77 Voter registration campaign in Ye Chaung Phyar Region suspended – July 23, 2020 – HURFOM  

78 Thousands of Ye Chaung Phya residents excluded from voter list – August 8, 2020 – HURFOM  
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ကကော အ င်ေးဆ ိြက်ကီေးခမိြု ွဲ့နယ်ရိှ မွနပ်ြည်သစ်ြါတီထိန်ေးခ ြုြ် ရော ရ  သမ ော ေးမှ ရ  သခံပြည် သ  

တိဲု့၏ ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော အ ရ ပခအရ နမ ော ေး 

ြရင်ပြည်နယ် ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၁) နှင်  (၂) တှိိုူ့တွင် တှိိုင်ေးရင်ေးသောေး လြ် 

နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရော ဖြ ေးရွောအိုြ်စို (၉) စို ရှှိငြီေး ဖြ ေးရွော (၃၆) ရွော ရှှိသည်။ အှိမ်ဖပခစိုစို 

ဖြါင်ေး (၉,၀၀၀) ခန်ှုံ့ ရှှိြော အှိမ်ဖ ောင်စို (၁၉,၀၀၀) နီေးြါေး ဖန ှိိုင်ကြသည်။ ခန်ှုံ့မှန်ေးဖပခအောေးပဖင်  လ ဦေးဖရ 

(၄၀,၀၀၀) ဖြ ော် ရှှိသည်။ 

အဆှိိုြါဖ သခံပြည်သ မ ောေးသည် ၂၀၁၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်မ ဖြေးနှိိုင်ခ  ပခင်ေး မရှှိသြ  သှိိုူ့ ၂၀၁၅ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ တွင်လည်ေး ဖရ ဖတောင်ဗှိိုလ်ဖြ ေးရွောအိုြ်စိုမှ ဖြ ေးရွော သိုံေးဖလေးရွောခန်ှုံ့သော ဆနဒမ ဖြေးခ  ရ သည်။ 

တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သပဖစ်သပဖင်  နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရြ "အမ  

ဖရောင်နယ်ဖပမ" အပဖစ် သတ်မှတ် ောေးပခင်ေး၊ ရြ်ဖြ ေးဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ ြ မ စောရင်ေးြှိို 

အောေးသွန်ခွန်စှိိုြ် ဖြောြ်ခံမှု မပြ လိုြ်ပခင်ေးနှင်  ဖ သခံပြည်သ မ ောေးြှိိုယ်တှိိုင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖြေါ် 

ယိုကံြည်မှု မရှှိပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှ ဖယ်ကြဉ်ခံခ  ရသည်။ 

“ဘယ်သ တြ်တြ် ရောဘောအဖစေးပခစ်တ  သ ြ အဖစေးပခစ်ဖနရမှောြ ဆှိိုငြီေး သ တှိိုူ့ြ အ လှိိုမ ှိ ေး 

သဖဘော ောေးဖနဖတော  ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှော ြါေင်ဖှိိုူ့ြှိို စှိတ်မေင်စောေးကြဘ ေး" ဟို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင်  

အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေး၏ ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ် အကြံဖြေးြိုဂ္ှိ လ်ပဖစ်သ  နှိိုင်ဖအောင်မွန်ြ 

ဖပြောြါသည်။ 

၎င်ေးပြင် လ နည်ေးစိုပဖစ်သည် အတွြ် ၎င်ေးတှိိုူ့ဖရွေးခ ယ်ဖသော ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဖအောင်နှိိုင်ရန် အလောေးအလောနည်ေးြါေးဖနသပဖင် လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် စှိတ်ေင်စောေးမှုနည်ေးြါေးဖန 

သည်ဟို သှိရသည်။ 

သှိိုူ့ဖသော် မွန်နှိိုင်ငံဖရေးြါတီ (၂) ြါတီ 

ဖြါင်ေးစည်ေးပခင်ေးနှင် အတ  ဖ သခံ 

လ ငယ်မ ောေး၏ စည်ေးရိုံေးတှိိုြ်တွန်ေး 

ပခင်ေးဖကြောင်  လောမည်  ၂၀၂၀ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်မ ဖြေးရန် ဖ  

သခံပြည်သ  (၇၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးနီေး 

ြါေးြ ကြှိ ေးစောေးလောကြသည်ဟို ဆှိို 

သည်။ 
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က) မဲစော ရင်ေးရ ကော က်ခံပခင်ေး 

ဖ သခံအောဏောြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးပဖစ်သည်  မွန်ပြည်သစ်ြါတီြ မ စောရင်ေးဖြောြ်ခံပခင်ေးအြါအေင် ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောလှုြ်ရှောေးမှုမ ောေးြှိို ြှိိုယ်တှိိုင်ြှိိုယ်ြ  အောေးဖြေးြ ညီပခင်ေးမရှှိဖသော်လည်ေး တောေးဆီေးြှိတ် 

ြငမ်ှု တစ်စိုံတရော မပြ လိုြ်ခ  ဖခ ။  

မ စောရင်ေးဖြောြ်ခံရန်အတွြ် ရြ်ဖြ ေးဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ မှ အဖွ ွဲ့ေင်မ ောေးြ မွန်ပြည်သစ် 

ြါတီနှင်  အလွတ်သဖဘောဖတွွဲ့ဆိုံဖဆွေးဖနွေးမှုမ ောေး ပြ လိုြ်ခ  ငြီေး မ စောရင်ေးြှိို ဖ သခံတြ် ြလှုြ်ရှောေးသ  

မ ောေးြ ရြ်ဖြ ေးဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ နှင်  ြ ေးဖြါင်ေးြော ဖြောြ်ခံပြ စိုခ  သည်။  

“ဆှိတ်ြဖလေးဖြ ေးရွောအိုြ်စိုမှော ဖြ ေးရွော (၁၆) ရွော ရှှိြါတယ်။ အ မှော မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ  (၂၂,၀၀၀) 

ဖလောြ် ရှှိြါတယ်။ ြ မအကြှိမ်မ စောရင်ေးမှော (၁၈,၀၀၀) ဖြ ော်ဖလောြ် ြါလောတယ။် ြ န်တ   

(၃,၀၀၀) ဖြ ော်ြှိို ြိုံစံ (၃) န ှုံ့ ပြန်ဖလျှောြ် ောေးြါတယ်" ဟို ဖ သခံမ ောေး မ စောရင်ေးတွင် ြါေင် 

လောဖရေး ြ ညီဖဆောင်ရွြ်ဖြေးဖနသ  နှိိုင်ဖအောင်မွန်ြ ဖပြောြါသည်။ 

၎င်ေးပြင် မ စောရင်ေးြှိို သြ်ဆှိိုင်ရောဖြ ေးရွောအလှိိုြ် ြြ် ောေးဖကြညောနှိိုင်ပခင်ေး မရှှိသည် အတွြ် ဖ  

သခံပြည်သ မ ောေးအဖနပဖင်  မ စောရင်ေးကြည် ရှုစစ်ဖဆေးနှိိုင်ရန် အခြ်အခ မ ောေးလည်ေး ရှှိဖနဖကြောင်ေး 

သှိရသည်။ 

ခ) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော ြညော ရ ြေးပခင်ေး 

“ ီနယ်ဖပမဘြ်မှော ဖ သခံဖတွြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ န ှုံ့ြတ်သြ်ငြီေး သတင်ေးရတောြ အောေးနည်ေး 

ဖနြါတယ။် ဖနောြ်ငြီေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ န ှုံ့ြတ်သြ်တ   ဗဟိုသိုတဘြ်လည်ေး ဖတော်ဖတော်အောေး 

နည်ေးဖနတယ။် ြ မဦေးဆိုေံးမ ဖြေးရမှောမှိိုူ့လည်ေး ြါတောဖြါူ့" ဟို ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ်မှ 

အသြ် (၅၄) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ် တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေး ှိန်ေးခ  ြ်ဖ သအတွင်ေးရှှိ ြ မ 

ဆိုံေးမ ဖြေးမည်  ဖ သခံပြည်သ မ ောေးအတွြ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးြှိို ြှိိုူ့ခ ဖြေးရန် 

အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ စီစဉ် ောေးဖသော်လည်ေး COVID-19 ြ ေးစြ်ဖရောဂါဆှိိုင်ရော ြန်ှုံ့သတ် 

 ှိန်ေးခ  ြ်မှုမ ောေးဖကြောင်  အဆှိိုြါသင်တန်ေးမ ောေးြှိို စီစဉ် ောေးသည် အတှိိုင်ေး လိုြ်ဖဆောင်နှိိုင်ပခင်ေး မရှှိဖခ ။ 

အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ ဖ သခံလ ငယ်မ ောေးြှိို အွန်လှိိုင်ေးမှတဆင်  ဆင် ြွောေးသင်တန်ေးမ ောေး ြှိိုူ့ခ ငြီေး 

၎င်ေးတှိိုူ့အောေး သင်ဖ ောြ်ြ ြစစည်ေးြှိရှိယောမ ောေး ဖ ောြ်ြံ ြော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ြညောဖြေးသင် 

တန်ေးမ ောေးြှိို ြှိိုယ်စောေးြှိိုူ့ခ ဖစမည်ပဖစ်သည်။ 
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" ီဘြ်ြလ ဖတွြ မ  ည် ရတ  ြိုံစံြှိို နောေးမ 

လည်ကြဘ ေး။ တစ်ခ ှိ ွဲ့ဆှိို တစ်အှိမ်တစ်ဖယောြ် 

သွောေးရင် ရငြီလှိိုူ့ င်ဖနတောလည်ေး ရှှိတယ်။ ြျွန် 

ဖတော်တှိိုူ့လည်ေး လှိိုြ်ရှင်ေးပြဖနတောြါြ ။  ါဖြ 

မယ်  အဖတော်မ ောေးမ ောေးြ မသှိကြဘ ေး။ အခြ် 

ဆိုံေးြ မ ဖြေးြိုံဖြေးနည်ေး မသှိကြတောြါြ " ဟို  

ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၂) 

တွင် ေင်ဖရောြ်ယဉှ်ငြှိ င်မည်  နှိိုင်ခ မ်ေးမွန်ြ 

ဖပြောြါသည်။79 

ဖ သခံမ ောေး ဆနဒမ ဖြေးရပခင်ေး၏တန်ဖှိိုေးြှိို နောေး 

လည်လောဖစရန်နှင်  မ ဖြေးြိုံဖြေးနည်ေး မှန်ြန် 

ဖစရန်အတွြ် နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  အရြ် 

ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ အပမငဖ်ွင် သင်တန်ေး 

မ ောေး ဖြေးအြ်ပခင်ေးနှင်  တှိိုြ်တွန်ေးနှိုေးဖဆော်ပခင်ေး 

မ ောေး ပြ လိုြ်ဖြေးရန် အ  ေးလှိိုအြ်ဖနသည်။ 

“ ီဘြ်ပခမ်ေးမှော အဖွ ွဲ့အစည်ေးဖတွ သင်တန်ေးလောဖြေးတောမ ှိ ေးဖတော  မရှှိဘ ေး။ ြျွန်ဖတော်အဖနန ှုံ့ 

လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ သင်တန်ေးဖတွ ဖဆွေးဖနွေးြွ ဖတွ မတြ်ဘ ေးဘ ေး။ အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေး 

ြ ပဖစ်ပဖစ် နှိိုင်ငံဖရေးြါတီြ ပဖစ်ပဖစ် ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့နယ်ဖပမဘြ်ပခမ်ေးြှိို ဖရွေးဖြောြ်ြွ န ှုံ့ြတ် 

သြ်ငြီေး သင်တန်ေးလောဖြေးရင် ြှိိုဖြောင်ေးမယ်" ဟို ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ်မှ အသြ် (၄၀) 

နှစ်အရွယ ်အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

 

ဂ) ဆ နဒမရဲ ြေးပခင်ေးဆ ိုင်ရော အ ခက်အ ခဲမ ော ေး 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ  နှစ်ကြှိမ်ဆြ် ဖယ်ကြဉ်ခံ ောေးရပခင်ေးသည် ဖ သခံပြည်သ မ ောေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် 

လောဖရောြ်ဆနဒမ ရန် တှိိုြ်တွန်ေးစည်ေးရိုံေးရောတွင် ကြ ံဖတွွဲ့ဖနရသည်  အဓှိြအခြ်အခ တစ်ခို 

ပဖစ်ဖနသည်။ 
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“ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးဘြ်ြ လ ဖတွြ ခိုမှြ  

မဆိုံေးအကြှိမ် မ ဖြေးခွင် ရတယ်ဆှိိုဖတော  မ လောမ 

ဖြေးမှော စှိိုေးရှိမ်ဖနရတယ်" ဟို ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေး 

ငမှိ ွဲ့နယ ် မွန်ညီညွတ်ဖရေးြါတီ အတွင်ေးဖရေးမှြူေး 

နှိိုင်သှိန်ေးဖဇော်ြ ဖပြောြါသည်။80 

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ ဖြ ေးရွော (၃) ရွော 

လျှင် မ ရို ံ (၁) ရိုံနှုန်ေး ောေးရှှိရန ် စီစဉ် ောေးဖသော် 

လည်ေး လမ်ေးြန်ေးဆြ်သွယ်ဖရေး ခြ်ခ ငြီေး သွောေး 

လောရမလွယ်ြ သည်  ဖြ ေးရွောမ ောေးအတွြ် အ 

ဆှိိုြါအဖရအတွြ်သည် လိုံဖလောြ်မှု မရှှိဖခ ။  

“ဆှိြ်ြဖလေးအိုြ်စိုမှော ဖြ ေးရွော (၁၈) 

ရွော ရှှိတယ။် (၃) ရွောမှော မ ရို ံ (၁) ရိုံ 

 ောေးမယ်ဆှိိုဖတော  (၁၈) ရွောဆှိို မ ရို ံ (၆) 

ရိုံ ရှှိြါတယ။် တစ်ခ ှိ ွဲ့ရွောဖတွမှောဆှိို မ  

ရိုံသွောေးဖှိိုူ့ြ (၅) မှိိုင်အ ှိ အလှမ်ေးဖေေးတ  ရွောဖတွ ရှှိဖနြါတယ်" ဟို ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ်မှ 

ဖ သခံတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

မွန်ပြည်သစ်ြါတီ ှိန်ေးခ  ြ်ရောအခ ှိ ွဲ့ဖြ ေးရွောမ ောေးတွင် မ ရိုံမ ောေးြှိို မွန်အမ ှိ ေးသောေးစောသင်ဖြ ောင်ေးမ ောေး 

တွင် ောေးရှှိရန်စီစဉ် ောေးဖသော်လည်ေး အစှိိုေးရ ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သမ ောေးရှှိ မ ရိုံမ ောေးသှိိုူ့ ဆနဒမ သွောေးဖရောြ်ဖြေးရ 

မည်  ဖ သခံမ ောေးအတွြ် သွောေးလောဖရေးအခြ်အခ မ ောေး ရှှိဖနသည်။ 

ဥြမောအောေးပဖင်  ဖရ ဖတောင်ဗှိိုလ်ဖြ ေးရွောအိုြ်စိုမှ မ ဆနဒရှင်မ ောေးသည် ြတှိိုူ့ဆှိြ်ဖြ ေးရွောရှှိ မ ရိုံတွင် သွောေး 

ဖရောြ်မ  ည် ရမည်ပဖစ်ဖသောဖကြောင်  (၃) မှိိုင်ခန်ှုံ့ ြွောဖေေးသည် လမ်ေးခရီေးြှိို သွောေးလောရန် မလွယ်ြ ဖခ ။ 

“မ ရိုံန ှုံ့ဖေေးဖနတ  အဖပခအဖနဖတွြ အဖတော်မ ောေးတယ်။ ဥြမော ဖြ ောြ်ဘီလ ေးဖြ ေးရွောအိုြ် 

စိုေင ် ခဖလောြ်ခနီ၊ ဘလ   ွန်ဖှိိုြ် စတ    ိုြခသည်စခန်ေးြ ရွောသောေးဖတွဆှိို  ီဖြ ောြ်ဘီလ ေး 

မ ရိုံြှိို လောရမယ်။ ဆှိိုင်ြယ်ငှောေးရင် ဘတ် (၅၀၀) ဖလောြ် ြ နှိိုင်တယ။် မွန်ြါတီြ စီစဉ်ဖြေး 

တယဆ်ှိိုရင်လည်ေး တပခောေးြါတီြ တှိိုင်ခ င်တှိိုင်ဦေးမယ်။ ဖငွဖြေးငြီေး မ  ည ်ခှိိုင်ေးတယ် ဘောညော 

ပဖစ်ဖနဦေးမယ်။  ါဖတောင် ဖပြောင်မ ှိမ်ဖြ ေးရွောအိုြ်စိုေငဖ်တွ ရှှိဖသေးတယ်။  ှိဆိုံ၊ ြျွန်ေး 

ဖခ ောင်ေး၊ အနန်ေးြွင်ေး၊ ြှိိုေးမောေး၊ လွတ်ရှမ်ေး အဖတော်မ ောေးမ ောေးြ သွောေးဖရေးလောဖရေးပြဿနောဖတွ 
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အမ ောေးကြီေးရှှိဖနတ  အတွြ် မ လော ည ်မယ ်သ ဖတွ နည်ေးဦေးမယ်လှိိုူ့  င်တယ်။ ဘိုရောေးသိုံေး 

ဆ ငမှိ ွဲ့ဖြေါ်ရြ်ြွြ်ဖလောြ်ဖတော  လော ည် ကြမှောဖြါူ့။ တ ှိမ်ဖြ ေးရွောဖတောင် မနည်ေးခြ် 

ဖနြါဦေးမယ်။ အခိုလှိို ြှိိုဗစ်ြောလန ှုံ့ဆှိိုဖတော  လ ဖတွြ မသွောေးမလောခ င်ကြတော အမှန်ြါြ ” 

ဟို ဘိုရောေးသိုံေးဆ ငမှိ ွဲ့နယ်ခွ  တ ှိမ်ဖြ ေးရွောသောေး အသြ် (၄၅) နှစ်အရွယ် အမ ှိ ေးသောေးတစ်ဦေးြ 

စြ်တင်ဘောလ (၈) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ဖပြောသည်။  

မ ရိုံေန် မ်ေးမ ောေးအပဖစ် ဖ သခံဖြ ောင်ေးဆရောဆရောမမ ောေးြ တောေန်ယ ဖဆောင်ရွြ်မည်ပဖစ်ငြီေး တှိိုင်ေး 

ရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေး ှိန်ေးခ  ြ်ဖ သပဖစ်ဖသောဖကြောင်  ပြည်သ ူ့ရ တြ်ဖွ ွဲ့မရှှိသပဖင်  ငမှိ ွဲ့ 

နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြ ဖလ ြ င် သင်ကြောေးဖြေး ောေးသည်  ဖ သခံလ ငယ်မ ောေးြ အရန်ရ တြ် 

ဖွ ွဲ့ေင်အမ ောေးအပဖစ် မ ရိုံလိုခံခ ံဖရေးြှိို တောေန်ယ သွောေးမည်ဟို သှိရသည်။ ဖ သခံပြည်သ မ ောေးကြ ံဖတွွဲ့ဖန 

ရသည်  မ ဖြေးပခင်ေးဆှိိုင်ရော ဖနောြ် ြ်အခြ်အခ တစ်ခိုမှော စနစ်တြ  မ မဖြေးတတ်ပခင်ေး ပဖစ်သည်။ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ အဖတွွဲ့အကြ ံမရှှိပခင်ေးဖကြောင်  ဖ သခံပြည်သ မ ောေး၏ ဆနဒမ  မ ောေးသည် ြယ်မ ပဖစ်ရန် အလောေး 

အလောမ ောေးဖနသည်။ 

"မ လောဖြေးရင်လည်ေး ြယ်မ ပဖစ်သွောေးမှော စှိတ်ြ ရပြန်တယ်" ဟို ကြောအင်ေးဆှိြ်ကြီေးငမှိ ွဲ့နယ် မွန် 

ညီညွတ်ဖရေးြါတီ အတွင်ေးဖရေးမှြူေး နှိိုင်သှိန်ေးဖဇော်ြ ဖပြောြါသည်။81 

ငြီေးခ  သည်  ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မ ဖြေးခွင် ရရှှိသည်  ဖရ ဖတောင်ဗှိိုလ်ဖြ ေးရွောအိုြ်စိုတွင် မ ဆနဒရှင် 

(၄,၀၀၀) ခန်ှုံ့ လောဖရောြ်မ ဖြေးခ  ရောတွင် ဆနဒမ  (၁,၀၀၀) ဖြ ော်သည် ြယ်မ ပဖစ်ခ  သည်ဟို ဆှိိုသည်။ 

ရောခှိိုင်နှုန်ေးအောေးပဖင်  ဆနဒမ  (၂၅) ရောခှိိုင်နှုန်ေးသည် ြယ်မ ပဖစ်ခ  ပခင်ေးပဖစ်သည်။ 
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ရ ရေးခမိြုွဲ့နယ်ရိှ မွနပ်ြ ညသ်စ် ြါတီထိန်ေးခ  ြုြ်ရော ရ  သမ  ော ေးမှ ရ  သခံပြည်သ တိုဲ့၏ 

ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော အရ ပခအ ရ နမ ော ေး 

မွန်ပြည်နယ် ဖရေးငမှိ ွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ်အမှတ် (၂) တွင် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ ှိန်ေးခ  ြ်ရော ဖြ ေးရွော (၁၉) ရွော 

ရှှိသည်။ အဆှိိုြါဖြ ေးရွောမ ောေး တည်ရှှိရောဖနရောြှိို မွန်ပြည်သစ်ြါတီြ ဖရေးဖတောင်ြှိိုင်ေးနှင်  ဖရေးဖခ ောင်ေး 

ဖ ောေးဖ သဟ ၍ (၂) ြှိိုင်ေး ခွ ပခောေးသတ်မှတ် ောေးငြီေး အစှိိုေးရ ှိန်ေးခ  ြ်ရော ဖရေးငမှိ ွဲ့နယ် ြ  ံဖလောင်ေးနှင်  

ဖြ ောင်ေးရွော ဖြ ေးရွောအိုြ်စိုမ ောေးနှင်  နီေးြြ်စွော တည်ရှှိသည်။ 

ဖ သခံအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏ စောရင်ေးဖြောြ်ခံခ ြ်အရ အဆှိိုြါဖြ ေးရွော (၁၉) ရွောတွင် မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ  

(၁၄,၀၀၀) ခန်ှုံ့ ရှှိသည်ဟို သှိရသည်။ 

ဖြ ေးရွော (၁၉) ရွောအနြ် မ ဆနဒရှင် (၁၂,၀၀၀) ခန်ှုံ့ ဖန ှိိုင်ကြသည်  ဖရေးဖတောင်ြှိိုင်ေးဖြ ေးရွော (၁၀) 

ရွောသည် ၂၀၁၀ နှင်  ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ မ ောေးတွင် ဆနဒမ ဖြေးခွင် ရရှှိခ  ဖသော်လည်ေး မ ဖြေးြှိိုင်ခွင ်ရှှိသ  

(၂,၀၀၀) ဖြ ော်ရှှိသည်  ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သမှောမ  တစ်ကြှိမ်တစ်ခါမှ မ ဖြေးြှိိုင်ခွင်  မရရှှိခ  ဖခ ။ 
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မွန်ပြည်သစ်ြါတီဌောနခ  ြ်နှင်  

နီေးြြ်စွော တည်ရှှိဖနပခင်ေး၊ ၎င်ေး 

တှိိုူ့ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်လော 

နှိိုင်ဖစရန် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ၊ နှိိုင် 

ငံဖတော်အစှိိုေးရနှင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဖြော်မရှင်တှိိုူ့ြ အောရိုံစှိိုြ်လိုြ် 

ဖဆောင်မှုမရှှိပခင်ေးနှင်  ဖ သခံ 

ပြည်သ မ ောေးြ စောေးေတ်ဖနဖရေး 

အတွြ် အဓှိြရိုန်ေးြန်ဖနရ 

သပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်စဉ်အ 

ဖြေါ် စှိတ်ြါေင်စောေးနှိိုင်မှု အောေး 

နည်ေးပခင်ေးတှိိုူ့ဖကြောင်  ဖရေးဖခ ောင်ေး 

ဖ ောေးဖ သတွင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ မ 

ြ င်ေးြခ  ဖသော်လည်ေး ၂၀၀၈ 

အဖပခခံဥြဖ အတွြ် ပြည်သ ူ့ 

ဆနဒခံယ ြွ ြ င်ေးြရောတွင် အဆှိိုြါဖြ ေးရွောမ ောေး အ ှိ မ ရိုံမ ောေး  ောေးရှှိခ  သည်ဟို သှိရသည်။ 

ဖ သခံအောဏောြှိိုင်ပဖစ်သည်  မွန်ပြည်သစ်ြါတီြ နှိိုင်ငံလိုံေးဆှိိုင်ရော အြစ်အခတ်ရြ်စ ဖရေးစောခ  ြ် (NCA) 

ြှိို ၂၀၁၈ ဖဖဖဖော်ေါရီလတွင် လြ်မှတ်ဖရေးခ  ငြီေး82 ပြည်ဖ ောင်စိုငငှိမ်ေးခ မ်ေးဖရေးညီလောခံ (၂၁ ရောစို ြင်လိုံ) 

တွင်လည်ေး ြါေင်ဖဆွေးဖနွေးဖနသည်။  ှိိုူ့ဖကြောင်  ၎င်ေးတှိိုူ့ ှိန်ေးခ  ြ်ရော ဖရွေးဖြောြ်ြွ  (၂) ကြှိမ်ဆြ် ဖယ် 

ကြဉ်ခံခ  ရသည်  ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သခံမ ောေးအဖနပဖင်  ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်လောနှိိုင်ရန်အ 

တွြ် ဖရေးငမှိ ွဲ့အဖပခစှိိုြ် လ မှုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ ကြှိ ေးြမ်ေးလောခ  ကြသည်။ 

 

က) မဲစော ရင်ေးရ ကော က်ခံပခင်ေး 

မ တစ်ကြှိမ်တစ်ခါမျှ ဖြေးဖ ေးပခင်ေးမရှှိသည်  ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သခံမ ောေး မ ဖြေးနှိိုင်ရန်အတွြ် မွန်နှိိုင်ငံဖရေး 

ြါတီပဖစ်သည်  မွန်ညီညွတ်ဖရေးြါတီြ ဖ သခံအောဏောြှိိုင်ပဖစ်သည်  မွန်ပြည်သစ်ြါတီနှင်  ၂၀၂၀ ဇ လှိိုင် 

လ ြ မအြတ်တွင် အလွတ်သဖဘောဖဆွေးဖနွေးမှုမ ောေး ပြ လိုြ်ခ  သည်။83 

                                                             
82 မွန်ပြညသ်စန် ှုံ့ လောေးဟ  အြစ်ရြ်လြ်မတှ် ှိိုေး - ဖဖဖဖေ်ာေါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ – BBC News ပမန်မော 

83 Voter registration campaign in Ye Chaung Phyar Region suspended – July 23, 2020 – HURFOM 
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“ဖလန်ေးအ ှိြ  (မ ) စောရင်ေးဖြောြ်ဖှိိုူ့ (ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ) ဖြော်မရှင်ြှိို ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ ခွင် ပြ  

 ောေးတယ်။ သ တှိိုူ့လည်ေး စောရင်ေးဖြောြ် ောေး 

ငြီေးြါငြီ။ ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ဗဟှိိုဌောနခ  ြ်န ှုံ့နီေးတ   

ဖြ ေးရွောဖတွမှောြ ဖတော  လိုံခခ ံဖရေးအဖပခအ 

ဖနအရ (ဖြော်မရှင်ြှိို) ေင်ခွင် ပြ ဖှိိုူ့ မပဖစ်နှိိုင် 

ဘ ေး။  ါဖြမယ်  မွန်ညီညွတ်ဖရေးြါတီန ှုံ့ အရြ် 

ဖြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးဖတွြြ  (မ )စောရင်ေးဖြောြ် 

မယ်ဆှိိုရင်ဖတော  ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ြါတီြ ခွင် ပြ  

ြါတယ။် ဖ သခံဖတွ မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် အခွင် အ 

ဖရေးြှိို ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ြ တောေးဆီေးသွောေးမှော မဟိုတ်ြါဘ ေး" မွန်ပြည်သစ်ြါတီ ပြည်တွင်ေးဖရေးရောတောေန်ခံ 

နှိိုင်ဗညောေးလယ်ြ ဖပြောြါသည်။84 

 ှိိုသှိိုူ့ သဖဘောတ ညီမှု ရရှှိငြီေးဖနောြ် ဖရေးငမှိ ွဲ့နယ်ရှှိ ဖ သခံလ မှုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ ြ ေးဖြါင်ေးငြီေး မ စောရင်ေး 

ဖြောြ်ခံနှိိုင်ရန် ကြှိ ေးြမ်ေးခ  သည်။ ဖြ ေးရွော (၁၉) ရွောအနြ် (၁၀) ရွောသည် မ ဖြေးခွင ်ရရှှိငြီေးပဖစ်သပဖင်  

ြ န်ရှှိဖနသည်  ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သ ဖြ ေးရွော (၉) ရွောသှိိုူ့ (၄) ရြ်ကြော သွောေးဖရောြ်ငြီေး မ စောရင်ေးဖြောြ် 

ခံခ  သည်။ 

“ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ဖြောြ် ောေးတ   (မ )စောရင်ေးြှိို ဖရေးငမှိ ွဲ့ဖ ွအိုြ်ြှိို ဖြေး ောေးငြီေးငြီ။ အ စောရင်ေး 

ဖတွြ  ီဇ လှိိုင် (၂၅) မ စောရင်ေးမှော ြါလောမလောေး တစ်ခ ြ်ဖစောင် ကြည် ရမယ်။ ြါမလောဘ ေးဆှိိုရင် 

ဖတော  အဖကြောင်ေးရင်ေးြှိို ဖသခ ောဖလ လောငြီေး ဘောဆြ်လိုြ်ရမလ ဆှိိုတော ဆိုံေးပဖတ်မယ်။ အ ဖ  

သြလ ဖတွ မ ဖြေးခွင် ရဖှိိုူ့အတွြ် ဆြ်လြ်ြ ညီသွောေးမှောြါ" ဟို မ ဖြေးခွင် ရဖရေး ြ ညီ 

ဖဆောင်ရွြ်ဖြေးသ  ဖရေးငမှိ ွဲ့ခံ နှိိုင်လွန်ြ ဖပြောြါသည်။85 

ဖြောြ်ခံခ  ဖသောစောရင်ေးမ ောေးအရ ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သ ဖြ ေးရွော (၉) ရွောတွင် မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ  (၂,၁၅၃) 

ဦေး ရှှိသည်။ အဆှိိုြါစောရင်ေးြှိို ဖရေးငမှိ ွဲ့နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖွ ွဲ့ခွ သှိိုူ့ တင်ပြခ  ရော ဖြော်မရှင်ြ 

ပြန်လည်စှိစစ်ငြီေး လ ဦေးဖရ (၂,၀၆၂) ဦေးြှိို အတည်ပြ ခ  သည်။ ြှိိုမှိိုပြည်စိုံမှန်ြန်သည်  မ စောရင်ေးရရှှိရန် 

အတွြ် ဖ သခံအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးြ  ိုတှိယအကြှိမ် မ စောရင်ေးသွောေးဖရောြ်ဖြောြ်ယ ရန် စီစဉ်ဖနသည်။ 

 

 

                                                             
84 Thousands of Ye Chaung Phya residents excluded from voter list – August 8, 2020 – HURFOM  
85 Voter registration campaign in Ye Chaung Phyar Region suspended – July 23, 2020 – HURFOM 
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ခ) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော ြညော ရ ြေးပခင်ေး 

ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သရှှိ ပြည်သ လ  ိုမ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် တစ်ကြှိမ်တစ်ခါမျှ ြါေင်ခ  ဖ ေးပခင်ေး 

မရှှိသြ  သှိိုူ့ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင် လည်ေး  ှိဖတွွဲ့ဖ ေးပခင်ေး မရှှိဖခ ။ 

“ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သြ လ ဖတွ မ ဖြေးနှိိုင်ဖှိိုူ့ ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ ကြှိ ေးစောေးဖနြါတယ။်  ီတစ်ကြှိမ် 

ဖတော  မ ဖြေးခွင် ရမယ်လှိိုူ့  င်ြါတယ။်  ါဖြမယ်  (ဖရွေးဖြောြ်ြွ န ှုံ့ဆှိိုင်တ  ) ြညောဖြေးလိုြ်ငန်ေး 

ဖတ ွ မ ဖြေးြိုံဖြေးနည်ေးသင်တန်ေးဖတွ ဘောမှ မရှှိဖသေးဘ ေး" ဟို ဖရေးငမှိ ွဲ့ဖ သခံတစ်ဦေးပဖစ်သ  နှိိုင် 

လွန်ြ ဖပြောြါသည်။86 

၎င်ေးပြင် COVID-19 ဖရောဂါ ပြည်တွင်ေးြ ေးစြ်မှုပမင် မောေးပခင်ေးဖကြောင်  မွန်ပြည်သစ်ြါတီ COVID-19  ှိန်ေး 

ခ  ြ်ြောြွယ်ဖရေးနှင်  အဖရေးဖြေါ်တိုံူ့ပြန်ဖရေးဗဟှိိုဖြော်မတီြ ြ န်ေးမောဖရေးဆှိိုင်ရောြှိစစရြ်မ ောေးြှိို 

ဖဆောင်ရွြ်သ မ ောေးြ လွ ၍ အပခောေးမည်သ ူ့ြှိိုမျှ  ှိန်ေးခ  ြ်နယ်ဖပမအတွင်ေး ေင်ဖရောြ်သွောေးလော ခွင် မပြ  

ဖကြောင်ေး စြ်တင်ဘော (၁၁) ရြ်ဖနှုံ့တွင် ဖကြညောခ  သည်။87 

 ှိိုြန်ှုံ့သတ်ခ ြ်ဖကြောင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အပမငဖ်ွင် သင်တန်ေးမ ောေး၊ မ ဖြေးနည်ေးသင်တန်ေးမ ောေး ြှိိုူ့ခ  

ဖြေးမည်  အရြ်ဘြ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအဖနပဖင်  မ လစီစဉ် ောေးသည် အတှိိုင်ေး လှုြ်ရှောေးဖဆောင်ရွြ်ရန် 

ခ ယဉ်ေးသွောေးခ  သည်။ 

 

 

 

 

 

                                                             
86 First time voters worry about how to ensure their vote counts in the General Election – July 10, 2020 

– HURFOM  

87 COVID-19 ြောလ မနွ်ပြညသ်စြ်ါတီ  ှိနေ်းခ  ြ်ဖ သအတငွ်ေး ေင် ြွ်သွောေးလောခွင်  ြနှ်ုံ့သတ် ောေး (ရိုြ်သံဖှိိုင)် - 

စြ်တင်ဘော ၁၆၊ ၂၀၂၀ - သံလွင်တှိိုင်ေးမ ်
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အသွောေးအလောြန်ှုံ့သတ်ပခင်ေးအပြင် မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးဖရေးြှိိုလည်ေး ြှိတ်ြငလ်ှိိုြ်ပခင်ေးဖကြောင်  ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ နှင်   ှိဖတွွဲ့မှုမရှှိဘ ေးခ  သည်  အဆှိိုြါအသှိိုင်ေးအေှိိုင်ေးအဖနပဖင်  "သော၍ ဖေေးရောဆီသှိိုူ့သော" ပဖစ်ဖန 

ဦေးမည် ပဖစ်သည်။  

 

ဂ) ဆ နဒမရဲ ြေးပခင်ေးဆ ိုင်ရော အ ခက်အ ခဲမ ော ေး 

မ ရိုံမ ောေးဖေေးြွောလွန်ေးပခင်ေးနှင်  လမ်ေး 

ြန်ေးဆြ်သယွ်ဖရေး မဖြောင်ေးမွန် 

ပခင်ေးသည် အဓှိြအခြ်အခ  ပဖစ် 

ဖနသည်။ 

ငြီေးခ  သည်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ မ ောေးတွင် 

ဖြ ောင်ေးရွောဖြ ေးရွောအိုြ်စို၌ မ ရို ံ (၆) 

ရိုံ  ောေးရှှိခ  ငြီေး ြ  ံဖလောင်ေးဖြ ေးရွော 

အိုြ် စိုတွင် မ ရို ံ (၂) ရိုံ  ောေးရှှိခ  သည်။ 

သှိိုူ့ဖသော် မ  ည် ရန်အတွြ် ြိုန်ေး 

တစ်တန်ဖရတစ်တန်ပဖင်  ဖနှုံ့ေြ် 

ခရီေး ြှိို သွောေးလောဖနရသပဖင်  မ  ည် သ ဦေးဖရ နည်ေးြါေးဖနသည်။ 

ဖ သခံအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏ ဖပြောကြောေးခ ြ်အရ မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရရှှိသည်  ဖရေးဖတောင်ြှိိုင်ေး ဖြ ေးရွော (၁၀) 

ရွောမှ ဖြ ောင်ေးရွောဖြ ေးရွောအိုြ်စိုတွင် မ ဖြေးရသည် မ ဆနဒရှင်မ ောေး၏ (၄၈) ရောခှိိုင်နှုန်ေးခန်ှုံ့သော လောဖရောြ် 

မ ဖြေးခ  ငြီေး ြ  ံဖလောင်ေးဖြ ေးရွောအိုြ်စိုတွင် မ ဖြေးရသည် ဖ သခံမ ောေးြမ  အဖရအတွြ် ဆယ်ဂဏန်ေး 

ခန်ှုံ့သော လောဖရောြ်မ ဖြေးခ  သည်။ 

ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သမှ ဖ သခံပြည်သ မ ောေး မ စောရင်ေးတွင်ြါေင်လောငြီေး မ ဖြေးခွင် ရရှှိမည်ဆှိိုြါြ ဆနဒ 

မ ဖြေးရောတွင် အဆင်ဖပြဖခ ောဖမွွဲ့ဖစရန်အတွြ် ခ  တှိိုြ်ဖြ ေးရွောတွင် မ ရို ံ (၁) ရိုံ နှင်  ဂနီနှင် အနီေးတေှိိုြ် 

ဖြ ေးရွောမ ောေးတွင် မ ရို ံ (၃) ရို ံ  ြ်မံ ောေးရှှိဖြေးရန် ငမှိ ွဲ့နယ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်ြှိို အဆှိိုပြ သွောေး 

မည်ဟို ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သခံမ ောေး မ ဖြေးခွင် ရရှှိဖရေး ြ ညီဖဆောင်ရွြ်ဖြေးဖနသ  ဖရေးငမှိ ွဲ့မှ နှိိုင်လွန်ြ 

ဖပြောြါသည်။ 

အဆှိိုြါဖြ ေးရွောမ ောေးသည် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖြ ေးရွောမ ောေး ပဖစ်ဖသောဖကြောင်  မ ရိုံ ောေးရှှိမှုနှင်  

ြတ်သြ်ငြီေး မွန်ပြည်သစ်ြါတီနှင်  သီေးပခောေးဖပြောဆှိိုဖဆွေးဖနွေးရန် လှိိုအြ်ဖနသည်။ 
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ဖရေးဖခ ောင်ေးဖ ောေးဖ သခံမ ောေး မ ဖြေးခွင် ရမည်ဆှိိုြါြ ၎င်ေးတှိိုူ့ သွောေးလောဖရေးအတွြ် တစ်ခိုခိုစီစဉ်ဖြေးရမည် 

ပဖစ်ဖကြောင်ေး၊  ှိိုသှိိုူ့ မလိုြ်ဖဆောင်နှိိုင်ြါြ မ ဖြေးခွင် ရဖသော်လည်ေး လောဖရောြ်မ ဖြေးသ အဖရအတွြ် 

နည်ေးြါေးမည်ပဖစ်ဖကြောင်ေး သှိရသည်။ 

အပခောေးစှိန်ဖခေါ်မှုတစ်ခိုမှော မ ဖြေးပခင်ေးအဖတွွဲ့အကြ ံမရှှိသပဖင်  ြယ်မ ပဖစ်နှိိုင်ဖခ  ပမင် မောေးပခင်ေး ပဖစ်သည်။ 

မ ဖြေးနည်ေးသင်တန်ေးမ ောေး တြ်ဖရောြ်နှိိုင်ပခင်ေးနှင်  ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးြှိို လြ်လှမ်ေးမမှီပခင်ေး 

ဖကြောင်  စနစ်တြ မ ဖြေးနှိိုင်ရန် ခြ်ခ ဖနသည်။ 

"အ ဖတော  (မ ဖြေးခွင် ရခ  ရင်ဖတောင်) ြယ်မ ဖတွ မ ောေးမယ်လှိိုူ့  င်ြါတယ်" ဟို ဖရေးငမှိ ွဲ့ဖ သ 

ခံတစ်ဦေးပဖစ်သ  နှိိုင်လွန်ြ ဖပြောြါသည်။ 
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ရ ရပ ြူခမိြုွဲ့နယ်ရိှ မွနပ်ြည် သ စ်ြါတီ ထိန်ေး ခ ြုြ်ရော ရ  သမ ော ေးမှ ရ  သခံပြည်သ တိုဲ့၏ 

ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော အရ ပခအ ရ နမ ော ေး 

တနသသောရီတှိိုင်ေး ဖရပဖြူငမှိ ွဲ့နယ် ရောဖ ေးဖြ ေးရွောအိုြ်စို ဖရေး ောေးေယ်ြောေးလမ်ေးအဖရှွဲ့ဘြ်ပခမ်ေးတွင်  ောေး 

ေယ်ခရှိိုင်မွန်ပြည်သစ်ြါတီ ှိန်ေးခ  ြ်ရော ဖြ ေးရွော (၅) ရွော ရှှိငြီေး အှိမ်ဖပခ (၅၄၀) ရှှိငြီေး လ ဦေးဖရ (၂,၆၀၀) ခန်ှုံ့ 

ရှှိသည်။ လ ဦေးဖရ၏ (၅၀) ရောခှိိုင်နှုန်ေးသည် နှိိုင်ငံသောေးစှိစစ်ဖရေးြ ်ပြောေး ြှိိုင်ဖဆောင် ောေးနှိိုင်ပခင်ေး မရှှိ 

ဖခ ။88 

က) မဲစော ရင်ေးရ ကော က်ခံပခင်ေး 

အဆှိိုြါဖြ ေးရွောရှှိ ဖ သခံပြည်သ  

မ ောေးသည် ၂၀၁၀ နှင်  ၂၀၁၅ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ မ ောေးတွင် ြါေင်မ ဖြေးခ  ဖ ေး 

ဖသော်လည်ေး ယခို ၂၀၂၀ ဖရွေးဖြောြ် 

ြွ တွင်မ  ငြီေးခ  သည် ဩဂိုတ်လ (၈) 

ရြ်ဖနှုံ့အ ှိ မ စောရင်ေးလောဖရောြ် 

ဖြောြ်ခံပခင်ေးမရှှိဖသေးသပဖင်  မ ဖြေး 

ြှိိုင်ခွင်  ဆိုံေးရှုံေးမည်ြှိို ဖ သခံပြည်သ  

မ ောေးြ စှိိုေးရှိမ်ဖနသည်။ 

ြ မအကြှိမ် မ စောရင်ေးမ ောေးြှိို ဇ  

လှိိုင်လ (၂၅) ရြ်ဖနှုံ့မှ ဩဂိုတ်လ (၁၄) ရြ်ဖနှုံ့အ ှိ ြြ် ောေးဖကြညော ောေးဖသော်လည်ေး89 အဆှိိုြါဖြ ေး 

ရွောမ ောေးတွင်မ  မ စောရင်ေးြြ် ောေးဖကြညောပခင်ေး မရှှိဖခ ။ 

“ ီဖနှုံ့အ ှိ ဖြော်မရှင်ြ မ စောရင်ေးလောမဖြောြ်ဘ ေး။ ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ တိုန်ေးြ ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ မတှိိုင်ခင် မ စောရင်ေးလောဖြောြ်တယ်။ အခိုြ  ီဖနှုံ့အ ှိ (မ စောရင်ေးမြြ်ဖသေး 

ဘ ေးဆှိိုဖတော ) မ မဖြေးရဖတော ဘ ေးလောေးဆှိိုငြီေး ရွောသောေးဖတွြ စှိိုေးရှိမ်ဖနကြတယ်" ဟို အဆှိိုြါဖ  

သမှ ဖြ ေးရွောအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးတစ်ဦေးြ မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောငဖ် ေးရှင်ေးြှိို ဩဂိုတ်လ 

(၈) ရြ်ဖနှုံ့ြ ဖပြောြါသည်။90 

 

                                                             
88 နှိိုင်ငံသောေးအခငွ် အဖရေး မဆိုံေးရှုံေးဖစခ င် - Civic Action for Free and Fair Election 2020 Project – ဇ လှိိုင်လ၊ ၂၀၂၀ 

89 မ စောရင်ေး ကြည် ရှုရြ် ၇ ရြ် ြ်တှိိုေး - ဩဂိုတ ်၆၊ ၂၀၂၀ - ဧရောေတီသတင်ေးဌောန 

90  Tavoy District residents worry about losing voting right – August 22, 2020 – HURFOM 
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ခ) ရ ရ ေးရ ကော က်ြွဲဆိုင်ရော ြညော ရ ြေးပခင်ေး 

COVID-19 ပြည်တွင်ေးြ ေးစြ်မှု ပမင် မောေးလောပခင်ေးဖကြောင်  ဖြ ေးရွောတစ်ရွောနှင် တစ်ရွောအကြောေး အသွောေးအ 

လောြန်ှုံ့သတ် ှိန်ေးခ  ြ်ရောသည် အပြင် ငြီေးခ  သည်  စြ်တင်ဘောလ (၁၁) ရြ်ဖနှုံ့တွင် မွန်ပြည်သစ် 

ြါတီြ အဆှိိုြါ (၉) ရွော အြါအေင် ၎င်ေးတှိိုူ့ ှိန်ေးခ  ြ်ရော ဖြ ေးရွော (၃၀) တွင် မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးခွင် ြှိို ြန်ှုံ့ 

သတ်လှိိုြ်ပခင်ေးဖကြောင် လည်ေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော လှုြ်ရှောေးမှုမ ောေး လိုြ်ဖဆောင်ရန် ခ ယဉ်ေးသွောေးသည်။ 

“အရင် ၂၀၁၅ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြောလတိုန်ေးြဖတော  ဖမ ောြ်ငှိိုန ှုံ့ သ ဖခ ောင်ေးဖြ ေးရွောဖတွမှော 

ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ မ ဖြေးနည်ေးသင်တန်ေးဖတွ ဖြေးဖ ေးတယ။်  ီနှစ်ဖတော  ဘောမှမကြောေးဖသေးဘ ေး" ဟို 

မွန်ညီညွတ်ဖရေးြါတီအဖွ ွဲ့ေင် ဖ သခံတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။ 

ဖ သခံပြည်သ မ ောေးြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖြေါ် စှိတ်ေင်စောေးဖသော်လည်ေး ယခိုနှစ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် မ ဖြေး 

ခွင် ရမရ တှိြ ဖသခ ောသည် အဖနအ ောေးတွင် ရှှိမဖနဖခ ။ 

“မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိလှိိုူ့ မ ဖြေးရမယ်ဆှိိုရင် ဖြောင်ေးတောဖြါူ့။ ြှိိုယ် ြှိိုယ်စောေးလှယ်ြှိို ြှိိုယ်ဖရွေးခွင်  

ရတော ဖြောင်ေးတယ။် မ ဖြေးခွင်  ရ,မရဖတော  မသှိဖသေးဘ ေး။ ရွောဥြကဋ္ဌြဖတော  ဘောမှမဖပြောဖသေး 

ဘ ေး" ဟို မဖရောခ ှိ င်ေးဖြ ေးရွောမှ အမ ှိ ေးသောေးဖ သခံတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။91 

 

ဂ) ဆ နဒမရဲ ြေးပခင်ေးဆ ိုင်ရော အ ခက်အ ခဲမ ော ေး 

ဖြ ေးရွော (၃) ရွောလျှင် မ ရိုံ (၁) ရိုံနှုန်ေး  ောေးရှှိ ောေးသပဖင်  ခရီေးြွောဖေေးသည် ဖြ ေးရွောမ ောေးအတွြ် သွောေးလော 

ဖရေးခြ်ခ သည်မှအြ   ေးပခောေးသည်  အခြ်အခ မ ောေး မရှှိဖခ ။ 

သှိိုူ့ဖသော် ယခိုနှစ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ င်ေးြရန် နီေးြြ်ဖနခ ှိန်တွင် COVID-19 ြြ်ဖရောဂါဖကြောင်  ဖြ ေးရွော 

တစ်ရွောနှင် တစ်ရွောအကြောေး အသွောေးအလောြန်ှုံ့သတ် ောေးရှှိပခင်ေးနှင်  ဖ သတွင် ပြည်တွင်ေးြ ေးစြ်မှု စ 

တင်ဖတွွဲ့ရှှိလောပခင်ေးဖကြောင်  ဖ သခံပြည်သ မ ောေးအကြောေး  ှိတ်လန်ှုံ့မှုမ ောေးပဖစ်ဖြေါ်ဖနပခင်ေးဖကြောင်  အ 

ပခောေးဖြ ေးရွောမ ောေးသှိိုူ့ သွောေးဖရောြ်ဆနဒမ ဖြေးရန် တွန်ှုံ့ဆိုတ်ဖနသည်ဟို သှိရသည်။ 
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၎င်ေးပြင် ဖ သခံမ ောေး၏ မ ဖြေးြှိိုင်ခွင်  

သည် ဖ သခံအောဏောြှိိုင်ပဖစ်သည်  မွန် 

ပြည်သစ်အဖြေါ်တွင်လည်ေး မ တည်ဖန 

သည်။ COVID-19 ြ ေးစြ်မှုြှိို  ှိန်ေး 

ခ  ြ်ရန်အတွြ် မွန်ပြည်သစ်ြါတီြ 

အသွောေးအလော ြန်ှုံ့သတ်ပခင်ေးအပြင် မ  

ဆွယစ်ည်ေးရိုံေးပခင်ေးြှိိုြါ တောေးပမစ် ောေး 

သည် အတွြ် ဖ သခံတှိိုူ့၏ မ ဖြေးြှိိုင် 

ခွင်  နှင် ြတ်သြ်၍မ  ၎င်ေးတှိိုူ့၏သ 

ဖဘော ောေးြှိို ဖစောင် ဆှိိုင်ေးရမည်ပဖစ် 

သည်။ 

“ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ဖ သြ မွန်ပြည်သစ်ြါတီလြ်ဖအောြ်မှောရှှိဖတော  ြါတီရ ွဲ့ အဆိုံေးအပဖတ်အ 

တှိိုင်ေးြ ဖြါူ့။ သ တှိိုူ့ြ မ  ည် ရမယ်ဖပြောရင် ရွောသောေးဖတွြ မ သွောေး ည် မယ်ဖြါူ့။ သ တှိိုူ့ြ 

မ မ ည် န ှုံ့ဆှိို ရွောသောေးဖတွြ မ ည် ရ ဘ ေးဖြါူ့။  ီတစ်ဖခါြ်ဖတော  ဘောမှဖပြောသံမကြောေး 

ဖသေးဘ ေး။ ြျွန်ဖတော် ဆနဒြဖတော  ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ရွောသောေးအောေးလိုံေးြှိို မ ဖြေးဖစခ င်တယ်" ဟို 

ဖြ ေးရွောအိုြ်ခ  ြ်ဖရေးမှြူေးတစ်ဦေးြ ဖပြောြါသည်။92 

တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ပြည်သ မ ောေး၏ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင် 

ရော အခြ်အခ နှင်  စှိန်ဖခေါ်မှုမ ောေးြှိို ခခ ံငိုံသိုံေးသြ်မည်ဆှိိုြါြ ဖ သအောဏောြှိိုင်တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ် 

နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၊ နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရနှင်  ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အကြောေး ဖရွေး 

ဖြောြ်ြွ ြ င်ေးြဖရေး/မြ င်ေးြဖရေးနှင်  ြတ်သြ်သည်  တှိြ ဖသောမ ေါ  မရှှိပခင်ေး၊ ဖရွေးဖြောြ်ြွ အသှိ 

ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်   ှိဖတွွဲ့မှု နည်ေးြါေးပခင်ေး၊ မ ရိုံမ ောေးြ ဖေေးြွောလွန်ေးဖနပခင်ေး သှိိုူ့မဟိုတ် 

လမ်ေးြန်ေးဆြ်သွယ်ဖရေးခြ်ခ ပခင်ေးဖကြောင်  သွောေးလောရခြ်ခ ပခင်ေး၊ ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖြေါ် စှိတ်ေင်စောေး 

မှုနှင်  ယိုကံြည်မှု နည်ေးြါေးဖနပခင်ေးတှိိုူ့ြှိို အဓှိြ ဖတွွဲ့ရှှိရမည်ပဖစ်သည်။ 

အ ြ်တွင်ဖပြောဆှိိုခ  သည် အတှိိုင်ေး ဖ သအောဏောြှိိုင် တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး 

သည် NCA စောခ  ြ်ြှိို လြ်မှတ်ဖရေး ှိိုေး ောေးသပဖင်  မတရောေးအသင်ေးမှ ြယ်ဖ ြ်ပခင်ေး ခံ ောေးရသည်  

အပြင် ငငှိမ်ေးခ မ်ေးဖရေးပဖစ်စဉ်တွင်လည်ေး ြါေင်ဖဆွေးဖနွေးဖနသပဖင်  ၎င်ေးတှိိုူ့လြ်ဖအောြ်ရှှိ ဖ သခံ 

ပြည်သ သည် အပခောေးတှိိုင်ေးနှင် ပြည်နယ်မ ောေးမှ ပြည်သ မ ောေးနည်ေးတ  ဖယ်ကြဉ်ခံရမှုမရှှိဘ  ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

တွင် ြါေင်ခွင် ရှှိသည်ဟို မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ယိုကံြည်ြါသည်။ 
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တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သမှ ပြည်သ မ ောေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် 

တန်ေးတ ညီမျှစွော ြါေင်လောနှိိုင်ရန်အတွြ် သြ်ဆှိိုင်ရောအောဏောြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအောေးလိုေံး တှိြ ဖသ 

ခ ောသည်  မ ေါ တစ်ရြ်ခ မှတ်ငြီေး အဖြောင်အ ည်ဖဖော်လိုြ်ဖဆောင်သင် သည်။ 

“မွန်ပြည်သစ်ြါတီြဖနငြီေးဖတော  သ တှိိုူ့ဖ သမှော  ါဖတွ(မှတ်ြိုံတင်)လိုြ်ဖြေးဖှိိုူ့ ငမှိ ွဲ့နယ်လေ 

ြြှိို စောတင် ောေးတော ရှှိတယ်။ ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ြ ပြည်နယ်လေြဦေးစီေးရိုံေးြှိို စော ြ်တင် 

 ောေးတယ်။ အ ြဖနတဆင်  ပြည်နယ်အစှိိုေးရြှိို စောတင် ောေးတယ။်  ါြ ငငှိမ်ေးခ မ်ေးဖရေး 

(န ှုံ့လည်ေးြတ်သြ်ဖနတ  အတွြ်) သ တှိိုူ့ဆီြ အကြီေးအြ တစ်ဖယောြ်န ှုံ့ အစှိိုေးရအဖွ ွဲ့တှိိုူ့ 

ဖတွွဲ့ဖှိိုူ့လှိိုတယ်။ အဖပခအဖနြ (ဘယလ်ှိိုပဖစ်မယ်ဆှိိုတော) ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ မသှိဘ ေး။ NCA လြ် 

မှတ် ှိိုေး ောေးတ  အဖွ ွဲ့ပဖစ်တ  အတွြ် နှိိုင်ငံဖတော်သမမတရိုံေးရ ွဲ့ ခွင် ပြ ခ ြ်လှိိုမယ် င်တယ်။ 

ငြီေးဖတော  (မွန်ပြည်နယ်) ေန်ကြီေးခ  ြ်ဘြ်ြ ဘယ်လှိိုလောမယ် မသှိဖသေးဘ ေး။ ြျွန်ဖတော်တှိိုူ့ြ 

ဖတော  သ တှိိုူ့ညွှန်ကြောေးခ ြ်အတှိိုင်ေး လိုြ်ဖဆောင်သွောေးမှောြါ" ဟို ဖရေးငမှိ ွဲ့နယ် လ ေင်မှုကြီေးကြြ် 

ဖရေးနှင်  ပြည်သ ူ့အင်အောေးဦေးစီေးဌောနမှ တောေန်ရှှိသ တစ်ဦေးြ ဖပြောသည်။93 
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အခန်ေး (၈) နိ ဂံေုး 

ဖယ်ကြဉ်ခံရမှု မရှှိဘ  အောေးလိုံေးတန်ေးတ ညီမျှစွော ြါေင်နှိိုင်သည်  လွှတ်လြ်မျှတဖသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ် 

ရန်အတွြ် မွန်ပြည်လ ူ့အခွင် အဖရေးဖဖောင်ဖ ေးရှင်ေးြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ဥြဖ မ ောေး၊ နည်ေးဥြဖ မ ောေး 

နှင်  နှိိုင်ငံဖရေးြတှိြေတ်မ ောေးြှိို ဖလ လောသိုံေးသြ်ခ  သည် အပြင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှ ဖယ်ကြဉ်ခံရမှုနှုန်ေးပမင်  

မောေးသည်  အိုြ်စိုမ ောေးပဖစ်ဖသော ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ မ ောေး အ  ေးသပဖင်  သြ်ကြီေးရွယ်အှိိုနှင်  အမ ှိ ေးသမီေး 

မ ောေး၊ အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေး၊ ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည် လ ငယ်မ ောေးနှင်  တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင် 

အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သမှ ဖ သခံပြည်သ မ ောေးြှိို အဓှိြ ောေး ဖတွွဲ့ဆိုံဖမေးပမန်ေးငြီေး စစ်တမ်ေး 

ဖြောြ်ခ  သည်။ 

ပမန်မောနှိိုင်ငံသည် ဖြ် ရြ်စနစ်ြှိို ဦေးတည်သည်   ီမှိိုြဖရစီစနစ်ြှိို ဖဖော်ဖဆောင်မည်ဟို ဖ ြေးဖကြော် 

 ောေးသည် အောေးဖလ ော်စွောဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော ဥြဖ မ ောေး၊ နည်ေးဥြဖ မ ောေးနှင်  နှိိုင်ငံဖရေးြတှိြေတ် 

မ ောေးြှိို ပြဌောန်ေးအတည်ပြ ရောတွင်  ီမှိိုြဖရစီနည်ေးြ မြ   ည် သွင်ေးစဉ်ေးစောေးရိုံမျှပဖင်  မလိုံဖလောြ်ဘ  

အဆှိိုြါပြဌောန်ေးခ ြ်မ ောေးသည် ဖြ် ရယ်စနစ်ြှိို ဦေးတည်ပခင်ေး ရှှိမရှှိြှိိုလည်ေး သတှိပြ ရမည် ပဖစ်သည်။ 

အ  ေးသပဖင်  လ နည်ေးစိုပဖစ်သည်  (ဗမောမဟိုတ်ဖသော)တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးမ ောေးနှင်  ၎င်ေးတှိိုူ့၏ နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေး 

အဖြေါ် ခွ ပခောေးြန်ှုံ့သတ်သည်  ပြဌောန်ေးခ ြ်မ ောေး မရှှိဖစရန် အ  ေးအဖလေး ောေးလိုြ်ဖဆောင်သင် သည်။ 

ပမန်မောနှိိုင်ငံတွင် သတင်ေးအခ ြ်အလြ် ရယ ြှိိုင်ခွင် သည် စှိန်ဖခေါ်မှုတစ်ရြ်ပဖစ်ဖနသည် အောေးဖလ ော်စွော 

ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောသတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို ရရှှိရောတွင် 

အြန်ှုံ့အသတ်မ ောေးစွော ရှှိဖနသည်။ ၎င်ေးပြင ် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်   ှိဖတွွဲ့ 

နှိိုင်မှုလည်ေး အောေးနည်ေးဖနသည်။ အ  ေးသပဖင်  ယခိုနှစ်ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် COVID-19 ြြ်ဖရောဂါဆှိိုင်ရော 

လ စိုလ ဖေေးြန်ှုံ့သတ်ခ ြ်မ ောေးဖကြောင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ သင်တန်ေးမ ောေး ြ င်ေးြနှိိုင်မှုသည် မ ောေးစွောခြ်ခ  

လောခ  သည်။ မ စောရင်ေးမှောေးယွင်ေးမှုမ ောေးနှင်  အခ ှိ ွဲ့ဖြ ေးရွောမ ောေးတွင် လမ်ေးြန်ေးဆြ်သွယ်ဖရေးခြ်ခ ပခင်ေး 

ဖကြောင်  မ ရိုံသှိိုူ့ သွောေးလောရောတွင် အခြ်အခ မ ောေး ရှှိဖနသည်။ 

အပခောေးနည်ေးပဖင် သန်စွမ်ေးသ မ ောေးသည် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောအခြ်အခ မ ောေးြှိို အမ ောေးဆိုံေးရင်ဆှိိုင်ကြ ံ 

ဖတွွဲ့ဖနရသည် အိုြ်စို ပဖစ်သည်။ နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး မရှှိပခင်ေး၊ မ စောရင်ေးတွင် 

ခ န်လှြ်ခံ ောေးရပခင်ေး၊ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေး လြ်လှမ်ေးမမီပခင်ေး၊ ြညောဖြေး 

သင်တန်ေးမ ောေးနှင ်  ှိဖတွွဲ့မှုမရှှိပခင်ေး၊ နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  လွှတ်ဖတော်ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေးြ 

အောရိုံစှိိုြ်မှုမရှှိပခင်ေး၊ မ ဖြေးပခင်ေးဆှိိုင်ရော အခြ်အခ မ ောေး မဖရမတွြ်နှိိုင်ဖအောင် ရှှိဖနသည်။ 

ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည်  လ ငယ်မ ောေးအဖနပဖင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်ရယ ရောတွင် 

အခြ်အခ မ ောေးစွော မရှှိဖသော်လည်ေး ၎င်ေးတှိိုူ့၏ ဖရွေးဖြောြ်ြွ အဖြေါ်စှိတ်ေင်စောေးမှုနှင် ြတ်သြ်၍မ  စှိိုေးရှိမ် 

ဖွယ်ရောပဖစ်ဖနသည်။ ၎င်ေးတှိိုူ့ မ စောရင်ေးတွင် ြါေင်လောဖစရန် ြ ညီြံ ြှိိုေးလိုြ်ဖဆောင်ဖြေးရမည် အပြင် ဖရွေး 
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ဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော အပမင်ဖွင် သင်တန်ေးမ ောေးနှင်  မ ဖြေးြိုံနည်ေးစနစ်မ ောေးြှိို ြှိိုူ့ခ ဖြေးရန်လည်ေး အ  ေးလှိိုအြ် 

ဖနသည်။ 

တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သမှ ဖ သခံပြည်သ မ ောေးအဖနပဖင်  ြွ  

ပြောေးပခောေးနောေးဖသော အခြ်အခ မ ောေးြှိို ရင်ဆှိိုင်ကြ ံဖတွွဲ့ဖနရသည်။ ၎င်ေးတှိိုူ့ဖ သတွင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ြ င်ေးြမှုနှင် ြတ်သြ်၍ ဖ သခံအောဏောြှိိုင်ပဖစ်သည်  တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  

နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရနှင်  ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အကြောေး တှိြ သည်  မ ေါ နှင် လိုြ်ငန်ေးစဉ် 

မရှှိပခင်ေး၊ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်နှင်  ြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်   ှိဖတွွဲ့နှိိုင်မှု 

သည် အြန်ှုံ့အသတ်ပဖစ်ဖနပခင်ေး၊ လ ဦေးဖရနှင် မ စောရင်ေးဆှိိုင်ရော အခ ြ်အလြ်မ ောေး တှိြ မှန်ြန်မှု 

အောေးနည်ေးပခင်ေး၊ လမ်ေးြန်ေးဆြ်သွယ်ဖရေးခြ်ခ ပခင်ေး၊ မ ရိုံမ ောေး ဖေေးြွောလွန်ေးဖနပခင်ေးအပြင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ  

အဖြေါ် စှိတ်ေင်စောေးမှုနှင်  ယိုံကြည်မှု အောေးနည်ေးပခင်ေးမ ောေးလည်ေး ရှှိဖနသည်။ 

မည်သှိိုူ့ြင်ဆှိိုဖစြောမ  "လွတ်လြ်မျှတ ဖဆောင်ရွြ်ကြ" ဟ ဖသော ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ  ဖြော်မ 

ရှင်၏ ဖဆောင်ြို ်အတှိိုင်ေး ြှိိုမှိိုဖြောင်ေးမွန်သည်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြ င်ေးြနှိိုင်ရန်အတွြ် ဖယ်ကြဉ်ခံရမှုမရှှိ 

ဘ  အောေးလိုေံးတန်ေးတ ညီမျှြါေင်နှိိုင်ဖသော အခင်ေးအြ င်ေးမ ှိ ေး ရှှိရန် လှိိုအြ်ြါသည်။ ဖရွေးဖြောြ်ြွ မှ ဖယ် 

ကြဉ်ခံရမှုနှုန်ေးပမင် မောေးသည်  အိုြ်စိုမ ောေး၏ အခြ်အခ နှင်  စှိန်ဖခေါ်မှုမ ောေးြှိို သှိရှှိငြီေးဖပဖရှင်ေးနှိိုင်မည်  နည်ေး 

လမ်ေးမ ောေးြှိို ရှောဖဖွနှိိုင်မည်ဆှိိုြါြ ဖရွေးဖြောြ်ြွ ၏ အနှစ်သောရြှိို ဖဖော်ဖဆောင်နှိိုင်မည် အပြင် စစ်မှန် 

ဖသော  ီမှိိုြဖရစီစနစ်နှင်  ငငှိမ်ေးခ မ်ေးဖသော ဖြ် ရယ်ပြည်ဖ ောင်စိုြှိိုြါ တည်ဖဆောြ်နှိိုင်မည် ပဖစ် 

သည်။ 
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အခန်ေး (၉) တို က် တွန် ေးအကကံပြြုခ က် မ ောေး 

 

ပြည ်ရထော င်စ ုလွှတရ် တေ်ာန ှ င်  ပြ ည ်ရထောင်စ ု အစ ိုေးရ 

 နှိိုင်ငံဖရေးနှင်  နှိိုင်ငံသောေး အခွင် အဖရေးဆှိိုင်ရော သဖဘောတ စောခ  ြ် ခ  ြ်ဆှိိုရန်  

 လွှတ်ဖတော်ဥြဖ မ ောေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဥြဖ နှင်  နည်ေးဥြဖ မ ောေး ပြဌောန်ေးြ င် သိုံေးရောတွင်  ီမှိိုြ 

ဖရစီသောမြ ဖြ် ရယ်စနစ်ြှိို  ည် သွင် စဉ်ေးစောေးရန် 

 COVID-19 ြ ေးစြ်ဖရောဂါ ြောြွယ ်ှိန်ေးခ  ြ်ပခင်ေးနှင် ြတ်သြ်၍ ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ် 

ြွ ဖြော်မရှင်ြှိို အပြည် အေဖ ောြ်ြံ ရန် 

 တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ဖ သခံပြည်သ မ ောေး မ ဖြေး 

နှိိုင်ဖရေးအတွြ် တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖဆွေးဖနွေးငြီေး တှိြ  

ဖသခ ောသည်  မ ေါ နှင်  လိုြ်ငန်ေးစဉ်မ ောေး ခ မှတ်ရန် 

 အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအောေးလိုံေး နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး ရရှှိ 

ြှိိုင်ဖဆောင် ောေးနှိိုင်ရန် စီမံြှိန်ေးခ မှတ်ငြီေး အဖြောင်အ ည်ဖဖော်လိုြ်ဖဆောင်ရန် 

 

ပြည ်ရထော င်စ ုရရ  ေးရ က ောက ်ြွဲရက ေ်ာမရ ှင် 

 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဥြဖ နှင်  နည်ေးဥြဖ မ ောေး၊ နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ြှိိုယ်စောေးလှယ်ဖလောင်ေးမ ောေး 

အတွြ် နှိိုင်ငံဖရေးြတှိြေတ်မ ောေး ပြဌောန်ေးြ င် သိုံေးရောတွင်  ီမှိိုြဖရစီသောမြ ဖြ် ရယ်စ 

နစ်ြှိို  ည် သွင် စဉ်ေးစောေးရန် 

 နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖဆွေးဖနွေးငြီေး တန်ေးတ ညီမျှမှုမရှှိဖသော ပြဌောန်ေးခ ြ်မ ောေးြှိို ပြင် 

ဆင်ရန် 

 နှိိုင်ငံဖရေးြါတီမ ောေးနှင်  ြှိိုမှိို ှိဖတွွဲ့ငြီေး အကြံဉောဏ်မ ောေး၊ သဖဘော ောေးမှတ်ခ ြ်မ ောေးြှိို ရယ ရန် 

 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြှိို လွတ်လြ်စွော ဖလ လောဖစောင်ကြည် ခွင် အဖြေါ် ြန်ှုံ့သတ် ှိန်ေးခ  ြ်မှုမ ောေး မ 

ပြ လိုြ်ရန် 

 သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေး၊ မ ဖြေးြိုံနည်ေးစနစ်မ ောေးြှိို ဖစောလ င်စွော  ိုတ်ပြန်ရန်နှင်   ှိိုသှိိုူ့ 

 ိုတ်ပြန်ရောတွင် လ ဦေးဖရအိုြ်စိုမ ောေးအောေးလိုေံး လြ်လှမ်ေးမီနှိိုင်ရန် အ  ေးဂရိုပြ လိုြ်ဖဆောင်ရန် 

 အဖပခခံမ ဆနဒရှင်စောရင်ေး တှိြ မှန်ြန်ဖစရန် အောရိုံစှိိုြ်လိုြ်ဖဆောင်ရန် 
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 ဖြ ေးလြ်ဖ သမ ောေး၌ မ ရိုံမ ောေး  ောေးရှှိရောတွင် မ ဆနဒရှင်လ ဦေးဖရြှိို အဖပခမခံဘ  လမ်ေးြန်ေး 

ဆြ်သွယ်ဖရေးနှင်  ြ ေီအဖနအ ောေးြှိို  ည် သွင်ေးစဉ်ေးစောေးရန် 

 အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးအတွြ် သီေးသန်ှုံ့သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေး  ိုတ်ပြန်ရန် 

 အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေး ကြှိ တင်မ  ဖြေးြှိိုင်ခွင် ြှိို ခွင် ပြ ဖြေးရန်နှင်  ၎င်ေးတှိိုူ့အတွြ် စံပြ 

မ ရိုံမ ောေး တည်ဖဆောြ်ဖြေးရန် 

 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်အဖနပဖင ် လိုံခခ ံဖရေးအရ အမှန်တြယ်စှိိုေးရှိမ်ရဖသောဖနရောမ ောေး 

တွင်သော ဖရွေးဖြောြ်ြွ မြ င်ေးြရန် ဆိုံေးပဖတ်သင ်ငြီေး တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့ 

အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သြှိို ဖရွေးဖြောြ်ြွ မြ င်ေးြရောဖ သအပဖစ် အလှိိုအ 

ဖလ ောြ် မသတ်မှတ်ရန် 

 တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ဖ သခံပြည်သ မ ောေး 

မ ဖြေးနှိိုင်ဖရေးအတွြ် တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖဆွေးဖနွေးငြီေး 

တှိြ ဖသခ ောသည်  မ ေါ နှင်  လိုြ်ငန်ေးစဉ်မ ောေး ခ မှတ်ရန် 

 တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၊ အရြ်ဘြ်လ မှုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင ် 

ြ ေးဖြါင်ေး၍ ဖေေးလံဖခါင်သီဖသော နယ်စြ် သမ ောေးတွင် ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောြညောဖြေး 

မှုမ ောေး ြ ယ်ြ ယ်ပြနှုံ့်ပြနှုံ့် လိုြ်ဖဆောင်ရန်နှင်   ှိိုသှိိုူ့လိုြ်ဖဆောင်ရောတွင်လည်ေး 

ဖ သခံတှိိုင်ေးရင်ေးသောေးတှိိုူ့၏ မှိခင်ဘောသောစြောေးြှိို အသိုံေးပြ ရန် 

 

ပြည ်န ယ်ရရ ေး ရက ောက ်ြွဲရက ေ်ာမရ ှ င်အ ွဲွဲ့ခ ွဲန ှ င်  ပြည ်န ယ် အစ ိုေးရ 

 မ ဆနဒရှင်ပြည်သ မ ောေးအောေးလိုံေး နှိိုင်ငံသောေးပဖစ်မှုဆှိိုင်ရော အဖ ောြ်အ ောေးမ ောေး ပြည် ပြည် စိုံစိုံ 

ြှိိုင်ဖဆောင်နှိိုင်ဖအောင် အ  ေးအောရိုံစှိိုြ် လိုြ်ဖဆောင်ဖြေးရန် 

 မ ဖြေးြှိိုင်ခွင် ရှှိသ အောေးလိုံေး မ စောရင်ေးတင်ွ ြါေင်လောဖစရန် ြ ေးဖြါင်ေးလိုြ်ဖဆောင်ရန် 

 အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးနှင် ြတ်သြ်သည်  အခ ြ်အလြ်ြှိန်ေးဂဏန်ေးမ ောေးြှိို ဖသ 

ခ ောဖြောြ်ခံငြီေး ၎င်ေးတှိိုူ့ မ ဖြေးခွင်  မဆိုံေးရှုံေးဖစရန် အောမခံဖြေးရန် 

 အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေးနှင်  ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ မ ောေး ဆနဒမ လွယြ် စွော ဖြေးနှိိုင်ရန် 

အတွြ် လှိိုအြ်သည်မ ောေးြှိို ပဖည် ဆည်ေးဖဆောင်ရွြ်သွောေးရန် 

 တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ဖ သခံပြည်သ မ ောေး 

မ ဖြေးနှိိုင်ဖရေးအတွြ် တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖဆွေးဖနွေးငြီေး 

တှိြ ဖသခ ောသည်  မ ေါ နှင်  လိုြ်ငန်ေးစဉ်မ ောေး ခ မှတ်ရန် 
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 တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ နှိိုင်ငံသောေးစှိစစ် 

ဖရေးြ ်ပြောေးမရှှိသ မ ောေး၊ နှိိုင်ငံသောေးစှိစစ်ဖရေးြ ်ပြောေးြှိိုင်ဖဆောင် ောေးဖသော်လည်ေး 

မှိမှိဖနရြ်ဖ သမှစွနှ်ုံ့ခွောလောခ  ရသ မ ောေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်စဉ်တွင် ြါေင်လောနှိိုင်ဖစရန် 

အ  ေးအဖလေးဖြေးဖဆောင်ရွြ်ရန် 

 ဖရွေးဖြောြ်ြွ နှင် ြတ်သြ်သည်  သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို ြွင် လင်ေးပမင်သောစွော မျှဖေရန် 

 

တိုင်ေးရ င်ေး သ ောေးလက ်န က ်က ိုင်အ ွဲ ွဲ့အစ ည ်ေးမ  ောေး 

 မှိမှိတှိိုူ့ ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ပြည်သ လ  ိုမ ောေး၏ လ ဦေးဖရဆှိိုင်ရောအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို စနစ ်

တြ ဖြောြ်ခံ ောေးရှှိရန် 

 ဖ သခံပြည်သ မ ောေး မ ဖြေးနှိိုင်ဖရေးအတွြ် နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရနှင်  ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ  

ဖြော်မရှင်တှိိုူ့နှင်  ဖတွွဲ့ဆိုံဖဆွေးဖနွေးငြီေး တှိြ ဖသခ ောသည်  မ ေါ နှင်  လိုြ်ငန်ေးစဉ်မ ောေး ခ မှတ်ရန်  

  ှိန်ေးခ  ြ်ဖ သအတွင်ေး မ စောရင်ေးဖြောြ်ယ ပခင်ေး၊ မ ဆွယ်စည်ေးရိုံေးပခင်ေး၊ မ ရိုံ ောေးရှှိပခင်ေး စသည်  

ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော လိုြ်ငန်ေးစဉ်မ ောေးတွင် ြ ေးဖြါင်ေးဖဆောင်ရွြ်ပခင်ေး၊ ဦေးဖဆောင်လိုြ်ြှိိုင်ပခင်ေး 

မ ောေး ပြ လိုြ်ရန် 

 မှိမှိတှိိုူ့ ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ပြည်သ မ ောေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် ြါေင်လောနှိိုင်ဖစရန် တှိြ ခှိိုင်မော 

သည်  မ ေါ ခ မှတ်ငြီေး အဖြောင်အ ည်ဖဖော်လိုြ်ဖဆောင်သွောေးရန် 

 

န ိုင်ငံရရ ေးြ ါတီမ ောေး 

 မ ဆနဒရှင်ဖ သခံပြည်သ မ ောေးနှင်   ှိဖတွွဲ့မှု ြှိိုရယ ငြီေး ြါတီ၏မ ေါ နှင်  ရြ်တည်မှုအဖကြောင်ေး 

ြှိို ဖသခ ောရှင်ေးလင်ေးခ ပြရန် 

 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ြတှိြေတ်မ ောေးြှိို ပဖည် ဆည်ေးဖဆောင်ရွြ်ရန် 

 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရော သတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို ဖအောြ်ဖပခပြည်သ မ ောေး ံသှိိုူ့ ြ ညီမျှ 

ဖေဖြေးရန် 

 မ ဆနဒရှင်ဖ သခံပြည်သ မ ောေး မ စောရင်ေးတွင် ြါေင်လောဖရေး ြ ညီဖဆောင်ရွြ်ရန်နှင်  မ ဖြေးြိုံ 

ဖြေးနည်ေး သင်တန်ေးမ ောေး ြှိိုူ့ခ ဖြေးရန် 

 အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ မ ောေး ဆနဒမ ဖြေးရောတွင် ြှိိုမှိိုလွယ်ြ ဖစရန် ြ ညီဖဆောင်ရွြ် 

ဖြေးရန် 
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100 ဖအောြ်တှိိုဘောလ ၂၀၂၀ 

အရြ ် က ် အ ွဲွဲ့အစ ည ်ေးန ှင်  ပြည ် သ လ ထုမ ောေးသိဲု့ 

 ဖလ လောဖစောင် ကြည် ဖရေးအဖွ ွဲ့မ ောေး ဖွ ွဲ့စည်ေးငြီေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ ပဖစ်စဉ်မ ောေးတွင် ြ ေးဖြါင်ေးြါေင်ရန် 

 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောသတင်ေးအခ ြ်အလြ်မ ောေးြှိို ြ ယ်ြ ယ်ပြန်ှုံ့ပြန်ိုူ့ ပဖန်ှုံ့ဖေဖြေးရန် 

 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးြှိို ဖြ ေးလြ်ဖနပြည်သ လ  ိုမ ောေးနှင်  

တှိိုင်ေးရင်ေးသောေးလြ်နြ်ြှိိုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ှိန်ေးခ  ြ်ရောဖ သရှှိ ပြည်သ မ ောေး လြ်လှမ်ေး 

မီရန် အောရိုံစှိိုြ်လိုြ်ဖဆောင်ရန် 

 ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဆှိိုင်ရောြညောဖြေးသင်တန်ေးမ ောေးြှိို ြှိိုူ့ခ ရောတွင် အပခောေးနည်ေးပဖင်  သန်စွမ်ေးသ  

မ ောေးအတွြ် သီေးသန်ှုံ့သင်တန်ေးမ ောေး ြှိိုူ့ခ ရန် 

 ြ မဆိုံေးမ ဖြေးမည် လ ငယ်မ ောေး ဖရွေးဖြောြ်ြွ တွင် စှိတ်ေင်စောေးမှုြှိိုမှိိုပမင် မောေးလောဖစရန် 

တှိိုြ်တွန်ေးလှုံှုံ့ဖဆော်ြညောဖြေးသွောေးရန်နှင်  ၎င်ေးတှိိုူ့အတွြ် အပမငဖ်ွင် သင်တန်ေးမ ောေး၊ မ ဖြေးြို ံ

နည်ေးစနစ်မ ောေးြှိို သင်ကြောေးြှိိုူ့ခ သွောေးရန် 

 အဖပခခံမ ဆနဒရှင်မ ောေး မ စောရင်ေးတွင် ြါေင်လောနှိိုင်ရန် ြ ညီလိုြ်ဖဆောင်ဖြေးသွောေးရန် 

 လွတ်လြ်ငြီေးမျှတဖသော ဖရွေးဖြောြ်ြွ  ပဖစ်လောဖစရန်အတွြ် သြ်ဆှိိုင်ရောလွှတ်ဖတော်မ ောေး၊ 

နှိိုင်ငံဖတော်အစှိိုေးရနှင်  ပြည်ဖ ောင်စိုဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင်နှင်  ဖရွေးဖြောြ်ြွ ဖြော်မရှင် 

အဖွ ွဲ့ခွ မ ောေးြှိို တှိိုြ်တွန်ေးလှုံှုံ့ဖဆော်သွောေးရန် 
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