
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘာသာနငှ ့် လူမ   ျိုး  

အခပြေပ  ၍ လူမှုကွန ယက ခ ေါ်တွင     

န ိုင ငခံ ျိုး ါတီမ ာျိုး၏   

မဲဆယွ စည ျိုးရံိုျိုးမှုမ ာျိုး 

ခစာင ့်ကကည ့်ပြေင ျိုး အစ ီင ြေစံာ  

(၂၀၂၀  စက တင ဘာလ ၈  က ခန ့်မှ ၂၀၂၀ ခအာက တ ိုဘာလ ၇  က ခန ့်အထ ) 
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က  ျေးဇ ျေးတငလ် ွှာ 
ဤအစီရငခံ်စွှာ ဖြစ်ကဖြွှာ ်ကရျေးအတွ ် အရငျ်ေးအဖြစ်အွှာျေးဖြင့်် က ွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ နည်ျေးပညွှာ 

အွှာျေးဖြင့်် က ွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ Networking နငှ့်် Coordination အွှာျေးဖြင့််က ွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ န ိုငင်ကံရျေး 

ပါတီြ ွှာျေး၏ ြ ဝါဒကရျေးရွှာ အခ  ်အလ ်ြ ွှာျေးက ွှာ ်ယ ရွှာ၌က ွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး က ွှာ ်ပံ့်  ညီခ ့် ည့်် 

အြွ ွဲ့အစည်ျေးြ ွှာျေး၊ တစ်ဦျေးတစ်ကယွှာ ်ခ ငျ်ေးြ ွှာျေး  ို ကလွှာ အလငျ်ေးလ ြှုြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးအြွ ွဲ့ ြှ က  ျေးဇ ျေး အ  ျေးတငရ်ှ  

က  ွှာငျ်ေး ြှတ်တြ်ျေးတငအ်ပ်ပါ ည်။ 

“ကလွှာ အလငျ်ေးလ ြှုြွံ ွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေး” အြွ ွဲ့ြ တ်ဆ  ် 

ကလွှာ အလငျ်ေးလ ြှုြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးအြွ ွဲ့ ည်   ကရွှာ ်၍ ဒြီ ို ကရစီနည်ျေးလြ်ျေး  က ွှာ အိုပ်ခ  ပ်ြှု 

ြ ွှာျေးြှ တစ်ဆင့်် တ ်က က ွှာ ဖပည်  လ  ိုြ ွှာျေးပါဝင ်ည့်် လ ့်အ  ိုငျ်ေးအဝ ိုငျ်ေးတစ်ရပ် ဖြစ်ကပေါ်လွှာကစရန် 

အိုပ်ခ  ပ်ကရျေး ဏ္ဍ၊  ပိုဂ္ဂလ  ဏ္ဍြ ွှာျေးဖြင့် ် လ ိုအပ် လ ို ပ ျေးကပါငျ်ေးကဆွှာငရွ် ်ကန ည့်် အရပ်ြ ်လ ြှုအြွ ွဲ့ 

တစ်ခိုဖြစ် ည်။  

အြွ ွဲ့  ို ၂၀၀၆ ခိုနစှ်တွငစ်တငတ်ည်က ွှာငခ် ့်ပါ ည။် ၂၀၁၀ ဖပည့််နစှ်တွင ် အစ ိုျေးရ၏ ြ ဝါဒ 

အကဖပွှာငျ်ေးအလ   ို  ငဟ်ပ်န ိုငက်စရနအ်တွ ် ရည်ရွယ်ခ  ်ြ ွှာျေး  ို  ပ်ြံ၍  ံိုျေး ပ်ခ ့် ည်။ ပွင့််လငျ်ေးဖပီျေး 

ဒြီ ို ကရစီအ  ို ်အဝနျ်ေးဆီ  ို ့် ကရှျေးရှု ည့်် ဖပ ဖပငက်ဖပွှာငျ်ေးလ လွှာြှုြ ွှာျေးက  ွှာင့်် လ ့်အခွင့််အကရျေး  ို ပ ိုြ ို 

ဖြြှင့််တငရ်နန်ငှ့်် ကဒ နတရအဆင့်် ဆံိုျေးဖြတ်ခ  ်ြ ွှာျေးတွင် ကဒ ခံဖပည်  ြ ွှာျေး ပါဝငလ်ွှာြှုရှ လွှာကစရန ်

စီြံခ  ်ြ ွှာျေးအတွ ် ကဆွှာငရွ် ် လွှာန ိုငခ် ့် ည်။ 

အြွ ွဲ့၏ အနွှာဂ္တ်ဦျေးတည်ခ  ်ြှွှာ ဖြနြ်ွှာန ိုငင်၌ံ   ိုယ့််  ြမွှာ  ိုယ် ဖပဋ္ဌွှာနျ်ေးခွင့််ရှ က ွှာ၊ ပွင့််လငျ်ေးက ွှာ၊ 

လ အခွင့််အကရျေး  ို အကလျေး ွှာျေးအကဖခခံက ွှာ လ ့်အ  ို ်အဝနျ်ေးတစ်ရပ်ဖြစ်လွှာကစရန ် ရည် န ် က   ျေးပြ်ျေး 

 ည်။ ရပ်တည်ြှုလြ်ျေးစဉ်ြှွှာ အ    ျေး  ကရွှာ ်ြှုရှ က ွှာ ဒြီ ို ကရစီနည်ျေး   စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှုြ ွှာျေး၏ 

က ွှာ ်ပံ့်ြှုဖြင့်် တ ်က န ိုျေး  ွှာျေးြှုရှ က ွှာ န ိုငင်ံ ွှာျေးတ ို ့်ကန  ိုငရ်ွှာ အ  ို ်အဝနျ်ေး တစ်ခိုဖြစ်လွှာကစရန ်

ရည် န၍် အရပ်ြ ် ဖပည်  ့်အြွ ွဲ့အစည်ျေးြ ွှာျေး၊ ဖပည်  လ  ို  ို ဝနက်ဆွှာငြ်ှုြ ွှာျေး ကပျေးကနရ ည့်် အစ ိုျေးရအြွ ွဲ့ 

အစည်ျေးနငှ့်် ပိုဂ္ဂလ  စီျေးပွွှာျေးကရျေးလိုပ်ငနျ်ေးစိုြ ွှာျေးဖြင့်် လ ိုအပ် လ ို ပ ျေးကပါငျ်ေး ကဆွှာငရွ် ် ွွှာျေးြည်။ အြွ ွဲ့ ည် 

အကဖခခံဖပည်  လ  ိုအလ ွှာ၊ ကဒ နတရနငှ့်် တ ိုငျ်ေးကဒ က ီျေး/ ဖပည်နယ်အဆင့််ဆင့််တ ို ့်တွင ် ဒြီ ို ကရစီ အကလ့် 

အ ြ ွှာျေး  ွနျ်ေး ွှာျေးဖပီျေး ဒြီ ို ကရစီ   င့်် ံိုျေးြှုနငှ့်် ဒြီ ို ကရစီအဖခခံ လ ြှုဆ ်ဆံကရျေး အကဆွှာ ်အအံိုြ ွှာျေး 

ြွံွဲ့ ဖြ  ျေးတ ိုျေးတ ်လွှာကစရန ်ရည် န၍် က ွှာ ်ပံ့်အွှာျေးကပျေး  ညီပံ့်ပ ိုျေးြှုြ ွှာျေး ကဆွှာ ်ရွ ်လ  ် ရှ  ည်။ 
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အြှွှာစွှာ 

ယခိုအစီရငခံ်စွှာ  ို ိုတ်ကဝဖခငျ်ေး ည် စ ်တငဘ်ွှာလ (၁၁) ရ ်ကန ့်တွင ်အငတ်ွှာန ် စွှာြ  ်နွှှာြ ှ

တစ်ဆင့်် ကလွှာ အလငျ်ေးလ ြှုြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးအြွ ွဲ့  ပ ြ ိုတက်ဝခ ့်က ွှာ “ဘာသာနငှ ့် လူမ  ြုျိုးက ိုအခပြေပ ြု၍ 

လူမှုကွန ယက ခ ေါ်တငွ  န ိုင ငခံ ျိုး ါတမီ ာျိုး၏ စည ျိုးရံို ျိုးလှု  ရှာျိုးမှုမ ာျိုးက ို ခစာင ့်ကကည ့်ပြေင ျိုး အစီ င ြေံစာ” ၏ 

အဆ ်ဖြစ် ည်။  

ပ ြအစီရငခံ်စွှာ  ို   ိုျေး ွှာျေး၍  တငျ်ေးကရျေး ွှာျေးခ ့်   ည့်် ြီဒယီွှာြ ွှာျေးနငှ့်် လ ိုအပ်ခ  ်ြ ွှာျေး 

အတွ ် အ  ံဥွှာဏက်ပျေးခ ့်  ြ ွှာျေး  ိုလည်ျေး က  ျေးဇ ျေးအ  ျေးတငရှ် က  ွှာငျ်ေး ြှတ်တြ်ျေး တငအ်ပ်ပါ ည်။  

ယခိုအစီအရငခံ်စွှာတွင ် ကစွှာင့််  ည့််ဖခငျ်ေးနည်ျေးလြ်ျေးတွင ် ပ ြအစီအရငခံ်စွှာ  ် ပ ိုြ ိုအွှာျေးဖြည့်် 

ကဆွှာငရွ် ် ွှာျေးပါ ည။် န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ Page ြ ွှာျေး Account ြ ွှာျေး  ို ကရွျေးခ ယ်ရွှာတွင ် Bluemark 

(Blue Verfication Badge) ြရက ျေး ည်ြ ွှာျေးအတွ ် ကရွျေးခ ယ် ည့်် နည်ျေးနွှာြ ွှာျေး  ို  ပ်ကဆွှာငျ်ေး ွှာျေး 

လ ို ် ည့််အတွ ် န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ Page ြ ွှာျေးနငှ့်် Account ြ ွှာျေး  ိုလည်ျေး ပ ြတစ်က  ြ ်

အစီအရငခံ်စွှာ  ် ပ ိုြ ိုကစွှာင့််  ည့််လွှာန ိုငခ် ့် ည်။ ကစွှာင့််  ည့််ဖပီျေး ရရှ လွှာ ည့််အခ  ်အလ ်ြ ွှာျေး  ို 

ခွ ဖခြ်ျေးစ တ်ဖြွှာဖပီျေးကနွှာ ် အြ ွှာျေး  ငွှှာ နွှာျေးလည်ကအွှာင ်တငဆ် ်ရွှာတွငလ်ည်ျေး နွှာျေးလည်ရန ်လွယ်   န ိုငဆ်ံိုျေး 

ဖြစ်ြည့်် နည်ျေးလြ်ျေးြ ွှာျေး   ိုလည်ျေး ရှွှာ  ံတငဆ်  ်ွှာျေးပါ ည်။ 

  ို ့်ဖပင ် ပ ိုြ ိုပွင့််လငျ်ေးဖြင ်ွှာြှု ရှ လွှာကစရနအ်တွ ် ရည်ရွယ်၍ ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့်် လ ြ   ျေးကရျေး 

အကဖခဖပ ကရျေး ွှာျေးက  ွှာငျ်ေး အခ  ်လ ်ြ ွှာျေးရယ  ွှာျေး ည့်် ကဖပွှာဆ ိုကရျေး ွှာျေးြှုြ ွှာျေး (Posts) ြ ွှာျေး  ိုလည်ျေး 

စ တ်ဝငစ်ွှာျေး  ြ ွှာျေး   ည့််ရှုန ိုငရ်နအ်တွ ် အငတ်ွှာန ်စွှာြ  ်နွှှာကပေါ်တွင် Datasheet တစ်ခို 

တည်ကဆွှာ ်ဖပီျေး ၎ငျ်ေးတ ို ့်နငှ့််   ်ဆ ိုင ်ည့်် အခ  ်အလ ်ြ ွှာျေး  ို   ည့််ရှုန ိုငရ်န ်စီစဥ်န ိုငခ် ့် ည်။  

  ို ့်ရွှာတွင ် ကစွှာင့််  ည့််ကလ့်လွှာ  ြ ွှာျေးြှွှာ လ ြ   ျေးစိုဘွှာ ွှာစ ွှာျေးြ ွှာျေး  ို နွှာျေးလည်တတ် ျွြ်ျေးြှု 

ြရှ ဖခငျ်ေးနငှ့််   ိုဗစ် ွှာလဖြစ် ည့်် အွှာျေးကလ ွှာ်စွွှာ အြွ ွဲ့အစညျ်ေးြ ွှာျေးအခ ငျ်ေးခ ငျ်ေး   ွှာျေးတွင်က ွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ 

ြ ြ တ ို ့်အြွ ွဲ့အစည်ျေးအတွငျ်ေးတွင ် က ွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး ခ  တ်ဆ ်လိုပ်ကဆွှာငရ်ွှာတွငြ် ွှာျေးစွွှာ စ နက်ခေါ်ြှုြ ွှာျေး 

ရှ ခ ့် ည်။ 

ကစွှာင့််  ည့်် ွှာျေး ည့်် န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး  ိုလည်ျေး   ွ်ရှ လွှာဖပီျေးက ွှာ အစီအရငခံ်စွှာြ ွှာျေးြှ 

အခ  ်အလ ်ြ ွှာျေး  ို ကဝငွှှာ ွှာ အစီရငခံ်စွှာ၏ ရည်ရွယ်ခ  ်ြ ွှာျေးနငှ့််အညီ   ်ဆ ိုငရ်ွှာပါတီအ ီျေး ီျေး  ို ့် 

တ ို ်တွနျ်ေးန ိုျေးကဆွှာ်ြှုြ ွှာျေး ဖပ လိုပ်ရနလ်ည်ျေး ကလွှာ အလငျ်ေးလ ြှုြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးအြွ ွဲ့ ြှ အစီအစဉ်ြ ွှာျေး ခ ြှတ် 

 ွှာျေးဖပီျေးဖြစ်က  ွှာငျ်ေး အ  ကပျေးလ ိုပါ ည်။ အစီအရငခံ်စွှာအွှာျေး စ တ်ဝငစ်ွှာျေးြှုအတွ ် က  ျေးဇ ျေးအ  ျေး 

တငရ်ှ ပါ ည်။ 

ခလာကအလင ျိုး လူမှုဖွံ ွံ့ ဖဖ ြုျိုးခ ျိုး အဖွ ွံ့ 

 

https://drive.google.com/file/d/1vgt6StHRzKMNcZLD_VmXYfe5y-HJQLYV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgt6StHRzKMNcZLD_VmXYfe5y-HJQLYV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgt6StHRzKMNcZLD_VmXYfe5y-HJQLYV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgt6StHRzKMNcZLD_VmXYfe5y-HJQLYV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jORQSepTzfjeY68_quc5NDDddvtlmr8_yEgMn0NUB_s/edit#gid=1051084033
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ကစွှာင့််  ည့််ရဖခငျ်ေး၏ ရည်ရွယခ်   ်

န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  ြ ဆွယ်ြှုြ ွှာျေး  ို ကစွှာင့််  ည့်် ည့်် အစီရငခံ်စွှာြ ွှာျေး  ဖပ စို 

 ိုတ်ဖပနရ်ဖခငျ်ေးြှွှာ ရည်ရွယ်ခ  ် ံိုျေးခိုရှ ပါ ည်။  

  ထမအြေ က အခနပဖင့်  ဒြီ ို ကရျေးစီန ိုငင်ြံ ွှာျေးတွငက်ရွျေးက ွှာ ်ပွ  ည်ြ ွှာျေးစွွှာ အကရျေးပါဖပီျေး န ိုငင်ကံရျေး 

ပါတီြ ွှာျေး ည် ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  ပါဝငယ်ှဉ်ဖပ  ငဖ်ခငျ်ေးြှတဆင့် ် ြ ြ တ ို ့်ယံို  ည်က ွှာ န ိုငင်ကံရျေး 

အယ အဆြ ွှာျေး၊ ြ ဝါဒြ ွှာျေး  ို အက ွှာငအ် ည် ကြွှာ်ခွင့်ရ် ဖြင့်် ပါတီြ ွှာျေး၏ လ ြ   ျေးကရျေး၊ 

ဘွှာ ွှာကရျေး  ို ြည်  ို ့်  ကဘွှာ ွှာျေးရှ    ည်ြ ွှာျေး  ို အြ ွှာျေးဖပည်     ရှ ရန ်အတွ ်ဖြစ် ည်။ 

 ဒိုတ ယအြေ က အခနပဖင့်  ကရွျေးက ွှာ ်ပွ ဥပကဒြ ွှာျေး၊ နည်ျေးဥပကဒြ ွှာျေး၊ လိုပ်ငနျ်ေး လြ်ျေးည နျ်ေးြ ွှာျေး၊၊ 

န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးနငှ့် ်  ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး၏   င့်ဝ်တ်ြ ွှာျေးတွင ် န ိုငင်ကံရျေး   စစြ ွှာျေး အလ ို ့်ငွှှာ 

ဘွှာ ွှာကရျေး  ို အ ံိုျေးခ  ြ ဆွယ်ဖခင်ျေး  ို တ တ     တွှာျေးဆီျေး ွှာျေးပါ ည်။   ိုဥပကဒ ဖပဋ္ဌွှာနျ်ေးခ  ်ြ ွှာျေး 

  ို န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးနငှ့် ်   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး ြည်ြျှလ ို ်နွှာ ကစွှာင့် ် နျ်ေး  ည်  ို 

အြ ွှာျေးဖပည်  နငှ့် ်ကရွျေးက ွှာ ်ပွ   ို စ တ်ဝငစ်ွှာျေး ည့််  တငျ်ေး ြီဒယီွှာြ ွှာျေး   ရှ ကစရန ်ဖြစ်ပါ ည်။ 

 တတ ယအြေ က အခနပဖင့်    ်ဆ ိုငရ်ွှာ ပါတီြ ွှာျေး ည် ဤအစီရငခံ်စွှာအပါအဝင ် အဖခွှာျေးက ွှာ 

ကလ့်လွှာစြ်ျေးစစ်ြှုြ ွှာျေး  ို အ  အြှတ်ဖပ   ိုျေး ွှာျေးဖပီျေး အြ ွှာျေးပါဝငန် ိုငက် ွှာ ဒြီ ို ကရစီစနစ ်

နငှ့် ် လ နည်ျေးစို အခွင့််အကရျေးြ ွှာျေး  ို ကလျေးစွှာျေး ည့်် ြ ဝါဒြ ွှာျေး ခ ြှတ် လွှာကစရနဖ်ြစ်ပါ ည်။ 

ကစွှာင့််  ည့််ဖခငျ်ေးနည်ျေးလြ်ျေး 

ကစွှာင့််  ည့််ဖခငျ်ေးနည်ျေးလြ်ျေးတွင် (Sample) နြ နွှာအဖြစ် န ိုငင်ကံရျေးပါတီ (၁၉) ခိုနငှ့်် အဆ ိုပါ န ိုငင်ကံရျေး 

ပါတီြ ွှာျေးြှ ကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေးနငှ့််အတ  ကရွျေးခ ယ် ွှာျေးက ွှာ   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး ပါဝင ်ည်။ ပါတ ီ

ကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေးဆ ို ည်ြှွှာ န ိုငင်ကံရျေးပါတီတစ်ခို၏ ဥ က ဋ္ဌ၊ ဒိုဥ က ဋ္ဌ၊ အတွငျ်ေးကရျေးြှုျေးြ ွှာျေးနငှ့်် ဗဟ ိုအဆင့်် 

အလိုပ်အြှုကဆွှာငြ် ွှာျေး နငှ့်် ကဖပွှာကရျေးဆ ိုခွင့််ရှ   ြ ွှာျေးပါဝင ်ည်။  

လ အြ ွှာျေးစ တ်ဝငစ်ွှာျေးြှုရှ ဖပီျေး ကစွှာင့် ် ည့််ဧရ ယွှာအတွငျ်ေး အ  ံ ျေးဝင ်ည့််ပါတီ (၁၉)ခို နငှ့််  ်ဆ ိုင ်

က ွှာ Page ြ ွှာျေး၊ Account ြ ွှာျေး  စိုစိုကပါငျ်ေး (၉၉) ခို  ို ကရွျေးခ ယ် ည်။ 

ကစွှာင့််  ည့််ဖခငျ်ေးနည်ျေးလြ်ျေးတွင် အကရအတွ ်နငှ့်် အရည်အက ွျေးနည်ျေးနွှာ နစှ်ြ   ျေးစလံိုျေး  ို အ ံိုျေးဖပ  

 ွှာျေး ည်။  

ခစာင ့်ကကည ့်ပြေင ျိုး အဆင ့်(၁)အပဖစ  အကရအတွ ်နည်ျေးနွှာအတွ ် န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ ြ ဝါဒြ ွှာျေး၊ 

အဆ ိုပါ န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ လ ြှု ွနယ် ်ကပေါ် ရှ    ်ဆ ိုငရ်ွှာ Offical Pages ြ ွှာျေး၊ ပါတီကခါငျ်ေးကဆွှာင ်

ြ ွှာျေးျေးနငှ့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး၏ Account ြ ွှာျေးနငှ့််  ်ဆ ိုင ်ည့််  အကဖခခံအခ  ်အလ ်ြ ွှာျေး  ို 

ရယ  ည်။ 
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ကစွှာင့််  ည့််န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးနငှ့်် ၎ငျ်ေးတ ို ့်၏ ပါတီကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေး  ို ကစွှာင့််  ည့််ရနအ်တွ  ်

လ ြှု ွနယ် ်ကပေါ်ြှ Page ြ ွှာျေး၊ Account ြ ွှာျေး  ို  တ်ြှတ်ရွှာတွင ် Bluemark (Blue Verfication 

Badge) ရရှ  ွှာျေး ည်ြ ွှာျေး  ို ဦျေးစွှာျေးကပျေးကစွှာင့််  ည့်် ည်။ Bluemark (Blue Verfication Badge) ရရှ  

 ွှာျေးဖခငျ်ေး ြရှ  ည့်် Page ြ ွှာျေး၊ Account ြ ွှာျေးအတွ ် ကအွှာ ်ပါ အခ  ်အလ ်ြ ွှာျေးအကပေါ်အကဖခခံ၍ 

ကရွျေးခ ယ် ကစွှာင့််  ည့်် ည်။ 

 န ိုငင်ကံရျေးပါတီဖြစ်ပါ    ်ဆ ိုငရ်ွှာန ိုငင်ကံရျေးပါတီအွှာျေး   ိုယ်စွှာျေးဖပ  ည့်် Profile Photo ရှ ရြည်။ 

လ ပိုဂ္ဂ  လ်ဖြစ်ပါ    ်ဆ ိုငရ်ွှာ လ ပိုဂ္ဂ  လ်၏ ဓွှာတ်ပံို  ို Profile Photo (  ို ့်ြဟိုတ်)  ငရှ်ွှာျေး ည့်် 

ဓွှာတ်ပံိုြ ွှာျေးပါရှ  ည့်် Page (  ို ့်ြဟိုတ်) Account ဖြစ်ရြည။် 

   ်ဆ ိုငရ်ွှာ န ိုငင်ကံရျေးပါတီ (  ို ့်ြဟိုတ်) လ ပိုဂ္ဂ  လ်  ၎ငျ်ေးနငှ့််  ်ဆ ိုငဖ်ခင်ျေးြရှ က  ွှာငျ်ေး ဖငင်ျေးဆ ို 

 ွှာျေးဖခငျ်ေးြရှ  ည့်် Page (  ို ့်ြဟိုတ်) Account ဖြစ်ရြည်။ 

   ်ဆ ိုင ်ည့်် န ိုငင်ကံရျေးပါတီနငှ့်် လ ပိုဂ္ဂ  လ်တ ို ့်၏ လှုပ်ရှွှာျေးြှုြ ွှာျေး၊  တငျ်ေးအခ  ်အလ ်ြ ွှာျေး  ို 

အခါအွှာျေးကလ ွှာ်စွွှာ ကြွှာ်ဖပကန ည့်် Page (  ို ့်ြဟိုတ်) Account ဖြစ်ရြည်။ 

   ်ဆ ိုင ်ည့်် န ိုငင်ကံရျေးပါတီနငှ့်် လ ပိုဂ္ဂ  လ် ဖြစ်န ိုင်ကခ ြရှ က  ွှာငျ်ေး  ံ ယြရှ  ည့်် Page 

(  ို ့်ြဟိုတ်) Account ဖြစ်ရြည်။ 

ခစာင ့်ကကည ့်ပြေင ျိုး အဆင ့်(၂)အပဖစ  ဆ ်လ ်ကစွှာင့််  ည့််ရွှာတွင ်   ်ဆ ိုငရ်ွှာ Pages ြ ွှာျေး၊ 

Account ြ ွှာျေးြှ ဘာသာနငှ ့် လမူ  ြုျိုးက ို အခပြေပ ြုခ ျိုးသာျိုးြေ က မ ာျိုး၊ ပဖန ့်ခေပြေင ျိုးမ ာျိုး၏ အက  ြ်အကရ 

အတွ ်ြ ွှာျေးနငှ့်် တစ်ဆ ်တည်ျေး အဆ ိုပါ ကရျေး ွှာျေးခ  ်ြ ွှာျေး၊ ဖြန် ့်ကဝဖခင်ျေးြ ွှာျေးအကပေါ် Interaction (Like & 

Reaction), Comment, Share ြ ွှာျေး၏ အက  ြ်အကရအတွ ်  ိုပါ တ ိုငျ်ေးတွှာ ည်။  

ဘာသာခ ျိုးနငှ ့် လမူ  ြုျိုးခ ျိုးက ို အခပြေပ ြုပြေင ျိုးဆ ို ည်ြှွှာ ဘွှာ ွှာကရျေး၊ လ ြ   ျေးကရျေးနငှ့််  ်ဆ ိုင ်ည့်် 

ရိုပ်ပံို၊ စ ွှာျေးလံိုျေး၊ အဖပ အြ ၊ အကဖပွှာအဆ ိုြ ွှာျေး  ို အ ံိုျေးဖပ ဖပီျေး ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝဖခငျ်ေးြ ွှာျေး  ို ဆ ိုလ ို ည်။  

အကရအတွ ် နည်ျေးနွှာအရ ဘွှာ ွှာကရျေးအရ က ွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ လ ြ   ျေးကရျေးအရ က ွှာ် 

လည်ျေးက ွှာငျ်ေး  ွ ဖပွှာျေးစွွှာ ြရှ ကစလ ို ည့်် ရည်ရွယ်ခ  ်အရကြွှာ်ဖပဖခငျ်ေး၊ လှုံွဲ့ကဆွှာ်ဖခငျ်ေးြရှ  ကစလ ို ည့်် 

ရည်ရွယ်ခ  ်အရကြွှာ်ဖပဖခင်ျေး၊ ြယ်  ဉ်ဖခင်ျေး ြရှ ကစလ ို ည့်် ရည်ရွယ်ခ  ်အရ ကြွှာ်ဖပဖခငျ်ေးြ ွှာျေး  ို 

အပ ြုသခဘာခဆာင  ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုအြ ွှာျေး (Positive Post)အဖြစ် ကရတွ ် တ ိုငျ်ေးတွှာ ွွှာျေးြည ်

ဖြစ် ည်။  

ဘွှာ ွှာကရျေးအရက ွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ လ ြ   ျေးကရျေးအရက ွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး  ွ ဖပွှာျေးစွွှာဖြစ်လ ို ည့်် 

ရည်ရွယ်ခ  ်အရကြွှာ်ဖပဖခင်ျေး၊ လှုံွဲ့ကဆွှာ် ည့််ရည်ရွယ်ခ  ်အရကြွှာ်ဖပဖခင်ျေး၊ ြယ်  ဉ်လ ို ည့်် ရည်ရွယ်ခ  ် 

အရ ကြွှာ်ဖပဖခငျ်ေးြ ွှာျေး  ို အပ ြုသခဘာမခဆာင သည ့် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေး (Nagative Post) အဖြစ် 

ကရတွ ် တ ိုငျ်ေးတွှာ ည်။  

အဆ ိုပါ အပ ြုသခဘာမခဆာင သည့်  ကရျေး ွှာျေးခ  ်ြ ွှာျေး၊ ဖြန် ့်ကဝခ  ်ြ ွှာျေး  ို ရည်ရွယ် ည့်် အဆင့်် 

အကပေါ် ြ တည်၍ ဒဂီ္ရီြ ွှာျေး  ို  တ်ြှတ် ွှာျေးရှ ပါ ည်။ 
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သတ မှတ ထာျိုးသည ့် နည ျိုးလမ ျိုးမှာ -  

 ဒဂီ ီ အဆင ့်(၁)အပဖစ  ဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေးနငှ့် ် ်ဆ ိုင ်ည့်် ခွ ဖခွှာျေး ဆ ်ဆံြှု  ို ရည်ရွယ်ခ  ်ရှ ဖခငျ်ေး၊ 

အဆင့််(၂)အ   ကရွှာ ်ရှ န ိုင ်ည့်် အလွှာျေးအလွှာရှ က ွှာ ကရျေး ွှာျေးဖခင်ျေး၊ ကဖပွှာဆ ိုဖခငျ်ေးြ ွှာျေး  ို  တ်ြှတ် 

 ည်။ 

 ဒဂီ ီ အဆင ့်(၂)အပဖစ  ဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေးနငှ့််  ်ဆ ိုင ်ည့်် ဘွှာ ွှာစွ ၊ လ ြ   ျေးစွ ဖြင့်် တစ်ြ ်ြ ်ြှ 

ရည်ရွယ်ခ  ်ရှ ရှ  ကရျေး ွှာျေးဖခငျ်ေး၊ ကဖပွှာဆ ိုဖခငျ်ေး၊ စည်ျေးရံိုျေးဖခငျ်ေးြ ွှာျေး  ိုလည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ ပ ံွဲ့ နှံ ့်ြှု (Shared) 

လ အြ ွှာျေး စ တ်ဝငစ်ွှာျေးြှု (Interaction)၊  ငဖ်ြငခ်  ်ကပျေးဖခငျ်ေးြ ွှာျေး (Comment) ြ ွှာျေး  ိုပါ 

လည်ျေးက ွှာငျ်ေး ကစွှာင့််  ည့််၍  တ်ြှတ် ည်။ လှုြ   ျေးကရျေးဘွှာ ွှာကရျေး  ို ရည်ရွယ်ခ  ် ရှ ရှ  

လှုံွဲ့ကဆွှာ်  Incitement ဖြစ် ည့်် တငဖ်ပြှုြ   ျေး  ို  တ်ြှတ်ပါ ည် ။ 

 ဒဂီ ီ အဆင ့်(၃)အပဖစ  ဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေးနငှ့််  ်ဆ ိုင ်ည့်် ဘွှာ ွှာစွ ၊ လ ြ   ျေးစွ ဖြင့်် တစ်ြ ်ြ ်ြှ 

  ်ဆ ိုငရ်ွှာဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေးြ ွှာျေး  ို   ခ ို ်လွယ်ကအွှာင ် ကရျေး ွှာျေးဖခငျ်ေးြ ွှာျေးနငှ့်် က ွျေး  ိုျေးဖခငျ်ေး၊ 

အြိုနျ်ေးစ ွှာျေးြ ွှာျေး အ ံိုျေးဖပ ဖခငျ်ေး၊ အ ကရြ  ်ဖခငျ်ေး၊ ပဋ ပ ခဖြစ်ကစန ိုငက်အွှာင ် ဖခ ြ်ျေးကဖခွှာ ်ဖခငျ်ေး၊ 

လှုံကဆွှာ်ဖခငျ်ေးြ ွှာျေး  ို လည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ အ  ြ်ျေးြ ်တ ို ်ခ ို ်ြှုြ ွှာျေး  ို အွှာျေးကပျေးဖခငျ်ေး၊  ြျှကဝြှု 

(Shared) လ အြ ွှာျေးတံို ့်ဖပနြ်ှု (Interaction)၊  ငဖ်ြငခ်  ်ကပျေးဖခင်ျေးြ ွှာျေး (Comment) ြ ွှာျေး  ိုပါ 

လည်ျေးက ွှာငျ်ေး ကစွှာင့််  ည့််၍  တ်ြှတ် ည်။ 
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အကဖခခံအခ  ်အလ ်ြ ွှာျေး 

ဇယွှာျေး (၁) - ကစွှာင့််  ည့််ခ ့် ည့်် န ိုငင်ံကရျေးပါတီြ ွှာျေး 

 

Sr. Name (English) Name (Myanmar) Acronym 

1 Arakan Front Party ရခ ိုငဦ်ျေးကဆွှာငပ်ါတီ AFP  

2 Arakan League for Democracy Party ရခ ိုငအ်ြ   ျေး ွှာျေးဒြီ ို ကရစီအြွ ွဲ့ခ  ပ် ALD  

3 Arakan National Party ရခ ိုငအ်ြ   ျေး ွှာျေးပါတီ ANP  

4 Democracy and Human Rights Party ဒြီ ို ကရစီနငှ့် ်လ အခွင့်အ်ကရျေးပါတ ီ DHRP  

5 Democratic Party For a New Society လ ့်ကဘွှာင ်စ်ဒြီ ို ရ ်တစ်ပါတ ီ DPNS  

6 Kamein National Development Party  ြနအ်ြ   ျေး ွှာျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ KMNDP  

7 Karen National Democratic Party  ရငအ်ြ   ျေး ွှာျေးဒြီ ို ရ ်တစ်ပါတီ KRNDP  

8 Mon Unity Party ြွနညီ်ညွတ်ကရျေးပါတီ MUP  

9 
National Democratic Party for 
Development 

အြ   ျေး ွှာျေးြံွွဲ့ ဖြ  ျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးဒြီ ို ရ ်တစ်ပါတ ီ NDPD  

10 National Development Party အြ   ျေး ွှာျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ NDP  

11 National League for Democracy အြ   ျေး ွှာျေးဒြီ ို ကရစီအြွ ွဲ့ခ  ပ်ပါတီ NLD  

12 National Unity Party တ ိုငျ်ေးရငျ်ေး ွှာျေးစည်ျေးလံိုျေးညီညွတ်ကရျေးပါတီ NUP  

13 Pao National Organization ပအ ိုဝ်ျေးအြ   ျေး ွှာျေးအြွ ွဲ့ခ  ပ် PNO  

14 People's Pioneer Party ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီ PPP  

15 People's Party ဖပည်  ့်ပါတီ PP  

16 Phlone-Sqaw Democratic Party ြလံို - စကဝေါ် ဒြီ ို ရ ်တစ်ပါတီ PSDP  

17 
Shan Nationalities League for 
Democracy 

ရှြ်ျေးတ ိုငျ်ေးရငျ်ေး ွှာျေးြ ွှာျေးဒြီ ို ကရစီအြွ ွဲ့ခ  ပ် SNLD  

18 Union Election Commission ဖပည်က ွှာငစ်ိုကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွှာ်ြရှင် UEC  

19 
Union Solidarity and Development 
Party 

ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံခ ိုငက်ရျေးနငှ့် ်ြံွဖြ  ျေးကရျေးပါတီ USDP  

20 Women Party (Mon) အြ    ြီျေးပါတီ (ြွန)် WP  
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ဇယွှာျေး (၂) - ကစွှာင့််  ည့််ခ ့် ည့််   ်ဆ ိုငရ်ွှာန ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ Facebook Page ြ ွှာျေးနငှ့်် 

အကဖခခံအခ  ်အလ ်ြ ွှာျေး (အဖပွှာကရွှာငက်နွှာ ်ခံြ ွှာျေးြှွှာ Facebook ြှ Bluemark 

ရရှ  ွှာျေး ည်ြ ွှာျေးဖြစ် ည်) 

 

Sr. Page Names Acronym 
Number of 
Followers 

1 
ရခ ိုင့််ဦျေးကဆွှာငပ်ါတီ 

AFP 20,109 

2 AFP Sittwe AFP 403 

3 
ရခ ိုငဒ်ြီ ို ကရစီအြွ ွဲ့ခ  ပ် - Arakan League for Democracy 

ALD 12,904 

4 Arakan National Party ANP 48,533 

5 
ရခ ိုငအ်ြ   ျေး ွှာျေးပါတီ - ရန ်ိုန ်

ANP 19,424 

6 Democracy and Human Rights Party DHRP 220 

7 Democratic Party for a New Society (DPNS) DPNS 35,519 

8 
 ြနအ်ြ   ျေး ွှာျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ-ဗဟ ို 

KMNDP 334 

9 Karen National Democratic Party - KNDP KRNDP 11,239 

10 Mon Unity Party - Central MUP 28,630 

11 Mon Unity Party-Rangoon MUP 7,730 

12 Mon Unity party Kyaikhto MUP 837 

13 Mon Unity Party Ye MUP 4,183 

14 Mon Unity Party Thanbyuzayat Township MUP 1,750 

15 Mon Unity Party Khyik Ma Yaw MUP 1,201 

16 Mon Unity Party - Thaton MUP 252 

17 Mon Unity Party - Mudon MUP 4,197 

18 Mon Unity Party - Paung MUP 2,224 

19 Mon Unity Party - Mawlamyine MUP 5,504 

20 Mon Unity Party_Bago MUP 75 

21 
အြ   ျေး ွှာျေးြံွွဲ့ ဖြ  ျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေး ဒြီ ို ရ ်တစ်ပါတ ီ

NDPD 785 

22 
အြ   ျေး ွှာျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ NDP 

NDP 328,516 

23 
ရန ်ိုနတ် ိုငျ်ေး အြ   ျေး ွှာျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ NDP 

NDP 859 

24 National League for Democracy NLD 2,896,120 

25 National League for Democracy - Yangon Region NLD 29,382 

26 National League for Democracy - Kayin State NLD 53,955 

27 National League for Democracy - Bago Region NLD 23,913 

28 National League for Democracy - Mon State NLD 19,729 

29 National League for Democracy - Kayah State NLD 11,963 
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Sr. Page Names Acronym 
Number of 
Followers 

30 National League for Democracy - Magway Region NLD 18,522 

31 National League for Democracy - Tanintharyi Region NLD 13,088 

32 National League for Democracy - Mandalay Region NLD 24,525 

33 National League for Democracy - Sagaing Region NLD 14,873 

34 National League for Democracy - Ayeyarwady Region NLD 17,673 

35 National League for Democracy - Kachin State NLD 25,642 

36 National League for Democracy - Chin State NLD 11,659 

37 National League for Democracy - Rakhine State NLD 10,617 

38 National League for Democracy - Shan State NLD 16,300 

39 
တ ိုငျ်ေးရငျ်ေး ွှာျေးစည်ျေးလံိုျေးညီညွတ်ကရျေးပါတီ NUP 

NUP 2,946 

40 Pa-O National Organization PNO 109,974 

41 PPP - People's Pioneer Party PPP 315,485 

42 PPP-People's Pioneer Party Mayangone PPP 9,611 

43 
ဖပည်  ့်ပါတီ 

PP 29,002 

44 
ဖပည်  ့်ပါတီ - က  ွှာ ်တံတွှာျေးဖြ  ွဲ့နယ ်

PP 360 

45 
ဖပည်  ့်ပါတီ - ဗဟနျ်ေးဖြ  ွဲ့နယ ်

PP 483 

46 People's Party - Ayeyarwaddy PP 1,495 

47 
ဖပည်  ့်ပါတီ - ပ ဥ်ျေးြနွှာျေးဖြ  ွဲ့နယ်ရံိုျေး 

PP 680 

48 
ဖပည်  ့်ပါတီ -  ြွှာရွတ်ဖြ  ွဲ့နယ ်

PP 714 

49 People's Party Pyigyitagon township PP 1336 

50 
ြလံို-စကဝေါ် ဒြီ ို ရ ်တစ်ပါတီ 

PSDP 2,273 

51 Shan Nationalities League for Democracy SNLD 55,990 

52 Shan Nationalities League For Democracy, Laikha SNLD Unavailable 

53 Shan Nationalities League for Democracy-Mandalay SNLD 4,273 

54 Shan Nationalities League for Democracy - Mong Pan SNLD 1,299 

55 Shan Nationalities League For Democracy - Kachin State SNLD 8,862 

56 Shan Nationalities League for Democracy - Kyaukme SNLD 12,415 

57 Shan Nationalities League for Democracy - NamKham SNLD 17,888 

58 Shan Nationalities League for Democracy-Waing Maw, Kachin Land SNLD 1,250 

59 Shan Nationalities League for Democracy - Mong Yai SNLD 4,682 

60 Shan Nationalities League for Democracy - Mong Pyin SNLD 492 

61 Union Election Commission UEC 574,230 

62 Union Solidarity and Development Party USDP 421,067 
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Sr. Page Names Acronym 
Number of 
Followers 

63 Union Solidarity and Development Party Mon State USDP 15,107 

64 USDP Women Committee USDP 70,696 

65 USDP Yangon Region USDP 16,604 

66 Yangon USDP USDP Unavailable 

Unavailable ြ ွှာျေးြွှှာ စတငက်စွှာင့််  ည့်် ည့််အခ  နတ်ွင ်Activate ဖြစ်ကနဖပီျေးကနွှာ ် အစီရငခံ်စွှာ 

ကရျေး ွှာျေးခ  နတ်ွင ်Deactivate ဖြစ် ွွှာျေး ည့်် Page ြ ွှာျေးဖြစ် ည်။ 

 

ဇယွှာျေး (၃) - ကစွှာင့််  ည့််ခ ့် ည့်် ဖြစ်စဉ်တွင် ဖပည်က ွှာငစ်ို ကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွှာ်ြရှငန်ငှ့် ်

  ်ဆ ိုငရ်ွှာန ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ Page ြ ွှာျေး၊ ကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေး   ို ့်ြဟိုတ်    ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး၏ 

Account ြ ွှာျေး 

 

Sr. Party Names Acronym Page Person Total 

1 Arakan Front Party AFP 2 1 3 

2 Arakan League for Democracy Party ALD 1 0 1 

3 Arakan National Party ANP 2 1 3 

4 Democracy and Human Rights Party DHRP 1 2 3 

5 Democratic Party For a New Society DPNS 1 2 3 

6 Kaman National Development Party KMNDP 1 0 1 

7 Karen National Democratic Party KRNDP 1 0 1 

8 Mon Unity Party MUP 11 0 11 

9 National Democratic Party for Development NDPD 1 0 1 

10 National Development Party NDP 2 1 3 

11 National League for Democracy NLD 15 6 21 

12 National Unity Party NUP 1 0 1 

13 Pao National Organization PNO 1 0 1 

14 People's Pioneer Party PPP 2 7 9 

15 People's Party PP 7 4 11 

16 Phlone-Sqaw Democratic Party PSDP 1 1 2 

17 Shan Nationalities League for Democracy SNLD 10 2 12 

18 Union Election Commission UEC 1 0 1 

19 Union Solidarity and Development Party USDP 5 6 11 

20 Women Party (Mon) WP 0 0 0 

Total 66 33 99 
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ကဖြပံို (၁) - ကစွှာင့် ် ည့််ဧရ ယွှာနငှ့််   ်ဆ ိုငရ်ွှာန ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ ရံိုျေးစ ို ်ရွှာဖြ  ွဲ့ြ ွှာျေး 
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ကတွွဲ့ ရှ ခ  ်ြ ွှာျေး 

အနစ်ှခ  ပ် 

၂၀၂၀ အက ွက ွကရွျေးက ွှာ ်ပွ တွင ် ပါဝငယ်ှဥ်ဖပ  င ် ြည့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ြ ွှာျေး ည ်

စ ်တငဘ်ွှာလ (၈) ရ ်ကန ့်ြှစ၍ တရွှာျေးဝငြ် ဆွယ်စည်ျေးရံိုျေးခွင့််ရရှ ခ ့်   ည်။ လွှာြည့််ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  ည ်

ယခင ် ငျ်ေးပခ ့် ည့်် ကရွျေးက ွှာ ်ပွ နငှ့်် ြတ ညီ ည့်် အကဖခအကနြှွှာ ဖြနြ်ွှာန ိုငင်တံွင ်အ  ်ရှုလြ်ျေးက  ွှာငျ်ေး 

ဆ ိုငရ်ွှာ ပ်ကရွှာဂ္ါ   ိုရ ိုနွှာဗ ိုငျ်ေးရပ် (COVID-19)   ျေးစ ်ကရွှာဂ္ါ၏   ျေးစ ်နှုနျ်ေး ဖြင့််ြွှာျေးကန ည့်် အကဖခအကန 

ဖြစ်ပါ ည်။  

  ို ့်က  ွှာင့်် ပါတီက ွှာ ်ခံ  ြ ွှာျေးနငှ့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး ည် ြ ဆွယ်စည်ျေးရံိုျေးပွ ြ ွှာျေး  ို 

  နျ်ေးြွှာကရျေးဝနက် ီျေးဌွှာနြှ  ိုတ်ဖပန ်ွှာျေး ည့်် စည်ျေး ြ်ျေးခ  ်ြ ွှာျေးက  ွှာင့်် ကဖြဖပငစ်ည်ျေးရံို ျေးြှုြ ွှာျေး ဖပ လိုပ် 

န ိုငရ်န ် အ န် ့်အ တ်ြ ွှာျေးရှ က ွှာ်လည်ျေး အငတ်ွှာန ် လ ြှု ွနယ် ်ြ ွှာျေးကပေါ်တွငြ်    ယ်  ယ်ဖပန် ့်ဖပန် ့် 

လိုပ်ကဆွှာငလ်ွှာခ ့် ည်  ို ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။   ိုအကဖခအကနတွင ် နည်ျေးပညွှာနယပ်ယ်နငှ့်် နျီေးစပ် ည့်် န ိုငင်ကံရျေး 

ပါတီြ ွှာျေးနငှ့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး  ၎ငျ်ေးတ ို ့်၏ ြ ဆွယ်စည်ျေးရံိုျေးြှုြ ွှာျေးအတွ ် ပ ိုြ ို  ယ်  ယ်ဖပန် ့်ဖပန် ့် 

လိုပ်ကဆွှာင ် လွှာန ိုငခ် ့် ည်  ိုကတွွဲ့ရ လ ို နည်ျေးပညွှာနငှ့်် အလှြ်ျေးကဝျေး ည့်် န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးနငှ့််   ိုယ်စွှာျေး 

လှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေးြှွှာြ  ၎ငျ်ေးတ ို ့်၏ ြ ဆွယ်စည်ျေးရံိုျေးြှုြ ွှာျေးအတွ ်   ယ်  ယ်ဖပန် ့်ဖပန် ့် လိုပ်ကဆွှာငန် ိုငဖ်ခငျ်ေး 

အွှာျေးနည်ျေး ခ ့် ည်  ိုကတွွဲ့ရ ည်။ 

 ျွန်ိုပ်တ ို ့် ည် လ ြှု ွနယ် ် Facebook ကပေါ်တွင ်ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့်် လ ြ   ျေး  ို အကဖခဖပ ၍ ြ ဆွယ် 

စည်ျေးရံိုျေးြ ွှာျေး  ို စ ်တငဘ်ွှာ (၈) ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘွှာ (၇) ရ ်ကန ့်အ   (၁)လတွှာ  ွှာလအတွငျ်ေး 

န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ Page (၆၆) ခိုနငှ့်် ပါတီကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေးနငှ့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး၏ Page နငှ့်် 

Account (၃၃) ခို၊ စိုစိုကပါငျ်ေး (၉၉) ခို  ို ကစွှာင့််  ည့််ခ ့်ရွှာ ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေး  ို အကဖခဖပ ၍ ြ ဆွယ် စည်ျေးရံို ျေးြှု 

ြ ွှာျေးဟို  တ်ြှတ်န ိုင ်ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုကပါငျ်ေး (၁၈၈) ခို  ိုကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

ကစွှာင့််  ည့််ခ ့် ည့်် ပ ြ အစီရငခံ်စွှာ (ကြလ (၁)ရ ် ြှ စ ်တငဘ်ွှာလ (၇)ရ ် အ  )  (၄) လ 

က  ွှာ်  ွှာလအတွငျ်ေး ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေး  ို အကဖခဖပ ၍ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေး (၅၀)က  ြ် ကရျေး ွှာျေး 

ဖြန် ့်ကဝခ ့်က ွှာ အြ   ျေး ွှာျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ (NDP)  ည် အဆ ိုပါကရျေး ွှာျေးြှုြ   ျေး      ွှာ ွှာ နည်ျေးပါျေး 

 ွွှာျေးခ ့် ွှာ ယခို ဒိုတ ယအက  ြ်ကဖြွှာ ် အစီရငခံ်စွှာတွင ် (၁)လတွှာ  ွှာလအတွငျ်ေး (၂) က  ြ် ွှာ ကတွွဲ့ ရှ  

ရ ည်။ အြ   ျေး ွှာျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ၏ ဥ က ဋ္ဌဖြစ်   ခဒါက တာခနဇင လတ ၏ Account ြှွှာလည်ျေး 

စ ်တငဘ်ွှာလအတွငျ်ေး ြည် ည့််ကရျေး ွှာျေးြှုြ ွှာျေး  ိုြျှ ဖပ လိုပ်ခ ့်ဖခငျ်ေး ြရှ  ည်  ို ကတွွဲ့ ရှ ရပါ ည်။  

  ို ့်ရွှာတွင ်ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေး  ို အကဖခဖပ ၍ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးဟို  တ်ြှတ်န ိုင ်ည့်် ကရျေး ွှာျေး 

ြှုြ ွှာျေး  ို ဆ ်လ ်ကတွွဲ့ ရှ ကနဖပီျေး အ  ျေး ဖြင့်် ဗိုဒဓဘွှာ ွှာ ယံို  ည်  ိုျေး ွယ်ြှု အြ ွှာျေးဆံိုျေးရှ  ည့်် 

ဖပည်က ွှာငစ်ို ြမတဖြနြ်ွှာန ိုငင်တံွင ် ဗိုဒဓဘွှာ ွှာအကပေါ် ယံို  ည်  ်ဝငြ်ှု  ို ဖပ ဖခငျ်ေးဖြင့်် ဗိုဒဓဘွှာ ွှာ 
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ဝငြ် ွှာျေး၏ ဆနဒြ ြ ွှာျေးရရှ ကစရနအ်တွ ် လ ြှု ွနယ် က်ပေါ်တွင ် က   ျေးပြ်ျေးကဆွှာငရွ် ်လွှာ   ည်  ို 

ကစွှာင့််  ည့်် ကလ့်လွှာြှုြ ွှာျေးြှ ကတွွဲ့ ရှ ကနရဆ ဖြစ် ည်။ 

 

အကရအတွ ်ဆ ိုငရ်ွှာကတွွဲ့ ရှ ခ  ်ြ ွှာျေး 

ပံို (၁) ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ ၍ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝ ည့်် အကရအတွ ်စိုစိုကပါငျ်ေးနငှ့်် 

ရွှာခ ိုငန်ှုနျ်ေးအလ ို ်ကြွှာ်ဖပခ  ်  (စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘ ၇ ရ ်ကန ့်အ  အတွငျ်ေး) 

 

လ ြှု ွနယ် ် Facebook ကပေါ်တွင ် ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေး  ိုအကဖခဖပ ၍ ြ ဆွယ်စည်ျေးရံိုျေးြှုြ ွှာျေးဟို 

 တ်ြှတ်န ိုင ်ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေး ကတွွဲ့ ရှ ြှု စိုစိုကပါငျ်ေး၏ ရွှာခ ိုငန်ှုနျ်ေးအြ ွှာျေးဆံိုျေးြှွှာ ဖပည်က ွှာငစ်ို 

  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့်် ြွံ ွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ (USDP)   (၃၅)  ာြေ ိုင နှုန ျိုး၊ ဒိုတ ယ ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီ (PPP)   (၂၄) 

 ာြေ ိုင နှုန ျိုးနငှ့် ်တတ ယြှွှာ အြ   ျေး ွှာျေးဒြီ ို ကရစီအြွ ွဲ့ခ  ပ်ပါတ ီ(NLD)   (၁၇)  ာြေ ိုင နှုန ျိုး ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။  
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ပံို (၂) ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ ၍ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝ ည့်် အကရအတွ ် 

(စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘ ၇ ရ ်ကန ့်အ  အတွငျ်ေး) 

 

 

အ  ်ကြွှာ်ဖပပါ ပံိုအရ လ ြှု ွနယ် ် Facebook ကပေါ်တငွ ် ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေး  ိုအကဖခဖပ ၍ 

ြ ဆွယ်စည်ျေးရံို ျေးြှုြ ွှာျေးဟို  တ်ြှတ်န ိုင ်ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု အြ ွှာျေးဆံိုျေးြှွှာ ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့်် 

ြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ (USDP) (၆၆) က  ြ်၊ ဒိုတ ယအြ ွှာျေးဆံိုျေးနငှ့်် တတ ယအြ ွှာျေးဆံိုျေးတ ို ့်ြှွှာ ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတ ီ

(PPP) (၄၆) က  ြ် နငှ့််အြ   ျေး ွှာျေးဒြီ ို ကရစီအြွ ွဲ့ခ  ပ်ပါတီ (NLD) (၃၂) က  ြ် တ ို ့်ဖြစ် ည်။ 

အြ   ျေး ွှာျေးြွံွဲ့ ဖြ  ျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးဒြီ ို ရ ်တစ်ပါတီ (NDPD)၊ တ ိုငျ်ေးရငျ်ေး ွှာျေး စည်ျေးလံိုျေး ညီညွတ်ကရျေး 

ပါတီ (NUP)၊ ြလံို-စကဝေါ်  ဒြီ ို ရ ်တစပ်ါတီ (PSDP) တ ို ့်ြွှှာ Facebook စွှာြ  ်နွှှာ ရှ က ွှာ်လည်ျေး   ိုယ်စွှာျေး 

လှယ်ကလွှာငျ်ေးစွှာရငျ်ေး ွှာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးရှ ဖပီျေး ဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေး  ို အကဖခဖပ ၍ ကရျေး ွှာျေးြှုြ ွှာျေး ြကတွွဲ့ ရှ  

 လ ို အငတ်ွှာန ်ကပေါ်တွင ်  ယ်  ယ်ဖပန် ့်ဖပန် ့် ြ ဆွယ်စည်ျေးရံိုျေးြှုြ ွှာျေး လိုပ်ကဆွှာင ်ကန ည်  ို ြကတွွဲ့ ရှ ရပါ။ 

အြ   ျေး ြီျေးပါတီ (ြွန)် (WP) ည်လည်ျေး လွှာြည့််ကရွျေးက ွှာ ်ပွ တွင ် ဧရွှာဝတီတ ိုငျ်ေးကဒ က ီျေးတွင် 

ငါျေးကနရွှာဝငက်ရွှာ ်ယှဉ်ဖပ  င်က ွှာ်လည်ျေး Facebook ကပေါ်တွင ်ြ ဆွယ် စည်ျေးရံို ျေးြှုြ   ျေး ြကတွွဲ့ရပါ။ 
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ပံို (၃) ဘွှာ ွှာကရျေးအကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝဖခငျ်ေးြ ွှာျေးတွင ်အပ ြုသဘာခဆာင ခသာ 

ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးနငှ့်် အပ ြုသခဘာမခဆာင ခသာကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေး နှု ငျ်ေးယှဥ်ကြွှာ်ဖပခ  ်           

(စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘ ၇ ရ ်ကန ့်အ  အတွငျ်ေး) 

 

 

 

ဘွှာွှာ ွှာကရျေး  ို အကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုဟို ယ ဆန ိုငက် ွှာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု စိုစိုကပါငျ်ေး 

(၉၆) ခို ရှ ခ ့် ည့််  ိုကတွွဲ့ ရှ ရဖပီျေး အပ ြုသခဘာခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု (၂) က  ြ်နငှ့်် အပ ြုသခဘာ 

မခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု (၉၄) က  ြ် ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

အပ ြုသခဘာခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု တစ်ခိုြှွှာ ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့််ြွံွဲ့ ဖြ ျေးကရျေးပါတီ 

(USDP) ြှ ကဖပွှာကရျေးဆ ိုခွင့််ရှ    နန ျိုးပမပမမမီီခဇာ  Account ြှ ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့််ဆ ိုင် ည့်် လွတ်လပ်စွွှာ 

  ိုျေး ွယ်ခွင့်် အက  ွှာငျ်ေး  ို ကရျေး ွှာျေး ွှာျေးခ  ်ဖြစ် ည်။ Link 

ဒိုတ ယအပ ြုသဘာခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု တစ်ခိုြှွှာ အြ   ျေး ွှာျေးဒြီ ို ကရစီအြွ ွဲ့ခ  ပ်ပါတီ 

(NLD) ြှ   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးတစ်ဦျေးဖြစ်   ဦျိုးစည သခူမာင  Account ြှ  ဘွှာ ွှာကရျေးဆ ိုငရ်ွှာ  တငျ်ေးြှွှာျေး 

တစ်ခို  ို ဖပနလ်ည်ကဖြရှငျ်ေး ွှာျေးဖခငျ်ေးဖြစ် ည်။ Link 

အပ ြုသခဘာမခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးြှွှာ (၉၄)ခို ကတွွဲ့ ရှ ရဖပီျေး အြ ွှာျေးစိုြှွှာ ဘွှာ ွှာကရျေး 

နငှ့််   ်ဆ ိုင ်ည့်် ရိုပ်ပံို ွှာျေးခ ပ်ြ ွှာျေး ံိုျေးစွ ဖခငျ်ေး၊ စ ွှာျေးလံိုျေးြ ွှာျေး အ ံိုျေးဖပ  ကရျေး ွှာျေးဖခင်ျေးတ ို ့်ဖြစ် ည်။ 

(အက ျေးစ တ်  ို အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာင ်ည့်် ဒဂီ္ရီအဆင့််တွင ်ရှငျ်ေးဖပ ွွှာျေးပါြည်) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=203485614536832&id=100046261851509
https://www.facebook.com/sithumaung2007/posts/2856335924586625
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အ  ်တွင ် ကြွှာ်ဖပ ွှာျေးက ွှာ ပံို (၃)  ပါတီြ ွှာျေးြှလွ ၍   နပ်ါတီြ ွှာျေးတွင ် ဘွှာွှာ ွှာကရျေး  ို 

အကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုဟို ယ ဆန ိုငက် ွှာ ဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေး ြကတွွဲ့ ရှ ရပါ။ 

 

 

ပံို (၄) လ ြ   ျေးကရျေးအကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝဖခငျ်ေးြ ွှာျေးတွင် အပ ြုသဘာခဆာင ခသာ 

ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးနငှ့်် အပ ြုသခဘာမခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေး နှု ငျ်ေးယှဥ်ကြွှာ်ဖပခ  ်         

(စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘ ၇ ရ ်ကန ့်အ  အတွငျ်ေး) 

 

 

 

 

လ ြ   ျေးကရျေး  ို အကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုဟို ယ ဆန ိုငက် ွှာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု စိုစိုကပါငျ်ေးြှွှာ 

(၄၇) ခို ရှ ခ ့် ည့််  ိုကတွွဲ့ ရှ ရဖပီျေး အပ ြုသခဘာခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု (၄) က  ြ်နငှ့်် အပ ြုသခဘာ 

မခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု (၄၃) က  ြ် ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံခ ိုငက်ရျေးနငှ့််ြွံ ွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ (USDP)၏ အပ ြုသခဘာခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေး 

ကြွှာ်ဖပြှုြ ွှာျေးြှွှာ ပါတီ ဥ က ဋ္ဌဖြစ်   ဦျိုးသန ျိုးခ ျိုး Account ြ ှ န ိုငင်ကံတွှာ်ြှွှာ ြတ  ွ ဖပွှာျေးက ွှာ တ ိုငျ်ေးရငျ်ေး ွှာျေး 

လ ြ   ျေးစိုြ ွှာျေးနငှ့်် ြွ ွဲ့စည်ျေး ွှာျေး ည့််အတွ ် ြယ်ဒရယ်  ို   က ွှာငရ်ြည်ဟို ကဖပွှာ  ွှာျေးခ  ် ဖြစ်ဖပီျေး 

  ိုကဖပွှာ  ွှာျေးခ  ်အွှာျေး အဖခွှာျေးက ွှာ ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့််ြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ Page ြ ွှာျေး Account ြ ွှာျေး 

ြှလည်ျေး ဖပနလ်ည်ြျှကဝခ ့် ည်  ိုကတွွဲ့ရ ည်။ Link 

https://www.facebook.com/uthanhtayusdp/posts/1216301742082225
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ရှြ်ျေးတ ိုငျ်ေးရငျ်ေး ွှာျေးြ ွှာျေး ဒြီ ို ကရစီအြွ ွဲ့ခ  ပ် (SNLD)၏ အပ ြုသခဘာခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေး ကဖပွှာဆ ိုြှု 

ြှွှာ ဖပည်က ွှာငစ်ိုခ စ်စ တ်ရှ ြ ို ့်နငှ့်် စံိုလင ်ွ ဖပွှာျေး ည့်် လ ြ   ျေးစိုြ ွှာျေး အတ တ ွကန  ိုငက်ရျေးအတွ ် ကဖပွှာဆ ိုြှု 

ဖြစ် ည်။ Link 

အပ ြုသခဘာမခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု အြ ွှာျေးဆံိုျေးကရျေး ွှာျေး ဖြန် ့်ကဝခ ့်   ည့်် 

ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့်် ြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ (USDP) ြှ (၁၂) ခို၏ ကရျေး ွှာျေးခ  ်ြ ွှာျေးြှွှာ အြ   ျေး၊ ဘွှာ ွှာ၊ 

 ွှာ နွှာ နငှ့်် အြ   ျေးဂ္ိုဏ၊် ဇွှာတ ဂ္ိုဏ ်တ ို ့်ပါဝင ်ည့်် ကရျေး ွှာျေး၊ ကဖပွှာဆ ိုြှုြ ွှာျေးဖြစ် ည်  ိုကတွွဲ့ရ ည်။ 

ဒိုတ ယအြ ွှာျေးဆံိုျေးကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝ ည့်် ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီ (PPP) ၏ (၉) ခိုြှွှာ ပါတီဥ က ဋ္ဌ 

ခဒေါ်သက သက ြေ ိုင ၏ လ ြ   ျေးကရျေးနငှ့််   ်ဆ ိုင ်ည့််   ခ ို ်လွယ်ကအွှာင ် ကဖပွှာဆ ိုခ  ်ြ ွှာျေးဖြစ်ဖပီျေး   ိုကဖပွှာ 

ဆ ိုခ  ်ြ ွှာျေး  ို ပါတီ Page ြ ွှာျေးနငှ့်် ပါတီဝငတ် ို ့်၏ Account ြ ွှာျေး  အဆင့််ဆင့်် ဖြန် ့်ကဝခ ့်    ည်  ို 

ကတွွဲ့ရ ည်။  

အြ   ျေး ွှာျေးဒြီ ို ကရစီအြွ ွဲ့ခ  ပ်ပါတီ (NLD) နငှ့်် တ ိုငျ်ေးရငျ်ေး ွှာျေး လ နည်ျေးစိုပါတီြ ွှာျေး၏ ကရျေး ွှာျေး 

ဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးြှွှာ လ ြ   ျေးစိုြ ွှာျေး၏ အြည်နွှာြြ ွှာျေး  ို ကြွှာ်ဖပကရျေး ွှာျေးဖခငျ်ေးဖြင့်် ြ ြ တ ို ့်ြှွှာ ြည် ည့််လ ြ   ျေး 

ဖြစ်က  ွှာငျ်ေး    ွှာကစရန ် ရည်ရွယ်၍ကရျေး ွှာျေးြှုဟို ယ ဆရ ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးဖြစ် ည်။ 

(အက ျေးစ တ်  ို Lists of Social Media Monitoring Posts တွင ်ဝငက်ရွှာ ်  ည့််ရှုန ိုင ်ည်) 

အ  ်တွငက်ြွှာ်ဖပ ွှာျေးက ွှာ ပံို (၄)  ပါတီြ ွှာျေးြှ လွ ၍   နပ်ါတီြ ွှာျေးတွင ် လ ြ   ျေးကရျေး  ို 

အကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုဟို ယ ဆန ိုငက် ွှာ ကရျေး ွှာျေး ဖြန် ့်ကဝြှု ြရှ ပါ။ 

 

 

 

ြတ  ွ ဖပွှာျေးြှုြ ွှာျေး  ို အွှာျေးကပျေးက ွှာ ်  ဖပ ရနန်ငှ့် ် ြ ဆွယ်စည်ျေးရံိုျေးြှုတွင ် ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့်် 

လ ြ   ျေးကရျေးဆ ိုငရ်ွှာ ခွ ဖခွှာျေးဆ ်ဆံြှုဖြစ်ကစက ွှာ  ံိုျေးနှုနက်ဖပွှာဆ ိုြှုြ ွှာျေး ြဖပ ရန။် 

  န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး ြှတ်ပံိုတငဖ်ခငျ်ေး အခနျ်ေး (၂)၊ ပိုဒြ် - ၆(ဃ) နငှ့််အညီ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  ဝငက်ရွှာ ် 

ယှဥ်ဖပ  ငက် ွှာ န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးနငှ့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး ည် လ ြ   ျေး၊   ိုျေး ွယ်ရွှာ ဘွှာ ွှာ၊ 

လ တစ်ဦျေးခ ငျ်ေး (  ို ့်ြဟိုတ်) ဖပည်  လ  ို၏ ဂ္ိုဏ ်  ခွှာနငှ့််   ိုယ်  င့််တရွှာျေးတ ို ့်အကပေါ်   ်ကရွှာ ်ြှု 

ရှ ကစန ိုငက် ွှာ ပဋ ပ ခဖြစ်ကစန ိုငက် ွှာ ကရျေး ွှာျေးဖခငျ်ေး၊ ကဖပွှာဆ ိုဖခငျ်ေး၊ စည်ျေးရံို ျေးဖခင်ျေး၊ လှုံွဲ့ကဆွှာ်ဖခငျ်ေးြ ွှာျေး 

ြဖပ လိုပ်ရန ် တ  ဝတ်ဖပ  ည်။ 

၂၀၂၀ န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးနငှ့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေးအတွ ် ကရွျေးက ွှာ ်ပွ ဆ ိုငရ်ွှာ   င့််ဝတ် ၃.၃ 

 

 

https://www.facebook.com/SNLDparty/posts/687619375433710
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jORQSepTzfjeY68_quc5NDDddvtlmr8_yEgMn0NUB_s/edit#gid=1051084033
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ပံို (၅) ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့်် လ ြ   ျေးကရျေးနစှ်ခိုစလံိုျေး အကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝဖခငျ်ေးြ ွှာျေးတွင ်

အပ ြုသဘာခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးြှုြ ွှာျေးနငှ့်် အပ ြုသခဘာမခဆာင ခသာ ကရျေး ွှာျေးြှုြ ွှာျေး နှု ငျ်ေးယှဥ်ကြွှာ်ဖပခ  ် 

(စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘ ၇ ရ ်ကန ့်အ  အတွငျ်ေး) 

 

 

 

 

ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့် ် လ ြ ွှာျေးကရျေး နစှ်ြ   ျေးစလံိုျေး ပ ျေးတွ ပါဝင ်ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုဟို ယ ဆန ိုင ်ည့်် 

ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု စိုစိုကပါငျ်ေး (၄၅) ခို ရှ ခ ့် ည့််  ိုကတွွဲ့ ရှ ရဖပီျေး အွှာျေးလံိုျေး ည် အပ ြုသခဘာမခဆာင က ွှာ 

ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုအဖြစ် ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

  ိုကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုအြ ွှာျေးစိုြှွှာ   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေးတွင ်ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေး  ို  ငရှ်ွှာျေးစွွှာ 

ဖြစ်ကစလ ို ည့်် ရည်ရွယ်ခ  ်ဖြင့်် ကရျေး ွှာျေးြှု၊ ကဖပွှာဆ ိုြှုဟို ယ ဆန ိုင ်ည့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေး 

က  ဖငွှာြ ွှာျေးနငှ့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေး ြ တ်ဆ ် ဗွီဒယီ ိုြ ွှာျေးတွင ်လ ြ   ျေး၊ ဘွှာ ွှာြ ွှာျေး  ို ဦျေးစွှာျေးကပျေး ကရျေး ွှာျေး၊ 

ကဖပွှာဆ ို ြှုြ ွှာျေးဖြစ် ည်။   ို  ို ့်က ွှာ ကရျေး ွှာျေး၊ ကဖပွှာဆ ိုြှုြ ွှာျေး  ို အြ   ျေး ွှာျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ (NDP) ြှအပ 

  နပ်ါတီြ ွှာျေး အွှာျေးလံိုျေးတွင ်ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

အြ   ျေး ွှာျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ (NDP) ၏ ကရျေး ွှာျေးခ  ်ြှွှာ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ နျီေး ပ်လွှာဖပီဖြစ်၍ 

န ိုငင်နံငှ့်် လ ြ   ျေးအနွှာဂ္တ်အတွ ် အြ   ျေး ွှာျေးအ    ျေးစီျေးပွွှာျေးနငှ့်် ဘွှာ ွှာ ွှာ နွှာအကရျေးတ ို ့်  ို ကဆွှာငရွ် ်ကပျေး 

ြည့််    ို ြှနြ်ှန ်န ်နက်ရွျေးခ ယ်ြ ို ့်လ ိုအပ်က  ွှာငျ်ေး ြ ဆွယ်စည်ျေးရံိုျေး ွှာ ည့်် အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာငက် ွှာ 

ကရျေး ွှာျေးြှုဖြစ် ည်။ Link 

https://www.facebook.com/ndpofficial/posts/1816472385168006


 

 18 

အ  ်တွငက်ြွှာ်ဖပ ွှာျေးက ွှာ ပံို (၅)  ပါတီြ ွှာျေးြှ လွ ၍   နပ်ါတီြ ွှာျေးတွင ် ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့်် 

လ ြ   ျေးကရျေးနစှ်ခိုစလံိုျေး အကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုဟို ယ ဆန ိုင ်ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု ြရှ ပါ။ 

 

 

ပံို(၆) အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာငက် ွှာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေး  ို အဆင့်် ဒဂီ္ရီအလ ို ် ကြွှာ်ဖပခ  ်              

(စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘ ၇ ရ ်ကန ့်အ  အတွငျ်ေး)  

 

 

 

 

ကစွှာင့််  ည့််နည်ျေးလြ်ျေးတွင ် ကြွှာ်ဖပ ွှာျေး ည့််အတ ိုငျ်ေး အပ ြုသခဘာမခဆာင သည ့် ခ ျိုးသာျိုး 

ပဖန ့်ခေမှုမ ာျိုး  ို အဆင့်် တ်ြှတ်ခ  ် ဒဂီ ီ (၃)ခိုဖြင့်် ကစွှာင့််  ည့််ခ ့်ပါ ည်။ အဆင့်် ဒဂီ ီ (၁) အရ ကြွှာ်ဖပ 

 ွှာျေးခ  ် အြ ွှာျေးစိုြှွှာ ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့်် လ ြ   ျေးကရျေးဆ ိုငရ်ွှာ အကဖခဖပ ကရ ွှာျေးြှုြ ွှာျေးတွင ်ဘွှာ ွှာကရျေး၊ လ ြ   ျေးကရျေး 

နငှ့််   ်ဆ ိုင ်ည့်် ရိုပ်ပံိုြ ွှာျေး၊ စ ွှာျေးလံိုျေးြ ွှာျေး ဖြစ် ည်။ အဆင့်် ဒဂီ ီ (၂) အရ ကြွှာ်ဖပ ွှာျေး ခ  ်အြ ွှာျေးစိုြှွှာ 

ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့်် လ ြ   ျေးကရျေးဆ ိုငရ်ွှာ အကဖခဖပ ကရျေး ွှာျေးြှုြ ွှာျေးတွင ်ရည်ရွယ်ခ  ်ရှ စွွှာဖြင့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေး 

ဖြစ်ဖပီျေး အဆင့်် ဒဂီ ီ (၃) အရကြွှာ်ဖပ ွှာျေးခ  ်ြ ွှာျေးြှွှာ ဘွှာ ွှာကရျေး၊ လ ြ   ျေးကရျေးအရ တစ်စံိုတစ်ကယွှာ ်  ို 

  ခ ို ်လွယ်ကအွှာင ်က ွျေး  ိုျေးလှုံွဲ့ကဆွှာ်လ ို ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးဖြစ် ည်။ (အက ျေးစ တ်  ို ကစွှာင့််  ည့်် 

ဖခငျ်ေး နည်ျေးလြ်ျေးတွင ်ကြွှာ်ဖပ ွှာျေးပါ ည်) 
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အဆင ့်ဒဂီ ီ (၁) ြှွှာ ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့််  ်ဆ ိုင ်ည့်် ရိုပ်ပံိုြ ွှာျေးအ ံိုျေးဖပ ြှုြ ွှာျေးနငှ့်် ဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေးနငှ့်် 

  ်ဆ ိုင ်ည့်် အြည်နွှာြြ ွှာျေး  ို  ံိုျေးစွ ြှုြ ွှာျေးဖြစ် ည်။ ဒဂီ ီ (၁)အရ အြ ွှာျေးဆံိုျေးဖြစ် ည့်် ဖပည်က ွှာငစ်ို 

  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့်် ြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ (USDP) နငှ့်် အြ   ျေး ွှာျေးဒြီ ို ကရစီအြွ ွဲ့ခ  ပ်ပါတီ (NLD) တ ို ့် ည် ဘွှာ ွှာ၊ 

လ ြ   ျေးနငှ့််  ်ဆ ိုင ်ည့်် အြည်နွှာြြ ွှာျေး  ို အြ ွှာျေးဆံိုျေးအ ံိုျေးဖပ ခ ့်  ဖပီျေး ဘွှာ ွှာကရျေး ကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေး ပါဝင ်

 ည့်် ရိုပ်ပံိုြ ွှာျေး  ိုလည်ျေး အြ ွှာျေးဆံိုျေးအ ံိုျေးဖပ ခ ့် ည်  ို ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ အလွှာျေးတ  ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတ ီ

(PPP)၊ ရခ ိုငအ်ြ   ျေး ွှာျေးပါတီ (ANP)၊ ြွနည်ညီွတ်ကရျေးပါတီ (MUP)နငှ့််  ြနတ် ိုငျ်ေးရငျ်ေး ွှာျေးြ ွှာျေး ြွံွဲ့ ဖြ  ျေး 

တ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ (KMNDP) တ ို ့် ည်လည်ျေး ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့််  ်ဆ ိုင ်ည့်် ရိုပ်ပံိုြ ွှာျေး  ို အ ံိုျေးဖပ ခ ့် ည်  ို 

ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

အဆင ့်ဒဂီ ီ (၂) ြှွှာ ဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေးနငှ့််   ်ဆ ိုင ်ည့်် ရည်ရွယ်ခ  ်ရှ ရှ  ကရျေး ွှာျေး ကြွှာ်ဖပြှုြ ွှာျေး 

ဖြစ် ည်။ ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့်် ြွံ ွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ (USDP) နငှ့်် ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီ (PPP) တ ို ့်တွင ်

ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့််   ်ဆ ိုင် ည့်် ရည်ရွယ်ခ  ်ရှ  ည့်် ကရျေး ွှာျေး၊ ကဖပွှာဆ ိုြှုြ ွှာျေး  ို  အြ ွှာျေးဆံိုျေးကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။  

  ျေးဖခွှာျေးြှုအဖြစ် ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုင်ကရျေးပါတီ (USDP) ြှ   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးတစ်ဦျေးဖြစ်   

ဦျိုးခမာင ပမင ့် Account ြှ ြ ြ ြွှှာ ဗိုဒဓဘွှာ ွှာ  ို ြည်ြျှယံို  ည်  ိုျေး ွယ်က  ွှာငျ်ေး  ို လ အြ ွှာျေး  န ိုင်ကစရန ်

ရည်ရွည် ည်ဟို ယ ဆရက ွှာ “ဆ ာ ဒကာ” ဟ က ွှာကခါငျ်ေးစဥ်ဖြင့်် ကန ့်စဥ်ရ ်ဆ ် ဘွှာ ွှာကရျေး 

ကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေး  ို ဝတထ  ပစစည်ျေးြ ွှာျေးဆ ် ပ်ကန ည့်် ရိုပ်ပံိုြ ွှာျေး  ို ကြွှာ်ဖပကန ည်  ိုကတွွဲ့ရ ည်။   ိုဖပင် 

  ၏ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးြှွှာ လ အြ ွှာျေးတံို ့်ဖပနြ်ှု အြ ွှာျေးဆံိုျေး (Interaction-၁,၇၀၀)၊ (Comment-၁၄၀)၊ 

(Share-၃၂) အ  ရှ  ည်  ိုလည်ျေး ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ Link 

ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီ (PPP) Page ြှလည်ျေး ြ ြ တ ို ့် ပါတ ီ ဥ က ဋ္ဌြှွှာ ဗိုဒဓဘွှာ ွှာ  ွှာ နွှာ၏ 

ပစစည်ျေးကလျေးပါျေး ဒါယ  ွှာြ တစ်ကယွှာ ်ဖြစ်က  ွှာငျ်ေးနငှ့််  ွှာ နွှာကတွှာ်  ွနျ်ေးလငျ်ေးကတွှာ ်ပကစရနအ်တွ ် 

ြည်၍ြည်ြျှ လှူဒါနျ်ေး ွှာျေးက  ွှာငျ်ေး  ိုလည်ျေး အ  ယ်ခ  ွဲ့ ကရျေး ွှာျေး ွှာျေး ည်  ိုကတွွဲ့ရ ည်။ Link 

ဖပည်  ့်ပါတီ (PP) ြှ ပါတီ ဥ က ဋ္ဌ ဖြစ်   ဦျိုးက ိုက ိုကကီျိုး Account ြှလည်ျေး ဖပည်  ့်ပါတီ၏ 

အြှတ်အ ွှာျေးလ ိုဂ္ ိုတ ို ့်ဖြင့်် ဘွှာ ွှာကရျေးကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေးအွှာျေး ဝတထ  ပစစည်ျေး  ွွှာျေးကရွှာ ်လှူဒါနျ်ေး ည့်် ကြွှာ်ဖပ 

ခ  ်ြ ွှာျေး  ိုလည်ျေး ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ Link 

တတ ယနငှ ့် စတိုတထအမ ာျိုးဆံိုျိုး ရခ ိုငအ်ြ   ျေး ွှာျေးပါတီ (ANP) နငှ့််  ရငအ်ြ   ျေး ွှာျေး ဒြီ ို ရ ်တစ် 

ပါတီ (KRNDP) တ ို ့်ြှွှာ လ ြ   ျေးကရျေးနငှ့််  ်ဆ ိုင ်ည့်် ဗွီဒယီ ို ဇွှာတ်လြ်ျေးတ ိုြ ွှာျေး ြနတ်ီျေး အ ံိုျေးဖပ ဖပီျေး ြ ဆွယ ်

စည်ျေးရံိုျေးြှုြ ွှာျေး ဖပ လိုပ်ခ ့် ည်  ိုကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ (အက ျေးစ တ်  ို Lists of Social Media Monitoring Posts 

တွင ်ဝငက်ရွှာ ်  ည့််ရှုန ိုင ်ည်) 

အဆင ့်ဒဂီ ီ (၃) ြှွှာ ဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေး  ို အကဖခဖပ ဖပီျေး   ခ ို ်လွယ်ကအွှာငန်ငှ့်် ပဋ ပ ခဖြစ်ကစရန် 

ရည်ရွယ် လှုပ်ကဆွှာြ်ှုြ   ျေးဖြစ် ည်။   ို  ို ့်က ွှာ ကရျေး ွှာျေး ဖြန် ့်ကဝ ကဖပွှာဆ ိုြှုြ   ျေး  ို ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့်် 

ြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ (USDP) နငှ့်် ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီ (PPP) တ ို ့်တွင ်ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။  

https://www.facebook.com/ye.myint.507464/posts/2684757021765259
https://www.facebook.com/pppmayangone/posts/204397357770883
https://www.facebook.com/88kokogyi/posts/3933191446707289
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jORQSepTzfjeY68_quc5NDDddvtlmr8_yEgMn0NUB_s/edit#gid=1051084033
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ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့်် ြွံ ွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ၏ ဒဂီ ီ (၃) ကရျေး ွှာျေးြှုတစ်ခိုြှွှာ ပါတီ၏ 

ခပ ာခ ျိုးဆ ိုြေွင ့်ရှ သ ူ ပဖစ သည ့် နန ျိုးပမပမမီမီခဇာ  အက ွှာင့််ြှဖြစ်ဖပီျေး "သမူမှာ ဗိုဒဓဘာသာေင ပဖစ ခကကာင ျိုး၊ 

ဗိုဒဓဘာသာေင  အမ ာျိုးဆံိုျိုးရှ သည ့် န ိုင ငတံစ ြေိုတငွ  ဗိုဒဓဘာသာမှာ အခစာ ကာျိုးြေံခန ဖ ီပဖစ ခကကာင ျိုး၊ 

စ န ခြေေါ်လာဖ ီဆ ို ါက သမူမှာ ခသျွိုးမနည ျိုးခကကာင ျိုး" ကရျေး ွှာျေး ွှာျေး ည်။ Link 

ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီ၏ ဒဂီ ီ (၃) ကရျေး ွှာျေးြှုတစ်ခိုြှွှာ ပါတီြှ ဝငက်ရွှာ ်ယှဉ်ဖပ  ငြ်ည့်် 

က ိုယ စာျိုးလှယ ခလာင ျိုးပဖစ သ ူခစာယိုမာ အက ွှာင့််ြှဖြစ်ဖပီျေး "မ  ြုျိုးြေ စ သတူ ို ့်အတကွ  သေဏ လ ာ ခြေါင ျိုးစီျိုးပဖင ့် 

မ  ြုျိုး စ ပမန မာတ ို ့် ခပြေထ ိုျိုးခမ  ခနာှက သစစာခဖာက ခနဖ ီပဖစ ခကကာင ျိုး၊ ထ ို ့်သ ို ့်ခသာဆ ိုျိုးသမွ ျိုးခကာက က စ မှုမ ာျိုး 

အတကွ  မ  ြုျိုးြေ စ တ ို ့် ဓါျိုးခသျွိုးထာျိုးဖ ို ့်လ ိုအ  ခကကာင ျိုး" ကရျေး ွှာျေး ွှာျေး ည့်် ရိုပ်ပံို  ို တစ်ဆင့်် ဖြန် ့်ကဝ ွှာျေး ည် 

  ို ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ Link 

ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီ၏ ဒဂီ ီ (၃) ကရျေး ွှာျေးြှု ကနွှာ ်တစ်ခိုြှွှာ ပါတီ၏ ဥကက ဋ္ဌပဖစ သ ူ

ခဒေါ်သက သက ြေ ိုင မှ ြွတဆ်လငြ် ွှာျေးနငှ့််ပတ်  ်၍ကဖပွှာဆ ိုြှုဖြစ် ည်။ ၎ငျ်ေး၏ ကဖပွှာဆ ိုြှုြှွှာ "မွတ ဆလင က ို 

သံိုျိုးမ  ြုျိုးသံိုျိုးစာျိုးြေွ ပြောျိုးထာျိုးခကကာင ျိုး၊  ထမတစ မ  ြုျိုးမှာ လွတ လ  ခ ျိုးမ ြေင အြေ  န ကတည ျိုးမှ ခဆစွဉ် 

မ  ြုျိုးဆက  ခနထ ိုင ြေ ့်သည ့် န ိုင ငသံာျိုး မွတ ဆလင မ ာျိုးပဖစ ခကကာင ျိုး၊ ဒိုတ ယတစ မ  ြုျိုးမှာ  ြေ ိုင ပ ည နယ မှာ 

ခနထ ိုင သည ့် န ိုင ငသံာျိုးမပဖစ ခသျိုးသည ့် ဘဂဂ ါလီ မွတ ဆလင မ ာျိုးပဖစ ခကကာင ျိုး၊ တတ ယ တစ မ  ြုျိုးမှာ ြေ ိုျိုးေင  

လာသည ့်၊  ြေ ိုင စကာျိုးမတတ သည ့်၊ ပမန မာဥ ခဒမ ာျိုးက ိုမလ ိုက နာသည ့်၊ သတူ ို ့်ဓခလ့် စရ ိုက အတ ိုင ျိုး သတူ ို ့် 

ခနထ ိုင သည ့် အို  စိုပဖစ ခကကာင ျိုး၊ ဒိုတ ယနငှ ့် တတ ယအတကွ  ၁၉၈၂ န ိုင ငသံာျိုးဥ ခဒပဖင ့် စ စစ  မည  

ပဖစ ခကကာင ျိုး၊ ၎င ျိုးမှာ  ါတမီူေါပဖစ ခကကာင ျိုး၊ ကိုလာျိုးက ို ကိုလာျိုးဟို ခြေေါ်ဆ ိုပြေင ျိုးမှာ ဘာသာစကာျိုး ဆ ိုင  ာ 

က စစပဖစ ခကကာင ျိုး၊ ဘဂဂ ါလီမ ာျိုးမှာ သတူ ို ့်က ို ရ ိုဟင ဂ ာဟိုခြေေါ်ဆ ို မည က ို သမူတ ို ့် ါတကီ မလ ိုက ခလ ာန ိုင  

ခကကာင ျိုး၊ အမ  ြုျိုးသာျိုးခ ျိုးဆ ိုသည မှာ ရှ  မှာပဖစ ခကကာင ျိုး" စ ဖြင့်် ၁၅ ြ နစ်ခန် ့် ကဖပွှာ  ွှာျေး ွှာျေး ည့်် 

ဗွီဒယီ ိုြ ိုငဖ်ြစ် ည်။ ၎ငျ်ေးဗွဒီယီ ိုြ ိုငအ်ွှာျေး အဆင ့် ဒဂီ ီ (၃)  တ်ြှတ်ရဖခငျ်ေးြှွှာ လ ြ   ျေးကရျေး  ိုခွ ဖခွှာျေး၍ 

လှုံွဲ့ကဆွှာ်ကဖပွှာဆ ိုဖခငျ်ေး၊ လ ြ   ျေးကရျေးပဋ ပ ခြ ွှာျေးဖြစ်ပွွှာျေးခ ့်ြ ျေး ည့်် ရခ ိုငဖ်ပည်နယ် အကရျေးတွင ်လ ြ   ျေးကရျေးပဋ ပ ခ 

 ပ်ြံဖြစ်ပွွှာျေးကစန ိုင ်ည့််   ရှလွယ် ည့်် က ွှာ ်ခ  ်ခ ြှုြ   ျေးဖြစ်ဖခင်ျေးနငှ့်် လ ့်အခွင့််အကရျေး တ ်က    

ြ ွှာျေး  အြိုနျ်ေးစ ွှာျေး အဖြစ် တ်ြှတ် ွှာျေးက ွှာ ကိုလာျိုး ဟ က ွှာ အြိုနျ်ေးစ ွှာျေးြ ွှာျေး အ ံိုျေးဖပ ဖခငျ်ေးတ ို ့်က  ွှာင့်် 

ဖြစ် ည်။ Link  

 

ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးကြွ်ှာဖပြှုအကပေါ် လ အြ ွှာျေးတံို ့်ဖပန်ဖခငျ်ေး 

ကစွှာင့််  ည့််ကလ့်လွှာခ ့် ည့််  ွှာလအတွငျ်ေး ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကပေါ်အကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေး 

ကြွှာ်ဖပြှုြ ွှာျေး  ို အဖပ  ကဘွှာကဆွှာင ်ွှာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးနငှ့်် အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာငက် ွှာ ကရျေး ွှာျေး 

ဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေးဟ ၍ နစှ်ြ   ျေးခွ ဖခွှာျေးခ ့် ည်။ 

  ို ့်က  ွှာင့်် အဖပ  ကဘွှာကဆွှာငက် ွှာ ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပြှုြ ွှာျေးနငှ့်် အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာငက် ွှာ 

ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပြှုြ ွှာျေး (အဆင ့် ဒဂီ ီအလ ိုက ) လ ြှု ွနယ် ်ကပေါ်ြှ လ အြ ွှာျေး၏ တံို ့်ဖပနြ်ှု (Interaction)၊ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=202398257978901&id=100046261851509
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1034866043698562&id=100015255286963
https://www.facebook.com/100009768499074/videos/1270128979989373/
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 ငဖ်ြငခ်  ်ကပျေးြှု (Comment)နငှ့်် ြျှကဝြှု (Share) တ ို ့်၏ အခ  ်အလ ်ြ ွှာျေး  ို   ည့််ရှု ဖခငျ်ေးဖြင့်် 

လ အြ ွှာျေး၏တံို ့်ဖပနလ် ိုြှု၊  ငဖ်ြငခ်  ်ကပျေးလ ိုြှု၊ ြျှကဝလ ိုြှု အတ ိုငျ်ေးအဆ  ို အြ ွှာျေး  ငွှှာ  ရှ ကစရန် 

ကြွှာ်ဖပပါ ည်။ 

 

ပံို (၇) အဖပ  ကဘွှာကဆွှာင ်ည့်် ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပြှုအကပေါ် လ အြ ွှာျေး၏ 

လ အြ ွှာျေးတံို ့်ဖပနဖ်ခငျ်ေး (Interaction)၊  ငဖ်ြငခ်  ်ကပျေးဖခငျ်ေး (Comment) နငှ့်် ြျှကဝဖခင်ျေး (Share)    

(စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘ ၇ ရ ်ကန ့်အ  အတွငျ်ေး)  

 

 

 

အဖပ  ကဘွှာကဆွှာင ်ည့်် ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပြှုြ ွှာျေး စိုစိုကပါငျ်ေး (၆) ခိုရှ  ည်။ 
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ပံို (၈) အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာင ်ည့်် ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ  ည့်် အဆင့်် ဒဂီ္ရီ (၁) 

ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပြှုအကပေါ် လ အြ ွှာျေး၏ လ အြ ွှာျေးတံို ့်ဖပန်ဖခငျ်ေး (Interaction)၊  ငဖ်ြငခ်  ်ကပျေးဖခငျ်ေး 

(Comment) နငှ့်် ြျှကဝဖခငျ်ေး (Share) 

(စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘ ၇ ရ ်ကန ့်အ  အတွငျ်ေး) 

 

 

 

အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာင ်ည့်် အဆင ့် ဒဂီ ီ (၁) ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေး ကြွှာ်ဖပြှု 

ြ ွှာျေး စိုစိုကပါငျ်ေး (၁၀၆) ခိုရှ  ည်။ 

 

 

  (င) ြ ဆွယ်စည်ျေးရံို ျေးြှုတစ်ခို ည် ဘွှာ ွှာကရျေး၊ လ ြ   ျေးစို၊   ွှာျေး - ြ၊ ဘွှာ ွှာစ ွှာျေး၊ လ ြှုအ  ိုငျ်ေး 

အဝနျ်ေးတ ို ့်အ  ွှာျေး အြိုနျ်ေးပွွှာျေးြှု  ိုအွှာျေးကပျေး ည့်် ပံိုစံြဖြစ်ကစကရျေးအတွ ် ကရှွှာင ် ဥ်ရန၊် 

  (စ) ဘွှာ ွှာကရျေး  ို န ိုငင်ကံရျေး  စစရပ်ြ ွှာျေးအတွ ် အ ံိုျေးြခ ရန၊် ြွ ွဲ့စည်ျေးပံိုအကဖခခံဥပကဒ ပိုဒြ်-

၄၀၇(ဃ)   ို ကလျေးစွှာျေးလ ို ်နွှာလ  ် ကရွျေးက ွှာ ်ပွ ဝငက်ရွှာ ်ယှဉ်ဖပ ငက် ွှာ န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးနငှ့်် 

  ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး ည် ဘွှာ ွှာကရျေး  ို န ိုငင်ကံရျေးအတွ ် အလွ  ံိုျေးစွှာျေးြဖပ ရ။ 

၂၀၂၀ န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးနငှ့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေးအတွ ် ကရွျေးက ွှာ ်ပွ ဆ ိုငရ်ွှာ   င့််ဝတ် ၃.၃ 
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ပံို (၉) အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာင ်ည့်် ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ  ည့်် အဆင့်် ဒဂီ္ရီ (၂) 

ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပြှုအကပေါ် လ အြ ွှာျေး၏ လ အြ ွှာျေးတံို ့်ဖပန်ဖခငျ်ေး (Interaction)၊  ငဖ်ြငခ်  ်ကပျေးဖခငျ်ေး 

(Comment) နငှ့်် ြျှကဝဖခငျ်ေး (Share) 

(စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘ ၇ ရ ်ကန ့်အ  အတွငျ်ေး) 

 

 

 

အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာင ်ည့်် အဆင ့် ဒဂီ ီ (၂) ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေး ကြွှာ်ဖပြှု 

ြ ွှာျေး စိုစိုကပါငျ်ေး (၇၃) ခိုရှ  ည်။ 

 

 

  ပိုဒြ်-၄၀၇ (ဃ) ဘွှာ ွှာကရျေး  ို န ိုငင်ကံရျေးအတွ ် အလွ  ံိုျေးစွှာျေးဖပ ဖခင်ျေး။  

ပိုဒြ်-၄၀၈ န ိုငင်ကံရျေးပါတီ တစ်ရပ်ရပ် ည် ပိုဒြ်-၄၀၇ ပါ ဖပဋ္ဌွှာနျ်ေးခ  ်တစ်ရပ်ရပ်နငှ့် ် ဖင စွနျ်ေး 

က  ွှာငျ်ေး ြှတ်ပံိုတငခွ်င့် ် ကပျေးန ိုငက် ွှာ အြွ ွဲ့အစည်ျေး  ကတွွဲ့ ရှ လျှင ် န ိုငင်ံကရျေးပါတီအဖြစ်ြှ ြှတ်ပံိုတင ်ွှာျေး 

ဖခငျ်ေး  ို ပယ်ြ  ်ရြည်။  

ဖပည်က ွှာငစ်ိုဖြနြ်ွှာန ိုငင်ကံတွှာ် ြွ ွဲ့စည်ျေးပံိုအကဖခခံဥပကဒ (၂၀၀၈ ခိုနစှ်)  
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ပံို (၁၀) အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာင ်ည့်် ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ  ည့်် အဆင့်် ဒဂီ္ရီ (၃) 

ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပြှုအကပေါ် လ အြ ွှာျေး၏ လ အြ ွှာျေးတံို ့်ဖပန်ဖခငျ်ေး (Interaction)၊  ငဖ်ြငခ်  ်ကပျေးဖခငျ်ေး 

(Comment) နငှ့်် ြျှကဝဖခငျ်ေး (Share)  

(စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘ ၇ ရ ်ကန ့်အ  အတွငျ်ေး)  

 

 

 

အဖပ  ကဘွှာြကဆွှာင ်ည့်် အဆင ့် ဒဂီ ီ (၃) ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေးအကဖခဖပ  ည့်် ကရျေး ွှာျေး 

ကြွှာ်ဖပြှုြ ွှာျေး စိုစိုကပါငျ်ေး (၃) ခိုရှ  ည်။ 

လ အြ ွှာျေးတံို ့်ဖပနဖ်ခငျ်ေး (Interaction)၊  ငဖ်ြင်ခ  ်ကပျေးဖခငျ်ေး (Comment) နငှ့်် ြျှကဝဖခငျ်ေး (Share) 

တ ို ့် နည်ျေးဖခငျ်ေးြ ွှာျေးဖခငျ်ေး ည်   ်ဆ ိုငရ်ွှာ န ိုငင်ံကရျေးပါတီြ ွှာျေး  ို က ွှာ ်ခံ   အနည်ျေးအြ ွှာျေးနငှ့်် 

ဆ ်စပ်   ့်  ို ့်   ို န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ လ ြှု ွနယ် ်တွင ် Boost (က  ဖငွှာဖခငျ်ေး) လိုပ်န ိုငြ်ှုနငှ့််လည်ျေး 

ဆ ်စပ်လ  ်ရှ  ည့်် အတွ ် စ ်တငဘ်ွှာ (၈) ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘွှာ (၇) အ   (၁) လ  ွှာလအတွငျ်ေး 

Facebook Ad Library ြှ  ိုတ်ဖပန ်ွှာျေးက ွှာ အခ  ်အလ ်ြ ွှာျေးအတ ိုငျ်ေး ကြွှာ်ဖပလ ို ်ရပါ ည်။  
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ဇယွှာျေး (၄) - ကစွှာင့််  ည့်် ွှာျေးက ွှာ န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးြှ လ ြှု ွနယ် ်ကပေါ်တွင ်

 ံိုျေးစွ ကင ွ   ပ်ဆံိုျေး Page ငါျေးခို   

(စ ်တငဘ်ွှာ ၈ ရ ်ကန ့်ြှ ကအွှာ ်တ ိုဘွှာ ၇ ရ ်ကန ့်အတွငျ်ေးအခ  ်လ ်ြ ွှာျေးဖြစ် ည်) 

 

 

Sr. Social Media Account Name  Acronym Amount Detail 
 

1 USDP Women Committee USDP $5,019 Link 

 

2 ဖပည်ခ ိုငဖ်ြ  ျေးလ ငယ် USDP $2,243 Link 

 

3 Dr. Hein Paing Htoo Chit  MUP $588 Link 

 

4 Kaung Minn Khant PPP $400 Link 

 

5 Thet Thet Khine PPP $319 Link 

 

Source - Facebook Ads Library Report 

 

အရည်အက ွျေးဆ ိုငရ်ွှာ ကတွွဲ့ ရှ ခ  ်ြ ွှာျေး 

န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးဆ ိုငရ်ွှာ ကတွွဲ့ ရှ ခ  ်ြ ွှာျေး 

 ကစွှာင့််  ည့််ကလ့်လွှာခ ့်က ွှာ န ိုငင်ံကရျေးပါတီြ ွှာျေး  ြှ ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့််  ်ဆ ိုငက် ွှာ ကရျေး ွှာျေး 

ဖြန် ့်ကဝြှု  ို အြ ွှာျေးဆံိုျေးဖပ ခ ့်က ွှာ ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုင်ကရျေးနငှ့်် ြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ (USDP) နငှ့်် ဖပည်  ့် 

ကရှ ွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီ (PPP) နငှ့်် အြ   ျေး ွှာျေးတ ိုျေးတ ်ကရျေးပါတီ (NDP) တ ို ့် ည် ဗိုဒဓဘွှာ ွှာ  ို   တ ို ့် 

အကနဖြင့်် ြည်ြျှ ယံို  ည်  ိုငျ်ေးရှု  ငျ်ေးက  ွှာငျ်ေး နည်ျေးအြ   ျေးြ   ျေးဖြင့်် ဖပ ရနအ်တွ ် က   ျေးစွှာျေး ကန   

 ည်  ို ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ ၎ငျ်ေးပါတီြ ွှာျေးအန ်ြှ အခ   ွဲ့က ွှာ Account ြ ွှာျေး ည် တစ်ြ ် တွငလ်ည်ျေး 

ဗိုဒဓဘွှာ ွှာ  ို န ိုငင်ကံရျေးအရ အ ံိုျေးဖပ  လ ို အဖခွှာျေးတစ်ြ ်တွငလ်ည်ျေး  ြွတ်ဆလငြ် ွှာျေး  ို 

တ ို ်ခ ို ်၍  ြ ဆွယ်စည်ျေးရံို ျေးြှုြ ွှာျေး ဖပ လိုပ်ကန   ည်  ိုကတွွဲ့ရ ည်။  

 ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့်် ြွံ ွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ၏ ကဖြဖပငြ် ဆွယ်ပွ တစ်ခိုတွင ် က ွှာ ်ခံ  အခ   ွဲ့  

ဗိုဒဓဘွှာ ွှာနငှ့််   ်ဆ ိုငက် ွှာ  ွှာ နွှာ့်အလံ  ို   ိုငစ်ွ  ွှာ ြ ဆွယပ်ွ တွငပ်ါဝငခ် ့် ည်နငှ့်် 

ပတ်  ်ဖပီျေး ဖပည်က ွှာငစ်ို  ံ့်ခ ိုငက်ရျေးနငှ့်် ြွံွဲ့ ဖြ  ျေးကရျေးပါတီ၏ ကဖပွှာကရျေးဆ ိုခွင့််ရှ   တစ်ဦျေးဖြစ် ည့်် 

နန ျိုးပမပမမီမခီဇာ  Account ြှ "အခပြေြေံဥ ခဒ ၄၀၇ (ဃ) အ  ဘာသာခ ျိုးက ို န ိုင ငခံ ျိုးတငွ  

အလွ သံိုျိုးစာျိုးမပ ြုလို    ဆ ိုသည မှာ န ိုင ငခံ ျိုး ါတမီ ာျိုးနငှ ့်သာ သက ဆ ိုင ဖ ီျိုး ပ ည သမူ ာျိုးအခနပဖင ့် 

သာသနာ့်အလံက ို က ိုင ခဆာင ြေွင ့်ရှ ခကကာင ျိုး"  တိုန ့်ဖ်ပနက်ရျေး ွှာျေး ွှာျေး ည်  ို ကတွွဲ့ရ ည်။   ို ့်က  ွှာင့်် 

အကဖခခံဥပကဒအရ ဘွှာ ွှာကရျေး  ို န ိုငင်ကံရျေးအရ အ ံိုျေးြဖပ ရဆ ို ည့်် အခ  ်  ို လွတ်လပ်စွွှာ 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MM&q=USDP%20Women%20Committee&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MM&view_all_page_id=115047219891204&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MM&view_all_page_id=646832912443992&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MM&view_all_page_id=103789381299993&sort_data%5bdirection%5d=desc&sort_data%5bmode%5d=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MM&view_all_page_id=101072711340135
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ယံို  ည်  ိုျေး ွယ်ခွင့််နငှ့်် ကရွှာက ွျေး ွှာ ြ ဆွယ်စည်ျေးရံိုျေးကရျေးြ ွှာျေးအတွ ် အ ံိုျေးဖပ ရန ် ရည်ရွယ်လွှာ 

   ည်  ိုလည်ျေး ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

 ၂၀၂၀ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ ြှ စတင၍် ကရွျေးက ွှာ ်ပွ ဝငခ် ့်က ွှာ ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီနငှ့််   ်ဆ ိုင ်ည့်် 

Page ြ ွှာျေး၊ Account ြ ွှာျေးြှလည်ျေး ဘွှာ ွှာကရျေး  ိုအကဖခဖပ ၍ ရည်ရွယ်ခ  ်ရှ ရှ  ြ ဆွယ်စည်ျေးရံို ျေး 

လှုပ်ရှွှာျေးြှုြ ွှာျေးဟို ယ ဆန ိုငက် ွှာ ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပခ  ်ြ ွှာျေး (ဒဂီ ီ အဆင ့် (၂) ြှွှာ အခ  နတ် ိုအတွငျ်ေး 

ပ ိုြ ိုြ ွှာျေးဖပွှာျေးလွှာ ည်  ိုကတွွဲ့ရ ည်။ (ပ ြ အစီရငခံ်စွှာ  ို ကြလ (၁)ရ ် ြှ စ ်တငဘ်ွှာလ (၇) 

ရ ်ကန ့်   ကလျေးလက  ွှာ် ွှာလအတွငျ်ေး ဖပည်  ့်ကရှွဲ့ကဆွှာငပ်ါတီ၏ ဘွှာ ွှာကရျေး  ိုအကဖခဖပ ၍ 

ရည်ရွယ်ခ  ် ရှ ရှ  ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပခ  ်ြ ွှာျေး ဒဂီ္ရီ အဆင့်် (၂) ြရှ ခ ့်ပါ) 

 လ ြ   ျေးကရျေးနငှ့််  ်ဆ ိုငက် ွှာ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု  ို အြ ွှာျေးဆံိုျေးကရျေး ွှာျေးြ ွှာျေးတွင ် လ ြ   ျေးစိုြ ွှာျေး  ို 

အကဖခခံ ည့်် ပါတီြ ွှာျေး  ြ ှ အခ   ွဲ့ ြှွှာ ၎ငျ်ေးလ ြ   ျေး  ို အစွ ဖပ ၍ ြ ြ ွှာျေးရရနအ်တွ ် က   ျေးစွှာျေးကန   

 ည်  ို ကတွွဲ့ရ ည်။ 

  ရငအ်ြ   ျေး ွှာျေး ဒြီ ို ရ ်တစ်ပါတ ီ (KRNDP) ြ ှ လ ြ   ျေးနငှ့််  ်ဆ ိုင ်ည့်် ကြွှာ်ဖပခ  ်ြ ွှာျေး 

ဖပ လိုပ်ရွှာတွင ် ဇွှာတ်လြ်ျေးတ ိုကလျေးြ ွှာျေး ြနတ်ီျေးဖပီျေး  ရငလ် ြ   ျေးဖြစ် ည့်် အတွ ်က  ွှာင့််  ရင် 

ပါတီ  ို ြ ကပျေးရြည်ဖြစ်က  ွှာငျ်ေး ၎ငျ်ေး၏ Facebook Page ြတှဆင့်် ြ ဆွယစ်ည်ျေးရံိုျေးြှုြ ွှာျေး ဖပ လိုပ်ခ ့် 

 ည်  ို ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

 ရခ ိုငအ်ြ   ျေး ွှာျေးပါတီြှွှာ ကစွှာင့််  ည့််ခ ့် ည့်် Page နငှ့်် Account နစှ်ခို ွှာရှ က ွှာ်လည်ျေး ရခ ိုင် 

အြ   ျေး ွှာျေးပါတီ၏ ရခ ိုငတ် ိုင်ျေးရငျ်ေး ွှာျေး  ိုယ်စွှာျေးလှယ်အဖြစ် ဧရွှာဝတီတ ိုငျ်ေးြှ ဝငက်ရွှာ ် ယှဉ်ဖပ  င် 

ြည့်် ဦျိုးခဇာ ခအျိုးခမာင  Account ြှ ြ ဆွယ်စည်ျေးရံို ျေး ွွှာျေး ည့််ခရီျေးစဉ်ြ ွှာျေးတ ိုငျ်ေး ဘွှာ ွှာကရျေး 

ကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေး  ို အလှူပစစည်ျေးြ ွှာျေး ဆ ် ပ်လှူဒါနျ်ေးက  ွှာငျ်ေး အြ ွှာျေး  ငွှှာ  ို အ  ကပျေး ည့်် 

ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပြှုြ ွှာျေး  ို ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

 အ  ျေး ဖြင့်် တ ိုင်ျေးရငျ်ေး ွှာျေးဝန်က ီျေးကနရွှာ  ို ဝင်ကရွှာ ်အကရွျေးခံြည့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေး 

ြ ွှာျေး ည် လ ြ   ျေးကရျေးနငှ့််   ်ဆ ိုင ်ည့်် ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှုြ ွှာျေး  ို ပ ိုြ ိုလိုပ်ကဆွှာင ် က  ွှာငျ်ေးလည်ျေး 

ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။   ို  ို ့်ဖြစ်ရဖခငျ်ေးြှွှာ တ ိုငျ်ေးကဒ က ီျေး   ို ့်ြဟိုတ် ဖပည်နယ်တ ို ့်၏ လ ြ   ျေးစိုကရျေးရွှာ ဝနက် ီျေး 

ဖြစ် ည့််အကလ ွှာ ်   ်ဆ ိုငရ်ွှာ လ ြ   ျေးြ ွှာျေးအလ ို ်  ို ဦျေးတည်ဖပီျေး ြ ဆွယ်စည်ျေးရံို ျေး   ည်  ို 

ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။  

 တ ိုငျ်ေးရငျ်ေး ွှာျေးလ ြ   ျေးစိုြ ွှာျေး  ို အကဖခခံက ွှာ န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး    ်ဆ ိုငရ်ွှာလ ြ   ျေးြ ွှာျေး၏ 

ယဥ်က  ျေးြှု၊ ဓကလ့် ံိုျေးစံြ ွှာျေး  ို ကပေါ်လွငက်အွှာင ် ဦျေးတည်ျေးစည်ျေးရံို ျေး  က ွှာ်လည်ျေး၊ ြ ဆနဒနယ်ကဖြ 

အြ ွှာျေးစိုတွင ် ဝငက်ရွှာ ်ယှဉ်ဖပ  င်  ြည့်် န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးအကနဖြင့်် ဘွှာ ွှာတစ်ခို၊ လ ြ   ျေး 

တစ်စိုတည်ျေး  ို ကပေါ်လွငက်အွှာင ်  ို ့်ြဟိုတ် ဦျေးတည်လှုပ်ရှွှာျေးြှုြ ွှာျေး ည် လ အြ ွှာျေး ပါဝင ်ကဆွှာငရွ်  ်

န ိုငက် ွှာ ဒြီ ို ကရစီအရည်အက ွျေးနငှ့်် အနစှ် ွှာရြ ွှာျေး  ို   ခ ို ်ကစန ိုငပ်ါ ည်။  
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ဖပည်က ွှာငစ်ို ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  က ွှာ်ြရှငဆ် ိုငရ်ွှာကတွွဲ့ ရှ ခ  ်ြ ွှာျေး 

 န ိုငင်တံစ် ွှာဒြီ ို ကရစီနငှ့်် ကရွျေးက ွှာ ်ပွ အ  အညီကပျေးကရျေးအြွ ွဲ့ (IDEA)၊ အွှာရှကြွှာငက်ဒျေးရှငျ်ေးနငှ့်် 

ဖပည်က ွှာငစ်ိုကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွှာ်ြရှငတ် ို ့် ြ တ်ြ ်ဖပ လိုပ်ဖပီျေး ကရှွဲ့  ို ့်ဖြနြ်ွှာ အစီအစဥ် ကအွှာ ်တွင် 

ဖပ လိုပ်ခ ့် ည့်် mVoter2020 ြ ိုဘ ိုငျ်ေးအ ်ပရီက ျေးရှငျ်ေး၌   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေး ြ တ်ဆ ် 

ကြွှာ်ဖပရွှာတွင ်လ ြ   ျေးနငှ့်် ဘွှာ ွှာ တ ို ့်  ို အကလျေးကပျေးဖပီျေး  ငျ်ေးရှွှာျေးစွွှာကြွှာ်ဖပဖခငျ်ေးက  ွှာင့်် Justice for 

Myanmar အြွ ွဲ့အစည်ျေးြှ ရှု ံ ွဲ့ခ က  ွှာငျ်ေးနငှ့်် လ ြ   ျေး၊ ဘွှာ ွှာ အြည်ြ ွှာျေး  ို ခ  ်ခ ငျ်ေး ပယ်ြ  ်ကပျေးရန် 

ကတွှာငျ်ေးဆ ိုခ ့် ည်  ို ကတွွဲ့ရ ည်။ Justice for Myanmar   ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပ ွှာျေး ည်ြှွှာ 

“ခ ွျိုးခကာက ြေံက ိုယ စာျိုးလှယ မ ာျိုး၏ လမူ  ြုျိုးနငှ ့် က ိုျိုးကွယ သည ့် ဘာသာ၊ ၎င ျိုးတ ို ့် မ ြေင နငှ ့်ဖြေင တ ို ့်၏ 

လူမ  ြုျိုးနငှ ့် က ိုျိုးကွယ သည ့် ဘာသာမ ာျိုးက ို အခလျိုးခ ျိုးခဖာ ပ သည ့် ပမန မာခ ွျိုးခကာက  ွ  မိုန ဘ ိုင ျိုး 

အက  လီခကျိုးရှင ျိုးမှတဆင ့် န ိုင ငတံစ ကာအဖွ ွံ့အစည ျိုးမ ာျိုးနငှ ့် အလှူရှင မ ာျိုးသည  ရ ိုဟင ဂ ာ အမှတ  

လကခဏာ  ယ ဖ က ပြေင ျိုးတငွ  ကကံ ာ ါအခနပဖင ့်  ါေင ခနဖ ီျိုး လမူ  ြုျိုးခ ျိုးြေွ ပြောျိုးမှု၊ ဘာသာခ ျိုး 

အခပြေြေံ အမ  ြုျိုးသာျိုးခ ျိုးေါဒက ို ခသျွိုးထ ိုျိုးလှုံွံ့ခဆာ သည ့် အနတ ာယ က ို ပဖစ ခ ေါ်ခစ ါသည ” ဟ ၍ 

ဖြစ် ည်။ 

 ဒြီ ို ကရစီနငှ့်် လ ့်အခွင့််အကရျေးပါတီ၏ ဖပည်  ့်လ တ်ကတွှာ်   ိုယ်စွှာျေးလှယ်အြည်စွှာရငျ်ေးြှ 

ပယ်ြ  ်ခ ့် ွှာျေးရ ည့်် ဦျေးကအျေးဝငျ်ေး လည်ျေး ကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွှာ်ြရှင ် ို တရွှာျေးစွ ဆ ိုြှုဖပ လိုပ်ြည ်

ဖြစ်က  ွှာငျ်ေး ကခတ် စ်ြီဒယီွှာနငှ့်် အငတ်ွှာဗ  ျေးတစ်ခိုတွင ် ကဖပွှာ  ွှာျေးခ ့် ည်  ို ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

ကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွှာ်ြရှင ် ဦျေးကအျေးဝငျ်ေး၏ ြခင်ဖြစ်  ြှွှာ    ြကြွျေးြွွှာျေးခငအ်ခ  န ် န ိုင်င ံွှာျေး 

ြဖြစ်က  ွှာငျ်ေး အက  ွှာင်ျေးဖပခ ့်ဖပီျေး၊   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးစွှာရငျ်ေးြှ ပယ်ြ  ်ခံရ ည့်် ဦျေးကအျေးဝငျ်ေး  

လည်ျေး   ၏ ြခင ် ဖြစ်  ြှွှာ   ကြွျေးြွွှာျေး ည့်် အခ  နတ်ွင် န ိုငင် ံွှာျေးဖြစ်က  ွှာငျ်ေးနငှ့်် ရ ဋ္ဌွှာနတွင် 

စခနျ်ေးြှုျေး အဆင့််အ   တွှာဝန ်ြ်ျေးကဆွှာငခ် ့်   ဖြစ်က  ွှာငျ်ေး အခ ိုငြ်ွှာဆ ို ွှာျေး ည်  ိုကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။ 

 လ ွှာဖြ  ွဲ့နယ်ြှ တစ် ီျေးပိုဂ္ဂလ   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးအဖြစ် ဝငက်ရွှာ ် အကရွျေးခံြည့်် 

ဦျေးက  ွှာ်စ ိုျေး ွဋ ်   ၏   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေး က  ဖငွှာဆ ိုငျ်ေးဘိုတ်ြ ွှာျေးတွင ် “ရ ိုဟင ဂ ာ မရှ ” ဟို 

လ ြ   ျေးအြည်နွှာြ  ို လ ြ   ျေးကရျေး အကဖခဖပ ြ ဆွယ်ဖခငျ်ေး ဖပ လိုပ်ခ ့်က ွှာ်လည်ျေး  ဖပည်က ွှာငစ်ို 

ကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွှာ်ြရှငြ်ှ တစ်စံိုတစ်ရွှာ  တ ကပျေးဖခငျ်ေး၊ အကရျေးယ ကဆွှာငရွ် ်ဖခင်ျေး ြရှ  ည်  ို 

ကတွွဲ့ ရှ ရ ည်။  

 ကရွျေးက ွှာ ်ပွ ြ ဆွယ် ွှာလတွင ် န ိုငင်ကံရျေးပါတီအြ ွှာျေးစို ည် ဘွှာ ွှာကရျေးအ  ြ်ျေးအြှတ်ြ ွှာျေး  ို 

အ ံိုျေးဖပ ဖခငျ်ေး၊ ဘွှာ ွှာကရျေးကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေး  ို လှူြွယ်ပစစညျ်ေး  ပ်လှူဖခငျ်ေးြ ွှာျေး ရှ ကန  က ွှာ်လည်ျေး 

ဖပည်က ွှာငစ်ိုကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွှာ်ြရှင၏် လြ်ျေးည နခ်  ်ြ ွှာျေး ြရှငျ်ေးလငျ်ေးြှု၊ လိုပ် ံိုျေးလိုပ်နည်ျေးြ ွှာျေး 

ြဖပည်စံိုြှုြ ွှာျေးက  ွှာင့်် ဆ ်လ ်ရှ ကနဆ ဖြစ် ည်။ အ  ျေး ဖြင့်် န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး  ဘွှာ ွှာကရျေး 

နငှ့်် နျီေး ပ်စွွှာြ ဆွယြ်ှုြ ွှာျေး ည်၊ အကဖခခံဥပကဒ  တွှာျေးဖြစ် ွှာျေးက ွှာ အခ  ်အကပေါ် ြည်ြျှ 

  ်ကရွှာ ်ြှုရှ  ည်  ို ကလ့်လွှာစ စစ် င့််ပါ ည်။ 



 

 28 

Screenshots 
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ကစွှာင့််  ည့််ဖခငျ်ေးနည်ျေးလြ်ျေး  တ်ြှတ်ခ  ်အရ ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေး  ို အကဖခဖပ ကရျေး ွှာျေးဖြန် ့်ကဝြှု 

တစ်ခိုတ ိုငျ်ေးတွင ် Screenshot ြ ွှာျေး   ြ်ျေးဆည်ျေး ွှာျေးဖပီျေး ၎ငျ်ေးတ ို ့်  ြှွှာ အခ   ွဲ့  ို ွှာ 

 ိုတ်ကြွှာ်ဖပ ဖခငျ်ေးဖြစ် ည်။ ပ ိုြ ို  ည့််ရှုလ ိုပါ  ကအွှာ ်ပါလင့််တွင ် Posts တစ်ခိုခ ငျ်ေးစီအတွ ် 

 ွွှာျေးကရွှာ ်  ည့််ရှုန ိုငပ်ါ ည်။ Lists of Social Media Monitoring Posts 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jORQSepTzfjeY68_quc5NDDddvtlmr8_yEgMn0NUB_s/edit#gid=1051084033
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ကစွှာင့််  ည့််ကလ့်လွှာဖခငျ်ေး စ နက်ခေါ်ခ  ်ြ ွှာျေး 

 ကစွှာင့််  ည့််ကလ့်လွှာြှုဖပ လိုပ်ရွှာတွင ်စီြံ  နျ်ေးဧရ ယွှာအတွငျ်ေးပါဝငက် ွှာ န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး အွှာျေးလံိုျေး 

ြှွှာ  ိုကတ နအတွ ် နြ နွှာ Sample ဖြစ်ခွင့််ရှ က ွှာ်လည်ျေး အရငျ်ေးအဖြစ် အ န် ့်အ တ်အရ 

န ိုငင်ကံရျေးပါတီ (၁၉) ပါတီနငှ့်် ဖပည်က ွှာငစ်ိုကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွှာ်ြရှငတ် ို ့်  ို ွှာ ကရွျေးခ ယ် လိုပ်ကဆွှာင ်

န ိုငခ် ့် ည်။  

 န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ Page ြ ွှာျေးနငှ့်် Account ြ ွှာျေး  ို ကစွှာင့််  ည့််ရွှာတွင ်ကလွှာ အလငျ်ေး အကနဖြင့်် 

  န ိုငရ်န ် ြလွယ်   ည့်် Page ြ ွှာျေးနငှ့်် Account ြ ွှာျေးလည်ျေး ရှ ကနန ိုင ်ဖြင့်် ကစွှာင့််  ည့််ခွင့်် 

ြရလ ို ် ည်ြ ွှာျေးလည်ျေး ရှ န ိုင ်ည်။ 

 ကလွှာ အလငျ်ေး၏ ကစွှာင့််  ည့််ကလ့်လွှာြှုတွင ်ကစွှာင့််  ည့််န ိုငင်ကံရျေးပါတီ (၁၉) ပါတီနငှ့််   ်ဆ ိုင ်

 ည့်် Page ြ ွှာျေးနငှ့်် Account ြ ွှာျေး  ို ွှာ အဓ   ွှာျေးကစွှာင့််  ည့််ခ ့်ရွှာ အဖခွှာျေး Page ြ ွှာျေးနငှ့်် 

Account ြ ွှာျေးြှ ကြွှာ်ဖပခွင့််ရလ ို ်က ွှာ ဘွှာ ွှာကရျေးနငှ့်် လ ြ   ျေးကရျေး  ို အကဖခဖပ ၍ ြ ဆွယ်စည်ျေးရံို ျေး 

ကနြှုြ ွှာျေးလည်ျေး ရှ ကနန ိုင ်ည်။ 

 န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးတွင ်လ ြ   ျေးစိုပါတီြ ွှာျေး    ိုယ်ပ ိုငဘ်ွှာ ွှာစ ွှာျေးဖြင့်် ွှာ ကရျေး ွှာျေးကြွှာ်ဖပ   ည့်် 

အတွ ် အခ  ်အလ ်ြ ွှာျေးက ွှာ ်ယ ရွှာတွင ်အခ ်အခ ရှ ခ ့် ည်။ 

 လ ြှု ွနယ် ်အတွ ် Facebook  ွှာြ  ၎ငျ်ေးနငှ့်် အလွှာျေး ဏ္ဍွှာနတ် က ွှာ အဖခွှာျေးလ ြှု  ွနယ် ် 

ြ ွှာျေးတွငလ်ည်ျေး ဘွှာ ွှာနငှ့်် လ ြ   ျေး  ို အကဖခဖပ ၍ ြ ဆွယ်စည်ျေးရံို ျေးကနြှုြ ွှာျေးရှ ကနန ိုင ်ည်။ 

အ  ံဖပ ခ  ်ြ ွှာျေး  

   ိုဗစ်ကရွှာဂ္ါဖပန ့်ပ်ွွှာျေးကန ည့််အခ  နအ်ခါ န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၏ Page ြ ွှာျေးနငှ့်် Account ြ ွှာျေးြှတဆင့် ်

အွနလ် ိုငျ်ေးအ ံိုျေးခ ြ ဆွယ်ြည့််   ြည်ဖြစ်က ွှာက  ွှာင့် ် လ ြှုြီဒယီွှာ အ ံိုျေးဖပ ရွှာတွင ် ပွင့်လ်ငျ်ေး 

ဖြင ်ွှာြှုရှ ရန ် ပ်ြံတ ို ်တွနျ်ေးပါ ည်။ 

 ၂၀၂၀ ခိုနစှ်တွင ် ဖပနလ်ည်ဖပငဆ်ငဖ်ပီျေး ဖပည်က ွှာငစ်ိုကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွှာ်ြရှငြ်ှ  ိုတ်ဖပနလ် ို ်က ွှာ 

န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး လ ို ်နွှာရြည့််  င့်ဝ်တ်  ို လ ်ြှတ်ြ  ိုျေးရက ွှာ န ိုငင်ံကရျေးပါတီအြ ွှာျေးအကနဖြင့်် 

လ ်ြှတ်  ိုျေး  ရန ်အကလျေး ွှာျေးတ ို ်တွနျ်ေးအပ်ပါ ည်။  

 ဖပည်က ွှာငစ်ိုကရွျေးက ွှာ ်ပွ  က ွှာ်ြရှငန်ငှ့် ် အဆင့်ဆ်င့်က် ွှာ အြွ ွဲ့ြ ွှာျေး ည်  ိုတ်ဖပန ်ွှာျေးက ွှာ 

ဥပကဒြ ွှာျေး လိုပ် ံိုျေးလိုပ်နည်ျေးြ ွှာျေးအတ ိုငျ်ေး လ ြ   ျေးကရျေးဘွှာ ွှာကရျေး  ို အ ံိုျေးဖပ ြ ဆွယ်ြှုြ ွှာျေး  ို 

တွှာျေးဆီျေး  ွှာ ွယ် င့်ပ်ါ ည်။ 
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 ကလွှာ အလငျ်ေး ကတွွဲ့ ရှ ခ  ်အရ ပ ို ့်စ်ကပါငျ်ေး (၄၄) ခို၊ (၂၃) ရွှာခ ိုငန်ှုနျ်ေးက  ွှာ် ည် ဘိုနျ်ေးက ီျေးက  ွှာငျ်ေး  ို ့် 

အလှူ ွွှာျေးလှူဖခငျ်ေး၊   ဝါဒခံယ  ည့်် ပ ို ့်စ်ြ ွှာျေး  ို ပါတီအက ွှာင့််ြ ွှာျေး၊ ပါတီ တွှာဝနရ်ှ    အက ွှာင့်် 

ြ ွှာျေးတွင ် တင ်ွှာျေး ည်  ို ကတွွဲ့ ရှ ရပါ ည်။  ွှာ ွှာကရျေးနငှ့််   ်ဆ ိုငက် ွှာ ပံိုရ ပ်ြ ွှာျေး  ို အ ံိုျေး 

ဖပ ဖပီျေး ပါတီအြည်၊ တံဆ ပ်၊ ဝတ်စံိုြ ွှာျေးဝတဆ်ငဖ်ပီျေး အလှူအတနျ်ေးဖပ လိုပ်ဖခင်ျေး၊  ွှာ ွှာကရျေးနငှ့်် 

  ်ဆ ိုငက် ွှာ ကနရွှာြ ွှာျေး  ို  ွွှာျေးကရွှာ ် ည့်် ပ ို ့်စ်ြ ွှာျေး  ို ြ ွှာျေးစွွှာကတွွဲ့ရပါ ည်။   ို  ို ့် ဖပ လိုပ်ဖခငျ်ေး 

 ည် ြ ဆွယ်နည်ျေးကဖြွှာ ်ြကဖြွှာ ် ဖပည်က ွှာငစ်ို ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  က ွှာ်ြရှငြ်ှ တ   က ွှာ လိုပ ်ံိုျေး 

လိုပ်နည်ျေးြ ွှာျေး ကရျေးဆွ  င့််ပါ ည်။ 

 န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေးြှွှာ ရည်ရွယ်ခ  ် ရှ  ည်ဖြစ်ကစ၊ ရည်ရွယ်ခ  ် ြရှ ဘ ဖြစ်ကစ ြ ြ တ ို ့်၏ 

  ိုျေး ွယ်ရွှာဘွှာ ွှာ  ို ဂ္ိုဏယ် ကြွှာ်ဖပ   ည်  ို  တ  ွှာျေးြ ပါ ည်။ ဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေး အြှတ ်

လ ခဏွှာြ ွှာျေးြှွှာ အိုပ်စိုအလ ို ်အခွင့််အကရျေးြ ွှာျေး (Collective Rights) ဖြစ်ပါ ည်။ 

တစ်တ ိုငျ်ေးဖပည်လံိုျေး   ို ့်ြဟိုတ်  ွ ဖပွှာျေးစံိုလငက် ွှာ လ ြ ွှာျေး  ို   ိုယ်စွှာျေးဖပ ြည့်် န ိုငင်ကံရျေးပါတီြ ွှာျေး၊ 

ပါတီကခါငျ်ေးကဆွှာငြ် ွှာျေး၊ လ တ်ကတွှာ်   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး အကနဖြင့် ် ဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေး  ို 

အကဖခဖပ ဖခငျ်ေး ည် ြတ  ွ ဖပွှာျေးက ွှာ န ိုငင် ံွှာျေးြ ွှာျေးအ  ွှာျေး စ တ်ဝြ်ျေး ွ စရွှာ ဖြစ်ကပေါ် န ိုငက်စ လ ို 

ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  ဥပကဒြ ွှာျေးနငှ့်လ်ည်ျေး ဆန ့် ် ငက်န ြွယ်ဖြစ်ကနပါ ည်။   ို ့်အတွ ် န ိုငင်ကံရျေး 

ပါတီြ ွှာျေးနငှ့််   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးြ ွှာျေး အကနဖြင့်် ဘွှာ ွှာ၊ လ ြ   ျေး  ို အကဖခဖပ ၍ 

ြ ဆွယ်စည်ျေးရံို ျေးဖခငျ်ေး  ို ခ  ်ခ င်ျေး ရပ်တန ့် ်င့်ပ်ါ ည်။ 

 တစ်န ိုငင်လံံိုျေးလ ြ်ျေးဖခံ ဖပီျေး ကရွျေးက ွှာ ်ပွ တွငပ်ါဝငယ်ှဥ်ဖပ  ငြ်ည့်် ပါတီြ ွှာျေး ည်  ွ ဖပွှာျေးစံိုလင ်ည့်် 

လ ြ   ျေး၊ ဘွှာ ွှာဝငြ် ွှာျေး ြ ဆနဒရှငြ် ွှာျေးနငှ့်် ပ ိုြ ို  ကတွွဲ့ဆ ဆ်ံ  ရန၊် လ နည်ျေးစို ဘွှာ ွှာဝငြ် ွှာျေး၊ 

လ ြ   ျေးြ ွှာျေး ဓကလ့် ံိုျေးစံြ ွှာျေး  ို ကလျေးစွှာျေးလ ို ်နွှာ  ရန ်တ ို ်တွနျ်ေးအပ်ပါ ည်။  

   ိုယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးစွှာရငျ်ေးြှ အပယ်ြ  ်ခံရ   (၇) ဦျေးရှ  ည့််အန ် (၆) ဦျေးြှွှာ န ိုင်င ံွှာျေး 

အက  ွှာငျ်ေးဖပခ  ်ဖြင့်် ပ ယ်ြ  ်ခံရ  ြ ွှာျေးဖြစ် ည်ဟို   ရှ ရပါ ည်။   ို  ို ့် လိုပ်ကဆွှာငခ်  ် ည ်

လွတ်လပ်ဖပီျေး တရွှာျေးြျှတ ည့်် ကရွျေးက ွှာ ်ပွ   ငျ်ေးပန ိုငြ်ည့််အကပေါ် ြ ွှာျေးစွွှာ  ်ကရွှာ ်ြှု 

ရှ န ိုငပ်ါ ည်။ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွှာ်ြရှငအ်ကနဖြင့််   ို  စစရပ်ြ ွှာျေး  ို   ိုငတ်ွယ်ရွှာတွင ်လွတ်လပ်ဖပီျေး 

တရွှာျေးြျှတြှုရှ  ည့်် စံခ  နစ်ံည နျ်ေးြ ွှာျေး  ို လ ို ်နွှာရန ်အကရျေးက ီျေးပါ ည်။ 
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