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ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရးမစ်ရှင ်

ြမန်မာိုင်ငံ၊ အေထေွထေွရးွေကာက်ပွဲ၊ ၂ဝ၂ဝ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေန 

ကနဦးအစရီင်ခံစာ 

ိုဝင်ဘာလ ၁ဝ ရက် 

ကာတာစင်တာ ုိင်ငံတကာ ေရွးေကာက်ပဲွ ေလ့လာေရးမစ်ရှင် (IEOM) ကုိ ဇူလုိင်လ ၃ဝ ရက်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စု 

ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် (UEC)မှ အသိအမှတ်ြပခ့ဲပါသည်။ ဤမစ်ရှင်ကုိ Sean Dunne မှ ဦးစီးဦးေဆာင်ပီး 

ုိင်ငံတကာ ေရွးေကာက်ပဲွကမ်းကျင်ပညာရှင် ေြခာက်ေယာက်ပါဝင်သည့် Core Team ၊ ကာလရှည် 

ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများ (LTOs) အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ြမန်မာုိင်ငံသား ၂၄ ဦးှင့် ုိင်ငံြခားသား 

ကာလတုိေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူ (STOs) ၁၄ ဦးတုိ ပါဝင်ပါသည်။ အဆုိပါ မစ်ရှင်အဖဲွဝင်များသည် ုိင်ငံေပါင်း 

၁၄ ုိင်ငံမှ လာေရာက်၍ ဤမစ်ရှင်အတွက် အတူတကွ လက်တဲွလုပ်ေဆာင်ကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ COVID – 19 

ေရာဂါဆုိင်ရာ ကန်သတ်မများေကာင့် မစ်ရှင်အဖဲွဝင်များသည် ေရွးေကာက်ပဲွကိကာလ အေတာ်များများတွင် 

ုိင်ငံအတွင်းရိှ ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများှင့် အွန်လုိင်းအစည်းအေဝးပဲွများကျင်းပပီး ရပ်ေဝးမှေန၍ ေလ့လာခ့ဲ 

ပါသည်။ ေရွးေကာက်ပဲွေနမတုိင်မီ တစ်ပတ်အလုိတွင် ကာလရှည်ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရးအဖဲွ ၁၂ ဖဲွကုိ 

ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီး ရှစ်ခုဆီသုိ ေလ့လာရန် တာဝန်ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ ေရွးေကာက်ပဲွေနတွင် 

ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူ စုစုေပါင်း ၄၃ ေယာက်သည် ဆမဲေပးြခင်းှင့် မဲေရတွက်ြခင်းတုိကုိ ေလ့လာရန်အတွက်  

ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီး ၁၀ ခုရိှ မဲုံ ၂၃၄ ုံတုိကုိ သွားေရာက်ခ့ဲပါသည်။ ကာတာစင်တာသည် 

ကန်ကွက်မများှင့် အယူခံဝင်မြဖစ်စ်များအပါအဝင် ေရွးေကာက်ပဲွေှာင်းပုိင်းကာလ အေြခအေနကုိ ဆက်လက် 

ေလ့လာေနပီး မဲရလဒ်များစာရင်းသွင်းြခင်းအား အပီးသတ်ြခင်းကုိ ဆက်လက် ေလ့လာအကဲြဖတ်လျက်ရိှပါသည်။ 

ေရွးေကာက်ပဲွှင့်ပတ်သက်၍ လူမမီဒီယာေပမှ အေြခအေနများအေကာင်း အစီရင်ခံစာကုိ ဤလထဲတွင် 

ထုတ်ြပန်ေကညာသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ကာတာစင်တာသည် ဤေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ုိင်ငံေတာ်၏ 

ဥပေဒမူေဘာင်ှင့် ဒီမုိကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက်ပဲွများအတွက် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအေြခခံမူများှင့် 
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ကတိကဝတ် များအား အေြခြပ၍ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်သည့်အြပင် ၎င်း၏လုပ်ငန်းစ်များကုိ ုိင်ငံတကာ 

ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာမများအတွက် အေြခခံမူများဆုိင်ရာ ေကညာချက်ှင့်အညီ လုိက်နာလုပ်ေဆာင်ပါသည်။ 

ကာတာစင်တာသည် ၂ဝ၁၃ ခုှစ်ကတည်းကပင် ြမန်မာုိင်ငံ၌ ုံးစုိက်ထားပီး ၂ဝ၁၅ ခုှစ်တွင် ကျင်းပခ့ဲေသာ 

အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွကုိလည်း ေလ့လာခ့ဲပါသည်။ 

ဤထုတ်ြပန်ေကညာချက်သည် ကနဦးအစီရင်ခံစာြဖစ်ပါသည်၊ ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာြဖစ်စ်အပီးေနာက်ပုိင်းတွင် 

အပီးသတ်အစီရင်ခံစာကုိ ထုတ်ြပန်ေပးသွားပါမည်။  

အကျ်းချပ် 

ကုိဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမေကာင့်  စိန်ေခမများ ရိှေနခ့ဲေသာ်လည်း ြမန်မာုိင်ငံသားများသည် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ 

ုိဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေနတွင် ဒီမုိကေရစီအေပ ၎င်းတုိ၏ အေလးထားမကုိ ဆမဲေပးြခင်းြဖင့် ထပ်ေလာင်း 

အတည်ြပခ့ဲကသည်။ ကပ်ေရာဂါ တုိက်ဖျက်ေရးအတွက် ချမှတ်ခ့ဲေသာ ကန်သတ်ချက်များက 

ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်၏ အေရးပါေသာ ကများအေပ သက်ေရာက်ခ့ဲေသာ်လည်း မဲဆရှင်များသည် ဆမဲ 

ေပးရန် စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကပီး မဲုံများတွင် ၎င်းတုိ၏ ဆကုိ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ြပသခွင့်ရရိှ၍ ၎င်းတုိ 

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်လုိေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများကုိလည်း ေရွးချယ်ခွင့် ရရိှခ့ဲကေကာင်း 

ကာတာစင်တာ၏ ုိင်ငံတကာေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရးမစ်ရှင်က ေတွရိှခ့ဲသည်။  

တစ်ချန်ိတည်းမှာပင် ြမန်မာုိင်ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအရည်အေသွးသည် တပ်မေတာ်သား ကုိယ်စားလှယ်များအတွက် 

ကိတင်သတ်မှတ်ထားေသာေနရာများ အပါအဝင် ဥပေဒမူေဘာင်တွင် ကီးမားေသာ ဟာကွက်များ ရိှေနေသာ 

ေကာင့် လိက်စားေနဆဲြဖစ်ပီး ြမန်မာုိင်ငံအား အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ တာဝန်ဝတရားစံန်းများှင့်အညီ ြပြပင် 

ေြပာင်းလဲရန် လုိအပ်ေနေကာင်း မီးေမာင်းထုိးြပသေနပါသည်။ ုိင်ငံ၏ ေဒသအများအြပားတွင် ြဖစ်ပွား 

လျက်ရိှေသာ ပဋိပကများှင့် အကမ်းဖက်မများ သုိမဟုတ် ခဲွြခားဆက်ဆံမများေကာင့် ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်တွင် 

လူဦးေရေပါင်း ှစ်သန်းေကျာ်ခန် ဆမဲေပးခွင့် မရရိှြခင်းတုိသည် ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်၏ ဒီမုိကေရစီ 

ဝိေသသလကဏာအား ပုိမုိ ယုတ်ေလျာ့အားနည်းေစသည်။  

ကုိဗစ် ၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ စိန်ေခမများအား ေကျာ်လားုိင်ေရးကုိ ဦးတည်ေဆာင်ရွက်သည့် ြပည်ေထာင်စု 

ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် (UEC) ှင့် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနတုိ၏ ကိးပမ်းအားထုတ်မများမှာ 

ချးီကျးစရာြဖစ်သည်။ အြငင်းပွားဖွယ် ကိစရပ်များ ရံဖန်ရံခါ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် ေရွးေကာက်ပဲွအကိကာလအပီး 

ေရွး ေကာက်ပဲွေနတွင်မူ ထူးြခားြဖစ်စ်များေသာ်လည်းေကာင်း၊ မူမမှန်ေသာ ကိစရပ် ကီးကီးမားမားေသာ် 

လည်း ေကာင်း ြဖစ်ပွားခဲြ့ခင်း မရိှဟု မစ်ရှင်၏ ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများက တင်ြပခ့ဲသည်။  

ကာတာစင်တာ၏ ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများ သွားေရာက်ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံများတွင် ေရွးေကာက်ပဲွ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် လုိက်နာေဆာင်ရွက်ကပီး သွားေရာက်ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံများ၏ 
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၉၄% တွင် ဆမဲေပးမဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်ပုံများ ေကာင်းမွန်ေကာင်း အကဲြဖတ်ေလ့လာသိရိှရသည်။ 

မဲေရတွက်မအား ေလ့လာခဲေ့သာ မဲုံများတွင် မဲေရတွက်သည့် ြဖစ်စ်အား မဲုံကုိယ်စားလှယ်များေရှေမှာက်၌ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခဲသ့ည်။ ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရးမစ်ရှင် သွားေရာက်ေလ့လာခ့ဲေသာ 

မဲရလဒ်များ စာရင်းသွင်းသည့်ေနရာများအနက် သုံးေနရာ၌ ကန်သတ်၊ ပိတ်ပင်ခံခ့ဲရေသာ်လည်း ေလ့လာခွင့် 

ရရိှခ့ဲေသာ ကျန်ေနရာများတွင် မဲရလဒ်များ စာရင်းသွင်းမကုိ ေချာချာေမွေမွ  ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှေကာင်း ေလ့လာသိရိှခဲရ့သည်။ ကာတာစင်တာအေနြဖင့် မဲရလဒ်များ စာရင်းသွင်းြခင်းှင့် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ေှာင်းပုိင်း ကာလ အြငင်းပွားမ ြဖစ်စ်များကုိ ဆက်လက်ေလ့လာသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။  

ကာတာစင်တာ၏ အဓိက ကနဦးေတွရိှချက်များှင့် သုံးသပ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည်။  

ဥပေဒမူေဘာင်  - ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ဥပေဒမူေဘာင်သည် ဒီမုိကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက်ပဲွများအတွက် 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ တာဝန်ဝတရားစံန်းများှင့်အညီ ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန် လုိအပ်ေနပါသည်။ ဖဲွစည်းပုံ 

အေြခခံဥပေဒ၏ အြငင်းပွားဖွယ် ကများတွင် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာ အဖဲွအစည်းများ၌ 

တပ်မေတာ်အတွက် ကိတင်သတ်မှတ်ထားေသာေနရာများ၊ မဲဆနယ်များတွင် ဆမဲမမတမများ၊ သမတ 

ြဖစ်မအေပ လွန်ကဲေသာ ကန်သတ်ချက်များ၊ UEC ၏ အမီှအခုိကင်းမကုိ ေလျာ့ပါးေစသည့် ကိတင် 

သတ်မှတ်ထားေသာ ခန်အပ်ြခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် UEC ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ ြပင်ဆင်ရန် 

အယူခံုိင်စွမ်း မရိှ ြခင်းတုိ ပါဝင်ပါသည်။ ထုိြပင် ုိင်ငံသားြဖစ်မှင့်စပ်လျ်း၍ ခဲွြခားဆက်ဆံေသာ 

ြပာန်းချက်များသည် တုိင်းရင်းသားလူနည်းစုအချိမှ တုိင်းရင်းသားများ၏ ဆမဲေပးခွင့် အထူးသြဖင့် ၂၀၁၅ 

အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွ မတုိင်မီတွင် ဆမဲေပးခွင့် ဆုံးံးခ့ဲေသာ ုိဟင်ဂျာလူမျိး အေရအတွက် 

ေထာင်ေပါင်းများစွာ၏ ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ကုိ ုပ်သိမ်းမများ ဆက်လက် ြဖစ်ပွားေစလျက်ရိှသည်။  

ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန်ခဲွမ - ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန်ခဲွမသညိ ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ စိန်ေခမများ  

ှင့်အလုိက်သင့်ြပမူေဆာင်ရွက်ုိင်ေသာ ြက့ံြက့ံခံုိင်ရည်ရိှမကုိ လက်ေတွြပသခ့ဲသည်။ UEC သည် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ြဖစ်စ်ကုိ ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန်အတွက်  ကုိယ်ပုိင်ဆုံးြဖတ်ခွင့်ကုိ လုိအပ်သလုိ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် အသုံးြပခ့ဲပီး 

မဲစာရင်း ထပ်မံြဖည့်စွက်၊ ြပင်ဆင်၊ တ်ပယ်ြခင်းြဖစ်စ်၊ ေရွးေကာက်ပဲွအရာရိှများကုိ ေလ့ကျင့်သင်ကား 

ေပးြခင်းှင့် ကုိဗစ် ၁၉ ေရာဂါ အထိခုိက်လွယ်ေသာ မဲဆရှင်များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား လုိက်ေလျာ 

ညီေထွြဖစ်ေအာင် ြပင်ဆင်ြခင်းများအတွက် ချးီကျးထုိက်ေသာ ကိးပမ်းအားထုတ်မများ ေဆာင်ရွက် 

ခ့ဲသည်။ သုိေသာ်  UEC ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်မသည် အချိေသာြဖစ်ရပ်များတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ 

ြမင်သာရှင်းလင်းမမရိှသက့ဲသုိ ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ေဒတာအချက်အလက်များကုိ ြပည်သူလူထုထံ အချန်ိမီ 

ထုတ်ြပန်ခ့ဲြခင်း မရိှေပ။ ေရွးေကာက်ပဲွ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ ေရဆုိင်းြခင်းတုိှင့်စပ်လျ်း၍ ၁ .၄ သန်းေသာ 

မဲဆရှင်များ၏ မဲေပးခွင့်ကုိ ဆုံးံးေစခဲ့ပီး ြပည် ေထာင်စုလတ်ေတာ်တွင် ၂၂ ေနရာ လစ်လပ်ေစခ့ဲေသာ UEC ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် ကိတင်သတ်မှတ်ထားေသာ ပွင့်လင်းြမင်သာမ စံန်းများှအညီ ကုိက်ညီြခင်းမရိှေပ။ 

ဤသုိ ေရွးေကာက်ပဲွ ေရဆုိင်းမများအရ တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ြပည်နယ်ှင့် တုိင်း ေဒသကီး လတ်ေတာ်များရိှ 
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ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံေနရာများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံှင့် ညီမေသာ ေနရာများကုိသာ ရယူရ မည်ဟူေသာ 

ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ ြပာန်းချက်ကုိ ြပည့်ြပည့်ဝဝ ေလးစားလုိက်နာသင့်သည်။  

ကိတင်မဲေပးမအား စီမံခန်ခဲွြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ စုိးရိမ်ပူပန်မများစွာ ြမင့်တက်ခ့ဲသည်။ မဲဆနယ်ြပင်ပ 

ကိတင်မဲေပးြခင်းအား စီမံခန်ခဲွရာတွင် ဆမဲလိဝှက်မရိှေစရန်ှင့် သမာသမတ်ကျေစရန်အတွက် ေဘးရန် 

ဆီးကာေရး လုပ်ေဆာင်မများ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း မရိှခ့ဲေပ။ ပါဝင်မဲေပးကေစရန်အတွက် ပ့ံပုိး ေနေသာ်လည်း 

အိမ်တုိင်ရာေရာက် ကိတင်ဆမဲေကာက်ယူမများကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ရှင်းလင်းမမရိှေသာ 

သုိမဟုတ် တစ်သမတ်တည်းမြဖစ်ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများေကာင့် ေဝဖန်မများ ြဖစ်ေစပါသည်။  

မဲဆရှင် မှတ်ပံုတင်ြခင်း  မစ်ရှင်ှင့် ပါဝင်ေဆွးေွးသူအများစုသည် ထိခုိက်လွယ်အုပ်စုများအေပ 

ဖယ်က်ချန်လှပ်ုိင်မများ ရိှေနဆဲြဖစ်သည်ဟူေသာ စုိးရိမ်ပူပန်မအချိ ရိှေသာ်လည်း မဲစာရင်း၏ အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်ေကာင်း အကဲြဖတ်သုံးသပ်ခဲ့ကသည်။ မေလးတုိင်းေဒသကီးှင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးတုိတွင် 

တုိင်းရင်းသားေရးရာဝန်ကီးေနရာများအတွက် မဲေပးရမည့် ဆမဲစာရင်းများ၌ မဲဆရှင်များ မပါဝင်သည့် 

ကိစရပ်များရိှေကာင်း မီဒီယာများက သတင်းထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ်လည်း ုိင်ငံတကာေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရး 

မစ်ရှင်သည် ေရွးေကာက်ပဲွေန၌ မဲုံများတွင် မဲစာရင်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ြပဿနာကီးကီးမားမား မေတွခ့ဲရေပ။ 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း မှတ်ပံုတင်ြခင်း - မဲဆရှင်များတွင် ုိင်ငံေရးအရ ေရွးချယ်စရာများစွာ 

ရိှခ့ဲကေသာ်လည်း လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းြဖစ်မှင့်သက်ဆုိင်သည့် ြပဿနာအချိ ရိှခ့ဲသည်။ 

အထူးသြဖင့် ဘာသာေရးလူနည်းစုှင့် တုိင်းရင်းသားလူနည်းစုတုိ၏ ုိင်ငံသားြဖစ်မှင့် စပ်လျ်းသည့် 

အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များသည် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများစွာ၏ စာရင်းကုိ ပယ်ချ 

ြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း ြဖစ်ေစခ့ဲပါသည်။ ထုိြပင် လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ၁၅ ရာခုိင်န်းေကျာ်၏ မှတ်ပုံတင်မကုိ မဲဆွယ်စည်းုံးသည့်ကာလတွင် ပယ်ဖျက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ုိင်ငံေရးပါတီတစ်ခု၏ မှတ်ပုံတင်ြခင်းကုိ ပယ်ဖျက်လုိက်ေသာေကာင့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်မှ 

ပယ်ဖျက်ခံရသူများမှာ အများစုြဖစ်သည်။) ထုိသုိြပလုပ်ခ့ဲြခင်းသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကုိယ်စားြပပုိင်ခွင့်အေပ 

သက်ေရာက်မရိှသည့်အြပင် ုိင်ငံေရးပါတီများအေနြဖင့် ၎င်းတုိ၏ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား 

အစားထုိးလဲလှယ်ရန် အတားအဆီးြဖစ်ေစပါသည်။ ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ 

တုိင်းရင်းသားြဖစ်မ၊ ဘာသာေရးတုိှင့် သက်ဆုိင်သည့် ေဒတာအချက်အလက်များကုိ ေကာက်ယူြခင်းှင့် 

ထုတ်ြပန်ေဖာ်ြပြခင်းတုိသည် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့် ုိင်ငံတကာေဒတာအချက်အလက်ကာကွယ်ေရး 

အေြခခံမူများအရ ပုဂိလ်ေရးဆုိင်ရာ လွတ်လပ်လုံြခံမရရိှပုိင်ခွင့်ကုိ ေလးစားလုိက်နာထားြခင်း မရိှပါ။ 

အမျိးသမီးပါဝင်မ - ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်မှစ၍ အမျိးသမီးလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအေရအတွက် 

တြဖည်းြဖည်း တုိးလာခဲေ့သာ်လည်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေရွးေကာက်ပဲွများတွင် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

များ၏ ၁၆ ရာခုိင်န်းကသာ အမျိးသမီးများ ြဖစ်ကပါသည်။ ပါတီအချိသည် ပါတီတွင်း သာတူညီမရိှေရး 
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မူဝါဒများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ချမှတ်ခဲေ့သာ်လည်း အမျိးသမီးများ ပုိမုိပါဝင်လာရန်အတွက် ယာယီအထူး 

စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ကုစားေြဖရှင်းမတစ်ရပ်အြဖစ် ထည့်သွင်းစ်းစားသင့်ပါသည်။ ထုိြပင် အမျိးသမီးများ 

သည် ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ အဖဲွအစည်းများ၏ ရာထူးအဆင့်ြမင့်သည့် ေနရာများတွင် ပါဝင်မနည်းပါးလျက်ရိှပီး 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွဝင်များအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် အမျိးသမီးတစ်ဦးမ မရိှပါ။ 

မဲဆွယ်စည်းံုးေရး အခင်းအကျင်း - ေရေြပာင်းသွားလာြခင်းှင့် စုေဝးြခင်းတုိကုိ ကန်သတ်ထားသည့် ကုိဗစ် -၁၉ 

ဆုိင်ရာ ကန်သတ်ချက်များသည် ြပည်သူလူထုအား  မဲဆွယ်စည်းုံးေရး၏ ထင်သာြမင်သာရိှမှင့် အကိတ်အနယ် 

ပိင်ဆုိင်ုိင်မတုိအေပတွင် သက်ေရာက်မများရိှခ့ဲသည်။ သုိေသာ် ကာတာစင်တာက လူေတွေမးြမန်းမ 

ြပလုပ်ခ့ဲေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ သုံးပုံှစ်ပုံသည် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ှင့် 

သာတူညီမြဖစ်စွာ  မဲဆွယ်စည်းုံးုိင်ခဲ့ကသည်ဟု ဆုိသည်။ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအချိသည် 

အာဏာရပါတီ၏ သိသိသာသာ တစ်ပန်းသာသည့် လုပ်ပုိင်ခွင့်အြပင် ပုိမုိကီးမားေသာ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးပဲွများှင့် 

စပ်လျ်း၍ ကုိဗစ်- သတ်ချက်များ၏ တစ်သမတ်တည်းမဟုတ်ေသာ၁၉ ဆုိင်ရာ ကန် ဥပေဒစုိးမုိးမတုိကုိ 

စုိးရိမ်ပူပန်မေကာင်း ေြပာကားခဲ့ကသည်။ ထုိြပင် ုပ်ြမင်သံကားှင့် ေရဒီယုိများတွင် အခမ့ဲထုတ်လင့်ချန်ိအတွက် 

ုိင်ငံေရးပါတီများ၏ စာသားများအေပ UEC ၏ ဆန်းစစ်သုံးသပ်မမှာ လွန်စွာတင်းကျပ်ပီး လွတ်လပ်စွာ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်ဆုိင်ရာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာတာဝန်ဝတရားစံန်းများှင့် ကဲွလဲွေနသည်။ 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအခင်းအကျင်းသည် ေယဘုယျအားြဖင့် တည်ငိမ်၍ ေအးချမ်းပါသည်။ သုိေသာ် ေနရာအချိတွင် 

လူတစ်ဦးေသဆုံးခဲသ့ည့်အြပင် အများှင့်ပုဂလပုိင်ပစည်းများ ဖျက်ဆီးမများှင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရးသုံး 

ပစည်းများကုိ ဖိချဖျက်ဆီးမတုိကုိ လုပ်ေဆာင်သည့် လုပ်ရပ်များကုိပါ ြဖစ်ေစခ့ဲသည့် ပါတီေထာက်ခံ 

ဝန်းရံသူများအကား သီးြခားပဋိပကြဖစ်ရပ်များ ရိှခ့ဲကပါသည်။ ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ NLD ပါတီ၏ 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းသုံးဦးကုိ ရကိင်တပ်မေတာ်က ြပန်ေပးဆဲွခ့ဲသည်။ ထုိြပင် အချိေနရာများတွင် 

မဲဆွယ်စည်းုံးမကုိ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မများ သုိမဟုတ် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ လက်လှမ်းမီ 

ပျံံှုိင်မကုိ ကန်သတ်မည့် ေဒသတွင်းအထူးစည်းကမ်းချက်များှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံမများ ရိှခ့ဲပါသည်။ 

ေရွးေကာက်ပဲွအြငင်းပွားမများကုိ ေြဖရှင်းြခင်း - ေရွးေကာက်ပဲွေစ့စပ်ညိိင်းေရးေကာ်မတီများကုိ UEC က 

ဖဲွစည်းခ့ဲပီး စည်းကမ်းလုိက်နာမများကုိ ဆန်းစစ်ရန်အတွက် ေစာင့်ကည့်ေရးေကာ်မတီှင့် လုိက်နာရန် 

ကျင့်ဝတ်များ ထားရိှြခင်းကုိ ုိင်ငံေရးပါတီအများစုက သေဘာတူခ့ဲကပါသည်။ ှစ်မျိးစလုံးသည် အြပသေဘာ 

ေဆာင်၍ မိမိဆအေလျာက်ြဖစ်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွအြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း ယရားများ ြဖစ်ကပါသည်။ 

ေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် ဥပေဒအရစည်းေှာင်မမရိှေသာ်လည်း ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများအတွက် 

အေြခအေနတင်းမာမများကုိ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ေဆွးေွးမများြပလုပ်ရန် တုိက်တွန်းြခင်းှင့် သေဘာတူညီမ 

တည်ေဆာက်ြခင်းတုိကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုံးဝင်ခ့ဲပါသည်။ 

လူမမီဒီယာ - လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအများစုသည် ၎င်းတုိ၏ မဲဆနယ်ေြမများထံ 

လက်လှမ်းမီေရာက်ရိှရန်အတွက် လူမမီဒီယာ အထူးသြဖင့် ေဖ့စ်ဘုတ်ကုိ ပုံမှန်အသုံးြပခ့ဲကပါသည်။ ပါတီှင့် 
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လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အေကာင့်များမှတစ်ဆင့် လပ်ရှားမများသည် တရားဝင်မဲဆွယ်စည်းုံးမ 

စတင်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက် လျင်ြမန်စွာပျံံှသွားခ့ဲပီး မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ရပ်နားကာလမတုိင်မီအထိ ဆက်လက် 

ြမင့်မားလျက်ရိှသည်။ ကာတာစင်တာ၏ အများြပည်သူြမင်ုိင်သည့် လူမမီဒီယာ ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက်ှာများကုိ 

ေစာင့်ကည့်ေရးလုပ်ငန်းသည် သန်းချေီသာ ေဖ့စ်ဘုတ်အသုံးြပသူများထံ လက်လှမ်းမီေရာက်ရိှေစုိင်သည့် 

တုိင်းရင်းသားလူနည်းစု များှင့် ဘာသာေရးလူနည်းစုများကုိ ဦးတည်ထားေသာ အမုန်းစကားများပါဝင်ေလ့ရိှသည့် 

ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ လုပ်ြကံသတင်းအများအြပားကုိ ေဖာ်ထုတ်ေတွရိှခ့ဲပါသည်။ အမျိးသမီးလတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများကုိလည်း အမုန်းစကားများှင့် ေှာင့်ယှက်တုိက်ခုိက်မများြဖင့် ဦးတည် တုိက်ခုိက် 

ခ့ဲကသည်ကုိ ေတွရိှခ့ဲရသည်။ 

ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာြခင်း - ကနဦးေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာခွင့်ရရိှေရးှင့်ဆုိင်သည့် ြပဿနာများ ရိှခ့ဲေသာ်လည်း 

ုိင်ငံသား ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများသည် ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်ငန်းစ်၏ ေထာင့်အများစုကုိ ေလ့လာ 

ုိင်ခ့ဲကပါသည်။ ေရွးေကာက်ပဲွအကိကာလ၌ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့် ၎င်းတုိ၏ လုပ်ငန်းများအြပင် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ေနတွင် မဲုံကုိယ်စားလှယ်များှင့် ုိင်ငံသားေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများ  အေြမာက်အြမားကုိ ေနရာချထား 

ေလ့လာုိင်ေစြခင်းက ပွင့်လင်းြမင်သာမတုိးလာေစရန် ပ့ံပုိးေပးခ့ဲပါသည်။ ကာတာစင်တာမှ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ေလ့လာသူများအပါအဝင် ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူအချိသည် လုံြခံေရးတပ်ဖဲွများ၏ အနီးကပ် ေစာင့်ကည့် 

မကုိခံခ့ဲရပီး ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအစီအစ်များှင့်စပ်လျ်းသည့် ထပ်ေဆာင်း 

သတင်းေပးပုိေရး သတ်မှတ်ချက်များကုိလည်း ြကံေတွခ့ဲရသည်။ အဆုိပါကန်သတ်ချက်များသည် သင့်ေလျာ်မ 

မရိှ၍ ေရွးေကာက်ပဲွ ေလ့လာသူများ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမထိန်းသိမ်းုိင်စွမ်းကုိပါ ေလျာ့ကျေစပါသည်။ 

ကာတာစင်တာမစ်ရှင်အဖဲွ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များအေပ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များက သက်ေရာက်မရိှခဲပ့ါသည်။ မစ်ရှင်သည် ၎င်း၏ချ်းကပ်နည်းကုိ အမီှအခုိကင်းြခင်း၊ 

သမာသမတ်ကျြခင်းှင့် ြဖစ်ရပ်မှန်အေြခြပ သတင်းေပးပုိြခင်းစသည့် အဓိကအေြခခံမူများကုိ ထိန်းသိမ်း 

လုိက်နာလျက် ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရး လုပ်ငန်းစ်များကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လုိက်ေလျာ 

ညီေထွြဖစ်ေအာင် စီစ်ထားပါသည်။ မစ်ရှင်အဖဲွသည် ခရီးသွားလာေရး ကန်သတ်ချက်များေကာင့် လုပ်ငန်းစ်ကုိ 

အြပည့်အဝ လက်လှမ်းမမီခဲပဲ့ ရာှင့်ချေီသာ အစည်းအေဝးများကုိ ရပ်ေဝးမှသာ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ မစ်ရှင်အဖဲွသည် 

မဲဆွယ်စည်းုံးမှင့် ေရွးေကာက်ပဲွအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မများကုိ တုိက်ုိက် မေလ့လာုိင်ခ့ဲေသာေကာင့် 

ပါဝင်ေဆွးေွးသူများက ြပလုပ်ေသာ အဆုိြပချက်များအားလုံးကုိ အကဲြဖတ်တွက်ချက်ုိင်ြခင်းမရိှခ့ဲပါ။ ထုိေကာင့် 

၎င်းသည် လုပ်ငန်းစ်၏ ေထာင့်အားလုံးကုိ ံှစပ်ေသချာစွာ ဆန်းစစ်ြခင်းမျိး မြပလုပ်ုိင်ခ့ဲပါ။ 

ကာတာစင်တာ၏လုပ်ငန်းစ်များတွင် ကူညီပ့ံပုိးေပးခ့ဲမများအတွက် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွ ေကာ်မရှင်အြပင် 

မစ်ရှင်အဖဲွှင့် ေတွဆုံရန်အချန်ိေပးခဲသ့ည့် ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများအားလုံးကုိ ေကျးဇူးတင်ရိှပါသည်။ 

မစ်ရှင်အဖဲွသည် ေရွးေကာက်ပဲွအြငင်းပွားမများကုိ ေြဖရှင်းြခင်းအပါအဝင် ေရွးေကာက်ပဲွေှာင်းပုိင်းကာလ 

အခင်းအကျင်းများကုိ ဆက်လက်ေလ့လာမည်ြဖစ်ပီး ထပ်ေဆာင်းေကညာချက်များကုိလည်း ထုတ်ြပန်ပါမည်။ 
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ကာတာစင်တာသည် အြကံြပချက်များှင့်တကွ အပီးသတ်အစီရင်ခံစာကုိ မစ်ရှင်အဖဲွမှတစ်ဆင့် ၂၀၂၁ ခုှစ် 

မတ်လကုန်မတုိင်မီ ထုတ်ြပန်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

ကနဦးေတွရိှချက်များှင့် နိဂံးုချပ်ေတွရိှချက်များအတွက် ထုတ်ြပန်ေကညာချက် 

ေနာက်ခံအေြခအေန 

ုိဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲေ့သာ ေရွးေကာက်ပဲွများသည် ၂ဝ၁၁ ခုှစ်တွင် ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ ဒီမုိကေရစီ 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး အစပုိင်းမှစ၍ ကျင်းပခဲေ့သာ ေရွးေကာက်ပဲွများ၏ေနာက် ဒုတိယအကိမ်ေြမာက်ကျင်းပသည့် 

အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွများြဖစ်ပီး ြမန်မာုိင်ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအကူးအေြပာင်းအတွက် အေရးပါသည့်ေြခလှမ်း 

ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရိှအာဏာရပါတီြဖစ်ေသာ အမျိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲွချပ် (NLD) ှင့် အတုိက်အခံပါတီြဖစ်ေသာ 

ြပည်ေထာင်စုြက့ံခုိင်ေရးှင့်ဖံွဖိးေရးပါတီ (USDP) တုိသည် ပီးခ့ဲသည့် လတ်ေတာ်သက်တမ်းများတွင် 

အကီးဆုံးပါတီများြဖစ်ကေသာ်လည်း ၂ဝ၁၅ ခုှစ်မှစတင်၍ တုိင်းရင်းသားပါတီအများအြပား ေပါင်းစည်း 

သွားြခင်းှင့် အြခားပါတီအသစ်များလည်း ေရွးေကာက်ပဲွတွင် ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းအားြဖင့် ုိင်ငံေရး 

အေြခအေနမှာ အဆင့်ဆင့်ေြပာင်းလဲလာခဲသ့ည်။ ဤေြပာင်းလဲမများသည် ဆမဲေပးသူများအား ေရွးချယ်စရာ 

အမျိးအစားအစုံအလင်ကုိ ေပးခဲေ့သာ အင်တုိက်အားတုိက် ုိင်ငံေရးယှ်ပိင်မကုိ ေထာက်ကူေပးပါသည်။ 

ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပမည့်ေနကုိ ၂ဝ၂ဝ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၂ ရက်ေနတွင် ေကညာခ့ဲပါသည်။ သွားလာ 

လပ်ရှားမများကုိကန်သတ်ပီး မိနယ်စုစုေပါင်း၏ ၂၂ ရာခုိင်န်းကုိ ေနအိမ်တွင် ေနထုိင်ေရး (Stay-at-home) 

အမိန်များတွင် အကျံးဝင်ေစခဲေ့သာ ကမာအံှြဖစ်ပွားသည့် COVID – 19 ကပ်ေရာဂါှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတုိင်း ေရွးေကာက်ပဲွအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မများကုိ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်။၁ ထုိအြပင် 

ုိင်ငံ၏ေနရာေဒသ အေတာ်များများတွင် အစုိးရတပ်ဖဲွများှင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အဖဲွအစည်းများ 

ပါဝင်သည့် ပဋိပကများ၏ သက်ေရာက်မများ ရိှေနေသးသည်။ အချန်ိကာလာသည်ှင့်အမ ဤပဋိပကများေကာင့် 

ဒုကသည်ှင့် ေနရပ်စွန်ခွာေြပာင်းေရေနထုိင်သူ အေြမာက်အြမား တုိးလာပီး ြမန်မာုိင်ငံ၏ ြပည်နယ် 

ှင့်တုိင်းေဒသကီး ၁၄ ခုထဲမှ ၇ ခု၏ အချိေနရာေဒသများတွင် ေရွးေကာက်ပဲွ ေရဆုိင်းမများှင့် ပယ်ဖျက်မများကုိ 

ဦးတည်ေစခ့ဲသည်။  

ကာတာစင်တာ၏မစ်ရှင်ကုိ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် (UEC) မှ ဇူလုိင်လ ၃ဝ ရက်ေနတွင် 

ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာရန်အသိအမှတ်ြပလာ ေပးခ့ဲသည်။ COVID – 19 ဆုိင်ရာ ခရီးသွားလာေရး 

ကန်သတ်မများေကာင့် ကာတာစင်တာသည် ုိင်ငံြခားသားများှင့်အတူတကွ ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများအြဖစ် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြမန်မာုိင်ငံသားများကုိ ခန်အပ်ြခင်း အပါအဝင် ၎င်း၏ ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရး 

နည်းစနစ်ကုိ ြပင်ဆင်ကျင့်သုံးခဲသ့ည်။ ေရွးေကာက်ပဲွအကိကာလအတွင်းတွင် မစ်ရှင်သည် ၎င်း၏ 

 
၁ ၂ဝ၂ဝ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၁၆ ရက်ေနတွင် COVID – 19 အား သဘာဝေဘးအရာယ်တစ်ရပ်အြဖစ် အစုိးရမှ သတ်မှတ်လုိက်ပါသည်။ 
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ေလ့လာေရးလုပ်ငန်းကုိ ရပ်ေဝးမှေန၍ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပီး ုိင်ငံတစ်ဝန်းရိှ ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ၊ လုံြခံေရးဆုိင်ရာှင့် 

အစုိးရ အရာရိှများ၊ ုိင်ငံေရးပါတီများှင့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်းများ 

(CSOs)ှင့် မီဒီယာဌာနများ စသည်တုိှင့် အွန်လုိင်းအစည်းအေဝးပဲွ ၁,ဝဝဝ ေကျာ် ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲသည်။ 

မစ်ရှင်၏လုပ်ငန်းကုိ လူမမီဒီယာ ေစာင့်ကည့်ေရးယူနစ်တစ်ခုြဖင့် ပုိ၍အားေကာင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်ခ့ဲသည်။ 

သုိေသာ်လည်း COVID – 19 ဆုိင်ရာ ကန်သတ်မများက ကာတာစင်တာ၏ ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်ကုိ 

တုိက်ုိက်ေလ့လာုိင်စွမ်းအား ကန်သတ်လုိက်သည့်အတွက် ရလဒ်အေနြဖင့် ဤကနဦးထုတ်ြပန်ေကညာချက်ပါ 

ေတွရိှချက်များမှာ အကန်အသတ်များ ရိှေနမည် ြဖစ်သည်။ ဤကနဦးအစီရင်ခံစာသည် ေအာက်တုိဘာလတွင် 

ထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ အေစာပုိင်း ကားြဖတ်အစီရင်ခံစာှစ်ခုေပ အေြခခံ ထားပါသည်။၂ 

ေရွးေကာက်ပဲွစနစ်ှင့် ဥပေဒမူေဘာင် 

ဤေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်ှင့် ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် 

၁၄ ခုရိှ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေပါင်း၏ ေလးပုံသုံးပုံကုိ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ရန် ကျင်းပြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအားလုံးမှာ မဲများသူအုိင် ေရွးေကာက်ပဲွစနစ်ြဖင့် မဲဆနယ်တစ်နယ်လင် 

ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးကုိ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်တွင် အမျိးသားလတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ် ၂၂၄ ေယာက်အနက်မှ ၁၆၈ ေယာက်ှင့် ြပည်သူလတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ် ၄၄ဝ ေယာက်အနက်မှ 

၃၃ဝေယာက် ကုိ တုိက်ုိက်ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ပါသည်။ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က ြပည်ေထာင်စု 

အဆင့်ှင့် ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီးအဆင့်ဟူေသာ ှစ်ဆင့်စလုံးတွင် ရိှရမည့် ကုိယ်စားလှယ်စုစုေပါင်း၏ ေလးပုံ 

တစ်ပုံကုိ လတ်ေတာ်တစ်ရပ်စီတွင် ခန်အပ်ေသာေကာင့် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအား ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကုိ 

တပ်မေတာ်မှ တားဆီးုိင်ပါသည်။ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းမခံရေသာ တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်များအား ခန်အပ်ြခင်းမှာ စစ်မှန်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွများတွင် ေဖာ်ထုတ်ရမည့် ြပည်သူ 

ြပည်သားတုိ၏ ဆသည် အစုိးရအုပ်ချပ်မအာဏာ၏ အေြခခံြဖစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ ဒီမုိကေရစီဝါဒကုိ 

အေြခခံသည့် အဓိက အေြခခံမူများှင့် ကုိက်ညီမမရိှပါ။၃ 

 
၂ ေအာက်တုိဘာလ ၁၃ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲေသာ ကားြဖတ်အစီရင်ခံစာ(၁) ကုိ 

www.cartercenter.org/news/pr/2020/myanmar-2020-preelection-statement.pdf တွင် ဖတ်ုိင်ပါသည်။ ေအာက်တုိဘာလ ၃ဝ 

ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲေသာ ကားြဖတ်အစီရင်ခံစာ(၂) ကုိ 

www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/myanmar-interim-statement-103020.pdf တွင် 

ဖတ်ုိင်ပါသည်။ 
၃ ကမာ့လူအခွင့်အေရးေကြငာစာတမ်း (UDHR) ၏ အပုိဒ် ၂၁ တွင် “အစုိးရအုပ်ချပ်မအာဏာသည် ြပည်သူြပည်သားတုိ၏ ဆအေပ 

အေြခခံရမည်။ အဆုိပါဆကုိ အချန်ိကာလအပုိင်းအြခားအလုိက် ကျင်းပေသာ စစ်မှန်သည့် ေရွးေကာက်ပဲွများတွင် ေဖာ်ထုတ်ရမည်….”၊ 

ြပည်သူေရးရာှင့် ုိင်ငံေရးအခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ သ ေဘာတူစာချပ် (ICCPR)၊ အပုိဒ် ၂၅ှင့် “ြပည်သူြပည်သားများ 

ပါဝင်လပ်ရှားေသာ လွတ်လပ်စွာေရွးချယ်ြခင်းခံရသည့် ကုိယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် ြပည်သူေရးရာများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းတွင် အပုိဒ် ၂၅ ၌ 

အဆုိပါ ကုိယ်စားလှယ်များသည် အစုိးရ၏အာဏာကုိ အသုံးြပေကာင်းှင့် အဆုိပါအာဏာအား အသုံးြပသည့်အတွက် 
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ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီးတစ်ခုချင်းစီတွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ အထက်လတ်ေတာ် (အမျိးသား 

လတ်ေတာ်)၌ ကုိယ်စားလှယ် ၁၂ ေယာက် ရိှပါသည်။ အမျိးသားလတ်ေတာ်အတွက် မဲဆနယ်များကုိ 

မိနယ်များအား ေပါင်းြခင်း သုိမဟုတ် ခဲွြခမ်းြခင်းအားြဖင့် သတ်မှတ်ပါသည်။ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ေဒသ 

သုိမဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရခုိင် တစ်ခုချင်းစီသည် မဲဆနယ်တစ်ခုှင့် ညီမသည်။ ထုိေကာင့် 

ဤေဒသှင့်ခုိင်များသည် အမျိးသားလတ်ေတာ်တွင် ကုိယ်စားြပခွင့်ရိှသည်။ ြပည်သူလတ်ေတာ်ှင့် 

ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်များအတွက် မဲဆနယ်များကုိ သတ်မှတ်ရာတွင် မဲဆရှင် ဦးေရ သုိမဟုတ် 

အေရအတွက်ကုိ အေြခခံ၍ သတ်မှတ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ မိနယ်များ၏ အုပ်ချပ်ေရးနယ်နိမိတ်များကုိ အေြခခံ၍ 

သတ်မှတ်ပါသည်။ ြပည်သူလတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပဲွများတွင် ုိင်ငံ၏ မိနယ် ၃၃ဝ ရိှ မိနယ်တစ်မိနယ် 

ချင်းစီသည် မဲဆနယ်တစ်ခုှင့် ညီမပီး ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်များတွင်မူ မိနယ်တစ်ခုချင်းစီကုိ 

မဲဆနယ်ှစ်ခုအြဖစ်ခဲွ၍ သတ်မှတ်ပါသည်။ ဤသုိေဆာင်ရွက်ြခင်းေကာင့် မဲဆနယ်များ၏ အရွယ်အစား 

ပုိင်းတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ကွာဟချက်များ ြဖစ်ေပေစသည်။ တန်းတူညီမစွာ ကုိယ်စားြပြခင်း၏ အေြခခံမူ 

များှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အေလ့အထေကာင်းများကုိ ဆန်ကျင်ေနပီး လတ်ေတာ်တစ်ခုတည်းမှ 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း တစ်ဦးသည် မဲဆရှင် ေထာင်ဂဏန်း သုိမဟုတ် ရာဂဏန်းမသာပါဝင်ေသာ 

မဲဆနယ်တစ်ခုကုိ ကုိယ်စားြပုိင်သည်။ ၄ 

တုိင်းရင်းသားလူနည်းစုများအား ကုိယ်စားြပြခင်းကုိ ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ုိင်ငံေတာ်ရိှ စုစုေပါင်းလူဦးေရ၏ 

ဝ.၁ ရာခုိင်န်းထက်ေကျာ်ေသာ သုိမဟုတ် ဝ.၁ ရာခုိင်န်းှင့် ညီမေသာ တုိင်းရင်းသားလူဦးေရးရိှသည့် ေနရာ 

ေဒသများအတွက် ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်များ အားလုံးေပါင်းတွင် တုိင်းရင်းသား လူမျိးေရးရာ 

ဝန်ကီး ၂၉ဦးကုိ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ကပါသည်။ သုိေသာ် မိမိတုိ၏ ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းေဒသကီးများတွင် 

လူများစုြဖစ်ကေသာ လူနည်းစုများအတွက် အကျံးမဝင်ပါ။ တုိင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာဝန်ကီးများကုိ 

သက်ဆုိင်ရာလူနည်းစု မဲဆရှင်များမှ ေရွးေကာက် တင်ေြမာက်ကပါသည်။  

 

 

 
ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်တစ်ေလာက်တွင် ၎င်းတုိအေနြဖင့် တာဝန်ခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း သွယ်ဝုိက်ေဖာ်ြပထားသည်”ဟု အဆုိြပထားေသာ 

ယင်းှင့်အတူပါရိှသည့် ကုလသမဂ လူအခွင့်အေရး ေကာ်မတီ (UNHCR)၊ အေထွေထွမှတ်ချက် ၂၅၊ စာပုိဒ် ၇ ကုိလည်း ကည့်ပါ။ 

ဗင်းနစ်ေကာ်မရှင်၏ ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာကိစရပ်များတွင် ေကာင်းေသာကျင့်ဝတ်အေလ့အထများ၊ အပုိင်း (ဈ)၊ ၅ ကုိလည်း ကည့်ပါ။ 
၄ UNHRC အေထွေထွမှတ်ချက် ၂၅၊ စာပုိဒ် ၂၁တွင် ေဖာ်ြပထားသည်မှာ “မဲဆရှင်တစ်ဦး၏ မဲသည် အြခားမဲဆရှင်တစ်ဦး၏ မဲှင့် 

တန်းတူညီမ ြဖစ်ရမည်။” ဗင်းနစ်ေကာ်မရှင်၏ ေကာင်းေသာကျင့်ဝတ်အေလ့အထများ၊ (၂.၂.၁) တွင် တန်းတူညီမေသာ မဲေပးပုိင်ခွင့်အတွက် 

ေထာက်ပ့ံေပးထားပီး မဲဆနယ်တစ်နယ်အလုိက် ေနထုိင်သူများ (သုိ) ဆမဲေပးသူများ၏ အေရအတွက်ေပလုိက်၍ ေဖာ်ြပထားသည်၊ 

“စံသတ်မှတ်ချက်ထဲမှ လက်သင့်ခံုိင်ေသာ ေသွဖည်ြခင်းမျိးသည် ၁ဝ % ထက်မေကျာ်လွန်သင့်သည့်အြပင် အထူးအေြခအေနများ 

(အထူးလူနည်းစုတစ်စုှင့် ကျိးတုိးကျဲတဲ လူဦးေရထူထပ်ေနေသာ အုပ်ချပ်မဆုိင်ရာ ေနရာေဒသများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်း) မှလဲွလင် 

အဆုိပါေသွဖည်ြခင်းမျိးသည် ၁၅ % ထက် လုံးဝမေကျာ်လွန်သင့်ေပ။” 
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ဥပေဒမူေဘာင်  

အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွများကုိ အဓိကအားြဖင့် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ၊ ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒသုံးရပ်၊၅ 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ဥပေဒှင့် ုိင်ငံေရးပါတီများမှတ်ပုံတင်ြခင်းဥပေဒြဖင့် ထိန်းညထိားပီး 

အဆုိပါဥပေဒအားလုံးကုိ ၂ဝ၁ဝ ခုှစ်မှစ၍ လက်ခံကျင့်သုံးခ့ဲပါသည်။ ယင်းတုိကုိ UEC မှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းများှင့် စည်းကမ်းများြဖင့် ထပ်မံြဖည့်စွက်သည်။ 

ဥပေဒမူေဘာင်သည် ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်၏ ဒီမုိကေရစီလကဏာကုိ ဖဲွစည်းပုံအရ သက်ေရာက်မရိှေသာ ြပာန်း 

ချက်အချိအား ထိန်းသိမ်းထားသည်။ တပ်မေတာ်အတွက် သီးသန်သတ်မှတ်ထားေသာ အမတ်ေနရာများှင့် 

မဲဆနယ်များကုိ နယ်နိမိတ်ကန်သတ်ြခင်း ကွာဟချက်တုိ သာမက မဲေပးပုိင်ခွင့်ှင့် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ် 

ရပ်တည်ပုိင်ခွင့်တုိှင့်စပ်လျ်း၍ ကန်သတ်မများ၊ ေရွးေကာက်ပဲွစီမံခန်ခဲွေရးအဖဲွ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာှင့် 

လွတ်လပ်ခွင့်တုိှင့်ပတ်သက်သည့် အေရးကိစများ၊ သမတအြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပုိင်ခွင့်အေပ 

ကန်သတ်မများ၊ မဲဆနယ်ြပင်ပ ကိတင်မဲေပးြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ လုံေလာက်ေသာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ 

မရိှြခင်းှင့် UEC ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များအေပ အယူခံဝင်ြခင်းအတွက် ြပာန်းချက်များ ကင်းမ့ဲြခင်းတုိလည်း 

ရိှပါသည်။ ထုိအြပင် ုိင်ငံသားြဖစ်ခွင့်အေပ ခဲွြခားဆက်ဆံမရိှေသာ တရားဥပေဒဆုိင်ရာ ြပာန်းချက်များသည် 

အထူးသြဖင့် ုိဟင်ဂျာက့ဲသုိ အသိအမှတ်ြပြခင်းမခံရသည့် တုိင်းရင်းသားလူနည်းစုအဖဲွဝင်များ၏ မဲေပးပုိင်ခွင့်ကုိ 

ထိေရာက်စွာ ုပ်သိမ်းထားပါသည်။၆ ဤကိစရပ်များကုိ ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် ကာတာစင်တာအေနြဖင့် 

ယခင်ကလည်း တုိက်တွန်းအြကံေပးပီးြဖစ်သက့ဲသုိ ဤေနရာေဒသများတွင် ေြပာင်းလဲမများေဆာင်ရွက်ရန် 

ဆက်လက်၍ တုိက်တွန်းအြကံေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

သုိေသာ် ဥပေဒမူေဘာင်ကုိ ပုိမုိေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် အြပသေဘာဘက်ေရာက်သည့် ေြခလှမ်း 

များကုိလည်း လှမ်းချေီဆာင်ရွက်ခဲ့ပီးြဖစ်သက့ဲသုိ ကာတာစင်တာ၏ ယခင်က တုိက်တွန်းအြကံေပးချက် 

အချိကုိလည်း အြပည့်အဝေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းေသာ်လည်းေကာင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ေနပီ ြဖစ်ပါသည်။ အြခားအရာများအနက် ၂ဝ၁၉ ခုှစ်ှင့် ၂ဝ၂ဝ ခုှစ်တွင် အတည်ြပပီးြဖစ်ေသာ 

ဥပေဒများှင့် နည်းဥပေဒများကုိ ြပင်ဆင်ချက်များသည် အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးအတွက် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ေစ့စပ်ညိိင်းေရးေကာ်မတီများ (EMCs)၏ အခန်းကကုိ တိကျသည့် ပုံစံသတ်မှတ်ေပးပီး စစ်ဘက် 

ဆုိင်ရာအရာရိှများှင့် ၎င်းတုိ၏ အတူေနမိသားစုဝင်များအား တပ်ရင်းြပင်ပတွင် ဆမဲေပးခုိင်းြခင်း၊ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများကုိ မသန်စွမ်းသူများ မဲေပးြခင်းတွင် မြဖစ်မေန ပ့ံပုိးေစြခင်း၊ ေရွးေကာက်ပဲွ 

 
၅ အထက်လတ်ေတာ်(အအမျိးသားလတ်ေတာ်) ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ၊ ေအာက်လတ်ေတာ် (ြပည်သူလတ်ေတာ်) ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒှင့် 

တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ။ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့် 

ြပာန်းချက်မှအပ အဆုိပါ ဥပေဒသုံးရပ်မှာ ခတ်စွပ်တူပါသည်။ 
၆ ၂ဝ၁၇ ခုှစ်တွင် လုံြခံေရးတပ်ဖဲွများ အဓိကစစ်ဆင်ေရးတစ်ခု ေဆာင်ရွက်ေနစ် ုိဟင်ဂျာ ၇ဝဝ,ဝဝဝ ခန်မှာ ဘဂလားဒစ်ရ်ှသုိ 

ေရေြပာင်းြခင်းခံခ့ဲရသည်။ 
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ေလ့လာသူများအေနြဖင့် မဲုံများကုိ ဝင်ထွက်ခွင့်အား အသိအမှတ်ြပပီး ပျက်စီးသွားသည့် ဆမဲ လက်မှတ်များ 

အတွက်လည်း အစားထုိးလက်မှတ်များ ပ့ံပုိးေပးြခင်းတုိလည်း ပါဝင်သည်။ ထုိအြပင် ၂ဝ၂ဝ ခုှစ်တွင် 

လတ်ေတာ်သည် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာ ြပင်ဆင်ချက်များကုိ ထည့်သွင်းစ်းစားခ့ဲပီး ယင်းအချက်များထဲမှ 

အချက်အများစုမှာ ဥပေဒမူေဘာင်ကုိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အေြခခံမူများှင့် ပုိမုိကုိက်ညီေအာင် ေခေဆာင် 

ေပးုိင်သည့် အချက်များြဖစ်ပါသည်။၇ 

ေရးွေကာက်ပွဲ စမီံခန်ခွဲေရး 

ဖဲွစည်းတည်ေဆာက်ပုံ 

ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် (UEC)က ုိင်ငံေတာ်အဆင့်၌ စီမံခန်ခဲွပီး 

ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီး (၁၄) ခု၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ (၁)ခုအေနြဖင့် ေနြပည်ေတာ်၊ ခုိင် (၈၂) ခု၊ မိနယ် 

(၃၃ဝ)၊ ရပ်ကွက်ှင့်  ေကျးရွာအုပ်စု (၁၇,၀၆၇) စုတုိတွင် ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများက စီမံခန်ခဲွပါသည်။ မဲုံများတွင် 

လူမဘဝ ခပ်ခွာခွာေနြခင်းကုိ COVID – 19 ကိတင်ကာကွယ်ေရး အေရးယူေဆာင်ရွက်မများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း 

အြဖစ်သာမက ပုိမုိများြပားလာေသာ မဲဆရှင်ပမာဏကုိ ဝင်ဆ့ံေအာင် ေနရာချထားေပးုိင်ဖုိအတွက် 

ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်ေပးရန် ၂ဝ၁၅ ခုှစ်ြဖင့်ယှ်လင် မဲုံ ၁,၈ဝဝ ေကျာ် ပုိမုိသတ်မှတ်ပီး ပျမ်းမအားြဖင့် မဲုံ ၄၂,ဝ၄၇ 

ုံကုိ သတ်မှတ်ေပးခဲပ့ါသည်။ 

UEC သည် အစုိးရက တာဝန်ခန်အပ်ထားပီး လတ်ေတာ်မှ တရားဝင်ခွင့်ြပထားေသာ အမဲတမ်းတည်ရိှေနမည့်အဖဲွ 

ြဖစ်ပါသည်။ တာဝန်ခန်အပ်မများကုိ အတည်ြပုိင်ေသာ လတ်ေတာ်၏ ကုိယ်ပုိင်ဆုံးြဖတ်ခွင့်မှာ 

အကန်အသတ်ြဖင့်သာ ရိှပါသည်။၈ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒမှ သတ်မှတ်ထားေသာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင်သည့် 

အနည်းဆုံးလူဦးေရ၊ UEC အဖဲွဝင်ငါးဦးသည် ၂ဝ၁၆ ခုှစ်တွင် ရာထူးစတင်လက်ခံကာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲပီး 

၂ဝ၁၉ ခုှစ်တွင် အဖဲွဝင် ၁ဝ ဦးကုိ ထပ်မံခန်အပ်ခ့ဲသည်။ UEC အဖဲွဝင်များကုိ တာဝန်ခန်အပ်မည့် 

အုပ်ချပ်ေရးအာဏာသည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အေြခခံမူများတွင် လုိအပ်ေသာ သမာသမတ်ကျမှင့် 

လွတ်လပ်မတုိကုိ အာမခံသည့် ယရားများကုိ ေပးစွမ်းထားြခင်း မရိှပါ။၉ 

တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်၊ ခုိင်ှင့် မိနယ်အဆင့်ရိှ ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများကုိ UEC မှ တာဝန်ခဲွေဝခန်အပ်ပီး 

ယင်းတုိတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် အစုိးရဌာနများတွင် သက်ဆုိင်ရာအဆင့်များ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

 
၇ ြပင်ဆင်ချက်များကုိ ဥပေဒြပာန်းသူအများစုက ေထာက်ခံခ့ဲေသာ်လည်း လက်ခံကျင့်သုံးရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီဖုိ လုိအပ်သည့် 

လူများစု (၇၅%) ၏ ခွင့်ြပချက်ကုိမူ မရရိှခ့ဲပါ။ 
၈ အေြခခံဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထားသည်မှာ တာဝန်ခန်အပ်ခံရသူသည် အေြခခံဥပေဒအရ လုိအပ်ေသာ အရည်အချင်းများှင့် 

ြပည့်မီြခင်းမရိှဟု ရှင်းလင်းတိကျစွာ သက်ေသမြပသုိင်သမ ုိင်ငံေတာ်သမတက တာဝန်ခန်အပ်ြခင်းများကုိ ြငင်းဆုိပုိင်ခွင့် မရိှပါ။ 
၉ ICCPR၏ အေထွေထွမှတ်ချက် ၂၅၊ စာပုိဒ် ၂ဝ တွင် ြပာန်းထားသည်မှာ “ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်ကုိ ကီးကပ်ရန်ှင့် ေရွးေကာက်ပဲွအား 

မတစွာ၊ သမာသမတ်ရိှစွာှင့် သေဘာတူစာချပ်ှင့် အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ေသာ ြပာန်းထားသည့်ဥပေဒများှင့်အညီ ကျင်းပြခင်းရိှေစရန် 

မီှခုိမကင်းမ့ဲေသာ လွတ်လပ်သည့် ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ အာဏာတစ်ရပ်ကုိ ထူေထာင်သင့်ပါသည်။”  
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အရပ်သားအစုိးရဝန်ထမ်းများြဖင့် ဖဲွစည်းထားပါသည်။ မဲုံတာဝန်ကျဝန်ထမ်းကုိမူ သက်ဆုိင်ရာမိနယ်၏ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများမှ တာဝန်ခန်အပ်ပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ၏ ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ အဖဲွများကုိ 

ဖဲွစည်းထားပုံှင့်စပ်လျ်း၍ ကျား/မ ခဲွြခားေဖာ်ြပထားေသာ ေဒတာအချက်အလက်ကုိ အများြပည်သူ 

ကည့်ုိင်ြခင်း မရိှပါ။ သုိေသာ် UEC အဖဲွဝင်များတွင် အမျိးသမီးများ မပါဝင်သက့ဲသုိ 

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးဌာန၏ ေခါင်းေဆာင်မပုိင်းတွင်လည်း အမျိးသမီးများ မပါဝင်ပါ။ UEC၏ 

အချက်အလက်အရ ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီးအဆင့်တွင် အမျိးသမီး ေကာ်မရှင်အဖဲွဝင် ၂ဝ ရာခုိင်န်းေကျာ်ြဖင့် 

ဖဲွစည်းထားပီး ခုိင်အဆင့်ှင့် မိနယ်အဆင့်တွင် ၁၅ ရာခုိင်န်းေကျာ်ြဖင့် ဖဲွစည်းထားသည်။ 

မဲုံတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများကား၌ စီမံခန်ခဲွသည့်အဆင့်တွင် အမျိးသမီးများသည် ေကာင်းမွန်ေသာကုိယ်စားြပမကုိ 

ြပသသည်ဟု ထင်ရသည်မှာ အမှန်ပင် ြဖစ်ပါသည်။ သွားေရာက်ခ့ဲေသာ ေနရာများ၏ မဲုံအရာရိှများထဲမှ ၇ဝ 

ရာခုိင်န်းခန်သည် အမျိးသမီးများြဖစ်ေကာင်း ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများက မှတ်ချက်ေပးခ့ဲကပါသည်။  

ပွင့်လင်းြမင်သာမရိှြခင်းှင့် အြကံဉာဏ်များ ရယူြခင်း 

ဥပေဒမူေဘာင်သည် ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်ငန်းစ်အား စည်းကမ်းကပ်မတ်ရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်ထံ ကျယ်ြပန်လှေသာ လုိအပ်သလုိ လုပ်ေဆာင်ပုိင်ခွင့်ကုိ ေပးအပ်ထားပါသည်။ ြပည်ေထာင်စု 

ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် ဇူလုိင်လ ၂ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပရန် ေကညာချက်မှ 

အစြပ၍ ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ အဓိကေနရက်များှင့်လည်းေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

ှင့်လည်းေကာင်း စပ်လျ်းသည့် ေနာက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ၈၃ ေစာင်ေသာ ေကညာချက်များှင့် 

အသိေပးေကညာချက်များြဖင့် ြပည်သူလူထုထံ ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ ယခင်က အြကံြပချက်များတွင် ေဖာ်ြပ 

အြကံြပခ့ဲကေသာ  ေရွးေကာက်ပဲွြပကဒိန် (ေရွးေကာက်ပဲွလုပ်ငန်းစ် အချန်ိစာရင်း)ကုိမူ ထုတ်ြပန်ခ့ဲြခင်း မရိှပါ။ 

ရလဒ်အေနြဖင့် ေရွးေကာက်ပဲွအချန်ိစာရင်းှင့် သက်ဆုိင်သည့် မေရရာမများသည် ပတ်သက်ဆက်ယ်သူ 

အားလုံးအတွက် မူေဘာင်၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် ကိတင်ခန်မှန်းုိင်မတုိကုိ ေလျာ့ပါးနိမ့်ကျေစလျက်ရိှသည်။     

ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒအရ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ 

ြပည်သူလူထုထံ တင်ြပရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၎င်း၏အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများကုိ ထုတ်ြပန်ေကညာရန် 

ေသာ်လည်းေကာင်း မလုိအပ်ပါ။၁၀ လုပ်ငန်းစ်တစ်ေလာက်လုံးတွင် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်မများှင့် ဆက်သွယ်ေရးမတုိတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမမရိှြခင်းအြပင် ပတ်သက် 

 
၁၀ ဗင်းနစ်ေကာ်မရှင်၏ ေရွးေကာက်ပဲွကိစရပ်များဆုိင်ရာ ေကာင်းေသာကျင့်ဝတ်အေလ့အထများပါ အပုိဒ် ၈၁ တွင် 

"ဗဟုိေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ အစည်းအေဝးများကုိ မီဒီယာအပါအဝင် လူတုိင်းတက်ေရာက်ခွင့်ရိှသင့်ပါသည်" ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ 

UNHRC အေထွေထွမှတ်ချက်အမှတ် ၃၄၏ အပုိဒ် ၁၉ ှင့် ICCPR ပုဒ်မ ၁၉ တွင် "သတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့် တရားဝင်ရရိှေစရန်အတွက် 

အဖဲွဝင်ုိင်ငံများသည် အများြပည်သူကည့်ခွင့်ရိှေသာဒုိမိန်းတွင် ၎င်းတုိ၏ အကျိးစီးပွားဆုိင်ရာ အစုိးရသတင်းအချက်အလက်များကုိ 

ကိတင်ြဖည့်သွင်းထားသင့်ပါသည်။ အဖဲွဝင်ုိင်ငံများသည် အဆုိပါသတင်းအချက်အလက်များကုိ လွယ်ကူစွာရယူခွင့်၊ လက်ငင်းရယူခွင့်၊ 

ထိထိေရာက်ေရာက်ရယူခွင့်ှင့် လက်ေတွရယူခွင့်တုိ ရရိှေစရန် ကိးပမ်းသင့်ပါသည်။" 
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ဆက်ယ်သူများ၏ ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မ အလုံအေလာက်မရိှြခင်းတုိှင့် စပ်လျ်းသည့် စုိးရိမ်ပူပန်မများကုိ 

ပါဝင်ေဆွးေွးသူများက ေဖာ်ြပေြပာဆုိခ့ဲကသည်။ အေရးအကီးဆုံးမှာ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်သည် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ေနာက်ဆုံးရစာရင်း သုိမဟုတ် 

မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မဲဆရှင်များ၏ ေနာက်ဆုံးအေရအတွက်တုိအပါအဝင် ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ 

အဓိကအချက်အလက်များကုိ ေရွးေကာက်ပဲွေနမတုိင်မီထိ ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းမရိှခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။ 

သုိေသာ် အေြခခံအကျဆုံးေသာ အဆင့်တွင် ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများကုိ ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများ၏ ချတ်ိဆက် 

ေဆာင်ရွက်မှင့်စပ်လျ်း၍ ပုိမုိပွင့်လင်းမရိှေစရန် အေကာင်းကားထားပါသည်။ ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများသည် 

ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များှင့် ေနာက်ဆုံးရသတင်းများကုိ ထုတ်ြပန်ရန်အတွက် 

အထူးအစည်းအေဝးများ သုိမဟုတ် ပုံမှန်အစည်းအေဝးများကုိ ကျင်းပခ့ဲသည်ဟု လူေတွေမးြမန်းထားေသာ 

ပါတီကုိယ်စားလှယ်ှင့် ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ် ၈၀% ေကျာ်က အစီရင်ခံခ့ဲပါသည်။ 

ဤသုိချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မသည် ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများက ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ ပုိင်ုိင်စိတ်ချရမှင့် 

ပွင့်လင်းြမင်သာမတုိကုိ တည်ေဆာက်ရန် ပ့ံပုိးေပးသည်။ ြခံငုံကည့်လင် ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများသည် ပါတီများှင့် 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများထံ ၎င်းတုိှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုံေလာက်ေသာ 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပ့ံပုိးေပးခဲေ့ကာင်း ပါဝင်ေဆွးေွးသူ ၆၉% က ေဖာ်ြပေြပာဆုိခ့ဲပါသည်။ 

ေရွးေကာက်ပဲွေရဆုိင်းမများှင့် ပယ်ဖျက်မများ 

ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့် ဥပေဒြပာန်းချက်များအရ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အေနြဖင့် 

သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုံြခံမမရိှေသာေကာင့်ြဖစ်ေစ ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ေရဆုိင်းုိင်၊ 

ပယ်ဖျက်ုိင်ပါသည်။၁၁ ေအာက်တုိဘာလ ၁၆ ရက်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ရခုိင်ြပည်နယ်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တုိတွင် 

တည်ရိှေသာ မိနယ်ေပါင်း ၁၅ မိနယ်အံှအြပားရိှ ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ေရဆုိင်းခ့ဲပီး ၄၁ မိနယ်အတွင်း 

ေနရာအချိရိှ ေရွးေကာက်ပဲွများကုိ ပယ်ဖျက်ခ့ဲပါသည်။ ုိင်ငံေရးပါတီများှင့် ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများစွာက 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ နားလည်ေပးုိင်ရန်ခက်ခဲသည်ဟု ေဝဖန် 

ခ့ဲကသည်။  လုံြခံေရးအေြခအေနများကုိ ဆန်းစစ်ရာ၌ ေတွရေသာ ြခားနားကွာဟချက်များကုိ ရှင်းြပြခင်း၊ 

တုိင်းရင်းသားလူနည်းစုများ ေနထုိင်ကေသာ နယ်ေြမများရိှ မဲဆရှင်များ၊ လတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

များအတွက် အချိးအစားမမတေသာ သက်ေရာက်မတုိကုိ အေလးေပးေဝဖန်ခ့ဲကြခင်း ြဖစ်သည်။ ေနာက်ပုိင်းတွင် 

ပလက်ဝမိနယ်ရိှ ေကျးရွာအုပ်စု ၉၅ စုတွင် ၉၄ စုကုိ ထပ်ေဆာင်းပယ်ဖျက်ေကာင်း ေကညာခ့ဲပီး မိနယ် ၅ 

မိနယ်အတွင်းရိှ ရပ်ကွက် ၁ ခုှင့် ေကျးရွာအုပ်စု ၉ စုတုိရိှ ေရဆုိင်းမများကုိလည်း ြပန်လည်ပယ်ဖျက်ခ့ဲပါသည်။ 

ပယ်ဖျက်မများှင့် ေရဆုိင်းမများသည် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်တွင် ၂၂ ေနရာ၊ ရခုိင်ြပည်နယ် ှင့် 

 
၁၁ ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၃၉၉(င)၊ ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒများ၏ ပုဒ်မ ၅၀၊ UEC ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၁၀(စ)။ 
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ရှမ်းြပည်နယ်တုိရိှ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်များတွင် ၃၂ ေနရာ (ရခုိင်တွင် ေနရာ ၂၀ ၊ ရှမ်းတွင် ၁၂ ေနရာ) တုိကုိ 

လစ်လပ် သွားေစခဲ့ပီး ရခုိင်ြပည်နယ်တစ်ခုတည်းမှ မဲဆရှင် ၁ သန်းေကျာ် အပါအဝင် မဲဆရှင်ေပါင်း ၁.၄ 

သန်းခန် ဆမဲေပးပုိင်ခွင့် ဆုံးံးခဲရ့ပါသည်။ ုိင်ငံအဝန်း မဲုံအေရအတွက် အားြဖင့်လည်း မဲုံေပါင်း ၄၀,၀၀၀ 

ေအာက် ေလာ့ချခဲပ့ါသည်။ 

ပယ်ဖျက်မများှင့် ေရဆုိင်းမများသည် ဆမဲေပးခွင့်၊ ုိင်ငံေရးကုိယ်စားြပမှင့် ေရွးေကာက်ပဲွအအေြခအေနများ 

တန်းတူညီမြဖစ်မတုိအေပ သက်ေရာက်မ ရိှေနသည်။ မဲဆနယ်တစ်ခုလုံးရိှ ေရွးေကာက်ပဲွကုိ ေရဆုိင်း 

လုိက်ပါက မဲဆနယ်ေနရာသည် လစ်လပ်သွားပီး ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပဲွကုိ တစ်ှစ်ေကျာ် ကာပီးမှသာ ကျင်းပ 

ုိင်ပါသည်။ မဲဆနယ်များအတွင်း ေနရာအချိရိှ ဆမဲေပးမကုိ ပယ်ဖျက်ြခင်းသည် လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်များကုိ ကျန်ရပ်ကွက်များှင့် ေကျးရွာအုပ်စုများရိှ မဲဆရှင်များထံမှ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံ 

ပုိင်ခွင့် ဆက်လက်ရိှေနေစေသးသည်။ ထုိြဖစ်ရပ်သည် ေရွးေကာက်ပဲွရလဒ်များက အစစ်အမှန် ြဖစ်မြဖစ် သုိမဟုတ် 

သတိမူမိေသာ ြပြပင်ြခယ်လှယ်မများ ြဖစ်ကသည်ဟူေသာ စုိးရိမ်ပူပန်မများကုိ ဖန်တီးလျက် ရိှသည်။၁၂ 

၂၀၁၅ ခုှစ် ေရွးေကာက်ပဲွေနာက်ပုိင်းတွင် ကာတာစင်တာသည် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ကုိ 

ေရွးေကာက်ပဲွများအား ေရဆုိင်းြခင်းှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်းတုိှင့်စပ်လျ်းသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များအတွက် 

ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ စံသတ်မှတ်ချက်များကုိ ချမှတ်ေပးရန် အြကံြပထားပါသည်။ ၂၀၁၅ခုှစ်ေရွးေကာက်ပဲွှင့် 

အလားတူပင်၂၀၂၀ ခုှစ် ေရွးေကာက်ပဲွကာလအတွင်း ေရွးေကာက်ပဲွများအား ေရဆုိင်းြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း 

တုိှင့်စပ်လျ်းသည့် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များ၌လည်း ရှင်းလင်းြပတ်သားေသာ 

စံသတ်မှတ်ချက်များ မရိှခဲေ့ကာင်း ကာတာစင်တာက မှတ်ချက်ြပပါသည်။  

မဲုံအဖဲွဝင်များကုိ သင်တန်းေပးြခင်း 

ကုိဗစ်-၁၉ေရာဂါဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် မဲုံအဖဲွဝင်များကုိ သင်တန်းေပးရာတွင် 

သက်ေရာက်မရိှခဲသ့ည်။ မဲဆရှင်များှင့် မဲုံအဖဲွဝင်များအကား အြပန်အလှန် တုံြပန်ဆက်ဆံမှင့် 

မဲုံလုပ်ငန်းစ်ဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်ုိင်စွမ်းတုိသည် ေရွးေကာက်ပဲွစီမံခန်ခဲွသူများ၏ စွမ်းေဆာင်ချက်အေပ 

မဲဆရှင်များ၏ ထင်ြမင်ယူဆချက်များကုိ ပုံေဖာ်ေပးလျက် ရိှသည်။ ကုိဗစ်-၁၉ ေကာင့် သင်တန်းများကုိ 

စီစ်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ြဖစ်ေပခ့ဲပီး မဲုံများတွင် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသစ်များကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်လည်း လုိအပ်လာပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ 

ထင်ရှားေသာ ဆန်းသစ်ေြပာင်းလဲမတစ်ခုမှာ ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများအတွက် လမ်းန်စာအုပ်၊ မဲေပးြခင်းှင့် 

မဲေရတွက်ြခင်းဆုိင်ရာ သင်တန်းဗီဒီယုိများှင့် ကုိယ်တုိင်ေလ့လာုိင်ေသာ အြခားအရင်းအြမစ်များ အပါအဝင် 

သင်တန်းအေထာက်အကူြပပစည်းမျိးစုံကုိ ဖန်တီးြပလုပ်၍ ြဖန်ေဝေပးခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေရွးေကာက်ပဲွေနတွင် 

 
၁၂ ဥပမာ ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝမိနယ်ရိှ ြပည်သူလတ်ေတာ်အမတ်ေနရာကုိ ထုိမိနယ်ရိှ ရပ်ကွက် ၁၀၂ ခုေသာ ရပ်ကွက်များှင့် 

ေကျးရွာအုပ်စုများအနက်မှ ၈ ခုက ဆုံးြဖတ်ပါလိမ့်မည်။ 
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တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကမည့် မဲုံဝန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား အွန်လုိင်းမှ 

သင်တန်းေပးြခင်းကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူေတွသင်တန်းေပးြခင်းကုိလည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

မဲဆရှင် အသိပညာေပးြခင်း 

အမျိးသမီးများ၊ လူငယ်များှင့် ပထမဆုံးအကိမ် မဲေပးမည့်သူများ အပါအဝင် အဓိကလူမဘဝများကုိ ဦးတည်ေသာ 

ုိင်ငံအံှကျင်းပသည့် လူထုအေထာက်အကူြပကမ်ပိန်းတစ်ခုကုိ ြပည်တွင်းအရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်းများှင့် 

ုိင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖဲွအစည်းများ၏ ပူးေပါင်းကူညီမှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က 

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်။ ဤေထာက်ကူမတွင် လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊ ပုိစတာများ၊ ဂိမ်းကစားစရာဘူးများ၊ 

ေကာ်ြငာဆုိင်းဘုတ်များ၊ လမ်းများထက်  ကျင်းပသည့် ေဖျာ်ေြဖပဲွဆုိင်ရာ လမ်းန်စာအုပ်များ၊ သဏာန်တူ 

မဲေပးေလ့ကျင့်ရာတွင် သုံးသည့် ပစည်းအစုံလုိက်များ၊ အလွယ်တကူဖတ်ုိင်ေသာ ကာတွန်းများ၊ ပညာေပး 

ဗီဒီယုိဇာတ်လမ်းတဲွများှင့်  တုိက်တွန်းိးေဆာ်ေရး ဗီဒီယုိဇာတ်လမ်းတဲွများကုိ ြဖန်ေဝြခင်းတုိ ပါဝင်သည်။ 

အဆုိပါပစည်းများကုိ တုိင်းရင်းသားဘာသာစကား ၂၂ မျိးှင့်သာမက မျက်မြမင်လက်စမ်းစာ ၃ မျိးှင့်ပါ 

ထုတ်ေဝထားပါသည်။ ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရးအတွက် နမူနာအြဖစ် သတ်မှတ်ထားေသာ မိနယ်ေပါင်း ၁၀၈ 

မိနယ် (မိနယ်အားလုံး၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန်) မှ ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများှင့်ြပလုပ်ခ့ဲသည့်  

လူေတွေမးြမန်းမများကုိ အေြခခံကည့်လင် မိနယ်များ၏ ၅၀% ခန်တွင် မဲဆရှင်အသိပညာေပးေရး 

ေဆာင်ရွက်မများမှာ နည်းပါးလျက်ရိှပီး မိနယ်၄၀% ေကျာ်မှာ အသင့်အတင့်သာ ေဆာင်ရွက်ုိင်ကာ မိနယ် 

၁၀% တွင်သာ မဲဆရှင်အသိပညာေပးေရး ေဆာင်ရွက်မ များြပားသည်ဟု မစ်ရှင်၏ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ေလ့လာသူများက အစီရင်ခံခဲ့ကပါသည်။ ဤကိးပမ်းအားထုတ်မများအြပင် မဲဆရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်ထားမ 

အေြခအေနကုိ စစ်ေဆးုိင်သည့် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ ကုိယ်ပုိင်ဝက်ဘ်ဆုိက်၊  မုိဘုိင်း 

အပ်ပလီေကးရှင်းများှင့် မဲဆရှင်များထံ လက်လှမ်းမီေရာက်ရိှုိင်မည့် စာတုိေပးပုိမ အစရိှသည့် အွန်လုိင်းမှ 

ကိးပမ်းအားထုတ်မများကုိလည်း ေဆာင်ရွက်ခ့ဲကေကာင်း ေတွရသည်။ 

မဲဆရှင် အရည်အချင်းှင့် မှတ်ပံုတင်ြခင်း 

အနည်းဆုံး အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီးေသာ ုိင်ငံသားများ၊ ဧည့်ုိင်ငံသားများ၊ ုိင်ငံသားြပခွင့်ရသူများြဖစ်ပီး 

မဲစာရင်းတွင် အမည်ပါဝင်သူများသည် ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသည်ဟု ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒတွင် ြပာန်းထားပါသည်။ 

သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူများ၊ "စိတ်ေပါသွ့ပ်" ေနသည်ဟု သက်ဆုိင်ရာဥပေဒအရ 

သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူများ၊ လူမဲွအြဖစ်ဆုံးြဖတ်ေကညာခံထားရြခင်းမှ လွတ်ေြမာက်ခွင့်မရေသးသူများှင့် 

ုိင်ငံြခားသားအြဖစ် ခံယူထားသူများသည် ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်မရိှပါ။ ဆမဲေပးခွင့်ှင့်သက်ဆုိင်သည့် 

ဤကန်သတ်ချက်များသည် အားလုံးှင့်သက်ဆုိင်ပီး တန်းတူညီမေသာ မဲေပးခွင့်ဆုိင်ရာ အေြခခံမူများှင့် 
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အြပည့်အဝ ကုိက်ညီေနြခင်းမရိှပါ။၁၃ ထုိြပင် ၂၀၁၅ ခုှစ် ေရွးေကာက်ပဲွမတုိင်မီ ဆမဲေပးပုိင်ခွင့် 

ဖျက်သိမ်းြခင်းခံရသည့် ယာယီသက်ေသခံလက်မှတ် ကုိင်ေဆာင်ထားဖူးသူများမှာလည်း ဆမဲေပးပုိင်ခွင့် 

ဆုံးံးေနဆဲြဖစ်သည်။ ၎င်းတုိအနက် အများစုမှာ ရခုိင်ြပည်နယ်မှ ုိဟင်ဂျာလူမျိးများြဖစ်သည်။ 

အေြခခံမဲဆရှင်စာရင်းများကုိ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန (GAD) ှင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် 

ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနတုိက ပ့ံပုိးေပးသည့် ေဒတာအချက်အလက်များမှ ထုတ်ုတ်ရယူထားပါသည်။ 

လက်ရိှြဖစ်ေပေနသည့် လက်နက်ကုိင်ပဋိပကများေကာင့် အချိနယ်ေြမများကုိ ချန်လှပ်ထားေသာ်လည်း 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် မဲစာရင်းကုိ အတည်ြပရန်အတွက် ှစ်ကိမ်တိတိ ကပ်ထား 

ေကညာခ့ဲပီး မဲဆရှင်များအား ၎င်းတုိ၏ အမည်စာရင်းများကုိ ြပန်လည်ကည့်စစ်ေဆး၍ ြပင်ဆင်ခွင့် 

ေပးခ့ဲပါသည်။ မဲဆရှင်များသည် ၎င်းတုိ၏ အမည်စာရင်းများှင့် မဲုံသတ်မှတ်ထားမတုိကုိ ဝက်ဘ်ဆုိက်ှင့် 

မုိဘုိင်းအက်ပလီေကးရှင်းများမှတစ်ဆင့်လည်း စစ်ေဆးုိင်ခ့ဲကသည်။ မဲဆရှင်ေပါင်း ၉ သန်းေကျာ် (၂၄ 

ရာခုိင်န်းခန်) သည် ၎င်းတုိ၏ အမည်စာရင်းများကုိ စစ်ေဆးခ့ဲကသည်ဟု ဆုိသည်။ အဓိက ေလာက်ထား 

ခ့ဲကသည့် ြပင်ဆင်မများမှာ အမည်ှင့် ေနရပ်လိပ်စာ အေြပာင်းအလဲများ၊ မဲေပးပုိင်ခွင့်ရိှသည့် မဲဆရှင်များ 

ကျန်ရစ်ခ့ဲသည်တုိကုိ ထည့်သွင်းြခင်းှင့် ေသဆုံးပီး မဲဆရှင်များကုိ ပယ်ဖျက်ြခင်းတုိ ြဖစ်ကပါသည်။ 

ပထမအကိမ် ကပ်ထားေကညာပီးသည့်ေနာက်တွင် မဲဆရှင် ၉၅၃,၄၆၆ ဦးကုိ မဲစာရင်းတွင် ထပ်မံ 

ထည့်သွင်းခ့ဲသည်။ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သည် ေရွးေကာက်ပဲွေနမှစ၍ ယေနအထိ မဲစာရင်းတွင် 

ပါဝင်သည့် မဲဆရှင်အေရအတွက်ကုိ ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း မရိှေသးပါ။၁၄  

လူေတွေမးြမန်းထားသည့် ပါတီှင့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ပါဝင်ေဆွးေွးသူများမှာ မဲစာရင်း 

တစ်ခုလုံး၏ မိတမှန်ကုိ ရယူရန် ေလာက်ထားခ့ဲကပီး ၎င်းတုိအနက် ၅၀% သည် ၎င်းတုိ၏ ေတာင်းဆုိချက်တွင် 

ခုိင်လုံေသာ အေကာင်းြပချက်မရိှဟူေသာ အေကာင်းြပချက် အပါအဝင် အြခားအေကာင်းြပချက်များေကာင့် 

လက်ခံရရိှခ့ဲြခင်း မရိှခဲပ့ါဟု ဆုိသည်။ ထုိအချန်ိတွင် လူေတွေမးြမန်းထားသူများအနက်မှ ၇၆%က ၎င်းတုိ 

ယှ်ပိင်လျက်ရိှသည့် မဲဆနယ်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်မိတတစ်စုံ (digital copy)ကုိ လက်ခံရရိှခ့ဲသည်ဟု 

 
၁၃ UN HRC အေထွေထွမှတ်ချက် ၂၅၊ အပုိဒ် ၁၀ တွင် "[…] ဆမဲေပးခွင့်သည် မဲေပးခွင့်အတွက် အနိမ့်ဆုံးအသက်ကန်သတ်ချက်မျိး 

သတ်မှတ်ေပးြခင်းက့ဲသုိေသာ လက်ေတွကျေသာ ကန်သတ်ချက်များအေပသာ မူတည်ုိင်ပါသည်" ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

မသန်စွမ်းသူအခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချပ် (CRPD) ၏ အပုိဒ် ၉၀ အရ ပါဝင်ဖက်ုိင်ငံများသည် "မသန်စွမ်းသူများအား 

အြခားသူများနည်းတူ ုိင်ငံေရးပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရိှမကုိ အာမခံေပးရန်" လုိအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုှစ်၊ CRPD ေကာ်မရှင်၏ 

ေကညာချက်အမှတ် ၄/၂၀၁၁ (ဟန်ေဂရီ) ၏ အပုိဒ် ၉.၄ တွင် "[…] သီးြခားဆန်းစစ်ချက်အရ ကန်သတ်ြခင်းအပါအဝင် 

အမှန်တကယ်ြဖစ်သည့် စိတ်လူမပုိင်းဆုိင်ရာ သုိမဟုတ် ဉာဏ်ရည်ပုိင်းဆုိင်ရာ မသန်စွမ်းမအရြဖစ်ေစ၊ ေတွးဆမိသည့် စိတ်လူမပုိင်းဆုိင်ရာ 

သုိမဟုတ် ဉာဏ်ရည်ပုိင်းဆုိင်ရာ မသန်စွမ်းမအရြဖစ်ေစ ဆမဲေပးခွင့်မှ ချန်လှပ်ထားြခင်းသည် မသန်စွမ်းြဖစ်မအေပ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းကုိ 

ြဖစ်ေစပါသည် […]။" 
၁၄ ုိင်ဝင်ဘာလ ၉ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲေသာ မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် မဲဆရှင်စုစုေပါင်းမှာ ၃၇,၂၆၈,၈၇၆ ဦးြဖစ်ပါသည်။ 
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ဆုိသည်။ လူေတွေမးြမန်းထားသည့် ၄၇၉ ဦးေသာ ပါတီများှင့် ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ်များအနက်မှ ၈၀% 

ေကျာ်က မဲစာရင်းအရည်အေသွးကုိ ေကာင်းမွန်သည် သုိမဟုတ် ြပည့်စုံသည်ဟု ေဖာ်ြပခ့ဲကပါသည်။ 

သုိေသာ် သိသာထင်ရှားေသာ ပမာဏြဖစ်သည့် ကရင်ြပည်နယ်ရိှ ုိင်ငံေရးပါဝင်ေဆွးေွးသူ ၄၀% ှင့် 

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) မှ ၃၃% တုိက မဲစာရင်းအရည်အေသွးကုိ အားနည်းသည်ဟု အကဲြဖတ်ခ့ဲပါသည်။ CSOs 

၆၉% ှင့် မီဒီယာဘက်မှ ပါဝင်ေဆွးေွးသူ ၆၄% က အထူးသြဖင့် ေရေြပာင်းလုပ်သားများ၊ 

ေနရပ်စွန်ခွာတိမ်းေရှာင်သူများ (IDPs)၊ တုိင်းရင်းသားများှင့် ဘာသာေရးအုပ်စုများက့ဲသုိ ထိခုိက်နစ်နာလွယ် 

ေသာအုပ်စုများ ချန်လှပ်ကျန်ရစ်ုိင်ေြခရိှမကုိ စုိးရိမ်ေကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲကသည်။ ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ ပါဝင်ေဆွးေွးသူ 

၃၈% ေကျာ်၊ မွန်ြပည်နယ်ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တုိရိှ ပါဝင်ေဆွးေွးသူ ၅၀% ှင့် ချင်းြပည်နယ်ှင့် 

ကချင်ြပည်နယ်တုိရိှ ပါဝင်ေဆွးေွးသူ ၆၇% တုိက လုံြခံေရးအေြခအေနသည် IDP များ၏ 

မဲစာရင်းစစ်ေဆးုိင်မအေပ သက်ေရာက်မရိှသည်ဟု ေဖာ်ြပခ့ဲပါသည်။ 

၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ြပလုပ်ခဲေ့သာ ဥပေဒြပင်ဆင်မများ၌ မဲဆရှင်များအတွက် ေနထုိင်မသတ်မှတ်ချက်ကုိ ရက်ေပါင်း 

၁၈၀ မှ ရက်ေပါင်း ၉၀ အထိ ေလာ့ချခ့ဲသည်။ ဤအေြပာင်းအလဲသည် ရာသီအလုိက် အလုပ်သမားများ၊ 

ြပည်ေတာ်ြပန် ေရေြပာင်းလုပ်သားများှင့် IDP များအတွက် အထူးအေရးကီးလှသည်။ သုိေသာ် ရာသီအလုိက် 

အလုပ်သမားများအေနြဖင့် ၎င်းတုိေနထုိင်ရာ နယ်ေြမများရိှ ေရွးေကာက်ပဲွရလဒ်များအေပ လမ်းမုိးုိင်ေြခ 

ရိှမည်ကုိ တုိင်းရင်းသားအသုိက်အဝန်းများစွာက စုိးရိမ်ပူပန်မများ ရိှေနကေကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲကသည်။ ထုိြပင် 

ဤစီမံေဆာင်ရွက်ချက်များက မဲဆရှင်များပါဝင်မကုိ ပ့ံပုိးေထာက်ကူေပးခ့ဲေသာ်လည်း စာရွက်စာတမ်းဆုိင်ရာ 

လုိအပ်ချက်များေကာင့် (မဲဆရှင်၏) မှတ်ပုံတင်ကုိ လဲေြပာင်းရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်ရသည့် 

အုပ်ချပ်ေရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာ များြပားလွန်းလှသည်ဟု ပါဝင်ေဆွးေွးသူ အများအြပားက 

ေဖာ်ြပခ့ဲကပါသည်။ 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း အရည်အချင်းှင့်  မှတ်ပံုတင်ြခင်း 

အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းဦးေရ ၇,၀၃၀ ဦးအနက်မှ  ၆,၉၆၉ ဦးသည် 

ေရွးေကာက်ပဲွတွင် ဝင်ေရာက်ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ခံရန်  ကနဦး မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။  ေတွဆုံေမးြမန်းခ့ဲေသာ 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ုိင်ငံေရးပါတီ ကုိယ်စားလှယ်များအနက်မှ ၉၃  % ေကျာ်က  ၎င်းတုိ၏ 

အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများမှ အမှားများကုိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန် အခွင့်အေရး  ရရိှခ့ဲေကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲပီး 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများအေနြဖင့် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများစာရင်းကုိ 

ကပ်ထားေကညာခဲေ့ကာင်း ၉၂ % က တင်ြပခ့ဲပီး  ၉၃ % ကမူ  ၎င်းတုိ၏ အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများအား 

တရားဝင် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စိစစ်ခဲေ့ကာင်း အတည်ြပေြပာကားခ့ဲသည်။  

မှတ်ပုံတင်ထားေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများစာရင်းမှ ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ၁,၃၁၇ ဦးခန်၊ 

စုစုေပါင်း ၁၉ % ခန်သည် ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခံခ့ဲရပီး  ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းေလးဦးမှာ ကွယ်လွန်သွားခ့ဲသည်။ 
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ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခံရေသာ  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းအများစု(  ၁,၁၂၉) မှာ ေအာက်တုိဘာလ ၁၇ 

ရက်ေနတွင် UEC က ပယ်ဖျက်ခဲသ့ည့် ညီွတ်ေသာဒီမုိကရက်တစ်ပါတီ (UDP) မှ ြဖစ်ပါသည်။၁၅ 

ေရွးေကာက်ပဲွေနတွင် ုိင်ငံေရးပါတီေပါင်း ၉၁ ပါတီအား ကုိယ်စားြပေနေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း 

၅,၆၃၉ ဦးခန် ရိှခဲ့ပီး တစ်သီးပုဂလ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ၂၅၀ ေကျာ် ရိှပါသည်။ 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလအတွင်းတွင်လည်း  ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခံရမများ  ရိှခ့ဲပီး ယင်းအေြခအေနသည် 

ပုဂိလ်တစ်ဦးစီ၏ ေရွးေကာက်ပဲွတွင် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပုိင်ခွင့်အေပတွင် သက်ေရာက်သည်သာမက 

ုိင်ငံေရးပါတီများက  ၎င်းတုိ၏ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား အစားထုိး  လဲလှယ်ြခင်းကုိလည်း 

တားဆီးေနပီး လိဝှက်ကိတင်ဆမဲ ေပးပီးြဖစ်ေသာ မဲဆရှင်များ၏ အခွင့်အေရးကုိလည်း ထိခုိက်ုိင်ေြခ 

ရိှပါသည်။  ဤက့ဲသုိ အချန်ိေှာင်းမှပယ်ဖျက်မများေကာင့် ေရွးေကာက်ပဲွေနမတုိင်မီ လိဝှက်ဆမဲ 

လက်မှတ်များကုိ ထပ်မံုိက်ိှပ်ုိင်ခဲြ့ခင်းမရိှဘဲ သုိမဟုတ် ြပင်ဆင်ုိင်ခ့ဲြခင်း မရိှဘဲ  ေြပာင်းလဲချက်များကုိ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွုံးများှင့် မဲုံများတွင်  ေကညာချက်များှင့်  ပုိစတာများမှတစ်ဆင့်သာ  မဲဆရှင်များအား 

အသိေပးေကညာခဲရ့သည်။  UDP လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား ပယ်ဖျက်ခ့ဲေကာင်း 

မဲဆရှင်များအား အသိေပးေကညာသည့်  ဆုိင်းဘုတ်များကုိ မဲုံများတွင် ထင်ထင်ရှားရှား 

ကပ်ထားေကညာခဲေ့သာ်လည်း အြခားေသာ ပယ်ဖျက်ခံ လယ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်စပ်လျ်းသည့် 

အချက်အလက်များကုိမူ လူသိရှင်ကား ကပ်ထားေကညာြခင်းမျိး မေတွရေကာင်း စင်တာမှ ေလ့လာသူများက 

သတိြပမိခ့ဲသည်။  

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ၁၇ ဦး၏ မိဘများမှာ  ၎င်းတုိအား ေမွးဖွားချန်ိတွင် ြမန်မာုိင်ငံသား 

ခံယူထားြခင်း မရိှေသာေကာင့် ထုိကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အမည်စာရင်း တင်သွင်းမများမှာ ပယ်ချ၊ 

ပယ်ဖျက်ခံခ့ဲရသည်။ ယခင်က ုိင်ငံသားြဖစ်မဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အမျိးအစားများကုိ ေြပာင်းလဲရာတွင် 

ရှင်းလင်းမမရိှခ့ဲေသာေကာင့် ဝင်ေရာက်ေရွးေကာက်ခံရန် အရည်အချင်းြပည့်မီမ  ရိှ၊မရိှ စိစစ်ဆုံးြဖတ်ရန်အတွက် 

မိဘများ၏ ုိင်ငံသားြဖစ်မ အေထာက်အထားများက နားလည်ရခက်ေသာ စီမံခန်ခဲွမဆုိင်ရာ အတားအဆီးတစ်ခု 

ြဖစ်ေစခ့ဲသည်။  ဤအခက်အခဲများသည် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် 

တုတ်မျိးုိးမှ ဆင်းသက်လာေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအေပတွင် အချိးအစား မမတစွာ 

သက်ေရာက်ခ့ဲပီး ုိဟင်ဂျာလူမျိး လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအားလုံးကုိလည်း  ပယ်ဖျက်မများ 

ြဖစ်ေစခ့ဲသည်။ ဤဆုံးြဖတ်ချက်အများစုအတွက် အယူခံဝင်ခ့ဲကေသာ်လည်း UEC ှင့် ၎င်း၏ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများက ပယ်ချမများကုိ အတည်ြပခ့ဲသည်။ ဤက့ဲသုိ ုိင်ငံသားြဖစ်မအေပ အေြခခံေသာ 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များအား ကျင့်သုံးြခင်းသည် အေြခခံ 

 
၁၅ UDP ဥကအား ဝရမ်းေြပးမငှ့် ေငေွကးဆိုင်ရာ မိုးသားမ စပွ်စွဲချက်များေကာင့် ဖမ်းဆးီြခင်းငှ့်စပ်လျ်း၍ ပါတပီယ်ဖျက်မ ြဖစ်ပာွးခဲေ့ကာင်း UEC က 

ထတု်ြပန်ခဲသ့ည်။  
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ုိင်ငံေရးဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးများအား  အေကာင်းမ့ဲ ကန်သတ်ြခင်းများ ြဖစ်ေပေစေကာင်း ကာတာစင်တာ 

အေနြဖင့် သတိြပမိပါသည်။  

အမျိးသမီးလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ ပါဝင်မကုိ  အားေပးသည့်  ဥပေဒအရသတ်မှတ်ချက်များ 

သုိမဟုတ် အထူးစီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ြပာန်းထားြခင်းမရိှေကာင်း ေတွရသည်။ ၂၀၁၀ ခုှစ်မှစ၍ 

အမျိးသမီးလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ ပါဝင်မ ရာခုိင်န်း ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းဦးေရ၏ ၁၆% မသာ ရိှပါေသးသည်။  ုိင်ငံေရးပါတီအများစုက 

အဆုိြပတင်သွင်းသည့် အမျိးသမီးဦးေရမှာ နည်းပါးဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ပါတီအများအြပားသည် ပါတီတွင်း 

သာတူညီမရိှေရး မူဝါဒများကုိ ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှပီး ြပည်ေထာင်စုေအာက်လတ်ေတာ် 

(ြပည်သူလတ်ေတာ်) အတွက် ၎င်းတုိ အဆုိြပတင်သွင်းေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ၂၀% မှ 

၅၀% မှာ အမျိးသမီးများ ြဖစ်ပါသည်။ အုတ်သေဘာေဆာင်ေသာ ပုံေသကားကျယူဆချက်များ၊ ယ်ေကျးမှင့် 

လူမေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ၊  ဖဲွစည်းပုံဆုိင်ရာ အားနည်းချက်များသည် အမျိးသမီးများ၏ ပါဝင်မကုိ 

ထိခုိက်ေစေသာ စိန်ေခမများြဖစ်ေကာင်း ပါဝင်ေဆွးေွးသူများက  ေထာက်ြပခ့ဲကပီး  ကုစားမအေနြဖင့် 

အထူးစီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ လက်ခံကျင့်သုံးရန် လုိအပ်ေနေကာင်း ပါဝင်ေဆွးေွးသူအချိက 

အေလးေပးေြပာကားခဲသ့ည်။  

 

ေဒတာအချက်အလက်လုံြခံေရးှင့် အကာအကွယ်ေပးြခင်း 

UEC သည် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ကုိးကွယ်ယုံကည်မှင့်ဆက်ယ်ေနေသာ အချက်အလက် 

များှင့် တုိင်းရင်းသားဝိေသသလကဏာများ ပါဝင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ အက်ပလီေကးရှင်း 

တစ်ခုမှတစ်ဆင့် အွန်လုိင်းတွင် ထုတ်ြပန်ခဲသ့ည်။ ပုံစံတစ်ခုတွင်  လတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား 

၎င်းတုိ၏ ကုိးကွယ်ယုံကည်မှင့် လူမျိးတုိအား ေဖာ်ထုတ်ေစရန် လုိအပ်သည့်  နည်းဥပေဒများကုိ 

ေနာက်ဆက်တဲွအြဖစ်  ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတွင်ြဖစ်ေစ၊  ေရွးေကာက် 

ပဲွဥပေဒတွင်ြဖစ်ေစ၊  ြပာန်းထားေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ၌ 

ဤသတင်းအချက်အလက်များကုိ ေဖာ်ြပထားြခင်း မရိှပါ။  အြခားတစ်ဖက်တွင်မူ ဘာသာေရးှင့် လူမျိးေရး 

အသုံးြပပီး မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်းကုိ ေရွးေကာက်ပဲွမသမာမဟု ေရွးေကာက်ပဲွ ဥပေဒများတွင် ြပာန်းထားသည်။၁၆ 

ဤသတင်းအချက်အလက်များအား ထုတ်ြပန်ြခင်းသည် အဆုိပါ မသမာမများကုိ ပုိမုိ ြဖစ်ေပေစုိင်ေစသည်။ 

ထုိြပင် ဤေဒတာအချက်အလက်များကုိ ေကာက်ခံြခင်းှင့် ထုတ်ြပန်ြခင်းသည် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတွင် 

ြပာန်းထားေသာ ပုဂိလ်ေရးဆုိင်ရာ လွတ်လပ်လုံြခံမ ရရိှပုိင်ခွင့်ကုိ ေလးစားလုိက်နာြခင်းမရိှသက့ဲသုိ 

 
၁၆ ြပည်သူလတ်ေတာ်ေရးွေကာက်ပွဲဥပေဒ၏ ပဒု်မ ၆၆ ကို ကည့်ပါ။ ( ဋ) 
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ုိင်ငံသားများ၏ ေဒတာအချက်အလက်များအား ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းေရးအတွက် ုိင်ငံတကာစံန်းများတွင် 

အြကံြပထားေသာ ေဒတာအချက်အလက် ကာကွယ်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ လုိက်နာြခင်း မရိှေပ။၁၇ 

ုိင်ငံေရးရပ်ဝန်းှင့် မဲဆွယ်စည်းံးုမ 

ကုိဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမသည်  မဲဆွယ်စည်းုံးေရး၏ ထင်သာြမင်သာရိှမှင့် အကိတ်အနယ် 

ပိင်ဆုိင်ုိင်မတုိအေပတွင် သိသိသာသာ သက်ေရာက်မရိှခ့ဲသည်။  UEC သည်  ဩဂုတ်လေှာင်းပုိင်းှင့် 

စက်တင်ဘာလတုိတွင် ေရာဂါကူးစက်မန်း တစ်ဟုန်ထုိး ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် မဲဆွယ်စည်းုံးပဲွများတွင် 

လူမဘဝ ခပ်ခွာခွာေနထုိင်ြခင်းဆုိင်ရာ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များှင့် လူများစွာ  စည်းေဝးေဟာေြပာြခင်းအေပ 

ကန်သတ်ချက်များကုိ သတ်မှတ်ခဲသ့ည်။  အဆုိပါ သတ်မှတ်ချက်များသည် ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမကုိ 

ထိန်းချပ်ရန်အတွက် ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်ေသာ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ  ြဖစ်ေသာ်လည်း 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏  သမားုိးကျ လူချင်းေတွဆုံ မဲဆွယ်မများ ြပလုပ်ုိင်မည့် 

အခွင့်အလမ်းများအေပ ကန်သတ်မများ၊ ၎င်းတုိ၏ လပ်ရှားမများအေပ ချပ်ချယ်မများအြပင် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ေလ့လာသူများှင့် ေဒသခံမီဒီယာများ၏ အခွင့်အလမ်းများအေပတွင်လည်း  ထိန်းချပ်ဟန်တားမများ 

ြဖစ်ေစပါသည်။ ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းေဒသကီးများရိှ ကွာရန်တင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသာမက မိနယ်ေပါင်း ၂၂ % 

ရိှ ေနအိမ်တွင် ေနထုိင်ေရးအမိန်များ ကဲွြပားြခားနားေနြခင်းသည်  ဤစိန်ေခမများအား ပုိမုိဆုိးရွားေစခ့ဲသည်။  

ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေရွးေကာက်ပဲွအား ေရဆုိင်းေပးပါရန်  အတုိက်အခံပါတီအေြမာက်အများက 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလတစ်ေလာက် ဆက်လက် ေတာင်းဆုိေနခ့ဲကသည်။  

ေဒသအချိမှ ေဒသခံများှင့် ေကျးရွာအုပ်ချပ်ေရးမှးများသည် ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါေဘး ေကာက်ရံွေသာေကာင့် 

အချိေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား  ရွာထဲသုိ ဝင်ေရာက်ခွင့်မေပးေကာင်း  ကာတာစင်တာ 

ကာလရှည်ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများအေနြဖင့် သိရိှခ့ဲရသည်။ သုိေသာ်လည်း  ထုိက့ဲသုိ လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

သည် အချိေသာ အေြခအေနများတွင် ုိင်ငံအေရးအရ တက်ကွမများကုိလည်း ြဖစ်ေစခ့ဲေကာင်း 

ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ်များက ေဖာ်ြပခ့ဲကသည်။ ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် လုံြခံမမရိှြခင်း၊ ေလာ့ခ်ေဒါင်းချ 

ကန်သတ်ြခင်းှင့် အင်တာနက် အကန်အသတ် ရိှမများေကာင့် မဲဆွယ်စည်းုံးမများ အလွန်နည်းခ့ဲသည်။ 

 ဤက့ဲသုိ ကန်သတ်ချက်များ ရိှေသာ်လည်း  ပါတီများသည်  နည်းလမ်းအမျိးမျိး အသုံးြပကာ မဲဆရှင်များထံ 

အများအားြဖင့် လက်လှမ်းမီဆက်သွယ်ုိင်ခ့ဲသည်။ ရက် ၆၀ ကာ မဲဆွယ်စည်းုံးေရးတွင် အဓိကအားြဖင့် 

လူအနည်းငယ်ြဖင့် စည်းေဝးေဟာေြပာြခင်းှင့် စည်းေဝးပဲွများ ြပလုပ်ခ့ဲသည်သာမက ေမာ်ေတာ်ယာ်တန်း 

များြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်း၊ အသံချဲစက်များြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်း၊ အိမ်တုိင်ရာေရာက် မဲဆွယ်ြခင်း၊ 

ေကာ်ြငာဘုတ်များ၊ လက်ကမ်းစာေစာင်များှင့် ပါတီတံဆိပ်ပါ ပစည်းများြဖင့် မဲဆရှင်များသုိ မဲဆွယ် 

 
၁၇ ၂၀၁၈ ခုစှ် ဒဇီင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တငွ် ပဂုိလ်ေရးဆိုင်ရာ လတွ်လပ်လံြုခံမရရှိပိုင်ခငွ့်ဆိုင်ရာ ကလုသမဂ အေထေွထညွလီာခံ 

ဆံးုြဖတ်ချက်အမတှ် ၇၃ ၁၇၉ /www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/179. 
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စည်းုံးခ့ဲကသည်။  အချိသည် ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါဆုိင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ချိးေဖာက်၍ လူများစွာြဖင့် 

စီတန်းလှည့်လည်ြခင်းများ  ြပလုပ်ေကာင်းလည်း သတင်းရရိှခ့ဲသည်။ အချိြဖစ်ရပ်များတွင် 

ေဒသရအာဏာပုိင်များှင့် ရဲများက စည်းကမ်းချက်များ ြပာန်းခ့ဲေသာ်လည်း ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ 

မေလးတုိင်းေဒသကီးှင့် ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပုိင်း)  တုိမှ ပါဝင်ေဆွးေွးသူအနည်းငယ်က  NLD ှင့် USDP 

ပါတီှစ်ခုလုံး၏  မဲဆွယ်စည်းုံးေရး  အခမ်းအနားများအေပ အာဏာပုိင်များက သက်ညာမရိှေကာင်း 

စွပ်စဲွေြပာဆုိမများှင့်စပ်လျ်း၍ ဖွင့်ဟေြပာကားခ့ဲပီး အချိကမူ မည်သည့်အစုိးရဌာနက အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန် 

တာဝန်ရိှသည်ဆုိေသာအချက်မှာမရှင်းလင်းေကာင်း ေထာက်ြပခ့ဲကသည်။  

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည်  ုိင်ငံပုိင် ေရဒီယုိှင့် ုပ်ြမင်သံကားများတွင် ၎င်းတုိ၏ 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရး  အစီအစ်များကုိ တင်ြပရန်အတွက် အခမ့ဲထုတ်လင့်ချန်ိ ၁၅မိနစ်စီ ရရိှကသည်။ ကုိဗစ် - ၁၉ 

ေရာဂါဆုိင်ရာ ကန်သတ်ချက်များေကာင့် အဆုိပါအခွင့်အလမ်းများသည် ပုိမုိအေရးပါလာပီး ပါတီများအတွက် 

ြပည်သူလူထုထံ ၎င်းတုိ၏ သတင်းစကားများ ေြပာကားရန် အခွင့်အလမ်းများ ရရိှေစခ့ဲသည်။ သုိေသာ်လည်း script 

များကုိ ကိတင် တင်ြပရန် လုိအပ်ြခင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအြဖစ် ပါတီအချိ၏ သတင်းစကား များအား 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းကုိ ေဝဖန်တ်ချခ့ဲကသည်။ ုိင်ငံေရးပါတီ ၁၀ 

ခုခန်သည် UEC ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များမှာ ၎င်းတုိ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်အေပ လွန်ကဲစွာ 

အာဏာသုံး၍ လမ်းမုိးြခင်းြဖစ်သည်ဟု ယူဆကေသာေကာင့် ကန်ကွက်သည့်အေနြဖင့် ၎င်းတုိ၏ ထုတ်လင့်ခွင့်ကုိ 

စွန်လတ်ခ့ဲကသည်။ UEC က သတ်မှတ်ခ့ဲေသာ ေြပာင်းလဲမအများစုသည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာဆုိခွင့်ဆုိင်ရာ ုိင်ငံတကာဝတရားများအား ေလးစားလုိက်နာခ့ဲြခင်း မရိှေပ။၁၈ 

ေတွဆုံေမးြမန်းခဲသ့ည့် ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းေဒသကီးများမှ  ုိင်ငံေရးပါတီများှင့် လတ်ေတာ  ကုိယ်စားလှယ် 

ေလာင်း ၇၀ %  က  လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ အားလုံးသည် တန်းတူညီမေသာ  အေြခအေနြဖင့် 

မဲဆွယ်စည်းုံးခွင့် ရရိှခ့ဲေကာင်း ေြပာကားခ့ဲပီး ၆၂.၅ % သည် ၎င်းတုိအေနြဖင့် လွတ်လပ်စွာ 

မဲဆွယ်စည်းုံးုိင်ခဲေ့ကာင်း တင်ြပခဲသ့ည်။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး အေြခအေနများ တန်းတူညီမမမရိှဟု ေြဖကား 

ခ့ဲသူများအကား အဓိကစုိးရိမ်ပူပန်မမှာ လက်ရိှအာဏာရပါတီသည် ေနရာများ အသုံးြပခွင့် ေလာက်ထားရာတွင် 

များစွာအေရးသာေနခဲြ့ခင်း ြဖစ်သည်။ UEC အေနြဖင့် လတ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ 

အများြပည်သူစုေဝးေတွဆုံရာေနရာများအသုံးြပခွင့်ကုိ ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးခ့ဲပီး ကုိဗစ်-၁၉ ဆုိင်ရာ 

ကန်သတ်ချက်များေကာင့်သာ ြငင်းပယ်မ  အနည်းငယ်ရိှခ့ဲေကာင်း သိရိှရသည်။ သုိေသာ် အချိေသာ 

 
၁၈ ICCPR အပိုဒ် ။  ပါတေီခါင်းေဆာင်များ ေြပာကားခဲေ့သာ စကားအေြမာက်အများအား ကိုးကားခဲေ့သာ မဒီယီာ ထတု်ြပန်ချက်များ(၁၉)  

ြဖတ်ေတာက်ခံခဲရ့သည်။ ဥပမာအားြဖင့် “ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသမူျားငှ့်ေဒသတငွ်း စနွ်ဦးတည်ထငွ်သမူျားသည် ဘဏ်အတိုးန်းများ ြမင့်မားမေကာင့်  

က်ခံရာတငွ် အခနွ်ဝန်ထပု်ဝန်ပိုးများကိုယှ်ပိင်ရာတငွ် အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ က်ပု်တိုသည် အခနွ်ဘာေကာ  တားဆးီရန်ငှ့် ိုးရငှ်း၍ 

မတေသာ အခနွ်ဘာစနစ်ကို ဖန်တးီရန်အတကွ် အခနွ်ေကာက်ခံမအေြခခံစနစ်ကို ကျယ်ြပန်ေအာင် လပု်ေဆာင်မည် ” ဟေူသာ ြပည်သူပါတ၏ီ 

ေြပာကားချက်ကို ြဖတ်ေတာက်ေစခဲ့သည်။ လတွ်လပ်တဲအ့ာရအှသံ၊ ၂၀၂၀ ခုစှ် စက်တင်ဘာလ ၃၀၊ www.rfa.org/english/news/myanmar/party-

censorship-09302020201609.html 
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ြဖစ်ရပ်များတွင် ခွင့်ြပချက်ရရိှေရးအတွက် များြပားလွန်းလှေသာ လုပ်ငန်းစ်များ ရိှေကာင်း သိရိှရပီး ကုိဗစ် - ၁၉ 

ေရာဂါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ကုိက်ညီေသာ မဲဆွယ်စည်းုံးမများ လုပ်ေဆာင်ရြခင်းေကာင့် ကုန်ကျစရိတ်များ 

အလွန် တုိးြမင့်လာေကာင်းလည်း ပါတီအချိက ေြပာကားခ့ဲသည်။  

မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ေနာက်ဆုံးေနများတွင်  တပ်မေတာ်ှင့် ုိင်ငံေတာ်သမတုံးတုိအကား  UEC ၏ 

လုပ်ေဆာင်ုိင်စွမ်း၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမတုိှင့်စပ်လျ်း၍ လူသိရှင်ကား အြပန်အလှန်အြငင်းပွားမများ 

အရိှန်ြမင့်တက်လာခဲသ့ည်။  ကိတင်မဲများ စီစ်ေကာက်ခံမ၊ စီမံခန်ခဲွမအေြခအေနများေကာင့် 

ေရွးေကာက်ပဲွေရဆုိင်းြခင်းှင့် ဖျက်သိမ်းြခင်းဆုိင်ရာ အေစာပုိင်းေကညာချက်များကုိ အေကာင်းြပ၍ 

ကနဦးကာလတွင်  ြဖစ်ပွားခဲသ့ည့် အြပန်အလှန်အြငင်းပွားခ့ဲမများမှာ  ြပန်လည်ြပင်းထန်လာခ့ဲသည်။ 

တပ်မေတာ်သည် ေရွးေကာက်ပဲွများ ကျင်းပြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ UEC ၏ မှားယွင်းမများကုိ စွပ်စဲွေြပာဆုိခ့ဲပီး UEC 

၏ ဘက်မလုိက်မကုိ ေမးခွန်းထုတ်ခဲက့ာ  ေရွးေကာက်ပဲွများ ယုံကည်စိတ်ချရမ ရိှေစရန်အတွက် အစုိးရတွင် 

လုံးဝဥဿုံ တာဝန်ရိှေကာင်း ေြပာကားခ့ဲသည်။ ုိင်ငံေတာ်သမတုံးသည် စွပ်စဲွမများကုိ ြပန်လည် 

ေချပရန်အတွက် ရှည်လျားသည့် ထုတ်ြပန်ေကညာချက်တစ်ရပ်ကုိ ထုတ်ြပန်ခ့ဲပီး  ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာ 

အနက်အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုိေရး ကိစရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍ တပ်မေတာ်ကလည်း  ြပန်လည်တုံြပန်ခ့ဲသည်။ 

ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်တွင် တပ်မေတာ်၏ ကားဝင်စွက်ဖက်မအေပ အြပန်အလှန်  အြငင်းပွားမများလည်း 

ေပေပါက်ခ့ဲသည်။  

ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ လုံြခံေရး 

ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်သည် ပဋိပကနယ်ေြမများမှအပ ေယဘုယျအားြဖင့် တည်ငိမ်၊ ငိမ်းချမ်းသည်ဟု 

ပါဝင်ေဆွးေွးသူများက တင်ြပခဲ့ကသည်။ သုိေသာ်  အချိေနရာများတွင် NLD ှင့် USDP ေထာက်ခံသူများ 

အကား  အကမ်းဖက်မများှင့် ပဋိပကများ ြဖစ်ပွားခ့ဲပီး အသက်ဆုံးံးေစေသာ ြဖစ်ရပ်တစ်ခုပင် ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်။ 

ေနြပည်ေတာ်ှင့် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတုိတွင်  ေဖာက်ခဲွေရးပစည်းများ အသုံးြပ ေဖာက်ခဲွခ့ဲသည့် ြဖစ်ရပ်ှစ်ခု 

ြဖစ်ပွားခ့ဲပီး ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများက ေရွးေကာက်ပဲွ ခိမ်းေြခာက်မြပလုပ်ရန် ကိးပမ်းခ့ဲမဟု 

ယူဆခ့ဲကသည်။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ဆုိင်းဘုတ်များအား လက်သရမ်းဖျက်ဆီးြခင်းှင့် ဖိချဖျက်ဆီးြခင်းများ 

ြပလုပ်ေသာ ြဖစ်ရပ်များ ရိှခဲေ့သာ်လည်း ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် မရိှသက့ဲသုိ ပါတီတစ်ခုခုကုိ ဦးတည်၍ 

ဖျက်ဆီးြခင်းမျိးလည်း မဟုတ်ေပ။   

ေရွးေကာက်ပဲွလုံြခံေရးေကာ်မတီများ  (ESCs)  ကုိ ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းေဒသကီးတုိင်းရိှ မိနယ်များ အားလုံးတွင် 

ဖဲွစည်းခ့ဲသည်။ သုိေသာ် ပတ်သက်ဆက်ယ်သူအချိက ESC  များသည် မဲဆွယ်စည်းုံးပဲွများ  တစ်ေလာက်တွင် 

လုံြခံေသာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးရန်အတွက် တက်တက်ကွကွ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ုိင်ခ့ဲြခင်း မရိှဟု 

ဆုိခ့ဲပီး ထုိသုိြဖစ်ရြခင်းမှာ UEC၊ ုိင်ငံေရးပါတီများ၊ ရဲများှင့် ESC များအကား ဆက်သွယ်လုပ်ေဆာင်မများ 
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လုံလုံေလာက်ေလာက် မရိှြခင်းေကာင့်ဟု ၎င်းတုိက မှတ်ယူခ့ဲကသည်။၁၉  တုိင်းရင်းသားုိင်ငံေရးပါတီများ 

မဲဆွယ်စည်းုံးေသာ ကချင်ြပည်နယ်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်များရိှ မိနယ်အချိတွင် တပ်မေတာ်၊ ြပည်သူစစ်အဖဲွများ၊ 

ေဒသရနယ်ြခားေစာင့်တပ်ဖဲွများ သုိမဟုတ် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွများက  ခိမ်းေြခာက်မများ၊ 

ကားဝင်စွက်ဖက်မများှင့် အထူးမဲဆွယ်စည်းုံးေရး  စည်းကမ်းများ ြပာန်းခ့ဲေကာင်း သတင်းရရိှသည်။၂၀ 

ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် ေအာက်တုိဘာလ ၁၄ ရက်ေန၌ NLD လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းသုံးဦးသည် 

ရကိင်တပ်မေတာ်၏ အတင်းအဓမဖမ်းဆီးေခေဆာင်ြခင်းကုိ ခံခ့ဲရသည်။ ြခံငုံေြပာရလင် ုိင်ငံေရးပါတီများမှ 

ပါဝင်ေဆွးေွးသူ  ၁၉ % သည် ၎င်းတုိ၏ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်များအေပ အကမ်းဖက်မ၊ 

ခိမ်းေြခာက်မ သုိမဟုတ် ကားဝင်စွက်ဖက်မများ ြကံေတွခ့ဲရေကာင်း ေြပာကားခ့ဲသည်။  

လူမမီဒီယာ 

ကာတာစင်တာသည် ယခုေရွးေကာက်ပဲွတွင် ြမန်မာုိင်ငံ၌ လူသုံးအများဆုံး လူမမီဒီယာ ပလက်ေဖာင်းြဖစ်သည့် 

ေဖ့စ်ဘုတ်ကုိ အဓိကထား၍ လူမမီဒီယာ၏ သက်ေရာက်မကုိ စူးစမ်းေလ့လာလျက် ရိှသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်မှ 

စတင်ကာ အသုံးြပသူအေရအတွက်  သိသိသာသာတုိးတက်လာမ (၃၅၀ ရာခုိင်န်း) ေကာင့် ေရွးေကာက်ပဲွကိ 

ကာလအတွင်း အေကာင့်တုများ အသုံးြပမ၊ သတင်းအချက်အလက်မှားများ၊ လုပ်ြကံသတင်းများ၊ အမုန်းစကားှင့် 

အကမ်းဖက်မြဖစ်ုိင်ေြခ ြမင့်တက်ေစသည့် စကားများ စသည့် အလဲွသုံးစားြပုိင်ေြခများှင့် စပ်လျ်းသည့် 

စုိးရိမ်မများကုိ ြမင့်တက်လာေစခဲသ့ည်။ 

ုိင်ငံေရးပါတီအများစုှင့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း အများအြပားသည် ၎င်းတုိ၏ မဲဆနယ်များသုိ 

လက်လှမ်းမီေရာက်ရိှုိင်ရန်အတွက် ေဖ့စ်ဘုတ်ကုိ ပုံမှန် အသုံးြပခ့ဲကသည်။၂၁ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

ေလာင်းများသည် ၎င်းတုိ၏ အများြပည်သူ ကည့်ုိင်သည့် စာမျက်ှာများ သုိမဟုတ် ပုိဖုိင်များေပတွင် 

အပျက်သေဘာေဆာင်ေသာ ေြပာဆုိေရးသားချက်များ အသုံးြပြခင်း သုိမဟုတ် ပိင်ဘက်များကုိ 

တုိက်ခုိက်ြခင်းတုိမှ ေရှာင်ရှားေလ့ရိှကသည်။ အပျက်သေဘာေဆာင်ေသာ အေကာင်းအရာများကုိ ပါတီများ 

သုိမဟုတ် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် တုိက်ုိက်သက်ဆုိင်ြခင်းမရိှေသာေသာ ေဖ့စ်ဘုတ်အုပ်စုများ 

 
၁၉ နယးူြမန်မာေဖာင်ေဒးရငှ်း၏ ၂၀၂၀ အေထေွထေွရးွေကာက်ပွဲအတကွ် ေရးွေကာက်ပွဲ အြငင်းပာွးမ၊ ပဋပိကများငှ့် လံြုခံေရးအေြခအေနများအေပ 

အြကံြပချက်များ ကို ကည့်ပါ။ www.mizzima.com/article/nmf-survey-finds-electoral-security-support-weak  တငွ်လည်း ကည့်ပါ။  ိုဝင်ဘာလ ၈ ) 

(ရက်ေနတငွ် ယခူဲသ့ည် 
၂၀ ဥပမာအားြဖင့် တေအာင်းအမျိးသားပါတ(ီTNG) သည် မိုင်းကိုင်မိနယ်အပါအဝင် အချိေသာေနရာများတငွ် ၎င်းတို၏ မဲဆယွ်စည်းံးုပွဲများအေပ 

ရမှ်းြပည်တပ်မေတာ်ေတာင်ပိုင်း (SSA – South) ၏ ောှင့်ယကှ်မငှ့် ကန်သတ်မများ ရှိခဲေ့ကာင်း သတင်းေပးပိုခဲသ့ည်။ TNG သည် ကတွ်ခိုင်မိနယ် 

)ရမှ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း( တငွ် မဲဆယွ်စည်းံးုြခင်းကို တားြမစ်ရန် ကိးပမ်းမများကိုလည်း ြကံေတွခဲရ့ပးီ လက်နက်ကိုင်ပဋပိကများေကာင့် 

ေကျာက်မဲမိနယ်အနးီတငွ် ကန်သတ်ချက်များ ရှိခဲေ့ကာင်း သတင်းေပးပိုခဲသ့ည်။ သးီြခားြဖစ်ရပ်တစ်ခမုာှ ကတွ်ခိုင်ငှ့် မဆူယ်မိရှိ ြပည့်သူစစ်အဖွဲဝင်များမ ှ

မဲဆရငှ်များအား မည်သိုမည်ပံမုဲေပးရမည်ဟ ု  အမနိ်ေပးြခင်း ငှ့် ဆမဲေပးမကို ောှင့်ယကှ်ရန် ခမိ်းေြခာက်မများ ြပသည်ဟ ု စပွ်စွဲခံရသည်။ 

ဝြပည်ေသးွစည်းညီတွ်ေရးတပ်မေတာ်က အပု်ချပ်ေသာ မိုင်းဆတ်မိရှိ ေကျးရာွအပု်စ ု ေလးခတုငွ် ကန်သတ်ချက်များရှိေကာင်း ပါတေီလးခကု 

သတင်းေပးပိုခဲသ့ည်။  
၂၁ ကာတာစင်တာ၏ သုံးသပ်ဆန်းစစ်ချက်အရ ပါတီများ၏ ၇၈ ရာခုိင်န်းှင့် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ၃၇ 

ရာခုိင်န်းတွင် ေရွးေကာက်ပဲွကာလအတွင်း တစ်နည်းနည်းြဖင့် ေဖ့စ်ဘုတ်အေကာင့်များရိှကသည်။ 
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ှင့် စာမျက်ှာများတွင် ေတွရေလ့ရိှသည်။ ပါတီှင့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း အေကာင့်များ၏ 

လပ်ရှားမများသည် တရားဝင်မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလ စတင်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက် လျင်ြမန်စွာ ြမင့်တက် 

လာခ့ဲပီး မဲဆွယ်စည်းုံးရပ်နားကာလတုိင်ေအာင် အရိှန်အဟုန်ြမင့်မားစွာ ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်ခ့ဲကသည်။ 

ကာတာစင်တာ၏ ဆန်းစစ်ေလ့လာချက်အရ ေဖ့စ်ဘုတ်ေပရိှ ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာလပ်ရှားမသည် ဤမဲဆွယ် 

စည်းုံးေရးကာလအတွင်းတွင် ၂၀၁၅ ခုှစ်ထက်ပုိ၍ ြမင့်တက်ခ့ဲသည်ဟု သိရိှရသည်။ ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ 

ြပည်သူလပ်ရှားမအဖဲွ (PACE) က ြပလုပ်ထားေသာ စစ်တမ်းအရ သမားုိးကျမီဒီယာများှင့် 

အဖဲွအစည်းများသည် အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ရိှေသာ ြပည်သူများစွာအတွက် အဓိကသတင်းရင်းြမစ်အြဖစ် 

ရပ်တည်ေနဆဲြဖစ်သည်။၂၂ 

ုပ်ပုံ ၁။ ုိင်ငံေရးပါတီ ၂၀ ၏ ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက်ှာများေပမှ ပုိစ်များှင့် တုံြပန်မများ၂၃ 

  

ဩဂုတ်လ ၁ ရက်ေနမှ ုိဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေနအထိ ကာတာစင်တာ၏ လူမမီဒီယာေစာင့်ကည့်ေရးက 

အသုံးြပသူဦးေရ သန်းချရိှီေနသည့် ေဖ့စ်ဘုတ်ေပတွင် မေဝေနကသည့် ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ လုပ်ြကံသတင်း 

ြဖစ်ရပ်များ (တမင်တကာဖန်တီးြခင်း၊ လှည့်ဖျားြခင်း သုိမဟုတ် အတည်ြပထားြခင်းမရိှေသာ ေစာဒက 

ေြပာဆုိချက်များ) ကုိ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ခ့ဲသည်။၂၄ လုပ်ြကံသတင်းများ ပါဝင်သည့် ပုိစ်များသည် 

ုိင်ငံေရးပါတီတစ်ခုခုကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးဦးကုိ ေသာ်လည်းေကာင်း 

(အဓိကြဖင့် NLD သုိမဟုတ် USDP လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ) တုိက်ခုိက်တတ်ေလ့ရိှပီး 

 
၂၂ www.pacemyanmar.org/pre-election-2020/?fbclid=IwAR3xUjG5QHBDiGl4rMWEsl1Y7NNemf1xMN51XAqFS0pp-D3xW-m-

xfteBo တွင်ကည့်ပါ။ 

 
၂၃ အချက်အလက်ရင်းြမစ် - CrowdTangle - ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်ေနှင့် ုိင်ဝင်ဘာလ ၇ ရက်ေနအတွင်း 

တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ချက်အြမင့်ဆုံး ုိင်ငံေရးပါတီစာမျက်ှာ ၂၀ အတွက် (ုိဝင်ဘာ ၇ ရက်ေနအထိ အချက်အလက်) 
၂၄ လုပ်ြကံသတင်းအချက်အလက်ကုိ တမင်ရည်ရွယ်၍ ြပလုပ်ထားသည့် မှားယွင်းေသာ၊ အထင်အြမင်မှားေစေသာ သုိမဟုတ် 

အတည်ြပမထားေသာ အဆုိများဟု အဓိပါယ်သတ်မှတ်သည်။ 
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တုိင်းရင်းသားလူနည်းစုများ သုိမဟုတ် ဘာသာေရးလူနည်းစုများကုိ ဦးတည်ေသာ အမုန်းစကားများ 

ပါဝင်တတ်ကာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လျင်ြမန်စွာ ပျံံှသွားေလ့ရိှသည် (ပရိသတ်အများအြပားထံသုိ လျင်ြမန်စွာ 

ပျံံှေရာက်ရိှသွားသည်)။ ရံဖန်ရံခါတွင် အဆုိပါ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေရွးေကာက်ပဲွ 

လုပ်ြကံသတင်းများှင့် အမုန်းစကား ြဖန်ေဝရန် ချတ်ိဆက်လပ်ရှား ေဆာင်ရွက်ေနခ့ဲသည့် သုိမဟုတ် 

ချတ်ိဆက်လပ်ရှားေဆာင်ရွက်ေနပုံေပသည့် အေကာင့်များက တင်ခ့ဲကသည်။ 

လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား ဦးတည်ေသာ ေှာင့်ယှက်တုိက်ခုိက်ြခင်းှင့် မုန်းတီးမများ 

ြဖစ်ေပေစေသာ အေကာင်းအရာများကုိလည်း မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကာလတစ်ေလာက် ေတွရိှခ့ဲရသည်။ 

အချိြဖစ်ရပ်များတွင် အမျိးသမီး လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား လိင်အေြခြပဖိိှပ်မများှင့် 

အြခားုိင်းစုိင်းေသာ စကားအသုံးအန်းများ ပါဝင်သည့် ပုိစ်များြဖင့် တုိက်ခုိက်ခ့ဲကသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ၏ 

ပထမဆုံးေသာ လိင်စိတ်ခံယူမကဲွြပားသူဟု တရားဝင်ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားထားသည့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 

ေလာင်းသည်လည်း အွန်လုိင်းေပတွင် ေှာင့်ယှက်တုိက်ခုိက်ြခင်းများကုိ ရင်ဆုိင်ခ့ဲရသည်။ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး 

ကာလ ေနာက်ဆုံးပတ်တွင် ေလ့လာသူများသည် ြဖစ်ုိင်ေြခရိှေသာ ြပဿနာများအေပ စုိးရိမ်မများကုိ 

ပျံံှေစသည့် ကိတင်မဲေပးြခင်းအေကာင်းပုိစ် အများအြပားတွင်လည်းေကာင်း၊ ကိတင်မဲေပးြခင်း ြဖစ်စ်ှင့် 

ေရွးေကာက်ပဲွ စီမံခန်ခဲွေရးတုိအေပ အများယုံကည်လက်ခံမကုိ ေလျာ့ပါးေစရန် ရည်ရွယ်သည့် 

လုပ်ြကံသတင်းများ ပါဝင်ေသာ ပုိစ်အချိတွင်လည်းေကာင်း ပုိစ်အေရအတွက်ြမင့်တက်လာမကုိ ေတွရိှခ့ဲကသည်။  

ဥပေဒမူေဘာင်တွင် အွန်လုိင်းမဲဆွယ်စည်းုံးေရးလပ်ရှားမများကုိ ထိန်းချပ်ကွပ်ကဲသည်ဟု ဖွင့်ဆုိ 

သတ်မှတ်ုိင်ေသာ ြပာန်းချက်များစွာ ရိှေသာ်လည်း သီးသန်ြပာန်းချက်ဟူ၍ မရိှပါ။ အနည်းဆုံး ဥပမာှစ်ခုြဖင့် 

ြပရလင် ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူများသည် ေဖ့စ်ဘုတ်ေပမှ လုပ်ြကံသတင်းများကုိ မေဝြခင်းကုိ 

ဥပေဒေကာင်းအရ အေရးယူုိင်ေကာင်း သတိေပးေြပာကားခ့ဲသည်။၂၅ ုိင်ငံေရးပါတီ ၆၅ ခုက 

မိမိတုိသေဘာဆအေလျာက် လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲေသာ လုိက်နာရန်ကျင့်ဝတ်တွင် ပါတီများှင့် လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အွန်လုိင်းလပ်ရှားမများကုိလည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားခ့ဲသည်။ ုိင်ဝင်ဘာလ ၃ 

ရက်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်က မဲဆွယ်စည်းုံးရပ်နားကာလ ြပာန်းချက်များသည် 

အွန်လုိင်းမီဒီယာှင့် လူမကွန်ရက်များအတွက်ပါ သက်ဆုိင်ေကာင်း ေကညာချက် ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ 

 
၂၅ ုိဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေနတွင် UEC က ေဖ့စ်ဘုတ်ေပတွင် လုပ်ြကံသတင်းများ မေဝြခင်းသည် သက်ဆုိင်ရာ လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒ 

အပုိဒ် ၅၈(ဃ) ကုိ ချိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ www.gnlm.com.mm/announcement-about-spreading-

election-disinformation/ တွင် ကည့်ပါ (ုိဝင်ဘာလ ၅ ရက်ေနတွင် အချက်အလက်ရယူသည်)။ ေအာက်တုိဘာလ ၃၀ ရက်ေနတွင် 

မေကွးတုိင်းေဒသကီး ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွက မိနယ်အဆင့် ေရွးေကာက်ပဲွအရာရိှတစ်ဦးအေကာင်း လုပ်ြကံသတင်းများ ပါဝင်သည့် ပုိစ်များကုိ 

မေဝေနသူများအား တရားဥပေဒအရ အေရးယူမည့်အေကာင်း ေကညာချက် ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ ထုိေကညာချက်ကုိ ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ၏ 

အတည်ြပထားေသာ ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက်ှာတွင် တင်ခ့ဲသည်။ www.facebook.com/111092773953507/posts/172507301145387/ တွင် 

ကည့်ပါ (ုိဝင်ဘာလ ၅ ရက်ေနတွင် အချက်အလက်ရယူသည်)။  
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အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်းများှင့် ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရး  

အြပသေဘာေဆာင်ေထာင့်မှကည့်လင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ြပင်ဆင်ချက်များအရ ေရွးေကာက်ပဲွ 

ေလ့လာသူများသည် ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်ကုိ တရားဝင်ေလ့လာုိင်ခွင့် ရရိှကသည်။ သုိေသာ်လည်း 

ေရွးေကာက်ပဲွအကိကာလတွင် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစွာ 

ေြပာင်းလဲမေကာင့် ုိင်ငံသားေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများအေနြဖင့် ေရွးေကာက်ပဲွြဖစ်စ်၏ အဓိကကများကုိ 

ေလ့လာခွင့်ှင့် ၎င်းတုိ၏ လပ်ရှားမများကုိ လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရုိင်ေရးတုိအတွက် စုိးရိမ်ရမများ 

ြမင့်တက်ခ့ဲသည်။ ေြပာင်းလဲမများတွင် အကာအကွယ်ရယူုိင်မှင့် ေဘးကင်းလုံြခံေရး အာမခံချက်များအား 

ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ မဲလက်မှတ်များ ပုံိှပ်ြခင်းှင့် ေရွးေကာက်ပဲွ အြငင်းပွားမများ ေြဖရှင်းြခင်းတုိကုိ ေလ့လာခွင့်အား 

ုပ်သိမ်းြခင်း၊ ုိင်ငံသားေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများအေနြဖင့် ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာုိင်ရန်အတွက် 

ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများထံတွင် ကိတင်စာရင်းသွင်းရာတွင် လုိအပ်ချက်ရိှလာြခင်းတုိပါဝင်သည်။ 

ုိင်ငံတကာရန်ပုံေငွများ လက်ခံရရိှသည့် အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်းများအေပ ချမှတ်လုိက်သည့် 

အသိအမှတ်ြပလာ ေလာက်ထားြခင်းအတွက် ထပ်ေဆာင်းလုိအပ်ချက်များသည် PACE ှင့် အြခား 

အဖဲွအစည်းများအတွက် အသိအမှတ်ြပလာ ေလာက်ထားြခင်းှင့် ေလ့လာေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များ 

စတင်ြခင်းတုိကုိ ေှာင့်ေှးေစခဲသ့ည်။ ုိင်ငံတကာေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများှင့် သံတမန် ေလ့လာသူများ 

အေနြဖင့် ေရွးေကာက်ပဲွေနတွင် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစ်အတိအကျကုိ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားရန် လုိအပ်သည် 

ဟူေသာ အချက်က ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများ၏ လုပ်ငန်းအေပ မမတေသာ ကန်သတ်ချက်များ ြဖစ်ေစပီး 

လွတ်လပ်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရးက န်ြပုိင်မည့် ပွင့်လင်းြမင်သာမကုိ ေလျာ့ပါးေစသည်။ 

UEC သည် အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်း ၁၂ ခုှင့် အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်းကွန်ရက် ှစ်ခုတုိမှ 

ြပည်တွင်းေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူ ၈,၄၁၆ ဦးှင့် ုိင်ငံတကာေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရးမစ်ရှင်ှစ်ခု (the Asian 

Network for Free Elections (ANFREL)  ှင့် ကာတာစင်တာ)မှ ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူ ၁၃၇ 

ဦးတုိကုိလည်းေကာင်း၊ ဥေရာပသမဂမှ ေရွးေကာက်ပဲွကမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖဲွ၊ သံအဖဲွများှင့် 

ဝန်ေဆာင်မပ့ံပုိးသူများထံမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပေပးခ့ဲသည်။  

ကာတာစင်တာသည် အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်း ၃၂ ခုမှ ပါဝင်ေဆွးေွးသူ ၁၇၆ ဦးှင့် ေဆွးေွးေြပာဆုိခ့ဲပီး 

၎င်းတုိအနက် ၈၃ %က ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆုိင်ရာ ကန်သတ်ချက်များသည် ၎င်းတုိ၏ လပ်ရှားမများှင့် 

လုပ်ငန်းစ်အား လက်လှမ်းမီေလ့လာုိင်မအေပ သက်ေရာက်မရိှေကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲကသည်။ 

မည်သုိပင်ြဖစ်ေစကာမူ အများစုသည် မဲဆရှင်စာရင်း ြဖည့်စွက်၊ တ်ပယ်၊ ြပင်ဆင်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်တွင် 

ပါဝင်ခ့ဲေကာင်း၊ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း မှတ်ပုံတင်ြခင်းြဖစ်စ်ကုိ ေလ့လာခ့ဲေကာင်း၊ မဲဆရှင် 

အသိပညာေပးြခင်းှင့် သတင်းအချက်အလက်ေပးြခင်း လပ်ရှားမများတွင် ချတ်ိဆက်ပါဝင်ခ့ဲေကာင်းှင့် 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးကုိ ဆက်လက်ေလ့လာခဲေ့ကာင်း သတင်းေပးပုိခ့ဲကသည်။ 
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ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း 

ဥပေဒအရ UEC  သည် ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ဆက်စပ်ကိစရပ်များအားလုံးအတွက် တုိင်ကားမများှင့် 

အယူခံဝင်မများကုိ  စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ုိင်သည့် ကျယ်ြပန်ေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့်များ ရိှသည်။ ထိေရာက်မရိှေသာ 

ကုစားေပးမရပုိင်ခွင့်အား အာမခံေပးသည့် ုိင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်များှင့် မတူညီသည်မှာ UEC ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များသာ ေနာက်ဆုံးအတည်ြဖစ်ပီး တရားေရးဘက်မှ ြပန်လည်သုံးသပ်မည်မဟုတ်ပါ။၂၆ 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးအကမ်းဖက်မအေသးအဖဲွများှင့် ုိင်ငံေရးပါတီ ကျင့်ဝတ်ေဖာက်ဖျက်မများအေပ စွပ်စဲွချက် 

များကုိ UEC က ဖဲွစည်းေပးထားသည့် ေရွးေကာက်ပဲွ ေစ့စပ်ညိိင်းေရးေကာ်မတီများက ေြဖရှင်း ေဆာင်ရွက်ခ့ဲ 

ကပါသည်။ ုိင်ငံေရးပါတီကျင့်ဝတ်ကုိ လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲသည့် ပါတီ ၆၅ ခု၏ မဲဆွယ်စည်းုံးေရး 

အမူအကျင့်များကုိ ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထုိးသူများေကာ်မတီက မိမိကုိယ်ကုိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး 

ထပ်ေဆာင်းယရားတစ်ခုအြဖစ် ေလ့လာခ့ဲသည်။ ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် စည်းေှာင်ထားြခင်း 

မဟုတ်ေသာ်လည်း ပါတီများှင့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများက ယရားှစ်ခုလုံးသည် တင်းမာမများ 

ေလာ့ချြခင်း၊ သေဘာတူညီချက်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ လက်ခံုိင်ဖွယ်မရိှေသာ အြပအမူအေသးအဖဲွများှင့် 

စွပ်စဲွတုိင်ကားြခင်းြပဿနာ အေသးအဖဲွများကုိ ေြဖရှင်းရာတွင် ထိေရာက်မရိှသည်ကုိ ေတွရိှခ့ဲကသည်။၂၇ 

စွပ်စဲွခံထားရေသာ သုိမဟုတ် သက်ေသခုိင်လုံေသာ ြပစ်မကျးလွန်သူများအား တုိင်ကားချက်ပါ အြပအမူကုိ 

ထပ်မံမြပလုပ်ရန် ေြပာဆုိခဲသ့ည်။ 

UEC က တုိင်ကားမများကုိ အမဖွင့်ရန်အတွက် ပုံစံများပါဝင်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွအြငင်းပွားမ လမ်းန်စာအုပ်ကုိ 

ထုတ်ေဝေပးခ့ဲပီး တုိင်ကားမများှင့် အယူခံဝင်မများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပွင့်လင်းြမင်သာမ 

ရိှေစေရးအတွက်လည်း အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်း၊ ုိင်ငံေရးပါတီများှင့်အတူ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးကုိ 

ေဆွးေွးခ့ဲသည်။ သုိေသာ်လည်း UEC သည် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ှင့် ေအာက်ေြခအဆင့်များတွင် အမဖွင့်ထားသည့် 

 
၂၆ UDHR က “လူတုိင်းသည် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ သုိမဟုတ် ဥပေဒအရ ၎င်းအား ခံစားခွင့်ြပထားသည့် မူလအခွင့်အေရးများကုိ 

ေဖာက်ဖျက်ြခင်းခံရလင် ထုိသူသည် စီရင်ပုိင်ခွင့်ရိှေသာ ုိင်ငံေတာ်ခုံုံးများ၏ ထိေရာက်ေသာ ကုစားေပးမကုိ ရပုိင်ခွင့်ရိှေစရမည်” (အပုိဒ် 

၈) ှင့် "လူတုိင်းသည် ၎င်း၏ အခွင့်အေရးှင့် တာဝန်ရိှမများကုိ အဆုံးအြဖတ်ခံရာတွင် ... လွတ်လပ်၍ ဘက်လုိက်မမရိှေသာ 

တရားုံးတစ်ရပ်က အများြပည်သူ ေရှေမှာက်တွင် တရားမတစွာ ကားနာစစ်ေဆးြခင်းကုိ တန်းတူရည်တူအြပည့်အဝ ရပုိင်ခွင့်ရိှသည်” 

(အပုိဒ် ၁၀) တုိကုိ ေကညာခ့ဲသည်။ ICCPR အပုိဒ် ၂ တွင် “... အခွင့်အေရးများချိးေဖာက်ခံရသူအတွက် ထိေရာက်ေသာ 

ကူညီမများေပးြခင်းှင့် ... တုိကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။” ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ ICCPR ၏ အပုိဒ် ၁၄.၁ တွင် “... လူတုိင်းသည် စွမ်းရည်ရိှပီး 

လွတ်လပ်ေသာ၊ ဘက်မလုိက်ေသာ ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထားေသာ ခုံုံးတွင် အများြပည်သူတုိ တရားကားနာစစ်ေဆးခံရန် 

အခွင့်အေရးရထုိက်သည်” ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ 
၂၇ အနည်းဆုံး အြငင်းပွားမ ၄၃ ခုကုိ EMCs များက ေစ့စပ်ညိိင်းေပးခ့ဲပီး အဓိကအားြဖင့် မဲဆွယ်စည်းုံးေရး အခမ်းအနားများတွင် 

ေှာင့်ယှက်ြခင်း (၄၉ %)၊ တရားမဝင်မဲဆွယ်စည်းုံးြခင်း (၂၀ %)၊ လွန်ကဲစွာ အာဏာသုံးလမ်းမုိးမ၊ အကမ်းဖက်မ သုိမဟုတ် 

ခိမ်းေြခာက်မ (၁၁ %) ှင့် အမုန်းစကား (၇ %) တုိကုိ ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးခ့ဲသည်။ 
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တုိင်ကားမအေရအတွက်ှင့် သေဘာသဘာဝတုိကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၎င်းတုိကုိ ေြဖရှင်းခ့ဲသည့် 

အားထုတ်လုပ်ေဆာင်မများကုိေသာ်လည်းေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိြခင်း မရိှပါ။ ၎င်းက ြဖစ်စ်၏ 

ပွင့်လင်းြမင်သာမ ေလျာ့ကျေစသည်။ 

UEC က ဖဲွစည်းထားသည့် ေရွးေကာက်ပဲွခံုံုးများှင့် ေရွးေကာက်ပဲွေှာင်းပုိင်းကာလ တုိင်ကားချက်များအတွက် 

ဥပေဒအရ ကာြမင့်ေသာ အချန်ိအတုိင်းအတာကုိ ရလဒ်များေကညာပီးသည့် ေနမှစ၍ ၄၅ ရက်ဟု 

သတ်မှတ်ေပးထားသည်။ တုိင်ကားချက်များကုိ ကားနာသုံးသပ်ရာတွင် ပီးဆုံးရန် သတ်မှတ်ထားသည့် 

အချန်ိကာလ မရိှပါ။ ေရွးေကာက်ပဲွေှာင်းပုိင်းကာလ တုိင်ကားချက်များှင့် အယူခံဝင်မများအား အမဖွင့်ြခင်းှင့် 

စပ်လျ်းေသာ ကုန်ကျစရိတ်များမှာ အလွန်များြပားပါသည်။၂၈ 

ကိတင်မဲေပးြခင်း 

ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒသည် ုိင်ငံြပင်ပ ကိတင်မဲေပးြခင်း (OCV)၊ မဲဆနယ်ြပင်ပှင့် မဲဆနယ်တွင်း 

ကိတင်မဲေပးြခင်းတုိကုိ ခွင့်ြပထားသည်။ ုိင်ငံြပင်ပ ကိတင်မဲေပးြခင်း (OCV) ကုိ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ှင့် 

ေအာက်တုိဘာလ ၂၇ ရက်များအတွင်း၌ သံုံးှင့် ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်ုံး ၄၅ ုံးတွင် ြပလုပ်ခ့ဲသည်။ ုိင်ငံြပင်ပ 

ကိတင်မဲေပးြခင်း (OCV) အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ုိင်ငံသား ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ရိှပီး ၂၀၁၅ ခုှစ်ထက် ၃၀၀ 

ရာခုိင်န်း တုိးတက်လာကာ မဲလာေပးခဲသူ့ ၇၀ ရာခုိင်န်းခန် ရိှခ့ဲသည်။ 

ေကျာင်းသား/သူများ၊ အချပ်ကျေနသူများ၊ ေဆးုံတက်ေရာက်ေနသူ အတွင်းလူနာများ၊ တပ်မေတာ်သားများှင့် 

အတူေနမိသားစုဝင်များ၊ မဲဆနယ်ြပင်ပေရာက် အြခားမဲဆရှင်များအတွက် မဲဆနယ်ြပင်ပ 

ကိတင်မဲေပးြခင်းကုိ ေအာက်တုိဘာလ ၈ ရက်ေနမှ ၂၁ ရက်ေနအတွင်း ြပလုပ်ခ့ဲသည်။ သက်ဆုိင်ရာ 

အဖဲွအစည်းများက လုပ်ေဆာင်သည့် ၎င်းစီမံေဆာင်ရွက်ချက်မှာ ပွင့်လင်းြမင်သာမမရိှေသးသည်ကုိ 

ေတွေနရပါေသးသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်က့ဲသုိပင် အထူးသြဖင့် တပ်မေတာ်သားများအတွက် ဤလုပ်ငန်းစ်တွင် 

ဆမဲများ၏ လိဝှက်မှင့် ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်မရိှေစေရး ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန် အကာအကွယ်ေပးမများ မရိှပါ။ 

သုိေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် နည်းဥပေဒများ ြပင်ဆင်ချက်အရ ြဖစ်ုိင်ေြခရိှေသာ အကိမ်ကိမ်မဲေပးြခင်းကုိ 

ကာကွယ်တားဆီးရန်အလုိငှာ ေရွးေကာက်ပဲွေန မဲေပးြခင်းအတွက် အဆုိပါမဲဆရှင်များကုိ မဲစာရင်းတွင် 

အမှတ်အသားြပခဲသ့ည်။ ကုိဗစ်-၁၉ ခရီးသွားလာမ ကန်သတ်ချက်များေကာင့် မိမိတုိ၏ အမဲတမ်းေနရပ်များသုိ 

မြပန်ုိင်သူများသည် ေအာက်တုိဘာလ ၂၅ ရက်ှင့် ုိဝင်ဘာလ ၇ ရက်တုိတွင် ယာယီေနရပ်များ၌ 

မဲေပးခ့ဲကသည်။ 

 
၂၈ UEC တွင် ကန်ကွက်လာအမတစ်ခုကုိ အမဖွင့်ရန် ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အေမရိကန်ေဒလာ ၃၈၀) ကုန်ကျပီး ေရွးေကာက်ပဲွခုံုံး 

ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ အယူခံဝင်ရန် ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အေမရိကန်ေဒလာ ၂၃၀) ကုန်ကျသည်။ ကန်ကွက်သူအား တန်ြပန်ကန်ကွက်လုိသည့် 

ကန်ကွက်ခံရသူများသည်လည်း ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ေပးေဆာင်ကရသည်။ 
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မဲဆနယ်တွင်း မဲဆရှင်များသည် ရပ်ကွက်ှင့် ေကျးရွာ ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွုံးများတွင် 

ကိတင်မဲေပးခွင့် ရရိှခဲ့ကသည်။ ထုိအြပင် ကုိဗစ်-၁၉ ေကာင့် အသက် ၆၀ ှင့် အထက်ရိှေသာ 

သက်ကီးရွယ်အုိများ၊ ေနအိမ်တွင်ေနထုိင်ရန် သတ်မှတ်ထားေသာ မိနယ်များတွင် ေနထုိင်သူများ သုိမဟုတ် 

လူဦးေရ အဆမတန်ထူထပ်ေသာေနရာတုိတွင် ေနထုိင်သူများအား ေနအိမ်တွင် မဲေပးခွင့်ကုိ UEC က 

ထပ်မံတုိးချဲေပးခဲသ့ည်။ ေနအိမ်မှေန၍ မဲေပးြခင်းကုိ ေအာက်တုိဘာလ ၂၉ ရက်ေနမှစ၍ ုိဝင်ဘာလ ၅ 

ရက်ေနအတွင်း ေဆာင်ရွက်ခဲသ့ည်။ 

အားလုံးပါဝင်မကုိ လွယ်ကူေချာေမာေစရန် ကူညီလုပ်ေဆာင်သည့် စီမံေဆာင်ရွက်ချက် ြဖစ်ေသာ်လည်း  

အချိေသာ ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများက ဆမဲများ၏ လိဝှက်မှင့် ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်မရိှေစေရးအတွက် 

မဲေပးရာတွင် အကူအညီေပးြခင်းအပါအဝင် ေနအိမ်မှေန၍ မဲေပးြခင်းအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် 

ပုိမုိ ေကာင်းမွန်ေသာ ကာကွယ်မများ လုိအပ်ေနေကာင်း ေဝဖန်ေြပာဆုိခ့ဲကသည်။ စုိးရိမ်မများတွင် 

မရှင်းလင်းေသာ သုိမဟုတ် တစ်သမတ်တည်းမဟုတ်ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမ 

အားနည်းြခင်းှင့် ဖျက်ရန်မလွယ်ေသာမင် မရိှြခင်းတုိအြပင် လိဝှက်စာအိတ်များ အရည်အေသွးနိမ့်ြခင်းတုိ 

ပါဝင်သည်။ UEC ကမူ အချိေသာ စုိးရိမ်မများကုိ မမှန်ကန်ဟုသတ်မှတ်ကာ ပယ်ချခ့ဲသည်။ သုိေသာ်လည်း 

အကိမ်ကိမ်မဲေပးြခင်းှင့် မဲစာရွက်များေပတွင် တံဆိပ်တုံးအတု အသုံးြပြခင်းများအပါအဝင် ြဖစ်ရပ်များစွာကုိ 

လက်ခံ၍ အေရးယူေဆာင်ရွက်ခဲသ့ည်။ စီမံခန်ခဲွေရးဆုိင်ရာ အမှားအယွင်းများှင့် အရည်အေသွးနိမ့် 

ပစည်းများသည် ကိတင်မဲများ၏ ခုိင်လုံမအေပ သက်ေရာက်မမရိှဟုလည်း ေကညာချက် ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ 

ဆမဲေပးြခင်း၊ မဲေရတွက်ြခင်း၊ ရလဒ်များကုိ စာရင်းသွင်းြခင်း 

မဲဆွယ်စည်းုံးရပ်နားကာလ 

မဲဆွယ်စည်းုံးရပ်နားကာလသည် ုိဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန ညသန်းေခါင်ယံအချန်ိမှစတင်ပီး ေရွးေကာက်ပဲွေန 

တုိင်ေအာင်ဆက်၍ အသက်ဝင်ပါသည်။ မဲဆွယ်စည်းုံးရပ်နားကာလတွင် လူမမီဒီယာေပ၌ မဲဆွယ် 

စည်းုံးြခင်းများကုိ ရပ်တ့ံရန်လုိအပ်သည်သာမက အများြပည်သူကည့်ုိင်ရန် ေကညာထားေသာ 

မဲဆွယ်စည်းုံးေရးဆုိင်ရာပစည်းများကုိ ြပန်လည်သိမ်းဆည်းရန်လည်း လုိအပ်ပါသည်။ မစ်ရှင်အေနြဖင့် 

မဲဆွယ်စည်းုံးရပ်နားကာလကုိ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ုိင်ငံေရးပါတီများမှ ေနရာတုိင်းလုိလုိ 

နီးပါးတွင် ေလ့လာခဲသ့ည်ကုိ ေလ့လာေတွရိှခ့ဲရပါသည်။ ကာတာစင်တာ၏ လူမမီဒီယာေပတွင် 

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသည့်အဖဲွသည် ပါတီှစ်ခုှင့် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ၂ဝ ဦးတုိမှ စီမံခန်ခဲွေသာ 

Facebook စာမျက်ှာများတွင် ဥပေဒချိးေဖာက်မများကုိ ေဖာ်ထုတ်ေတွရိှခ့ဲပါသည်။ 

ေရွးေကာက်ပဲွေန 

ြမန်မာုိင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစ်မှ ေသွဖည်သည့် ကီးကီးမားမား ြဖစ်ရပ်မျိးကုိ တုိင်ကားြခင်း 

မျိးမရိှဘဲ ေရွးေကာက်ပဲွေနကုိ ေအးေဆးစွာ ကျင်းပသွားုိင်ခ့ဲပါသည်။ ကာတာစင်တာ၏ ေရွးေကာက်ပဲွ 
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ေလ့လာသူများကုိ ြပည်နယ်ှင့်တုိင်းေဒသကီး ၁၄ ခုထဲမှ ၁ဝ ခုသုိ တာဝန်ခန်အပ်ေစလတ်ခ့ဲသည် (ရခုိင်၊ ကယား၊ 

ချင်းြပည်နယ်ှင့် တနသာရီတုိင်းတုိမှအပ ကျန်ြပည်နယ်ှင့် တုိင်းေဒသကီးအားလုံး)။ ုိဝင်ဘာလ ၉ ရက်ေန၊ 

ညေနခင်းအချန်ိထိမူ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင် (UEC) အေနြဖင့် ဆမဲေပးသူ အေရအတွက် 

အပီးသတ်ကုိ ေကညာထားြခင်း မရိှပါ။ 

ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများသည် မဲုံ ၁၉ ုံ ဖွင့်လှစ်ြခင်းကုိ သွားေရာက်ေလ့လာခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ 

မဲုံအားလုံးသည် နံနက် ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ်ထက် ေနာက်ကျြခင်းမရိှဘဲ ဖွင့်လှစ်ခ့ဲကပါသည်။ မဲုံအားလုံးနီးနီးတွင် 

အေယာက် ၃ဝ မှ အေယာက် ၁ဝဝ ကားရိှ ဆမဲေပးသူများ တန်းစီပီး ေစာင့်ေနခ့ဲပါသည်။ ြခံငုံေြပာရလင် 

သွားေရာက်ေလ့လာခဲေ့သာ မဲုံတုိင်းတွင် မဲုံဖွင့်သည့်လုပ်ငန်းစ်များကုိ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်မရလဒ်မှာ 

ေကာင်းမွန်ပါသည်။ မဲပုံးအလွတ်များြဖစ်ေကာင်း မြပြခင်းှင့် မဲပုံးတွင်ကပ်ထားေသာ ချတ်ိတံဆိပ်နံပါတ်တုိကုိ 

အသံထွက်ဖတ်ြပမမရိှြခင်းက့ဲသုိေသာ ခွင်းချက်အချိမှအပ သွားေရာက်ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံများတွင် 

ချမှတ်ထားေသာ လုပ်ငန်းစ်များအတုိင်း လုိက်နာေဆာင်ရွက်ကပါသည်။ 

မစ်ရှင်၏ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများသည် မဲုံ ၂၃၄ ုံကုိ သွားေရာက်ခ့ဲပါသည်။ ဆမဲေပးသူများသည် 

တန်းစီ၍ေစာင့်ရသည့်ေနရာတွင် ပျမ်းမ မိနစ် ၃ဝကာ ေစာင့်ရပီး အစီအစ်တကျ ဆက်သွားပီး ၎င်းတုိ၏ 

ဆမဲများကုိေပးရန် ကုိးမိနစ်ကာ အချန်ိယူရသည်ဟု ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများက ခန်မှန်းခ့ဲကသည်။ 

မဲုံများကုိ ဝင်ေရာက်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍ ြပဿနာအခက်အခဲ ရင်ဆုိင်ရြခင်းမျိး နည်းပါးသက့ဲသုိ 

သွားေရာက်ေလ့လာခဲေ့သာ မဲုံများ၏ ၉၈ % ေသာမဲုံများတွင် မဲုံကုိယ်စားလှယ်များရိှေနခ့ဲပီး ၃၁ % 

ေသာမဲုံများတွင် ြမန်မာုိင်ငံသားေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများ (ြပည်တွင်းေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများ) ရိှေနခ့ဲ 

ေကာင်း ေတွရိှခဲပ့ါသည်။ COVID – 19 ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ အထူးသြဖင့် 

ေနစ်ဘဝတွင် ခပ်ခွာခွာေနြခင်းကုိ မဲုံများ၏အတွင်းပုိင်းတွင် လုိက်နာေဆာင်ရွက်ကေသာ်လည်း 

အချိေသာေနရာများတွင် အေြခခံအေဆာက်အအုံများ၏ အေြခအေနေကာင့် အဆုိပါအချက်အား လုိက်နာရန် 

အခက်အခဲများရိှသည်ကုိ ေတွရပါသည်။ မဲုံအြပင်ဘက်၌ စီတန်း ေစာင့်ေနကေသာ လ$တန်းများတွင် 

မဲဆရှင်များသည် ေနစ်ဘဝတွင် ခပ်ခွာခွာေနရမည့် ေဆာင်ရွက်မများကုိ အမဲတေစ လုိက်နာြခင်း မရိှေပ။ 

မဲုံအားလုံးနီးပါးတွင် တစ်ကုိယ်ေရသုံး ေရာဂါကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများ ရိှပါသည်။  

အေြခအေနအရပ်ရပ်တုိင်းတွင် မဲစာရင်းများကုိ မဲုံအြပင်ဘက်တွင် ကပ်ထားေကညာထားပါသည်။ 

အေြခအေနတစ်ရပ်တွင် မဲဆရှင် ၈၂ ဦးသည် မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ြခင်းမရိှေသာ်လည်း အများစုမှာ 

မဲဆရှင်သက်ေသခံကတ်ြပားများ သုိမဟုတ် မှတ်ပုံတင်ကတ်များကုိ ြပသပီးေနာက် မဲေပးခွင့်ရကပါသည်။၂၉ 

 
၂၉ မဲ#ံ%များတွင ် မဲဆ./01ငမ်ျားသည ် မဲစာရငး်ေလးခ%တွင ် (လ:တ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပဲွတစခ်%စအီလိ%က်)  

မ1တ်တမ်းတငထ်ားသည။်ဤမဲဆ./01ငမ်ျားသည ် လ:တ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပဲွတစခ်%၏ မဲစာရငး်တွင ် ပါ01ိေသာေFကာင့ ်

မဲေပးခွင့ရ်01ိခဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။် 
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မီဒီယာများမှလည်း မေလးတုိင်းေဒသကီးှင့် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးတုိ၏ တုိင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာ 

ဝန်ကီးေနရာ ယှ်ပိင်ြခင်းများအတွက် မဲစာရင်းများတွင် အချိမဲဆရှင်များ၏ အမည်များ ပါဝင်မမရိှေကာင်းကုိ 

သတင်းပုိကပါသည်။ ေလ့လာခဲေ့သာ မဲုံများ၏ ၉၂% နီးပါးတွင် ကိတင်မဲေပးထားေသာ မဲဆရှင်များ၏ 

အမည်များကုိ မဲစာရင်းတွင် မင်အနီေရာင်ြဖင့် မျ်းသားထားသည်ဟု မစ်ရှင်ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများက 

မှတ်ချက်ေပးခ့ဲပါသည်။ သွားေရာက်ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံ ၈၂ % နီးပါး၏ အြပင်ဘက်တွင် ကိတင်မဲေပးသူများ၏ 

အမည်များပါဝင်သည့် ပုံစံ ၁၃ ကုိ ကပ်ထားေကညာထားပါသည်။၃၀ 

ေရွးေကာက်ပဲွအေြခအေနှင့် ဆမဲေပးမဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်ပုံများကုိ ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံ ၂၃၄ ုံ၏ ၅၄ % တွင် 

အလွန်ေကာင်းမွန်ပါသည်၊ အဆုိပါ မဲုံများထဲမှ ၄၁ % တွင် လက်သင့်ခံုိင်ပါသည်ဟူေသာ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ချက် 

ရလဒ်များ ထွက်ခဲပ့ါသည်။ မစ်ရှင်ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများသည် ြဖစ်စ်တစ်ခုလုံးမှာ လုပ်ေဆာင်ရန် 

အဆင့်များအား အစွမ်းကုန်လုိက်နာြခင်းြဖင့် အဆင်ေြပေချာေမာပီး ပွင့်လင်းထင်သာြမင်သာြဖစ်သည်ဟု 

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပခဲသ့ည်။ သုိေသာ် မဲုံများ၏အြပင်အဆင်မှာ စည်းကမ်းများှင့် ကုိက်ညီမမရိှသည့် 

ြပဿနာအချိကုိ ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများက ြမင်ေတွခ့ဲရသည်။ ဤသည်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ၌ COVID – 19 

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များှင့်သက်ဆုိင်သည့် ြပဿနာများကုိ ြဖစ်ေပေစုိင်ပီး 

(ြဖစ်ရပ် ၃၈ ခု)၊ အြခားေသာအချန်ိများတွင် မဲုံ၏အြပင်အဆင်သည် မဲဆရှင်များ၏ စီတန်းမကုိ ထိေရာက်စွာ 

ကူညီပ့ံပုိးေပးုိင်မ မရိှြခင်း (ြဖစ်ရပ် ၂၅ ခု)ှင့် အြခားေနရာများတွင် အကျိးြဖစ်ထွန်းပီး စနစ်တကျြဖစ်ေသာ 

လုပ်ငန်းစ်ြဖစ်ေစရန်အတွက် မဲုံများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ဝန်ထမ်းအေရအတွက် 

မလုံေလာက်ြခင်းမျိးလည်း ရိှသည် (ြဖစ်ရပ် ၁၁ ခု)။ ြဖစ်ရပ်အခု ၃ဝ တွင် မဲဆရှင်များအေနြဖင့် 

လုပ်ေဆာင်ရန်အဆင့်များအေပ နားလည်မမှာ လုံေလာက်မမရိှဟု စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ခ့ဲသည်။ ယင်းြဖစ်ရပ်က 

မဲဆရှင်အသိပညာေပးြခင်း မရိှေကာင်းကုိ ေထာက်ြပေနပါသည်။  

ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံများထဲမှ ၉၆ % ေသာမဲုံများတွင် မဲုံဝန်ထမ်းများသည် မဲေပးြခင်းှင့်သက်ဆုိင်သည့် 

လုပ်ေဆာင်ရန်အဆင့်များအေပ အလွန် သုိမဟုတ် အထုိက်အေလျာက် နားလည်ပီး အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ုိင်ေကာင်း ြပသခဲပ့ါသည်။ ကာတာစင်တာ၏ ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများသည် မဲုံ ၂၃ ုံ၌ 

မဲဆရှင်များအား ၎င်းတုိ၏ လက်တွင် မင်စွန်းရာ ပါ၊ မပါကုိ အမဲတမ်း စစ်ေဆးြခင်းမရိှေကာင်း အစီရင်ခံခ့ဲသည်။ 

ြဖစ်ရပ် ၁၂ ခုတွင် မဲဆရှင်များသည် မှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား သုိမဟုတ် မဲဆရှင်သက်ေသခံ ကတ်ြပားများ 

မသယ်ေဆာင်လာသည့်အတွက် မဲေပးခွင့်မေပးဘဲ ြပန်လှည့်ခုိင်းသည်ကုိ ေတွရသည်။ ခွင်းချက်အနည်းငယ်မှအပ 

မဲစာရင်းများှင့် ဆမဲလက်မှတ်ြဖတ်ပုိင်းများတွင် လက်မှတ်ထုိးြခင်းက့ဲသုိေသာ လုပ်ေဆာင်ရန်အဆင့်များကုိ 

လုပ်ငန်းစ်အတုိင်း လုိက်နာမရိှကပါသည်။ မဲဆရှင်များသည် မေတာ်တဆ ထိခုိက်ပျက်စီးသွားေသာ 

 
၃၀  သွားေရာက်ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံ ၁၈.၄ % တွင် ပုံစံ ၁၃ ကုိ ကပ်ထားြပသထားြခင်းမရိှပါ၊ ကိတင်မဲေပးသူများ၏ 

အမည်များကုိ အဓိကမဲစာရင်း (ပုံစံ ၁) တွင် မျ်းသားထားြခင်း မရိှပါ။ 
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ဆမဲလက်မှတ်များကုိ အစားထုိးေပးရန် ေတာင်းဆုိေသာ ြဖစ်ရပ်ခုနစ်ရပ်လုံးတွင် ၎င်းတုိအား 

ဆမဲလက်မှတ်အသစ်များကုိ အစားထုိး၍ ေပးခ့ဲပါသည်။ ဆမဲလက်မှတ်များကုိ လိဝှက်မရိှစွာ 

ထည့်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ မဲုံေြခာက်ုံတွင် ြပဿနာများရိှေကာင်း ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများမှ 

မှတ်ချက်ေပးခ့ဲသည်။  

ဆမဲလက်မှတ်များေပတွင် ပါရိှေနေသးသည့် UDP၏ စာရင်းမှပယ်ဖျက်ြခင်းခံရေသာ လတ်ေတာ် 

ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်ပတ်သက်သည့် UEC ၏ ေကညာချက်ကုိ ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံများ၏ 78% 

ေသာမဲုံများတွင် ကပ်ထားေကညာထားပါသည်။ ဆမဲေပးရန် အြခားတစ်ဦးက အကူအညီေပးမှင့် စပ်လျ်း၍ 

တုိင်ကားလာေသာ ြပဿနာ ၈၅ ရပ်ရိှပီး ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံများထဲမှ ၃၆ % တွင် ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ 

မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဝင်ေရာက်မဲေပးုိင်ေသာ အေြခအေနမရိှသည်ကုိ ေတွရပါသည်။ 

မဲုံများကုိ ညေန ၄ နာရီတွင် ပိတ်ရန် သုိမဟုတ် တန်းစီေနေသာ မဲဆရှင်များအေနြဖင့် 

မဲေပးခွင့်ရပီးသွားေသာအခါတွင် ပိတ်ရန် အချန်ိသတ်မှတ်ထားပါသည်။ မဲစာရင်းပါ မဲဆရှင်အားလုံး 

မဲေပးပီးပါက မဲုံများကုိ ေစာ၍ပိတ်ုိင်ပါသည်။ မဲုံပိတ်ြခင်းကုိ ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံ ၁၉ ုံလုံးတွင် 

မဲုံပိတ်ြခင်းအား လုပ်ေဆာင်ရန်အဆင့်များအတုိင်း လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားပါသည်။ မဲေရတွက်ြခင်းကုိ  

ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲုံ ၁၈ ုံ၌ တစ်ုံမှအပ ကျန်မဲုံများအတွက် စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ချက်မှာ ေကာင်းမွန်သည်ဟု 

အေြဖထွက်ပါသည်။၃၁ မဲေရတွက်ြခင်းမှာ ပွင့်လင်းြမင်သာမရိှ၍ ေလ့လာခ့ဲေသာ မဲေရတွက်ြခင်းြဖစ်စ်တုိင်းတွင် 

ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ်ှင့် မဲုံကုိယ်စားလှယ်များရိှပီး ြမန်မာုိင်ငံသားေရွးေကာက်ပဲွ ေလ့လာသူများ 

(ြပည်တွင်းေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများ) မှာလည်း ေလ့လာခ့ဲသည့် မဲုံများ၏ တစ်ဝက်တွင် ရိှေနခ့ဲပါသည်။ 

မဲေရတွက်သည့်ြဖစ်စ်တွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ေသာ သီးြခားြဖစ်ရပ်များကုိ အေြခအေနသုံးရပ်ြဖင့် 

မှတ်သားပါသည်၊ ှစ်ရပ်မှာ ေရွးေကာက်ပဲွကုိယ်စားလှယ် သုိမဟုတ် မဲုံကုိယ်စားလှယ်များမှ 

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းြဖစ်ပီး တစ်ရပ်မှာ ြပည်တွင်းေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူမှ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ရလဒ်များကုိ စာရင်းသွင်းသည့်လုပ်ငန်းစ်၏ ကနဦးအဆင့်များကုိ မိနယ် ၁၃ ခု၏ ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများတွင် 

ေလ့လာခ့ဲပါသည်။ ြဖစ်ရပ် ၁ဝ ခုတွင် ရလဒ်စာရင်းသွင်းြခင်းအေပ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ချက်မှာ ေကာင်းမွန်သည်ဟု 

အေြဖထွက်ပါသည်။ ကျန်ြဖစ်ရပ်သုံးရပ်၏ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ချက်မှာမူ ေကာငး်မနွမ်.မ/0ိပါဟ5 အေြဖထွက်ပါသည်၊ 

အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ် ကျိ7ကထ်ိ5 (မနွြ်ပညန်ယ)်၊ ကျိ7ငး်တံ5 (/0မ်းြပညန်ယ)်?0င့ ် မေကးွ (မေကးွတိ5ငး်)/0ိ 

Aမိ7Bနယမ်ျားတငွ ် မစ်ရှင်ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူများအေနြဖင့် ရလဒ်စာရင်းသွင်းသည့် ြဖစစ်Eကိ5 ေလလ့ာရန ်

 
၃၁ မွန်ြပည်နယ်ရိှ မဲုံတစ်ုံတွင် မဲေရတွက်ြခင်းအေပ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ချက်မှာ ဆုိးရွားသည်ဟု အေြဖထွက်လာပါသည်၊ 

အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ် လုပ်ေဆာင်ရန်အဆင့်များကုိ တိကျစွာလုိက်နာမမရိှသည့်အြပင် မဲုံကုိယ်စားလှယ်များမှာ 

မဲေရတွက်ြခင်းများတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဥပစာတွင်းသုိ ဝင်ခွင့်ရေသာ်လည်း အကန်အသတ်ြဖင့်သာ ဝင်ခွင့်ရြခင်းှင့် ဝင်ခွင့်လုံးဝမရြခင်းတုိေကာင့် 

ြဖစပ်ါသည။် မစ/်0ငေ်ရွးေကာကပ်ွဲေလလ့ာသ$များသည ် သသိာထင/်0ားသည့ ် အစစီEမကျမ.တစခ်5ကိ5လညး် 

ေတွB /0ိခဲပ့ါသည။် ေလ့လာခဲေ့သာ မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွများတွင် မဲုံကုိယ်စားလှယ်ှင့် ေရွးေကာက်ပဲွ 

ကုိယ်စားလှယ် ၁၂ ေယာက်ှင့် ြမန်မာုိင်ငံသား ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာသူ ၈ ေယာက် ရိှပါသည်။ ေလ့လာခ့ဲေသာ 

မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ ၅ ခုတွင် မသန်စွမ်းသူများအေနြဖင့် ကုိယ်တုိင်ဝင်ေရာက်ုိင်ခွင့်အတွက် 

မေဆာင်ရွက်ေပးုိင်ေကာင်း ေတွရိှခဲပ့ါသည်။  

 

 

 

 


