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ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္၏ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ 

နယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအေပၚ ရခုိင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) ၏ 

သေဘာထား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္။ 
အမွတ္ - ၃/၂၀။ 

 
၁။ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ ၾကာ႐ွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာသည္ အေျခခံ 

အားျဖင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ 

ကိုယ္ဖန္တးီခြင့္ ဆတိ္သုဥ္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို နိုင္ငံေရးအရ ေျဖ႐ွင္းရန ္ လမ္းစပိတ္ 

ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ၂၀-ရာစု ပင္လံုတြင္ ကတိကဝတျ္ပဳခ့ဲေသာ အမ်ိဳးသားတန္းတ ူ

ေရးႏွင္ ့ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္အား ၂၁-ရာစု ပင္လံုတြင္ ျပည့္ဝစြာ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ႏုိင္ရန ္ အလားအလာ ေမွးမိွန္ေနသည္သာမက ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

(အထးူသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား) နည္းမ်ိဳးစုံသုံး၍ ခြဲျခား ဆကဆံ္ 

ဖယခ္်န္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္ ေျမာကပုိ္င္းႏွင့္ ႐မွ္းျပည္ ေျမာကပုိ္င္းတို႔တြင ္ လက္နက္ကုိင္ 

ပဋပိကၡအ႐ွိန္ျမင့္ခဲ့ရသည္။   

၂။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ စစ္ေဘာင္က်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေရးေဘာင္ ပိုမိ ုက်ယ္ 

ျပန္႔ေစရန္ လြတလ္ပ္၍တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ 

သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ ့ အတိုင္းအတာ တစုံတရာ ႐ိွေနေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ 

႐မွ္းျပည္႐ွ ိ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုအပါအဝင္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုး၌ စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၁၅) ခု၊ ၿမိဳ႕ေပၚ 

ရပ္ကြက္ (၂၃) ခုႏွင့္ ေက်း႐ြာ အုပ္စု (၅၅၈) ခု တုိ႔တြင ္ေ႐ြးေကာကပ္ြဲ မက်င္းပႏိုင္ေၾကာင္း  ၂၀၂၀ 

ခုႏစ္ွ၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင ္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္မ ွ ထုတ္ျပန ္

ေၾကညာခ့ဲသည္။ 

၃။ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာကပ္ြဲေကာ္မ႐ွင္ အေနျဖင့္ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးႏွင့္ ကပ္ေရာဂါအေျခအေန 

ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာကပ္ြဲမ်ား က်င္းပရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟု အေၾကာင္းျပ 

ေသာ္လည္း ပိတပ္င္ျခင္းခံရေသာ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ကပ္ေရာဂါလည္း ဆိုးဆုိးဝါးဝါး ျပန္႔ပြါးေနျခင္း 

မ႐ွိသလုိ တိုက္ပြဲလည္းျဖစ္ပြါးေနျခင္းမ႐ိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္႐ိွ 

ေပါကေ္တာၿမိဳ႕နယသ္ည္ ကပ္ေရာဂါေဘးမွလည္းေကာင္း၊ စစ္ေဘးဒဏ္မွလည္းေကာင္း လံုးဝ 

နီးပါးကင္းေဝးေနၿပီး ႏွစ္႐ွည္လမ်ား လကန္က္ကုိင္ပဋိပကၡ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြါးေနသာ ပလက္ဝ 
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ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ ကပ္ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြါးမႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းျမင့္မားေနေသာ ရန္ကနု္ၿမိဳ႕နယ္ 

တို႔တြင္မူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလပု္ရန္ ပိတ္ပင္ျခင္းမ႐ိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။    

၄။ (၂၀၂၀) ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက၍္ အဆိုပါ အျငင္းပြါးဖြယ္ကစိၥမတိုင္မီ လြတ္လပ္၍ တရား 

မွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တျခား အယံ ု

အၾကည္ ပ်က္ဖြယ ္ကိစၥရပ္မ်ားကိ ုေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕႐ွိရသည္။ 

(က)  ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာကပ္ြဲေကာ္မ႐ွင္ကိ ု အာဏာရ ပါတီ၏ သမၼတက ဖြဲ႕စည္းသည္ ့

အျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြါးမႈမ်ားႏွင့္ ပတသ္က္၍ ေျဖ႐ွင္းရန္ ခုံ႐ံုးကိ ု

ထိုေကာ္မ႐ွင္မွပင္ ထပ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ေပးထားျခင္း။ 

(ခ)  ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိ ု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား “ေစာင့္ၾကည့္” ဆုိသည္ ့ စကားလံုးကုိ 

ျဖဳတ္၍ ေလလ့ာသူမ်ား အျဖစ္သာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း။ 

(ဂ)  ကိုဗစ ္ - ၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ေ႐ြ႕ဆိုင္းရန္ အထင္ကရ ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီမ်ားႏွင့္ တသးီပုဂၢလမ်ားက ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္အား စဥ္ဆက္ 

မျပတ ္ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ္လည္း လံုးဝဂ႐ုမစုိက္ဘ ဲ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ကူးစကမ္ႈႏွင့္ 

ေသေပ်ာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ား တြင္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္ေနျခင္း။ 

(ဃ)  ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စေဲရး၊ 4G အင္တာနက္ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးေရး 

ေတာင္းဆိ ု လႈပ္႐ွားမႈမ်ားအား အစိုးရက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ ႏိွပ္ကြပ္ခဲ့ေသာ္ 

လည္း အျခားတဖက္တြင ္ ကုိဗစ္ - ၁၉ ကာလ၌ပင္ NLD ႏွင့္ USDP ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ 

ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ လူစုလူေဝးျဖင့္ အင္အားျပ မဆဲြယ ္ စည္း႐ုံးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ 

ေနၾကျခင္း။ 

(င)  ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 

ေဟာေျပာခ်က္မ်ားတြင္ပါ႐ိွသည့္ စကားလံုးႏွင့္ ဝါက်မ်ားကိပုင္ ဆင္ဆာ ျဖတေ္တာက္ 

ေနျခင္း။ 

၅။  NLD အစိုးရအေနျဖင့္ အထက္ပါ ျပဳမူေဆာင္႐ြကခ္်က္မ်ားအား (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 

ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္႐ြကခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟ ု အေၾကာင္းျပလိုက ျပႏိုင္ေသာ္လည္း အဆိုပါ 

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား မျဖစ္မေန၊ ဤသည္မလြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဟ ု

(၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံု တြင္ပင ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မ႐ွိေခ်။ ထို႔ျပင္ ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ 

အပိတခ္ံထားရသည့္ နယ္ေျမမ်ား၌ NLD အေနျဖင့္ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္တြင္ မအဲျပတအ္သတ္ကြာ၍ 

႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသလုိ (၂၀၂၀) တြင္လည္း လံုးဝႏုိင္ေျခမ႐ွိသည့္ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ 

အက်ိဳးအေၾကာင္း ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ မ႐ွိဘ ဲNLD ႏုိင္ေျခ႐ိွသည့္ နယ္ေျမမ်ား၌သာ ကြက္က်ား 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ စီစဥ ္ ေဆာင္႐ြက ္ ေနျခင္းမွာ NLD ပါတတီခုလံုးသာမက ႏိုဘယ္(လ္) 
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆု႐ွင္၊ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ဟုဆုိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရး 

က်င့္ဝတ္ သိကၡာႏွင့္ပတ္သက္၍ပင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေပသည္။ 

၆။ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး႐ွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သမူ်ားအေနျဖင့္ NLD အစိုးရလကထ္ကတ္ြင ္ ဒီမုိကေရစီ 

အခြင့္အေရး၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုကုိက္ညီေသာ၊ ဗမာမဟတ္ုေသာ 

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတေ္ရးကိ ု ပိုမုိအေလးထားေသာ အစုိးရသစ္တရပ္ 

ျဖစ္မည္ဟ ု ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း NLD အစုိးရ၏ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္မ်ားက အမ်ိဳးသား 

ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယဒ္ီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ 

ေရးကိ ု ဦးတည္ျခင္းမ႐ိွဘ ဲ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပုံပါ တပါတီအာဏာ႐ွင္စနစ္ တည္ၿမေဲရးအား 

က်ားကန္ထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားကိ ု လိုသလိုအသံုးခ်ၿပီး ျပည္ေထာင္စ ု ၿပိဳကြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ 

တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတမ္ႈ ၿပိဳကြဲသည္ျဖစ္ေစ NLD တပါတီတည္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို 

လက္ဝါးႀကီး အုပ္ရန္ ၾကံစည္ႀကိဳ းစားေနသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစေပသည္။  

၇။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပမ္်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္အေနျဖင္ ့ ၎၏ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်ကမ္်ားကုိ 

ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ထုိသို႔သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳပါက ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာကပ္ြဲ 

ေကာ္မ႐ွင္အား ႀကိဳ းကုိင္အမိန္႔ေပးေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အစုိးရသည္ 

ဗမာမဟတ္ုေသာ တိုင္းရင္းသား တုိ႔၏ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ကံၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ကုိ 

ျငင္းပယ၍္ ျပည္တြင္းစစ္ကိ ု သကဆုိ္း ႐ွည္ေအာင္ တမင္တကာ အေျခအေနဖန္တီးခဲ့သည့္ 

သမုိင္းတရားခံမ်ားအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ု မိမိတို႔ ရခုိင္ျပည္အမ်ိဳးသား 

ေကာင္စီ (ANC) မွ အျပဳသေဘာျဖင့္ သတေိပး ထုတ္ျပန္အပ္သည္။ 

 

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ 

ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စ ီ(ANC) 

 

 


