
 
 
 

 

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ၊ ၃၁ ရက ်

 

မြနြ်ာ န ိုငင်ံနှင  ်စပ်လျဉ််း၍ န ိုငင်ံတကာရ  ်းရကာ က်ပ ွဲကျွြ််းကျင်သူြျာ်း နှင ် အဖ ွဲွဲ့အစည််းြျာ်း၏ 

ပူ်းတ  ွဲရ ကညာ ချက် 

 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောငေ့်ကကညေ့ရ်လေ့လောရရွေး၊ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲနငှေ့် ဒီမ ကုရရစီအကအူညရီပွေးရရွေးတ ုို့တ င် အဓ ကလှုပ်ရှောွေး 

ရ ောင်ရ ကပ်ပွီေး န ငု်ငတံကောရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောငေ့်ကကညေ့ရ်လေ့လောရရွေး အရ ခခံမူမ ောွေး  ုင်ရော ရကကညောစောတမ်ွေး1က ု 

ရလွေးစောွေးလ ုကန်ာရ ော၊ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောငေ့က်ကညေ့ရ်လေ့လောရရွေး လုပ်ရ ောင်မှုမ ောွေး၏ ရ  ောငေ့်မတ်မှန်ကန်မှုနငှေ့် 

အမ ောွေးယံကုကည်စ တ်ခ မှုတ ုို့အောွေး အောွေးရပွေးထ န်ွေး  မ်ွေး ညေ့် ရအောက်ပါလက်မှတ်ရရွေးထ ုွေးထောွေးရ ော 

ကျွန်ုပ်တ ုို့အ  ွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေး ည် တရောွေးဥပရဒနှငေ့်မညီ ညေ့်အ ပင် တရောွေးဝင်မှုမရှ ရ ော  မနမ်ောအောဏော  မ်ွေး 

စစ်အုပ်စု  စ် ညေ့ ် န ငု်ငရံတော်စီမံအုပ်ခ ျုပ်ရရွေးရကောင်စီ (နစက) နှငေ့် ထ ုအ  ွဲွဲ့က တည်ရထောင်ထောွေးရ ော 

တရောွေးမဝင် “ ပညရ်ထောင်စရုရ ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မရငှ်”တ ုို့က ယခုနစှရ်နှာင်ွေးပ ုင်ွေးတ င ် က င်ွေးပရနစ်ီစဉ်လ က် 

ရှ  ညေ့ ် အတအုရယောင် “ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲအောွေး” ရံှုွဲ့ခ ပပီွေး ထ ုရရ ွေးရကောက်ပ ွဲတ င်လညွ်ေး ပါဝငပ်တ် တ ်ခင်ွေး လုံွေးဝ 

မရှ ပါ။ 

 

ထ ုအတုအရယောင်ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲမ ောွေးအတ က် မည် ညေ့ ် နည်ွေးပညောအရထောက်အပံေ့  စရ်စ၊ ပစစည်ွေးအရထောက် 

အပံေ့  စရ်စ (  ုို့) ရထောက်ခံရ ောအ  ငရ် ောင် ညေ့ ် မည် ညေ့် အမှတ် ညညောမျှပင် နစကအောွေး 

ရပွေးအပ ်ခင်ွေးမ ပျုရန ်န ုငင်ံတကောအ  ငု်ွေးအဝ ုင်ွေးအောွေး ကျွန်ပ်ုတ ုို့က ရလွေးရလွေးနကန်က် ရတောင်ွေး  ုလ ုကပ်ါ ည်။ 

ကုလ မဂ္ဂလုံခချံုရရွေးရကောင်စ၊ီ ကုလ မဂ္ဂအရထ ရထ ညလီောခံနငှေ့် ကုလ မဂ္ဂလူူ့အခ ငေ့်အရရွေးရကောင်စီမ ောွေး၌ 

 ုံွေး  တ်ခ က်မ ောွေးခ မှတ် ခင်ွေး  ငေ့်ရ ော်လည်ွေးရကောင်ွေး၊ တစ်န ငု်ငံ ခင်ွေး  စရ်စ၊ ပူွေးတ ွဲ  စရ်စ ရကကညောခ က်မ ောွေး 

ထုတ် ပန် ခင်ွေး  ငေ့ရ် ော်လည်ွေးရကောင်ွေး ကျွန်ုပ်တ ုို့နှငေ့်ပူွေးရပါင်ွေး၍ စစ်အုပ်စု၏ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲအောွေး 

 နိ်ု့က င်ပါရကကောင်ွေး အတ အလင်ွေးထုတ် ပန်ရန် ကုလ မဂ္ဂအ  ွဲွဲ့ဝင်န ုငင်ံမ ောွေးက လုည်ွေး တ ုကတ် န်ွေးလ ုကပ်ါ ည်။ 

 

 ပည် ူလူထုက ၎င်ွေးတ ုို့၏  ရ ော နဒမ ောွေးက ု လ တ်လပ်စ ောထုတရ် ော်မ ပန ငု်ရလောကရ်အောင်  မနမ်ောစစ်အုပ်စု 

 ည်  ပည် ူလူထု၏ လူူ့အခ ငေ့်အရရွေးမ ောွေးက ု စနစတ်က နှငေ့် ကကီွေးမောွေးက ယ် ပနိ်ု့စ ော ခ  ျုွေးရ ောက်လ က်ရှ  ည။် 

 တင်ွေးရထောက်မ ောွေးအောွေး အရနာှကေ့်အယှက ်ပျု ခင်ွေး၊ ရထောင်ခ  နှ ပ်စက် ခင်ွေးမ ောွေးအ ပင် တက်ကက လှုပ်ရှောွေး 

 ူမ ောွေးနှငေ့် အ ခောွေးန ငု်ငရံရွေးရခါင်ွေးရ ောင်မ ောွေးအပါအဝင် လူအမ ောွေးအောွေးရပွေးရထောက်ခရံ ော ပါတီ၏ ရခါင်ွေးရ ောင် 

မ ောွေးက  ု  မ်ွေး ီွေးထ န်ွေး  မ်ွေး ခင်ွေး၊ ညှဉွ်ေးပမ်ွေးနှ ပ်စက် ခင်ွေး၊ ရ ဒဏခ် မှတ် ခင်ွေးမ ောွေး  စရ်ပေါ်ရန ညေ့် 

 မနမ်ောန ုငင်ံ၏လက်ရှ အရ ခအရနတ င် စစ်မှန်ရ ောရရ ွေးရကောက်ပ ွဲတစ်ခကု င်ွေးပရန် မည်  ုို့မျှ မ  စန် ုင်ပါ။ 

 
1 ကုလ မဂ္ဂအတ င်ွေးရရွေးမှ ွေး၏ ပံေ့ပ ုွေးကူညီမှု  ငေ့် န ုင်ငံတကောရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောငေ့်ကကညေ့်ရလေ့လောရရွေး အရ ခခံမူမ ောွေး  ုင်ရော 

ရကကညောစောတမ်ွေးက ု ၂၀၀၅ ခုနှစ် ရအောက်တ  ုောလ ၂၇ ရက်ရနို့တ င် အတည် ပျုထုတ် ပန် ည်။  

https://electionstandards.cartercenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Declaration-and-Code-English-

revised.pdf 



 
 
 

 

အောဏော  မ်ွေးမှု နှငေ့် စစ်အပ်ုစုအောွေးရဝ နပ်ပွီေး န ုင်ငတံကောမှအ  အမှတ် ပျုထောွေးရ ော တရောွေးဝင် ၂၀၂၀ 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲက  ုကောက ယ်ကက ညေ့် ူမ ောွေးအောွေး ရောဇဝတ ်ောွေးမ ောွေးအ  စမှ်တ်ယူလ ကရ်ှ ပပီွေး   နှ ပ်လ က်ရှ  ည်။ 

အောဏော  မ်ွေးပပွီေးရနာက ်တရောွေးဝင်  ပည်ရထောင်စရုရ ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မရငှ်မှ အရောထမ်ွေး ၂၁ ရယောက်အောွေး ၂၀၂၀ 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲတ င ် ပါဝငရ် ောင်ရ ကခ်ွဲေ့ ညေ့အ်ရကကောင်ွေး ပခ က်  ငေ့် ယခုအခ  န်ထ   မ်ွေး ီွေးထ န်ွေး  မ်ွေး 

ထောွေး ွဲ  စ်ရကကောင်ွေးက ုလည်ွေး  တ  ပျု ငေ့် ည။်2 ၂၀၂၀ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲတ င် အမ ောွေးစရုတ ွဲ့ခွဲေ့ရ ညေ့် 

လ တ်လပ်စ ော ရ ော နဒထုတ်ရ ော်ခ ငေ့၊် လ တ်လပ်စ ောစရုဝွေးခ ငေ့် နှငေ့် လ တ်လပ်စ ောအ င်ွေးအ  ွဲွဲ့တညရ်ထောင်ခ ငေ့် 

အပါအဝင် လူူ့အခ ငေ့်အရရွေးမ ောွေးနှငေ့် အရ ခခံလ တလ်ပ်ခ ငေ့်မ ောွေး မက ငေ့် ုံွေးန ငု်ပါက စစ်မှန် ညေ့ ်

ဒီမ ကုရရစီရရ ွေးရကောက်ပ ွဲမ ောွေး မက င်ွေးပန ုင်ပါ။ နစက က အ  ုပါ မည် ညေ့်လ တ်လပ်ခ ငေ့်က ုမှ 

က ငေ့် ုံွေးခ ငေ့်မ ပျုရကကောင်ွေးထငရ်ေှာွေးရ ော  က်ရ  ောဓကမ ောွေးစ ောရှ ပါ ည်။  

 

စစ်မှန် ညေ့်ဒီမ ုကရရစရီရ ွေးရကောက်ပ ွဲမ ောွေး  ု ည်မှော န ငု်ငတံစ်န ငုင်ံ၏  ပည် ူလူထုက ပ ုင်  ုင်ရ ော 

အခ ျုပ်အ ခောအောဏော၏  ပယဒု်ပင်  စပ်ပွီေး  ပည် ူလူထုကလ တ်လပ်စ ောထုတရ် ော်ထောွေးရ ော  ရ ော နဒ ည် 

အစ ုွေးရ၏ အခ ငေ့်အောဏောနှငေ့် တရောွေးဝင်မှုတ ုို့၏ အရ ခခံအတု် မစ်ပင်  စ် ည်။ နစကတ င် 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲမ ောွေးမှတ ငေ့် ရ ော် ပရ ော  ပည် ူလူထု၏  ရ ော နဒက ုက ယု်စောွေး ပျု ညေ့် မည်  ုို့ရ ော 

ဒီမ ကုရရစီတရောွေးဝင်မှုမျှ မရှ ပါ။ 

  

ကျွန်ုပ်တ ုို့ ည် ရရ ွေးရကောကပ် ွဲက င်ွေးပ ခင်ွေး  ငု်ရော အင်စတီက  ွေးရငှ်ွေးမ ောွေး၊ လုပ်ငန်ွေးစဉမ် ောွေး၊ ဥပရဒမ ောွေးနှငေ့် 

စပ်လ ဉ်ွေး ညေ့ ်  တင်ွေးအခ က်အလက်မ ောွေးအောွေး အ က် က်မှ စနစတ်က နငှေ့် တ က မှန်ကန်စ ော 

စုရ ောင်ွေး ခင်ွေးမ ောွေးလုပ်ရ ောငရ်န် ကတ ကဝတ် ပျုထောွေးရ ော အ  ွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေး  စ ်ည်။ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ  စ်စဉ် 

တစ်ခလုံုွေးနှငေ့်  က်  ုငရ် ော အခ ကအ်လက်မ ောွေးက  ု ကျွန်ုပ်တ ုို့က  န်ွေးစစ်ရလေ့လောပါ ည။် 

ထ ု တင်ွေးအခ က်အလက်မ ောွေးက ု  မော မတ်က စ ော စ တ်  ောရလေ့လော၍  တင်ွေးအခ က ် အလက်မ ောွေး၏ 

တ က မှန်ကန်မှုနှငေ့် စ တ်  ောရလေ့လောခ က၏်  မော မတ်က မှု  ငု်ရော အ မငေ့် ံုွေး စံခ  န်စံညွှနွ်ေးမ ောွေးအရပေါ် 

အရ ခတည်၍ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲလုပ်ငန်ွေးစဉမ် ောွေး၏ ဝ ရ ရ လကခဏောမ ောွေးအရပေါ်  ုံွေး ပ်ပါ ည်။ 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲလုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ောွေး၏ ရ  ေှာငေ့်မတ်မှန်ကန်မှု နှငေ့် အက  ျုွေးထ ရရောက်မှုမ ောွေး တ ုွေးတကရ်ကောင်ွေးမ န် 

ရစရနအ်တ က ် လ ုအပ် လ  ု အကကံျု ပျုခ က်မ ောွေးရပွေးပါ ည်။ ဤအတအုရယောင် “ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ” အရပေါ် 

မည် ညေ့်အကကံ ပျုခ က်မ ောွေးပင် ကျွန်ုပ်တ ုို့ရပွေးပါရစ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲလုပ်ငန်ွေးစဉ၏် အလ မ်အညောက  ု

မည်  ုို့မျှကုစောွေးမရပွေးန ငု်ပါ။ ထ ုအစောွေး နစကအောွေး “၂၀၂၀ ခုနှစ် န ုဝင် ောလ ၈ရက်ရနို့တ ငက် င်ွေးပခွဲေ့ရ ော 

အရထ ရထ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရလဒ်  ငေ့်  ပည် ူလူထုမှ လ တ်လပ်စ ောထုတရ် ော်ခွဲေ့ရ ော  နဒက  ု ရလွေးစောွေးရန၊်  

န ုင်ငရံတော်အရရွေးရပေါ်ရကကညောခ က်အောွေးရုပ်  မ်ွေးရန၊်  မနမ်ောန ုင်ငံရှ   ပည် ူအောွေးလုံွေး၏ လူူ့အခ ငေ့်အရရွေးအောွေးလုံွေး 

က ု ရလွေးစောွေးရန၊်  မနမ်ောန ငု်ငံ၏ ရရရှညတ်ညတ်ံေ့ခ ငု်ပမွဲရ ော ဒီမ ကုရရစီအ  ငက်ူွေးရ ပောင်ွေးမှုက ခု ငေ့် ပျုရန်” 

အရရွေး  ုထောွေးရ ော ကုလ မဂ္ဂအရထ ရထ ညီလောခံ၏ ရတောင်ွေး  ုခ က်က ု ောလ ကု်နာရန် အကကံ ပျုရမည် 

  စ ်ည်။ အတအုရယောင် “ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ” က င်ွေးပ ခငွ်ေး  ငေ့်  မနမ်ောန ငု်ငတံ င ် တည်ပင မ်မှုရရှ မလောန ငု်ပါ။ 

အတုအရယောင် “ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ” ည် အကကမ်ွေး က်မှုမ ောွေး တ ုွေးပ ောွေး ခင်ွေး၊ အ မင်မတူရ ော နိ်ု့က င် က် 

 
2 န ုင်ငံရရွေးအက ဉ်ွေး ောွေးမ ောွေး ကူညီရစောငေ့်ရရှောက်ရရွေးအ င်ွေး၏ မှတ်တမ်ွေး https://aappb.org/?p=23952 

 



 
 
 

 

အုပ်စုနစှ်စုပ ုမ ုက ွဲ ပောွေး  ောွေး ခငွ်ေး  စရ်ပေါ်ရစန ငု်ပပီွေး အောဏော  မ်ွေးမှုရကကောငေ့်  စရ်ပေါ်လောရ ော အက ပ်အတည်ွေးက  ု

ပ ုမ ု  ုွေးရ ောွေးရစမညေ့်အ ပင် ရဒ တ င်ွေးနှငေ့် န ငု်ငတံကော လုံခချံုရရွေး၊ တည်ပင မ်မှုတ ုို့က ုပါ ပခ မ်ွေးရ ခောက်မှု 

  စရ်ပေါ်လောရစန ုင်ပါ ည။် 

 

လ တ်လပ်ရ ောရရ ွေးရကောက်ပ ွဲမ ောွေး  ုင်ရော အောရကှ န်ရက် ANFREL 

ဒီမ ကုရရစီ နှငေ့ရ်ရ ွေးရကောက်ပ ွဲ  ုင်ရောအကူအညရီပွေးရရွေး န ုငင်ံတကောအ  ွဲွဲ့အစည်ွေး International IDEA 

အမ  ျုွေး ောွေးဒီမ ကုရရစအီင်စတီက ျု NDI 

န ိုင်ငတံကာ ရပီတ်ပလစ်ကန် အင်စတီက ျု IRI   

 

န ုင်ငတံကောရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောငေ့်ကကညေ့ရ်လေ့လောရရွေး အရ ခခံမူမ ောွေး  ုင်ရော ရကကညောစောတမ်ွေးက ု 

ရထောက်ခအံောွေးရပွေးရ ော အ ခောွေးအ  ွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေး၊ အင်စတီက  ွေးရငှ်ွေးမ ောွေး နှငေ့ ် အ င်ွေးအ  ွဲွဲ့မ ောွေးအောွေး 

ဤရကကညောခ က်တ င် ပူွေးရပါင်ွေးပါဝင်၍ က ယ်က ယ် ပနိ်ု့ ပနိ်ု့   နို့်ရဝရပွေးရန် လက်မှတရ်ရွေးထ ုွေးထောွေးရ ောအ  ွဲွဲ့ 

မ ောွေးက   တရ်ခေါ်အပပ်ါ ည်။ 

 


