မြန်ြာနင
ို င
် ံ အထ

ထ
ွေ

ထ
ွေ ွေ ွေးထကာက်ပွဲွေအတွေက် ကာတာစင်တာ၏

ဒိုတယထမြာက် ကကာွေးမြတ်အစီ င်ခံစာ
၂၀၂၀ မပညန
် စ
ှ ၊် ထအာက်တဘ
ို ာလ ၃၀ က်ထန
အကျဉွေးချျုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရရောဂါဆိုငရ
် ော လိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးမ ောုံးရ ကောင ် မမ ြို့နယ်စိုစိုရပါင်ုံး ၂၀% နုံးပါုံးသည် ရနအမ်တွင ်
ရနထင
ို ရ
် ရုံး (stay at home)အမနမ
် ောုံးတွင ် အက ုံးဝင်လ က်ရမပုံး ပပည်နယ်နင ် တိုငုံး် ရေသကကုံးမ ောုံးအ ကောုံး
ရ ြို့ရပပောင်ုံးသွောုံးလောရရုံးမော ခက်ခဲလ က်ရရသော်လည်ုံး နဝ
ို င်ဘောလ (၈)ရက်ရနတွင ် က င်ုံးပမည် ပမန်မောအရထွရထွ
ရရွ ုံးရကောက်ပဲအ
ွ တွက်

ကက တင်ပပင်ဆင်မှုမ ောုံးကို

ဆက်လက်လိုပ်ရဆောင်ရနလ က်ရသည်။

တစ်နင
ို င
် လိုုံး၌

နင
ို င
် ရရုံးဆိုငရ
် ော မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံးနင ် စပ်လ ဉုံးသည် ပပည်သက န်ုံးမောရရုံးဆင
ို ရ
် ော ကနသ
် တ်မှုမ ောုံး ဆက်လက်
တည်ရရနဆဲပြစ်မပုံး မဲဆွယစ
် ည်ုံး ို ုံးကောလ ကိုနဆ
် ိုုံးသည်အထ ဆက်လက်တည်ရရနပါလမ်မည်။ ရ ြို့ရပပောင်ုံး
သွောုံးလောပခင်ုံး၊ စိုရဝုံးပခင်ုံးဆိုငရ
် ော ဤကနသ
် တ်ခ က်မ ောုံးသည် လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး အောုံးလုံးို အတွက်
မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံး၏ ထင်သောပမင်သောရမှုနင ် အကကတ်အနယ် မပ င်ဆိုငန
် င
ို မ
် ှုတအရပေါ်
ို
တင
ွ ် သက်ရရောက်မရ
ှု သည်။
ပါတအခ င်ုံးခ င်ုံးအ ကောုံး

ထရတွြို့ ပွတ်တိုက်မှုမ ောုံးနင ်

လိုပခ ရရုံးဆိုငရ
် ော

ထုံးပခောုံးပြစ်စဉအခ ြို့

ရရစကောမ

ပါတမ ောုံးသည် မဲဆနဒရင်မ ောုံးဆသို (မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံးမ ောုံး) ရရောက်ရနင
ို ရ
် စရန်အတွက် ရယဘိုယ အောုံးပြင ်
မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံးနည်ုံးလမ်ုံးအမ ုံးမ ုံးကို

ရဆောင်ရွကန
် င
ို လ
် က်ရ ကမပုံး

မငမ်ုံးခ မ်ုံးရရုံးအပမငဆ
် ုံးို ရနင
ို ရ
် သော

ပတ်ဝန်ုံးက င်အခင်ုံးအက င်ုံးတစ်ရပ်တင
ွ ် မပ င်ဆိုငန
် င
ို လ
် က် ရ ကသည်။
ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်

(UEC)သည်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ(ဆိုငရ
် ော

လိုပ်ငန်ုံးစဉမ ောုံးကို)

ကကုံး ကပ်

ရဆောင်ရွက်နင
ို ရ
် ရုံးအတွက် ၎င်ုံးအောုံး အပ်နင်ုံးထောုံးသည် က ယ်ပပနလ
် ရသော လအ
ို ပ်သလို လိုပ်ရဆောင်ပိုငခ
် င
ွ က
် ို
ဆက်လက်က ငသ
် ုံးို လ က်ရသည်။
အမ ုံးမ ုံးအတွက်

ကိုဗစ်-၁၉

ပိုမန်ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံးနင ်

က န်ုံးမောရရုံးနငအ
် ောုံးကစောုံး

ဝန်ကကုံးဌောန

ကပ်ရရောဂါေဏ်သင ်

မဲဆနဒရင်ပပည်သ

အထုံးဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံးဆိုငရ
် ော
(MOHS)နင ်

ပုံးရပါင်ုံးမပုံး

အမ ုံးအစောုံး

စမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံးကို

ကိုဗစ်-၁၉

ကပ်ရရောဂါဆိုငရ
် ော

စမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံးအတွက် လိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးမ ောုံးကို UECက ထိုတ်ပပန်ခဲမပုံးပြစ်သည်။ ရအောက်တိုဘောလ ၁၆
ရက်ရနတွင ်

UECသည်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲွမ ောုံးကို

လိုပခ ရရုံးမတည်မငမ်မှု

ရ ဆ
ြို့ ိုငုံး် မည်

သိုမဟိုတ်

အရ ကောင်ုံးပပခ က်ပြင ်

နင
ို င
် အနရ

က င်ုံးပပခင်ုံးမပပ မည်အရ ကောင်ုံး

နယ်ရပမအခ ြို့တွင ်
ရ ကညောခ က်မ ောုံးကို

ထိုတ်ပပန်ခဲသည်။ နယ်ရပမမ ောုံးကို ရရွ ုံးခ ယ်ရော တွင ် က ုံးရ ကောင်ုံးညညွတ်မှု မရပခင်ုံးရ ကောင ် ရဝြန်ခခဲရမပုံး

မဲဆနဒရင် ၁.၄ သန်ုံး နုံးပါုံးခနက
် ို ြယ်ထတ
ို ် ထောုံးလက
ို ်ပခင်ုံးသို ဦုံးတည်သွောုံးခဲသည်။ ရအောက်တိုဘောလ ၂၇
ရက်ရနတွင ် ထိုတ်ပပန်ရသော UEC၏ ရ ကညောခ က် တွငမ
် ယခင်ဆိုုံးပြတ်ခ က်အခ ြို့ကို ပပန်လည် ရပပောင်ုံးလဲခဲမပုံး
ထပ်မပယ်ြ က်မှုမ ောုံးကို ရ ကညောခဲသည်။
UECသည်

တစ်သုံးပိုဂဂလ

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံးကို

ထပ်မပယ်ြ က်ခဲမပုံး

ညညွတ်ရသော

ေမိုကရက်တစ်ပါတ (UDP)ကို ြ က်သမ်ုံးခဲသလို ယင်ုံးပါတ၏ ကိုယစ
် ောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံးကိုလည်ုံး စောရင်ုံးမ
ပယ်ြ က်ခဲသည်။ ဤစမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံး စိုရပါင်ုံးပြစ်ရပေါ်လောပခင်ုံးသည် ၂၀၂၀ အရထွရထွရရွ ုံးရကောက်ပဲတ
ွ င
ွ ်
ဝင်ရရောက်ယဉမပ င် ကမည်

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး

အရရအတွကက
် ို

၂၀၁၅

အရထွရထွ

ရရွ ုံးရကောက်ပဲ၏
ွ
လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး အရရအတွက်ရအောက် ပိုမို ရလ ောနည်ုံးသွောုံးရစခဲသည်။
ထအပပင်
ို
ယခင်ရရွ ုံးရကောက်ပဲမ
ွ ောုံးနင ် နှုင်ုံးယဉပါက အမ ုံးသမုံး လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး ရောခိုငန
် န
ှု ုံး် မော
တိုုံးတက်လောရသော်လည်ုံး အမ ုံးသမုံး လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး၏ ပါဝင်မှုမော နည်ုံးပါုံးရနဆဲပြစ်မပုံး
၁၆ ရောခိုငန
် န
ှု ုံး် သော ရရနရသုံးသည်။ ထပပင်
ို
လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး၏ ကိုုံးကွယ်ယို ကည်မှုနင ်
ဆက်နယ်ရနရသော

အခ က်အလက်မ ောုံးနင ်

တိုငုံး် ရင်ုံးသောုံးဝရသသလကခဏောမ ောုံးအောုံး

ရကောက်ယပခင်ုံးနင ်

ထိုတ်ပပန်ရြော်ပပရနပခင်ုံးကို UECက ဆက်လက်လိုပ်ရဆောင်ရနပခင်ုံးသည် ပပည်ရထောင်စိုဥပရေမ ောုံးနင ် က ငသ
် ုံးို
လ က်ရရသော နင
ို င
် တကော အရပခခမမ ောုံးအရ ပိုဂဂ လ်ရရုံးဆင
ို ရ
် ော လွတ်လပ်လိုပခ မှုရရပင
ို ခ
် ွငအ
် ောုံး ရလုံးစောုံး
လိုက်နော မှုအရပေါ် ရမုံးခွနုံး် ထိုတ်မှုမ ောုံးကို ပြစ်ရပေါ်ရစသည်။
ရရွ ုံးရကောက်ပဲကွ က တင်ပပင်ဆင်မှုမ ောုံး၏ အစတ်အပိုငုံး် အပြစ် မဲဆနဒရင်စောရင်ုံး ေိုတယအကကမ် ကပ်ထောုံးရ ကညော
ပခင်ုံးကို နယ်ရပမအမ ောုံးစို၌ ရအောက်တိုဘောလ (၁) ရက်ရနမ (၁၄) ရက်ရနအထ ရဆောင်ရွက်ခမပ
ဲ ုံး ပြစ်သည်။
IEOMနင ် ပါဝင်ရဆွုံးရနွုံးသမ ောုံးက မဲစောရင်ုံး အရည်အရသွုံးမော ပပည်စိုရကောင်ုံးမွနသ
် ည်ဟို ပခ ငအ
ို ကဲပြတ် က
ရသော်လည်ုံး ထခိုက်လယ
ွ ်သအိုပ်စိုမ ောုံးထဲတွင ် ြယ်ထတ
ို ထ
် ောုံးခရနင
ို ရ
် ပခရသည် မဲဆနဒရင်မ ောုံးလည်ုံး ရနင
ို ရ
် ကောင်ုံး
ရြော်ပပခဲ ကသည်မ ောုံးလည်ုံး ရသည်။ UEC၏ မဲဆနဒရင်အသပညောရပုံးကမ်ပန်ုံးမ ောုံးမော လမှုမေယောကမ်ပန်ုံးမ ောုံး၊
ဝက်ဘဆ
် ိုက်မ ောုံး၊

အက်ပ်မ ောုံးနင ်

စောတိုပိုစနစ်မ ောုံးအပြစ်

မဲဆနဒရင်မ ောုံးထသို

ရရောက်ရရနသည်ကို

ထင်ထင်ရောုံးရောုံး ရတွြို့ ပမင်ရစဉတွင ် မဲဆနဒနယ်ပပင်ပကက တင်မဲရပုံးနင ် နင
ို င
် ပပင်ပကက တင်မဲရပုံးပခင်ုံးတိုကိုလည်ုံး
ရဆောင်ရွက်လ က်ရ သည်။
IEOMသည်

ရပ်ရဝုံးမ

လိုပ်ငန်ုံးရဆောင်ရွက်ရန ကသည်

ကောလရည်ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောသ

၂၄

ဦုံးပြင ်

နင
ို င
် တစ်ဝန်ုံးရ ရရွ ုံးရကောက်ပဲဆ
ွ ိုငရ
် ော ပတ်သက်ဆက်နယ်သ ၈၃၄ ဦုံးထသို ရအောင်ပမင်စွော ဆက်သွယ်ရမုံးပမန်ုံး
နင
ို ခ
် ဲသည်။ IEOMသည် လမှုမေယောရပေါ်မ မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးလှုပ်ရောုံးမှုမ ောုံးကလ
ို ည်ုံး ကည် ှု ရလလောလ က်ရသည်။

ကောလရည်ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောသမ ောုံးနင ် ထပ်မခနအ
် ပ်သည် ကောလတို ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောသ ၁၄ ဦုံးတိုကို
ပပည်နယ်နင ် တင
ို ုံး် ရေသကကုံးမ ောုံးတွင ် မဲဆယ
ွ ်စည်ုံး ို ုံးပခင်ုံး၊ ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံး၊

မဲရရတွက်ပခင်ုံးနင ် ရလေ်မ ောုံး

စောရင်ုံးသွငုံး် ပခင်ုံးတက
ို ို ရလလောရန်အတွက် တောဝန်ရပုံးအပ်မည်ပြစ်သည်။ ကောတောစင်တောအရနပြင ် IEOM၏
လိုပ်ငန်ုံးမ ောုံးကို
အစိုုံးရတိုအောုံး

ဆက်လက်ပပိုုံးခဲပါရသော

ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲွ

အသအမတ်ပပ ပါရ ကောင်ုံးကို

ပတ်သက်သည်

ပမန်မောနင
ို င
် ရတော်

ထပ်ရလောင်ုံးရြော်ပပလိုပါသည်။

ရရွ ုံးရကောက်ပဲလ
ွ ိုပ်ငန်ုံးစဉနင ်

မျှရဝရပုံးခဲ ကပါရသော

နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံး၊

အပမင်မ ောုံးကို

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံးနင ်

ရကော်မရင်နင ်

အရပ်ဘက်လမှုအြွအ
ဲြို့ စည်ုံးမ ောုံး

(CSOs)ကိုလည်ုံး

ရက ုံးဇုံးတင်ရပါရ ကောင်ုံး ရြော်ပပလိုပါသည်။
ထနာက်ခအ
ံ ထမခအထန
နင
ို င
် တကော

ရရွ ုံးရကောက်ပဲက
ွ ျွမ်ုံးက င်ပညောရင်မ ောုံး

ပါဝင်သည်

ပင်မအသင်ုံး၊

ကောလရည်ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ

ရလလောသမ ောုံး (LTOs) အပြစ် တောဝန်ထမ်ုံးရဆောင်ရနရသော ပမန်မောနင
ို င
် သောုံး ၂၄ ဦုံး နင် လမှုမေယော အထုံးပပ
ရစောင် ကည်ရလလောရရုံးယနစ်၏
ရလလောရရုံးမစ်ရင်

(IEOM)

ပပုံးို မှုမ ောုံးနင်အတ

သည်

နဝ
ို င်ဘောလ

ကောတောစင်တော
၈

ရက်ရနတွင ်

နင
ို င
် တကော
က င်ုံးပမည်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ
ပမန်မောအရထွရထွ

ရရွ ုံးရကောက်ပဲအ
ွ တွက် မဲဆယ
ွ ်စည်ုံး ို ုံးပခင်ုံးနင် ကက တင်ပပင်ဆင်ပခင်ုံးမ ောုံးကို ဆက်လက်၍ ရလလောရနသည်။
ဤအစရင်ခစောသည် စက်တင်ဘောလ ရနောင်ုံးပင
ို ုံး် ရတောက်ရလျှောက်ရ တုံးို တက်မမ
ှု ောုံးအရပေါ်တွင ် အော ို စုံးစိုက်ထောုံး
ရသော

ပထမအကကမ်

ကောုံးပြတ်အစရင်ခစောအရပေါ်တွင ်

အရပခပပ ပါသည်။၁

ဤ

အစရင်ခစောတွင ်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ နမတိုငမ
် ရက်သတတပတ်တင
ို သ
် ည်အထ မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးကောလ ေိုတယပိုငုံး် နင ် ပတ်သက်၍
ရလလောခ က်မ ောုံးနင်

တုံးို တက်မှုမ ောုံးကို

အ ကမ်ုံးြ င်ုံးရြော်ပပထောုံးသည်။

ပမန်မောနင
ို င
် ၏

ပပည်နယ်နင်

တိုငုံး် ရေသကကုံးမ ောုံးဆသို LTOs မ ောုံး ကယ
ို ်တိုငသ
် ွောုံးရရောက်၍ ရရွ ုံးရကောက်ပဲပွ ြစ်စဉမ ောုံးကို ရလလောရန်မော ကိုဗစ်၁၉ လှုပ်ရောုံးမှုကန်သတ်ခ က်မ ောုံးရ ကောင် ယခိုအခ န်ထ ပြစ်နင
ို ရ
် ပခမရရသုံးပါ။ ထအ
ို ဟန်အတောုံးကို ရက ော်လောုံး
နင
ို ရ
် န်အတွက် IEOM သည် ရရွ ုံးရကောက်ပဲ၊ွ လပို ခ ရရုံးအရောရမ ောုံးနင် အစုံးို ရအရောရမ ောုံး၊ နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံးနင်
လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး၊ အရပ်ဘက်လမှု အြွဲြို့အစည်ုံးမ ောုံး (CSOs) နင ် မေယောတိုနင် အွနလ
် ိုငုံး်
အစည်ုံးအရဝုံးပွဲမ ောုံးမတစ်ဆင် ရပ်ရဝုံးမရန၍ လိုပ်ငန်ုံးရဆောင်ရွက်လ က်ရသည်။ ရရွ ုံးရကောက်ပဲလ
ွ ိုပ်ငန်ုံးစဉနင်

၁

ကောုံးပြတ်အစရင်ခစောကို ဤလင်ခ်တွင် ကည် ှု နင
ို ပ
် ါသည် - www.cartercenter.org/news/pr/2020/myanmar-2020-

preelection-statement.pdf

ပတ်သက်သည် သတင်ုံးအခ က်အလက်မ ောုံးကို စိုရဆောင်ုံးရန်အတွက် ရအောက်တဘ
ို ောလ ၂၉ ရက်ရနအထ
အစည်ုံးအရဝုံးရပါင်ုံး ၈၃၄ ခိုကို ပပ လိုပ်ခဲမပုံးပြစ်သည်။
ထ ွေ ွေးထကာက်ပွဲွေစီြံခန်ခွေွဲြှု
ဥပရေမရဘောင်သည်

ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်အောုံး

ရရွ ုံးရကောက်ပဲလ
ွ ိုပ်ငန်ုံးစဉကို

စစဉရန်နင်

စမခန်ခွဲရန်အတွက် က ယ်ပပန်ရသော ကိုယပ
် ိုငဆ
် ုံးို ပြတ်ခွငက
် ို ရပုံးအပ်ထောုံးသည်။ ထအ
ို ခ က်ရ ကောင ် UEC သည်
လိုပ်ငန်ုံးစဉအရတောအတွငုံး်

ထိုတ်ပပန်ရ ကညောခ က်မ ောုံးနင်

လိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးမ ောုံးကို

ထိုတ်ပပန်ပခင်ုံးပြင်

အရပခအရနအလိုက် ကက
ို ည
် ရအောင် ပပ ပပင်နင
ို သ
် ည် ရပပောင်ုံးလွယ်ပပင်လွယ်ရမှု လိုပ်ရဆောင်ခွငရ
် သည်။ UEC
သည်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲ၏
ွ

လက်ရအဆင်တွင ်

စမရဆောင်ရွက်ခ က်အမ ောုံးအပပောုံးကို

ပပဋ္ဌောန်ုံးရန်အလိုငော

ဤလိုပ်ပိုငခ
် င
ွ က
် ို အသုံးို ခ ခဲသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် ဆနဒမရ
ဲ ပုံးပခင်ုံးဆိုငရ
် ော လိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးမ ောုံး
စက်တင်ဘောလ ၇ ရက်ရနတွင ် ထိုတ်ပပန်ခဲရသော က န်ုံးမောရရုံးဆင
ို ရ
် ော စလိုပ်ငန်ုံးလမ်ုံးညန် (SOP) အပင
ို ုံး် (၁)တွင ်
နင
ို င
် ရရုံးဆိုငရ
် ော မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးပခင်ုံးအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရရောဂါဆင
ို ရ
် ော ကန်သတ်ခ က်မ ောုံးကို ပပဋ္ဌောန်ုံးခဲမပုံး
မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံးကောလ
ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံးအတွက်

မပုံးဆိုုံးခ န်အထ

ဆက်လက်

ရနစဉလမှုဘဝတွင ် ခပ်ခွောခွော

အတည်ပပ ထောုံးလ က်ရသည်။၂

ရနပခင်ုံးနင် တစ်ကယ
ို ်ရရသိုုံး

UEC

သည်

ရရောဂါကောကွယ်ရရုံး

ဝတ်စ/ို ပစစညုံး် မ ောုံး အသုံးို ပပ ပခင်ုံးကဲသိုရသော ကိုဗစ်-၁၉ ကောကွယ်ထန်ုံးခ ပ်ရရုံး စမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံးကို
သတ်မတ်ရပုံးသည် က န်ုံးမောရရုံးဆင
ို ရ
် ော စလိုပ်ငန်ုံးလမ်ုံးညန် (SOP) အပင
ို ုံး် (၂) ကလ
ို ည်ုံး စက်တင်ဘောလ ၉
ရက်ရနတွင ် ထိုတ်ပပန်ရ ကညောခဲသည်။ SOP အပင
ို ုံး် (၂) တွင ် ပါတနင် ရရွ ုံးရကောက်ပဲက
ွ ိုယ်စောုံးလယ်မ ောုံး၊
ရရွ ုံးရကောက်ပဲွရလလောသမ ောုံးနင်

မေယောမ ောုံးကို

မဲ ို အတွငုံး် သို

ဝင်ခွငရပုံးပခင်
်
ုံးကို

စမခန်ခွဲရန်အတွက်

မဲ ို မုံးမ ောုံးအောုံး ခွငပ် ပ ထောုံးသည် စမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံး ပါဝင်သည်။ ထစ
ို မရဆောင်ရွက်ခ က်သည် ကန်သတ်
ထောုံးရသော

ရနရောမ ောုံးကို

ထန်ုံးခ ပ်ရန်အတွက်

အပခောုံးနင
ို င
် မ ောုံးတွင ်

အသိုုံးပပ သည်

စမရဆောင်ရွက်ခ က်

တစ်ခိုပြစ်မပုံး ကိုဗစ်-၁၉ အနတရောယ်မ ောုံးနင် စပ်လ ဉုံး၍ အရရုံးပါမှုပမငမ
် ောုံးလသည်။ သိုရောတွင ် ယင်ုံးအခ က်ကို
အလွဲသိုုံးစောုံးပပ မှုမ ောုံး ရနင
ို ရ
် သောရ ကောင် မည်သည်ပါတကိုမျှ သိုမဟိုတ် မည်သညအ
် ြွဲြို့အစည်ုံးကိုမျှ ခင
ို လ
် ိုရသော
အရ ကောင်ုံးပပခ က်မရဘဲ

ဟန်တောုံးပခင်ုံး

သိုမဟိုတ်

ခ န်လပ်ပခင်ုံးတို

မပပ လိုပ်မည်

တရောုံးမျှတရသော

လိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးမ ောုံးကို ပပဋ္ဌောန်ုံးသက်ရရောက်ရစရန် မဲ ို မုံးမ ောုံးအတွက် တက ပပတ်သောုံးရသော လမ်ုံးညန်ခ က်မ ောုံး
လိုအပ်သည်။

ကက တင်မဲရပုံးပခင်ုံးဆိုငရ
် ော အထုံးစမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံး
၂

က န်ုံးမောရရုံးနင် အောုံးကစောုံးဝန်ကကုံးဌောန အမန် ၁၃၆/၂၀၂၀

အသက်အရွ ယ်ကကုံးသမ ောုံး၊ ကိုယ်ဝန်ရဆောင်အမ ုံးသမုံးမ ောုံးနင် နောတောရည်ရရောဂါအခရသမ ောုံးအတွက် ရနအမ်မ
ရန၍ ကက တင်မဲရပုံးပခင်ုံးကို ဥပရေက ခွငပပ
် ထောုံးသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရရောဂါရ ကောင် UEC သည် ထပို ပဋ္ဌောန်ုံးခ က်
အတင
ို ုံး် ရနအမ်တွငရ
် နထင
ို ရ
် န် သတ်မတ်ထောုံးရသော မမ ြို့နယ်မ ောုံး (လက်ရတွင ် ခန်မန်ုံးရပခ မမ ြို့နယ် ၇၄ ခို)
သိုမဟိုတ် လဦုံးရရထထပ်ရသော ရနရော၃တိုတွင ် ရနထင
ို သ
် ည် အသက် ၆၀ နင် အထက်ရရသော သက်ကကုံးရွယအ
် ို
မ ောုံးကိုပါ ထည်သွငုံး် ၍ ထပ်မတိုုံးခ ဲြို့လိုကသ
် ည်။ ရနအမ်မရန၍ ကက တင်မဲရပုံးပခင်ုံးကို ရအောက်တဘ
ို ောလ ၂၉
ရက်ရနမစ၍ နဝ
ို င်ဘောလ ၅ ရက်ရနအတွငုံး် ရဆောင်ရွက်မည်ပြစ်သည်။ အောုံးလုံးို ပါဝင်မှုကို လွယ်ကရခ ောရမော
ရစရန် ကညလိုပ်ရဆောင်သည် စမရဆောင်ရွက်ခ က် ပြစ်ရသော်လည်ုံး အမ်မရန၍ ကက တင်မဲရပုံးပခင်ုံးဆိုငရ
် ော
လိုပ်ထုံးို မ ောုံးသည် ပိုမိုရကောင်ုံးမွနရ
် သော ကောကွယ်မမ
ှု ောုံးလိုအပ်သည် အခ ြို့ရသော ပတ်သက်ဆက်နယ်သမ ောုံး၏
စန်ရခေါ်မှုကို က ခဲရသည်။ ကွောရန်တင်ုံးဝင်ရရောက်ရနသမ ောုံးသည် ကွောရန်တင်ုံးဌောနမ ောုံးတွင ် မဲရပုံးနင
ို မ
် ည်ပြစ်မပုံး
ခရုံးသွောုံးလောရရုံး ကန်သတ်ခ က်မ ောုံးရ ကောင် မမတို၏ အမမဲတမ်ုံးရနထင
ို ရ
် ော ရနရပ်သို မပပန်နင
ို သ
် မ ောုံးသည်
၎င်ုံးတို ရရောက်ရရောအရပ်မရန၍ မဲရပုံးနင
ို မ
် ည်ပြစ်သည်။ ထသ
ို မ ောုံး မဲရပုံးရန်အတွက် ရတောင်ုံးဆိုခ က်မ ောုံးကို
ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ နမတိုငမ
် ရက်သတတပတ် နစ်ပတ်အတွငုံး် တင်သွငုံး် နင
ို မ် ပုံး ရအောက်တိုဘောလ ၂၅ ရက်ရနမစ၍
နဝ
ို င်ဘောလ ၇ ရက်ရနအတွငုံး် တွင ် မဲရပုံးရမည်ဟို UEC မ ရ ကညောခဲသည်။

ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ ရ ြို့ဆင
ို ုံး် မှုမ ောုံးနင ် ပယ်ြ က်မှုမ ောုံး
ြွဲြို့စည်ုံးပိုအရပခခဥပရေနင ် ဥပရေပပဋ္ဌောန်ုံးခ က်မ ောုံးအရ ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်အရနပြင ် သဘောဝ
ရဘုံးအနတရောယ်ရ ကောငပ် ြစ်ရစ၊ လိုပခ မှုမရရသောရ ကောငပ် ြစ်ရစ ရရွ ုံးရကောက်ပဲမ
ွ ောုံးကို ရ ြို့ဆိုငုံး် နင
ို ၊် ပယ်ြ က်
နင
ို ပ
် ါသည်။၄

ထသ
ို ိုရသော ဆိုုံးပြတ်ခ က်မ ောုံးသည်

မဲဆနဒရင်မ ောုံး၏

ဆနဒမဲရပုံးပင
ို ခ
် ွငက
် ို

ိုပ်သမ်ုံးလိုကမ် ပုံး

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လေ်မ ောုံးကို ဩဇောလမ်ုံးမုံးို နင
ို သ
် ပြင ် ဤဆိုုံးပြတ်ခ က်မ ောုံးအောုံး ခ မတ်ရသည် သတ်မတ်ခ က်မ ောုံး
ပွငလ
် င်ုံးပမင်သောမှု

ရရစရရုံးမော

အ ကပပ ခ က်မ ောုံးထဲမ

၂၀၁၅

တစ်ခ က်ပြစ်သည်။

ခိုနစ်တင
ွ ်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောသမ ောုံး

မဲဆနဒနယ်တစ်ခိုလိုုံး၏

မဲဆနဒနယ်ရနရောမော လစ်လပ်သွောုံးမည်ပြစ်မပုံး ရနောက်ပင
ို ုံး် တွင ်

ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံးကို

ရပုံးခဲ ကရသော
ရ ြို့ဆိုငုံး် လိုက်ပါက

ကောုံးပြတ်ရရွ ုံးရကောက်ပဲတ
ွ စ်ရပ်ကို

က င်ုံးပ

နင
ို ပ
် ါသည်။ သိုရသော် မဲဆနဒနယ်မ ောုံးအတွငုံး် ရနရောအခ ြို့၌သော ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံးကို ပယ်ြ က်လိုက်ပခင်ုံးကမ
လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံးကို ရရွ ုံးရကောက်တင်ရပမောက်နင
ို ရ
် သုံးသပြင ် ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လေ်မ ောုံးမော

၃
၄

စတိုရန်ုံးကလိုမတောတစ်ခိုအတွငုံး် တွင် လဦုံးရရ ၅,၀၀၀ အထက် ရနထင
ို ် ကသည် နယ်ရပမဟို အဓပပောယ်ြွငဆ
် ိုထောုံးသည်။
ြွဲြို့စည်ုံးပိုအရပခခဥပရေ

နယ်ရပမလိုပခ ရရုံး
က င်ုံးပနင
ို ပ် ခင်ုံးမရသည်

ပိုေမ
်

၃၉၉

(င)သည်

အရပခအရနအရရသော်လည်ုံးရကောင်ုံး
မဲဆနဒနယ်မ ောုံး၏

UECကို

“သဘောဝရဘုံးအနတရောယ်ရ ကောငရ
် သော်လည်ုံးရကောင်ုံး၊

လွတ်လပ်မပုံး

ရရွ ုံးရကောက်ပဲမ
ွ ောုံးကို

တရောုံးမျှတရသော
[ရ ြို့ဆိုငုံး် ]”

ရန်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ
ခွငပ် ပ ထောုံးသည်။

ရရွ ုံးရကောက်ပဲဥ
ွ ပရေမ ောုံး၏ ပိုေမ
် ၅၀နင် ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲွ ရကော်မရင်ဥပရေ ပိုေမ
် ၁၀ (စ) တွငလ
် ည်ုံး
အလောုံးတပပဋ္ဌောန်ုံးခ က်မ ောုံး ပါဝင်သည်။

အစစ်အမန်ပြစ်မပြစ်ဟရသော စိုုံးရမ်ပပန်မမ
ှု ောုံး သိုမဟိုတ် သတမမရသော ပပ ပပင်ပခယ်လယ်မှုမ ောုံးကို ြန်တုံးလ က်
ရသည်။
ရအောက်တိုဘောလ

၁၆ရက်ရနတွင ်

UECသည်

ပဲခုံးတိုငုံး် ရေသကကုံးနင ်

ကခ င်ပပည်နယ်၊

ကရင်ပပည်နယ်၊

မွနပ် ပည်နယ်၊ ရခိုငပ် ပည်နယ်၊ ရမ်ုံးပပည်နယ်တိုမ မမ ြို့နယ် ၁၅ မမ ြို့နယ်တင
ွ ် ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံးကို လုံးို ဝ ရ ဆ
ြို့ ိုငုံး်
ရ ကောင်ုံး၊ ၄၁ မမ ြို့နယ်တွင ် ရနရောအခ ြို့၌ ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံးကို ရ ြို့ဆိုငုံး် ရ ကောင်ုံး ရ ကညောသည် ရ ကညောခ က်
ရပခောက်ရစောင်ကို

ထိုတပ် ပန်ခဲသည်။၅

ဤရ ြို့ဆိုငုံး် မှုမ ောုံး၏

ရလေ်အရနပြင ်

ရအောက်လတ်ရတော်

(ပပည်သလတ်ရတော်)တွင ် ရမ်ုံးပပည်နယ် (ရပခောက်ရနရော)နင ် ရခင
ို ပ် ပည်နယ် (ကိုုံးရနရော)တိုအတွက် မဲဆနဒနယ်
ရနရောရပါင်ုံး

၁၅ရနရော

လစ်လပ်သွောုံးမည်ပြစ်မပုံး

အထက်လတ်ရတော်

(အမ ုံးသောုံးလတ်ရတော်)တွင ်

ရခိုငပ် ပည်နယ်မ ခိုနစ်ရနရော လစ်လပ်သွောုံးမည်ပြစ်သည်။ ပပည်နယ်လတ်ရတော်မ ောုံးတွင ် ရခိုငပ် ပည်နယ် (ရနရော
၂၀)နင ် ရမ်ုံးပပည်နယ် (၁၂ ရနရော) တအတွ
ို
က် မဲဆနဒနယ် ရနရောရပါင်ုံး ၃၂ရနရော လစ်လပ်သွောုံးမည်ပြစ်သည်။
ရ ကညောခ က်မ ောုံးသည် ပပည်သမ ောုံး၏ စိုုံးရမ်ပပန်မှုမ ောုံး၊ အထုံးသပြင ် ၂၀၁၅ခိုနစ်တင
ွ ် ရခိုငပ် ပည်နယ်လတ်ရတော်
ရနရောအမ ောုံးအပပောုံးတွင ်

အနင
ို ရ
် ခဲရသော

တိုငုံး် ရင်ုံးသောုံးနင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံး၏
ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ြို့ဆိုငုံး် မှုမ ောုံးကို

ရခိုငအ
် မ ုံးသောုံးပါတ

(ANP)နင ်

စုံးို ရမ်ပပန်မှုမ ောုံးကို
ပပန်လည်သုံးို သပ်ပပင်ဆင်ရပုံးရန်

ပုံးရပါင်ုံးထိုတ်ပပန်ရ ကညောခ က်တစ်ရပ်ကို

အစပ ုံးပြစ်ရပေါ်ရစခဲသည်။
UECသို

ရတောင်ုံးဆိုလက
ို ်ရသော

တင
ို ုံး် ရင်ုံးသောုံးနင
ို င
် ရရုံးပါတငါုံးခိုမ

အပခောုံးမ က်ရမောက်ရရုံးရောရလလောသမ ောုံးက

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ြို့ဆိုငုံး် သည်

ပလက်ဝမမ ြို့နယ်ကဲသိုရသော)

ပဋပကခေဏ်သငန
် ယ်ရပမမ ောုံး ကောုံးမော

အပခောုံး

အပခောုံး

ထိုတ်ပပန်ခဲစဉ၆

နယ်ရပမမ ောုံးနင ်

(ခ င်ုံးပပည်နယ်ရ

လိုပခ ရရုံးအရပခအရန

ဆန်ုံးစစ်ရလလောမှုတွင ် ပခောုံးနောုံးကွောဟခ က်မ ောုံး ရရနရ ကောင်ုံး မုံးရမောင်ုံးထုံးို ရြော်ပပခဲ ကသည်။
ရအောက်တိုဘောလ

၂၀

ရက်ရနတွင ်

UECသည်

သတင်ုံးထိုတ်ပပန်ရရုံးအစအစဉတစ်ရပ်

က င်ုံးပခဲမပုံး

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ြို့ဆိုငုံး် မှုမ ောုံးကို ပပည်ထရ
ဲ ရုံးဝန်ကကုံးဌောန၊ ကောကွယ်ရရုံးဝန်ကကုံးဌောန၊ ပပည်ရထောင်စိုအစုံးို ရအြွဲြို့ ို ုံး
(UGO)နင ်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲမ ောုံးထမ အ ကပပ ခ က်မ ောုံးအရပေါ် အရပခခခဲရ ကောင်ုံးနင ် ထပ်မ

ရ ကညောခ က်မ ောုံး လိုအပ်ရကောင်ုံး လအ
ို ပ်လမမ
် ည်ပြစ်ရ ကောင်ုံး အ ကပပ ခဲသည်။ ထရ
ို နမောပင် ကောကွယ်ရရုံး
ဝန်ကကုံးဌောနက အခ ြို့ကစစရပ်မ ောုံးတွင ် ၎င်ုံးတိုဝန်ကကုံးဌောန၏ အ ကပပ ခ က်မ ောုံးမော အပပည်အဝ သက်ရရောက်ပခင်ုံး
၅

ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲွရကော်မရင် ရ ကညောခ က်အမတ် (၁၉၂/၂၀၂၀)၊ (၁၉၃/၂၀၂၀)၊ (၁၉၄/၂၀၂၀)၊ (၁၉၅/၂၀၂၀)၊

(၁၉၆/၂၀၂၀)နင် (၁၉၇/၂၀၂၀)
၆

ကခ င်ပပည်နယ်ပပည်သပါတ၊

ကယောုံးပပည်နယ်ေမိုကရက်တစ်ပါတ၊

ခ င်ုံးအမ ုံးသောုံးေမိုကရရစအြွဲြို့ခ ပ်နင် မွနည
် ညွတ်ရရုံးပါတ

ကရင်အမ ုံးသောုံးေမိုကရက်တစ်ပါတ၊

မရရ ကောင်ုံး၊

ပယ်ြ က်လက
ို ်သည်

နယ်ရပမအခ ြို့တွင ်

၎င်ုံးတို

အ ကပပ ထောုံးပခင်ုံးမရရသော

နယ်ရပမအခ ြို့

ပါဝင်ရနရ ကောင်ုံး၊ သိုရသော် ဆိုုံးပြတ်ခ က်မော UECအရပေါ်တွငသ
် ော မတည်သည်ကို အသအမတ်ပပ ပါရ ကောင်ုံး
ရ ကညောခဲသည်။ ရအောက်တဘ
ို ောလ ၂၃ ရက်ရနတွင ် သမမတ ို ုံးကလည်ုံး သတင်ုံးထိုတပ် ပန်ရရုံးအစအစဉတစ်ရပ်
က င်ုံးပခဲမပုံး ပပည်ရထောင်စအ
ို စိုုံးရက ပါဝင်ကညရဆောင်ရွက်ခဲရသော စမခနခ
် ွဲရရုံးဆင
ို ရ
် ော ရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံးတွင ်
မဲဆနဒရင်စောရင်ုံးရကောက်ယပခင်ုံး၊

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲမ ောုံး

ြွဲြို့စည်ုံးပခင်ုံးနင ်

မဲ ို ရနရောမ ောုံး

သတ်မတ်ပခင်ုံးတို ပါဝင်ရ ကောင်ုံး အရသုံးစတ်ရြော်ပပရင်ုံးလင်ုံးခဲသည်။ ရအောက်တဘ
ို ောလ ၂၇ ရက်ရနတွင ်
UECသည်

ပလက်ဝမမ ြို့နယ်ရ

ရက ုံးရွ ောအိုပ်စိုရပါင်ုံး

၉၅စိုအနက်

၉၄စိုတွင ်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲက
ွ င်ုံးပပခင်ုံး

မပပ ရတောရ ကောင်ုံး ရ ကညောသည် ရ ကညောခ က်တစ်ရပ်ကို ထိုတ်ပပန်ခဲသည်။ က န်ရရနရသော ရပ်ကက
ွ ်ခိုနစ်ခိုနင ်
ရက ုံးရွ ောအိုပ်စိုတစ်စိုတိုက ပလက်ဝမမ ြို့နယ်၏ ရအောက်လတ်ရတော် (ပပည်သလတ်ရတော်) ကိုယ်စောုံးလယ်ကို
ရရွ ုံးရကောက်တင်ရပမောက်မည်ပြစ်သည်။ ယခင်ရ ြို့ဆင
ို ုံး် မမ
ှု ောုံးတွင ် ပါဝင်ခဲရသော မမ ြို့နယ် ငါုံးမမ ြို့နယ်အတွငုံး် မ
ရပ်ကွက်တစ်ခိုနင ် ရက ုံးရွောအိုပ်စိုကိုုံးစိုတိုတွင ် ရရွ ုံးရကောက်ပဲက
ွ င်ုံးပပခင်ုံးမပပ ဟို ရ ကညောထောုံးသည်ကိုလည်ုံး
ပပန်လည်ပယ်ြ က်ရ ကောင်ုံးကို ရ ကညောခ က်မ ောုံး ထိုတ်ပပန်ခဲသည်။၇

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး မတ်ပိုတင်ပခင်ုံး
မတ်ပိုတင်ထောုံးရသော လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံးစောရင်ုံးကို
အတည်ပပ မပုံးသည်ရနောက်

ခန်မန်ုံးရပခအောုံးပြင ်

သဂိုတ်လ ၃၁ ရက်ရနတွင ် စစစ်

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး

၁,၃၁၇

ဦုံး

(ကနဦုံး

မတ်ပိုတင်ထောုံးသမ ောုံး၏ ၁၉%) သည် ပပန်လည် ိုပသ
် မ်ုံးခရမပုံး လတ်ရတော်ကယ
ို ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး တစ်ဦုံးမော
ကွယ်လွနသ
် ွောုံးခဲသည်။ အရထွရထွရရွ ုံးရကောက်ပဲတ
ွ ွင ် တစ်သုံးပိုဂဂလ လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး ၂၅၀
ဦုံးအပါအဝင် နင
ို င
် ရရုံးပါတရပါင်ုံး ၉၁ ခိုမ ခန်မန်ုံးရပခ ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး ၅,၆၅၁ ဦုံး ပါဝင်သည်။၈
ထပို ြစ်ရပ်သည် ၂၀၂၀ ခိုနစ်တွင ် ရရသော လတ်ရတော် ကယ
ို ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး၏ စိုစိုရပါင်ုံး အရရအတွကအ
် ောုံး
၂၀၁၅ ခိုနစ်တွင ် ဝင်မပ င်ခရသော
ဲ
၆,၀၇၄ ဦုံး ရအောက်သို ရလ ောနည်ုံးရစခဲသည်။ လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်
ရလောင်ုံးမ ောုံး

သသသောသော

ရလ ောနည်ုံးသွောုံးမှုမော

ရအောက်တိုဘောလ

၁၇

ရက်ရနတွင ်

ညညွတ်ရသော

ေမိုကရက်တစ်ပါတ (UDP) ကို တရောုံးဝင်ြ က်သမ်ုံး၍ ၎င်ုံး၏ ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး ၁,၁၃၀ ဦုံးကို စောရင်ုံးမ
၇

ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင် ရ ကညောခ က်အမတ် (၂၀၀/၂၀၂၀) နင် (၂၀၂/၂၀၂၀)

၈

UEC သည် ၎င်ုံးတို၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရပေါ်တွင် ရနောက်ဆိုုံးရ ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးဦုံးရရဆိုငရ
် ော ကန်ုံးဂဏန်ုံးမ ောုံးကို ယခိုတိုင်

ပပင်ဆင်ပခင်ုံး

မရရသုံးရပ။

ရရကောင်ုံးရနင
ို သ
် ည်။

ရနောက်ဆိုုံးရ

ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးဦုံးရရဆိုငရ
် ော

ကန်ုံးဂဏန်ုံးမ ောုံးမော

ရပပောင်ုံးလဲမှု

ပယ်ြ က်လိုက်ရသော UEC ၏ ဆုံးို ပြတ်ခ က်မရန၍ ရပေါ်ရပါက်လောပခင်ုံး ပြစ်သည်။ UEC ၏ အဆအ
ို ရ ပါတကို
ြ က်သမ်ုံးမှုသည် ပါတရခါင်ုံးရဆောင်က တရောုံးခရပပုံးတစ်ဦုံးပြစ်မပုံး ရငွရ ကုံးဆင
ို ရ
် ော မ ို ုံးသောုံးမှု စွပ်စွဲခ က်မ ောုံး
ရ ကောင် ြမ်ုံးဆုံးခရပခင်ုံးနင် ဆက်စပ်၍ ရပေါ်ရပါက်လောပခင်ုံး ပြစ်သည်။
စစစ်အတည်ပပ မပုံးသည်ရနောက်မစ၍

လတ်ရတော်ကိုယစ
် ောုံးလယ်ရလောင်ုံး

မဲဆယ
ွ စ
် ည်ုံး ို ုံးရရုံးကောလစတင်မပုံးရနောက်
ပပန်လည်

၁၄

ဦုံးကို

ရက်သတတပတ်အနည်ုံးငယ်အ ကောတွင ်

ပပန်လည်စစစ်ခဲမပုံး

အနည်ုံးဆုံးို

ကိုုံးဦုံးအောုံး

ိုပသ
် မ်ုံးခဲရ ကောင်ုံး UEC က ကောတောစင်တော IEOM ကို အသရပုံးခဲသည်။ ထက
ို ိုုံးဦုံးအနက်မ

စောရင်ုံးပယ်ြ က်ခရသ ခိုနစ်ဦုံးသည် နင
ို င
် သောုံးပြစ်မအ
ှု ရပေါ်တွင ် မတည်ရနမပုံး ၎င်ုံးတိုသည် ရခင
ို ပ် ပည်နယ်တင
ွ ်
မပ င်ပဲဝ
ွ င်ခဲရသော ရနောက်ဆုံးို
သိုမဟိုတ်

တိုငုံး် ရင်ုံးသောုံး

ဆင်ုံးသက်လောရသော

ို ဟင်ဂ ောလမ ုံး
ပါတမ ောုံးမ

လတ်ရတော်

စောရင်ုံးမပယ်ြ က်ခရရသော
ထမ်ုံးရဆောင်ခသ
ဲ ပြစ်မပုံး

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး

ကိုယစ
် ောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး

လတ်ရတော်
၂၀၁၅

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး အပါအဝင် မွတဆ
် လင်

ခိုနစ်

စသတ်မတ်ခ က်မ ောုံးရအောက်မရန၍

ပြစ် ကသည်။

ကယ
ို ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးသည်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ

နင်

တွငလ
် ည်ုံး

ပါဝင်ယဉမပ င်ခသ
ဲ ပြစ်သည်။

တ တ
ို ်မ ုံး ို ုံးမ
ပြစ်စဉတစ်ခိုတင
ွ ်

အမ ုံးသောုံးလတ်ရတော်တွင ်

တညရသော

အရည်အခ င်ုံးပပည်မမှု

ထက
ို ဲသို

အခ န်ရနောက်က ရသော

စောရင်ုံးပယ်ြ က်မှုမ ောုံးရ ကောင ် ပါတမ ောုံးအောုံး လတ်ရတော် ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး မ ောုံးကို အစောုံးထုံးို လဲလယ်ရန်
သိုမဟိုတ် လျှ ြို့ ဝက်ဆနဒမဲမ ောုံးကို ထပ်မ ို က်နပ်ရန် သမဟို
ို
တ် ပပင်ဆင်ရန် အခွငအ
် ရရုံး မရနင
ို ရ
် တောရပ။
ရကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲ ို ုံးမ ောုံးတွင ်

ကပ်ထောုံးရ ကညောသည်

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံးကို

မဲ ို မ ောုံးရ

ရ ကညောခ က်မ ောုံးနင်

စောရင်ုံးမပယ်ြ က်လိုက်ရသော

နရကပ်ပိုစတောမ ောုံးမတစ်ဆင်

မဲဆနဒရင်မ ောုံးကို

အသ

ရပုံးသွောုံးမည်ပြစ်ရ ကောင်ုံး UEC က တရောုံးဝင်အသရပုံးအရ ကောင်ုံး ကောုံးခဲသည်။ သရောတွ
ို
င ် ကက တင်မဲရပုံးသ
မ ောုံးက

ဆနဒပပ မပုံးရလောက်မည်ပြစ်ရသော

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်

ရလောင်ုံးမ ောုံးကို

ရက်ရနတိုငသ
် ည်အထ

UEC

၏

မဲမ ောုံးအပါအဝင်

ဆနဒပပ သည်

စောရင်ုံးမပယ်ြ က်လိုက်ရသော

လျှ ြို့ ဝက်ဆနဒမဲမ ောုံးသည်

ရ ကညောခ က်အရ

ရအောက်တဘ
ို ောလ

၂၁

ပယ်မဲအပြစ်သတ်မတ်ခရမည်ပြစ်သည်။

ယင်ုံးအရပခအရနသည် ပိုဂဂ လ်တစ်ဦုံးစ၏ ရရွ ုံးရကောက်ပဲတ
ွ ွင ် ရရွ ုံးရကောက်တင်ရပမောက်ခပိုငခ
် ွင ် အရပေါ်တွငသ
် ော
အနိုတ်သရဘောရဆောင်

သက်ရရောက်

ရနသည်မဟိုတ်ဘဲ

နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံး၏

လတ်ရတော်

ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးအပြစ် ကိုယ်စောုံးပပ ခွငက
် ိုလည်ုံး သက်ရရောက်မရ
ှု မပုံး လျှ ြို့ ဝက်ဆနဒမဲ ရပုံးမပုံးပြစ်ရသော
မဲဆနဒရင်မ ောုံး၏ အခွငအရရုံးက
်
ိုလည်ုံး ထခိုက်ရနပါသည်။ ရလေ်အရနနင် UEC သည် ထခိုက်မှုမ ောုံးကို
ကိုစောုံးရပြရင်ုံးရန်နင်

မဲဆနဒရင်မ ောုံးက

တရောုံးမဝင်ရသော

ပယ်မဲမ ောုံးရပုံးပခင်ုံးကို

ရရောင်ရောုံးနင
ို ရ
် န်အတွက်

လျှ ြို့ ဝက်ဆနဒမဲအပါအဝင်

၎င်ုံးတို၏

ရရွ ုံးခ ယ်မှုမ ောုံးနင်ပတ်သက်၍

ရကောင်ုံးစွော

သရနောုံးလည်ရ ကောင်ုံး

ရသခ ောရအောင် ပပ လိုပ်ရမည် ကကုံးရလုံးရသော ဝန်ထပ
ို ်ဝန်ပိုုံးတစ်ခိုကို ပြစ်ရပေါ်ရစပါသည်။
အမ ုံးသမုံးလတ်ရတော်ကိုယစ
် ောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး
အထုံးစမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံးကို

ဥပရေအရ

ပါဝင်မှုကို

အောုံးရပုံးသည်

လအ
ို ပ်ခ က်မ ောုံး

သတ်မတ်ပပဋ္ဌောန်ုံးထောုံးပခင်ုံးမရရ ကောင်ုံး

သိုမဟိုတ်

ရတွရ
ြို့ သည်။

၂၀၁၀

ခိုနစ်မစ၍ အမ ုံးသမုံးလတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး ပါဝင်မှု ရောခိုငန
် န
ှု ုံး် သည် ပမင်တက်လောရသော်လည်ုံး
အမ ုံးသမုံးမ ောုံးမော

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးဦုံးရရ၏

၁၆%

မျှသောလျှင ်

ပြစ် ကသည်။

အပပ သရဘောရဆောင်ရပပောရလျှင ် ပါတအမ ောုံးအပပောုံးသည် ပါတတွငုံး် သောတညမျှရရရုံး မဝါေမ ောုံးကို ခ မတ်
အရကောင်အထည်ရြော်လ က်ရမပုံး ပပည်ရထောင်စိုရအောက်လတ်ရတော် (ပပည်သလတ်ရတော်) အတွက် ၎င်ုံးတို
လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး၏ ၂၀%မ ၅၀%မော အမ ုံးသမုံးမ ောုံး ပြစ် ကသည်။၉ သိုရောတွင ် နင
ို င
် တကော
စနှုနုံး် မ ောုံးရ

က ောုံး၊

မရရုံးရော

အထုံးစမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံး

ရည်မန်ုံးခ က်မ ောုံးကို
ထောုံးရပခင်ုံးမရဘဲ

ဦုံးတည်သည်

ရယဘိုယ

မဲဆနဒနယ်ရပမမ ောုံး၏

အနည်ုံးဆိုုံး

ကတကဝတ်အရနနင်
၃၀

ရောခိုငန
် န
ှု ုံး် ကို

အမ ုံးသမုံးမ ောုံးအောုံး ရရွ ုံးရကောက်တင်ရပမောက်ခရစရန်ဟရသော ရည်မန်ုံးခ က်ပန်ုံးတိုငမ
် ော ပြစ်တန်ြွယ် မရရပ။

ဆက်သွယ်ရရုံးနင် အ ကဉောဏ်မ ောုံး ရယပခင်ုံး
ရရွ ုံးရကောက်ပဲွလိုပ်ငန်ုံးစဉတစ်ရလျှောက်တွင ် UEC ၏ ဆုံးို ပြတ်ခ က်ခ ပခင်ုံးမ ောုံး၊ ဆက်သွယ်ရရုံးနင် ပိုမန် ခ တ်ဆက်
ရဆောင်ရွက်မမ
ှု ောုံးတွင ် ပွငလင်
်
ုံးပမင်သောမှု ကင်ုံးမဲပခင်ုံးနင် စပ်လ ဉုံး၍ စုံးို ရမ်ပပန်မှုမ ောုံးကို ရရွ ုံးရကောက်ပဲဆ
ွ ိုငရ
် ော
ပတ်သက်ဆက်နယ်သမ ောုံးက IEOM အောုံး ဆက်လက်ထတ
ို ်ရြော်ရပပောဆိုလ က် ရသည်။ သိုရောတွင ် ရအောက်ရပခ
အဆင်၌

ရကော်မရင်အြွဲြို့ ခွမ
ဲ ောုံးသည်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲဆ
ွ င
ို ရ
် ော

သတင်ုံးအခ က်အလက်မ ောုံးနင် ရနောက်ဆိုုံးရပေါ်

အရပခအရနမ ောုံးကို နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံးနင် လတ်ရတော် ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံးအောုံး အသရပုံးရန်အတွက်
ပိုမန်အစည်ုံးအရဝုံးမ ောုံး

သမဟို
ို
တ်

သငရ
် လ ော်သလို

က င်ုံးပရသော

အစည်ုံးအရဝုံးမ ောုံးတွင ်

ပိုမိုနုံးို ကောုံး

တက်ကက ကရ ကောင်ုံး ပါဝင်ရဆွုံးရနွုံးသအမ ောုံးအပပောုံးက ထိုတ်ရြော်ရပပောဆိုခဲ ကသည်။ ထအ
ို စည်ုံးအရဝုံးမ ောုံး
က င်ုံးပရနရသော

ရနရောတွင ်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ

ရကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲမ ောုံးသည်

ရေသခ

ပတ်သက်ဆက်နယ်သ

မ ောုံးအ ကောုံးရ ပင
ို န
် င
ို စ
် တ်ခ မှုနင် ယို ကည်အောုံးကုံးို မှုတိုကို ပိုမိုခစောုံးရရ ကောင်ုံး သတင်ုံးရရခဲသည်။

ရေတောအခ က်အလက်လိုပခ ရရုံးနင် အကောအကွယ်ရပုံးပခင်ုံး

၉

ပပည်သရရ ြို့ရဆောင်ပါတ (PPP)၊ ရမ်ုံးတိုငုံး် ရင်ုံးသောုံးမ ောုံး ေမိုကရရစအြွဲြို့ခ ပ် (SNLD)၊ ရခိုငအ
် မ ုံးသောုံးပါတ (ANP) နင်

လရဘောင်သစ်ေမိုကရက်တစ်ပါတ (DPNS)။

စက်တင်ဘောလ ၂၉ ရက်ရနတွင ် UEC သည် လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး၏ ကုံးို ကွယ်ယို ကည်မှုနင ်
ဆက်နယ်ရနရသော

အခ က်အလက်မ ောုံးနင ်

တင
ို ုံး် ရင်ုံးသောုံးဝရသသလကခဏောမ ောုံး

ပါဝင်ရသော

အရသုံးစတ်

သတင်ုံးအခ က်အလက်မ ောုံးကို ပပုံးို ရပုံးထောုံးသည် အက်ပလရကုံးရင်ုံးတစ်ခိုမတစ်ဆင် အွနလ
် ိုငုံး် တွင ် ထိုတ်ပပန်
ခဲသည်။

နင
ို င
် တကော

လအခွငအရရုံး
်
စောခ ပ်စောတမ်ုံးမ ောုံးနင်

ပမန်မောနင
ို င
် ၏

ြွဲြို့စည်ုံးပိုအရပခခဥပရေသည်

နင
ို င
် သောုံးတစ်ဦုံး၏ ပိုဂဂ လ်ရရုံးဆင
ို ရ
် ော လွတ်လပ်လပို ခ မှုရရပင
ို ခ
် ွငက
် ို ပပိုုံးရပုံးထောုံးသည်။၁၀ ထအ
ို ခွငအရရုံးအောုံး
်
အကောအကွယ်ရပုံးမှုတင
ွ ်
ပိုဂဂ လ်တစ်ဦုံး၏

ပါရရသောအခ က်မော

ဥပရေအရ

မရမပြစ်လိုအပ်ရသော

လိုအပ်ခ က်မ ောုံးကို

အခ က်အလက်မ ောုံးကိုသော

ပြည်စွမုံး် ရန်အတွက်
စိုရဆောင်ုံးရမည်ဆသ
ို ည်

အရပခခသရဘောတရောုံးနင် ရကောင်ုံးစွော သရနောုံးလည်မပုံးရနောက် ရပုံးအပ်ထောုံးရသော သရဘောတခွငပပ
် မှုမပါရလျှင ်
ထအ
ို ခ က်အလက်ကို အသုံးို ခ မှုသည် ဥပရေနင်အည ပြစ်ရစရမည်ဟ၍ ပြစ်သည်။ ရရွ ုံးရကောက်ပဲဥ
ွ ပရေ၌
ပပဋ္ဌောန်ုံးထောုံးရသော

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်

ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး၏

ရလောင်ုံး

ကုံးို ကွယ်ယို ကည်မှု

အရည်အခ င်ုံးသတ်မတ်ခ က်မ ောုံးတွင ်

သိုမဟိုတ်

တိုငုံး် ရင်ုံးသောုံးဆိုငရ
် ော

လတ်ရတော်

ဆက်နယ်မမ
ှု ောုံးကို

ရကောက်ယရန် မလိုအပ်ရပ။
ထ ွေ ွေးထကာက်ပွဲွေဆင
ို ် ာ လိုပ်ငန်ွေးထဆာင် ွေ က်ြှုြျာွေး

မဲဆနဒရင်မတ်ပိုတင်ပခင်ုံး
ပထမအကကမ်

မဲဆနဒရင်စောရင်ုံး

ကပ်ထောုံးရ ကညောမပုံးရနောက်တွင ်

မဲဆနဒရင်စောရင်ုံး၌

မတ်ပိုတင်ထောုံးရသော

မဲဆနဒရင် ၃၈.၁ သန်ုံးခန ် ရပါသည်။ မဲဆနဒရင်မ ောုံးအရနပြင ် ပြည်စွက်၊ နှုတ်ပယ်၊ ပပင်ဆင်ပခင်ုံးမ ောုံး ပပ လိုပ်နင
ို ရ
် န်
ေိုတယအကကမ် မဲဆနဒရင်စောရင်ုံး ကပ်ထောုံးရ ကညောပခင်ုံးကို ရအောက်တဘ
ို ောလ ၁ ရက်ရနမ ၁၄ ရက်ရနအထ
ပပ လိုပ်ခဲပါသည်။

ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်သည်

နင
ို င
် တစ်ဝန်ုံးလိုုံးရ
ပပင်ဆင်ထောုံးရသော
မမတိုအမည်

ရပ်ကက
ွ ်၊

ရက ုံးရွောအဆင ်

အရပခခမဲဆနဒရင်စောရင်ုံးကို

ပါဝင်ပခင်ုံးရ

မရနင ်

ပဋပကခပြစ်ပွောုံးရနဆဲ

ရကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲ ို ုံးမ ောုံးတွင ်

ထိုတပ် ပန်ခဲသည်။

ပြည်စွက်၊

မဲဆနဒရင်မ ောုံးသည်

ပပည်နယ်/တင
ို ုံး် ရေသကကုံးအလိုက်

နယ်ရပမအခ ြို့ မလွ၍
ဲ
နှုတ်ပယ်၊

မဲဆနဒရင်စောရင်ုံးတွင ်

၎င်ုံးတိုမဲသွောုံးရပုံးရမည်

မဲ ို

သတ်မတ်ထောုံးမှုတိုကို ဝက်ဘဆ
် ိုက်နင ် မိုဘင
ို ုံး် အက်ပ်လရကုံးရင်ုံးမ ောုံးမတစ်ဆငလ
် ည်ုံး ကည် ှု နင
ို ပ
် ါသည်။
သိုရသော်လည်ုံး

ဝက်ဘဆ
် က
ို ်၏

ရရနပါရသုံးသည်။

အပမန်နန
ှု ုံး် ၊

ေိုတယအကကမ်

ဝင်ရရောက် ကည် ှု နင
ို မ
် ှုတိုနင ်
မဲဆနဒရင်စောရင်ုံး

ပတ်သက်၍

အခက်အခဲမ ောုံး

ကပ်ထောုံးရ ကညောခ န်အရတောအတွငုံး်

အဓကရတောင်ုံးဆိုခဲ ကသည် ပပင်ဆင်မှုမ ောုံးမော အမည်နင ် ရနရပ်လပ်စောမ ောုံး ရပပောင်ုံးလဲပခင်ုံး၊ မဲရပုံးပင
ို ခ
် ွငရ
် သည်
မဲဆနဒရင်မ ောုံး က န်ရစ်ခဲသည်တိုကို ထည်သွငုံး် ပခင်ုံးနင ် အသက်ဆုံးို ပါုံး သွောုံးမပပြစ်ရသော မဲဆနဒရင်မ ောုံးကို
ပယ်ြ က်ပခင်ုံးတိုပြစ်သည်ဟို

သရရပါသည်။

ယခိုအခ န်အထ မထိုတပ် ပန်ရရသုံးပါ။

၁၀

ြွဲြို့စည်ုံးပိုအရပခခဥပရေ ပိုေမ
် ၃၅၇ ကို ကည် ှု ပါ။

အမပုံးသတ်

မဲဆနဒရင်စောရင်ုံး

အခ က်အလက်မ ောုံးကို

ပပည်နယ်နင ် တိုငုံး် ရေသကကုံးအောုံးလုံးို တိုမ IEOM ဆက်သယ
ွ ်ရမုံးပမန်ုံးခဲရသော အရပ်ဘက်လမှုအြွဲြို့အစည်ုံး ၂၅ ြွဲြို့ မ
ကိုယ်စောုံးလယ်အမ ောုံးစို၊ ပါတနင ် လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး ၆၀ ဦုံးတိုက ၎င်ုံးတိုသည် မဲဆနဒရင်မ ောုံးအောုံး
မဲဆနဒရင်စောရင်ုံး၏ မန်ကန်တက မှုကို စစ်ရဆုံးရန် တက
ို ်တွနုံး် အောုံးရပုံးရောတွင ် တက်ကကစွော လိုပ်ရဆောင်ခဲ ကမပုံး
ဤကစစရပ် ရအောင်ပမင်ရန်အတွက် ရထောက်ခဝန်ုံးရသမ ောုံးနင ် ရစတနောဝန်ထမ်ုံးမ ောုံးကို တိုက်တွနုံး် ခဲ ကသည်ဟို
ဆို ကသည်။

ရတွြို့ဆိုရမုံးပမန်ုံးခဲရသော

ပါတနင ် လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး

ရောခိုငန
် န
ှု ုံး် က

မဲဆနဒရင်စောရင်ုံးသည်

ပပည်စိုလိုရလောက်သည်ဟို

၃၉၂

သတ်မတ်ခဲ ကမပုံး

ဦုံးအနက်

၃၆.၂

၄၅.၂

ရောခင
ို န
် န
ှု ုံး် က

ရကောင်ုံးမွနသ
် ည်ဟို ယဆ ကသည်။ သိုရသော်လည်ုံး အရပ်ဘက်လမှုအြွအ
ဲြို့ စည်ုံးမ ောုံး၏ ၆၉ ရောခိုငန
် န
ှု ုံး် နင ်
မေယောဘက်မ

ပါဝင်ရဆွုံးရနွုံးသမ ောုံးအနက်

ရနရပ်စွနခ
် ွောတမ်ုံးရရောင်သမ ောုံး

(IDPs)

၆၄

ရောခိုငန
် န
ှု ုံး် က

ကဲသို

အထုံးသပြင ်

ရ ြို့ရပပောင်ုံးလိုပ်သောုံးမ ောုံးနင ်

ထခိုက်နစ်နောလွယ်ရသောအိုပ်စိုမ ောုံး

ခ န်လပ်က န်ရစ်

ရနနင
ို ရ
် ပခရမှုအရပေါ် စုံးို ရမ်မမ
ှု ောုံး ပပသခဲ ကသည်။ ၎င်ုံးတိုနင ် အပခောုံးမဲဆနဒရင်မ ောုံးသည် ၎င်ုံးတို အနည်ုံးဆုံးို
ရက်ရပါင်ုံး

၉၀

ရနထင
ို ရ
် နသည်

နယ်ရပမ၏

မဲဆနဒရင်စောရင်ုံးတွင ်

ပါဝင်နင
ို ရ
် န်

ရလျှောက်ထောုံးနင
ို သ
် ည်။

သိုရသော်လည်ုံး အဆိုပါ စမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံးသည် မဲရပုံးပိုငခ
် င
ွ ရ
် ရရစမပုံး အရပပောင်ုံးအရ ြို့ ပပ လိုပ်ရပုံးသည်
အိုပ်ခ ပ်ရရုံးလိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးမ ောုံးမောလည်ုံး
အရထောက်အထောုံးစောရွ က်စောတမ်ုံးမ ောုံး

အခ န်ကိုနလ
် ပန်ုံးပြစ်ရစသည်
လအ
ို ပ်ပခင်ုံးရ ကောင ်

အခ ြို့အိုပ်စိုမ ောုံးအတွက်

ခက်ခဲပါသည်။

လတ်တရလောအခ န်တွင ် ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ ပယ်ြ က် လက
ို မ
် ှုမ ောုံးရ ကောင ် ရခိုငပ် ပည်နယ်ရ မဲဆနဒရင် ၁ သန်ုံး
အပါအဝင်

မဲဆနဒရင်

၁.၄

သန်ုံးခနသ
် ည်လည်ုံး

အဆိုပါရရွ ုံးရကောက်ပဲမ
ွ ောုံးတွင ်

ပါဝင်ခင
ွ ရ
် ပခင်ုံးမ

ခ န်လပ်ခထောုံးရရတောမည်ပြစ်သည်။

ကက တင်ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံး
ပမန်မောနင
ို င
် ရရွ ုံးရကောက်ပဲလ
ွ ိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးမ ောုံးအရ နင
ို င
် ပပင်ပရရောက် မဲဆနဒရင်မ ောုံး၊ မဲဆနဒနယ်ပပင်ပရရောက်
မဲဆနဒရင်မ ောုံးနင ် မဲဆနဒနယ်တွငုံး် မဲဆနဒရင်မ ောုံး ကက တင်မဲရပုံးပခင်ုံးကို ခွငပ် ပ ထောုံးပါသည်။ မဲဆနဒနယ်တွငုံး်
မဲဆနဒရင်မ ောုံးသည် ရပ်ကွကန
် င ် ရက ုံးရွ ော ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲ ို ုံးမ ောုံးတွင ် ပိုမန်မဲရပုံးရက်ထက် ၁၀
ရက်၁၁ သိုမဟိုတ် နစ်ရက်၁၂ ကက တင်၍ ကက တင်မဲရပုံးနင
ို ပ
် ါသည်။ နင
ို င
် ပပင်ပ ကက တင်မရ
ဲ ပုံးပခင်ုံးကို နင
ို င
် ရပ်ပခောုံးရ

၁၁

ပပည်ရထောင်စိုနင ် ပပည်နယ်/တိုငုံး် ရေသကကုံးအစိုုံးရအြွဲြို့ဝင်မ ောုံး၊ ပပည်ရထောင်စိုနင ် ပပည်နယ်/တိုငုံး် ရေသကကုံးအဆင ် အြွဲြို့အစည်ုံးမ ောုံး၏

အြွဲြို့ဝင်မ ောုံး၊ ပပည်နယ်/တိုငုံး် ရေသကကုံး ရရွ ုံးရကောက်ပွဲရကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲ အြွဲြို့ဝင်မ ောုံး၊ ရရွ ုံးရကောက်ပွဲအတွငုံး် တောဝန်ထမ်ုံးရဆောင်ရမည်
မဲဆနဒရင်မ ောုံး။
၁၂

ရရွ ုံးရကောက်ပွဲရနတွင ် ခရုံးသွောုံးရနရသော မဲဆနဒရင်မ ောုံး၊ တောဝန်က ရနရသော အစိုုံးရဝန်ထမ်ုံးမ ောုံး၊ အခ ပ်က ရနသမ ောုံး၊ ရဆုံး ို မ ောုံးတွင်

တက်ရရောက်ရနသမ ောုံး၊ သက်ကကုံးရွယ်အိုမ ောုံး၊ မသန်စွမ်ုံးသမ ောုံး၊ ပပင်ုံးထန်စွောနောမက န်ုံးပြစ်ရနသမ ောုံးနင ် ကိုယ်ဝန်ရဆောင်အမ ုံးသမုံးမ ောုံး။

ပမန်မောသ ို ုံးမ ောုံးနင ်

ရကောင်စစ်ဝန်ခ ပ် ို ုံးမ ောုံး၌

စက်တင်ဘောလ

၂၄

ရက်နင ်

ရအောက်တိုဘောလ

၂၇

ရက်တို ကောုံးတွင ် က င်ုံးပခဲသည်။ ရအောက်တဘ
ို ောလ ၂၂ ရက်ရနတွင ် ကမဘောတစ်ဝန်ုံးရ နင
ို င
် ရပါင်ုံး ၄၅ နင
ို င
် မ
မဲဆနဒရင် ၇၀ ရောခင
ို န
် န
ှု ုံး် သည် ဆနဒမဲမ ောုံး ရပုံးခဲ ကမပုံး ရတောင်ကိုရုံးယောုံးနင
ို င
် တွင ် ၈၀ ရောခိုငန
် န
ှု ုံး် ၊ စကကောပနင
ို င
် တွင ်
၈၉

ရောခိုငန
် န
ှု ုံး် နင ်

ဂ ပန်နင
ို င
် တွင ်

၇၂

ရောခင
ို န
် န
ှု ုံး်

ပြစ်ရ ကောင်ုံး

နင
ို င
် ပခောုံးရရုံးဝန်ကကုံးဌောန

(MoFA)

က

သတင်ုံးမေယောမ ောုံးသို သတင်ုံးရပုံးပိုခဲသည်။၁၃
တပ်မရတော်သောုံးမ ောုံးနင ်

အတရနမသောုံးစိုဝင်မ ောုံး၊

ရက ောင်ုံးသောုံး/သမ ောုံး၊

အခ ပ်က ရနသမ ောုံး၊

ရဆုံး ို တက်ရရောက် ရနသ အတွငုံး် လနောမ ောုံးနင ် မဲဆနဒနယ်ပပင်ပရရောက်ရနသည် အပခောုံးမဲဆနဒရင်မ ောုံးအတွက်
မဲဆနဒနယ်ပပင်ပရရောက်
ပပ လိုပ်ရစခဲသည်။

ကက တင်မဲရပုံးပခင်ုံးကို

အဆိုပါ

ရအောက်တိုဘောလ

မဲရပုံးပခင်ုံးအတွက်

၈

ရက်ရနမ

လိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးကို

၂၁

သက်ဆင
ို ရ
် ော

ရက်ရနအတွငုံး်

အြွအ
ဲြို့ စည်ုံးမ ောုံးက

ရဆောင်ရွက၍
်
၎င်ုံး၏ စမရဆောင်ရွက်မမ
ှု ော ပွငလ
် င်ုံးပမင်သောမှုမရရသုံးသည်ကို ရတွရ
ြို့ နရပါရသုံးသည်။ ၂၀၁၅
ခိုနစ်တွင ် ပမငတ
် က်ခဲရသော စုံးို ရမ်မှုမ ောုံးကဲသိုပင် အထုံးသပြင ် တပ်မရတော်တပ်ရင်ုံးမ ောုံး၌ မဲဆနဒနယ်ပပင်ပရရောက်
ကက တင်မဲရပုံးပခင်ုံးနင ်

စပ်လ ဉုံး၍

ဤလိုပ်ငန်ုံးစဉတွင ်

ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲွ

ရကော်မရင်အရနပြင ်

ဆနဒမဲမ ောုံး၏ လျှ ြို့ ဝက်မှုနင ် ရပြောငမ
် တ်မန်ကန်မရ
ှု ရစရရုံး ရဆောင်ရွက်နင
ို ရ
် န် အကောအကွယ်ရပုံးမှုမ ောုံး မရပါ။
သိုရသော်လည်ုံး ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်က ၂၀၂၀ ပပည်နစ် နည်ုံးဥပရေမ ောုံး ပပင်ဆင်ခ က်အရ
ထပ်ရဆောင်ုံး

စမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံးသည်

ကောကွယ်တောုံးဆုံးရန်အလိုငော

ပြစ်နင
ို ရ
် ပခရရသော

ပိုမန်မဲရပုံးပခင်ုံးအတွက်

နစ်ကကမ်မဲရပုံးပခင်ုံးကို

အဆိုပါမဲဆနဒရင်မ ောုံးကို

မဲစောရင်ုံးတွင ်

အမတ်အသောုံးပပ ထောုံးပါသည်ဟို IEOM အောုံး အသရပုံးပါသည်။

မဲ ို အြွဲြို့ဝင်မ ောုံးကို သင်တန်ုံးရပုံးပခင်ုံး
ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်သည်
မဲရရတွက်ပခင်ုံးဆင
ို ရ
် ော

ဗေယိုမ ောုံးနင ်

အရထောက်အကပပ ပစစည်ုံးမ ောုံးကို

ရကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲမ ောုံးအတွက်

အပခောုံးကယ
ို တ
် င
ို ရ
် လလောနင
ို ရ
် သော

ြန်တုံးပပ လိုပ်၍

လမ်ုံးညန်၊

မဲရပုံးပခင်ုံးနင ်

ရင်ုံးပမစ်မ ောုံးအပါအဝင်

ပြနရ
် ဝရပုံးခဲသည်။

ရပ်ကက
ွ ်နင ်

သင်တန်ုံး

ရက ုံးရွောအိုပ်စို

ရကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲဝန်ထမ်ုံးမ ောုံးအောုံး ကက တင်မဲရပုံးပခင်ုံးကဲသိုရသော လိုပ်ငန်ုံးရဆောင်ရွက်မှုမ ောုံးအတွက် ရလက င ်
သင် ကောုံးရပုံးထောုံးသည်။

မမ ြို့နယ်အဆငတ
် ွင ်

မဲ ို မုံးနင ်

ေိုတယမဲ ို မုံး

၉၂,၀၀၀

အောုံး

လရတွြို့သင်တန်ုံး

ရပုံးပခင်ုံးမ ောုံးကို ရဆောင်ရွက်ရနဆဲပြစ်သည်။ မဲ ို တစ် ို တွင ် အြွဲြို့ဝင် ၁၀ ဦုံးနှုနုံး် ခ ထောုံးမပုံး နင
ို ဝ
် င်ဘောလ ၆ ရက်နင ်

၁၃

http://mizzima.com/article/nearly-70-eligible-myanmar-expats-cast-their-absentee-ballots-myanmar-foreign-missions တွင်

ဝင်ရရောက် ကည် ှု ပါ။ ၂၀၂၀ ပပည်နစ်၊ ရအောက်တိုဘောလ ၂၅ ရက်ရနတွငအ
် ခ က်အလက်ရယသည်။

၇ ရက်မ ောုံးတွင ် ရပ်ကွက်နင ် ရက ုံးရွောအိုပ်စိုအဆင၌
် ၄၇၈,၀၀၀ ဦုံးခနအ
် ောုံး ရလက ငသ
် င်တန်ုံးရပုံးသွောုံးရန်
ရမျှော်မန်ုံးထောုံးပါသည်။ ထအပပင်
ို
ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်သည် ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ နတွင ် တောဝန်ယ
ရဆောင်ရွက် ကမည် မဲ ို ဝန်ထမ်ုံးမ ောုံး၊ က န်ုံးမောရရုံးဝန်ထမ်ုံးမ ောုံးနင ် ရစတနောဝန်ထမ်ုံးမ ောုံးအောုံး ကိုဗစ်-၁၉ ရရောဂါ
ကောကွယ်ထန်ုံးခ ပ်ရရုံး လိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးမ ောုံးအတွက် အွနလ
် ိုငုံး် သင်တန်ုံးရပုံးသွောုံးမည်ပြစ်သည်။

ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံးဆင
ို ရ
် ော အထုံးစမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံး
ယခိုနစ်အရစောပိုငုံး် တွင ် ပပ လိုပ်ခဲရသော ဥပရေရရုံးရော ပပင်ဆင်ခ က်မ ောုံးအရ တပ်မရတော်သောုံးမ ောုံးနင ် အတရန
မသောုံးစိုဝင်မ ောုံးသည် ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ နတွင ် တပ်ရင်ုံးအတွငုံး် ၌ မဟိုတရ
် တောဘဲ ပိုမန်မဲ ို မ ောုံးတွင ် မဲရပုံး ကရမည်
ပြစ်သည်။

ပပည်ရထောင်စရ
ို ရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်က

မဲဆနဒရင်ပပည်သမ ောုံးနငအ
် တ

မဲရပုံး ကရမည်ပြစ်မပုံး

အဆိုပါမဲဆနဒရင်မ ောုံးသည်
ပပည်သလထိုနင ်

မဲ ို

၆၃၅

ရဝုံးကွောသည်အရပ်တင
ွ ်

ရန ကရသော တပ်မရတော်သောုံးမ ောုံးနင ် အတရနမသောုံးစိုဝင်မ ောုံးအတွက် မဲ ို ၁၂၇

ို တွင ်
ရရောက်ရ

ို ထောုံးရရပုံးမည်ဟို ဆိုသည်။

ပိုမန်မဲ ို မ ောုံးနင ် ရဝုံးကွောရသော ေိုကခသည်စခန်ုံးမ ောုံးရ ရနရပ်စွနခ
် ွောတမ်ုံးရရောင်သမ ောုံး (IDPs) မဲရပုံးနင
ို ် ကရစရန်
ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ

ရကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲမ ောုံးက

ကက ုံးပမ်ုံးရဆောင်ရွက်ရန ကပိုရပေါ်သည်။၁၄

ပပည်ရထောင်စို

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်သည် ၂၀၂၀ ပပည်နစ် ဥပရေပပင်ဆင်ခ က်မ ောုံး၏ အဂက ါရပ်တစ်ခိုလည်ုံး ပြစ်သလို ၎င်ုံး၏
မဟောဗ ျူဟောစမကန်ုံး၏

တစ်စတ်တစ်ပင
ို ုံး် အပြစ်

နစ်ပမ ပ်ရဆောင်ရွက်လ က်ရသည်။
အောုံးရပုံးရန်အတွက်

မသန်စွမ်ုံးသမ ောုံး

မဲရပုံးနင
ို ရ
် စရန်

ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်အရနပြင ်

နယ်ပယ်အတွငုံး်

လှုပ်ရောုံးရဆောင်ရွက်ရနသည်

အတွကလ
် ည်ုံး

အရပခအရနကို

တုံးို ပမင ်

အရပ်ဘက်လမှုအြွဲြို့အစည်ုံးမ ောုံးနင ်

အစည်ုံးအရဝုံးမ ောုံးစွော က င်ုံးပခဲရသော်လည်ုံး IEOM ဘက်မ ပါဝင်ရဆွုံးရနွုံးသမ ောုံးကမ ရဝုံးလရသောရေသမ ောုံးတွင ်
ဘုံးတပ်ကလ
ို ောုံးထင
ို ပ် ြင ် သွောုံးလောနင
ို ရ
် န်မော အရပခခရဆောက်အအိုဆင
ို ရ
် ော အခက်အခဲမ ောုံး ရရနရသုံးရ ကောင်ုံး
မတ်ခ က်ခ ခဲ ကသည်။

ရရွ ုံးရကောက်ပဲအ
ွ ပငင်ုံးပွောုံးမှုမ ောုံးကို ရစစပ်ညနှုင်ုံးပခင်ုံး
ယခိုနစ်အရစောပိုငုံး် ဥပရေပပင်ဆင်ခ က်မ ောုံးတွင ် ရရွ ုံးရကောက်ပဲပွ ြစ်စဉ၏ တစ်စတ်တစ်ပိုငုံး် အပြစ် ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ
ရစစပ်ညနှုင်ုံးရရုံးရကော်မတမ ောုံး (EMCs) ကို ြွဲြို့စည်ုံးခဲသည်။ ၎င်ုံးတ၏
ို ဆုံးို ပြတ်ခ က်မ ောုံးမော စည်ုံးရနောင်မှုမရရသော
သဘောဝရရသော်လည်ုံး EMCs မ ောုံးအောုံး နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံးက ရဆွုံးရနွုံးမှုနင ် သရဘောတညမှု တည်ရဆောက်ရန်

၁၄

ဥပမောအောုံးပြင ် ဗန်ုံးရမော်ခ ို င ် ရရွ ုံးရကောက်ပွဲရကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲသည် မစမမ ြို့နယ်ရ IDP စခန်ုံးသိုုံးခိုတွင် မဲ ို ုံးမ ောုံး ြွငလ
် စ်ရ ကောင်ုံး

ရ ကညောခဲသည်၊ ကခ င်ပပည်နယ်၊ ဗန်ုံးရမော်ခ ို ငအ
် တွငုံး် မမ ြို့နယ်ရလုံးခိုတွင် IDP စခန်ုံး ၂၀ ရသည်။

ရနရောမ ောုံးအပြစ်

သတ်မတ်ထောုံးရလရသည်ဟို

လက်မခနင
ို ရ
် သော

အပပ အမအရသုံးအြွဲမ ောုံး၊

ရပြရင်ုံးရောတွင ် ထရရောက်မှုရသည်ဟို

သရရသည်။

ပါဝင်ရဆွုံးရနွုံးသမ ောုံးက

ရကောလောဟလမ ောုံးနင ်

ယဆထောုံး ကသည်။

၎င်ုံးတသည်
ို

စွပ်စွဲတင
ို ် ကောုံးပခင်ုံးပပဿနောမ ောုံးကို

သိုရသော်လည်ုံး

EMCs

လိုပ်ငန်ုံးရဆောင်ရွက်မှု

အတိုငုံး် အတောမော နင
ို င
် အနတွင ် အမ ုံးမ ုံးကွဲပပောုံး ကသည်။ ရအောက်တဘ
ို ောလ ၂၃ ရက်ရနအထ အပငင်ုံးပွောုံးမှု ၄၃
ခိုကို

EMCs

မ ောုံးက

ရစစပ်ညနှုင်ုံးရပုံးခဲမပုံး

ရနောငယ
် က်ပခင်ုံး/ဆပလှုပ်ရောုံးပခင်ုံး

(၄၉

အဓကအောုံးပြင ်

%)၊

မဲဆယ
ွ ်စည်ုံး ို ုံးရရုံး

တရောုံးမဝင်မဆ
ဲ ွယ်စည်ုံး ို ုံးပခင်ုံး

အခမ်ုံးအနောုံးမ ောုံးတွင ်

(၂၀

%)၊

လွနက
် စ
ဲ ွော

အောဏောသုံးို လမ်ုံးမုံးို မှု၊ အ ကမ်ုံးြက်မှု သမဟို
ို
တ် မခမ်ုံးရပခောက်မှု (၁၁ %) နင ် အမိုနုံး် စကောုံး (၇ %) တိုကို
ရပြရင်ုံးရဆောင်ရွက်ရပုံးခဲသည်ဟို သတင်ုံးရပုံးပိုခ က်မ ောုံးအရ သရရသည်။

မဲဆနဒရင်မ ောုံးအောုံး သတင်ုံးအခ က်အလက်နင ် အသပညောရပုံးပခင်ုံး
မဲဆနဒရင်မ ောုံးအောုံး

အသပညောရပုံးပခင်ုံးကို

အွနလ
် ိုငုံး် ပရဟဠမ ောုံးအပပင်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ န

အသပညောရပုံး၊

ဂတြန်တုံးမှုမပ င်ပဲမ
ွ ောုံးကသ
ဲ ိုရသော

ပပ လိုပ်ရနလ က်ရသည်။
နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံးနင ်

အွနလ
် ိုငုံး်

စတ်ဓောတ်လှုြို့ရဆော်ရရုံး

အပခောုံးအခမ်ုံးအနောုံးမ ောုံးကို

ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်အပပင်
အရပ်ဘက်လမှုအြွဲြို့အစည်ုံးမ ောုံးသည်လည်ုံး

လိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးမ ောုံး၊

က န်ုံးမောရရုံးနင ်

ပိုမိုအသိုုံးပပ ၍

ရကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲမ ောုံး၊

မဲဆနဒရင်စောရင်ုံး
လိုပခ ရရုံး

ဗေယိုမ ောုံး၊

အတည်ပပ ပခင်ုံး၊

စမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံး၊

ကက တင်မဲရပုံးပခင်ုံးနင ် ပထမအကကမ်မဲရပုံးမည် လငယ်မ ောုံး ပါဝင်လောရရုံးတိုကဲသရသော
ို
ကဏ္ဍအမ ုံးမ ုံးတွင ်
တက်ကကစွော

ရဆောင်ရွကရ
် န ကသည်ကို

ရတွြို့ ရရပါသည်။

စနစ်တက

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံးမ ောုံးတွင ်

အသိုုံးပပ ရနရသော အပခောုံးဆက်သွယ်ရရုံးနည်ုံးလမ်ုံးမ ောုံးတွင ် မိုဘင
ို ုံး် ြိုနုံး် မ ောုံးသို စောတရ
ို ပုံးပိုပခင်ုံးလည်ုံး ပါဝင်သည်။
ြွဲဆယ
ွေ စ
် ည်ွေးရံိုွေးထ ွေး အခင်ွေးအကျင်ွေး
ကိုဗစ်-၁၉

ဆိုငရ
် ော

ကနသ
် တ်ခ က်မ ောုံးသည်

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးအောုံးလုံးို အတွက်

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံး ၏ ထင်သောပမင်သောရမှုနင ် အကကတ်အနယ် မပ င်ဆင
ို န
် င
ို မ
် ှုတအရပေါ်
ို
တွင ် သက်ရရောက်ရနသည်။
လမှုဘဝ

ခပ်ခွောခွောရနပခင်ုံးအတွက်

ကနသ
် တ်ခ က်

စမရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောုံးနင ်

မ ောုံးသည်

လခ င်ုံးရတွြို့ဆိုက င်ုံးပရသော

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး၏
အခမ်ုံးအနောုံးမ ောုံးအရ ကောင်ုံး
အဆိုပါကနသ
် တ်ခ က်မ ောုံးသည်

လမ ောုံးစွော

လှုပ်ရောုံးမှုမ ောုံးကို

သတင်ုံးရယပခင်ုံးတိုကို
ရနအမ်တွငသ
် ော

ရနထင
ို ရ
် န်

စတန်ုံးလည်လည်ပခင်ုံးအရပေါ်
ထုံးို စအခမ်ုံးအနောုံးမ ောုံးနင ်

ကနသ
် တ်ပခင်ုံးမ ောုံးအပပင်

ရေသခမေယော၏

ထန်ုံးခ ပ်ဟနထ
် ောုံးပခင်ုံးတိုပြစ်ရစသည်။
အမနထ
် တ
ို ပ် ပန်ခရသည်

နယ်ရပမမ ောုံးတွင ်

ပိုမိုပပင်ုံးထန်မပုံး နင
ို င
် အနအပပောုံး ပြစ်ရပေါ်ရနရသော စမရဆောင်ရွက်ခ က် အမ ုံးမ ုံးရ ကောင ်
ရခိုငပ် ပည်နယ်တွင ်

လပို ခ မှုမရပခင်ုံး၊

ရလောခ်ရေါင်ုံးခ ကနသ
် တ်ပခင်ုံးနင ်

ှု ပ်ရထွုံးရနသည်။

အင်တောနက်

အကနအ
် သတ်

ရမှုမ ောုံးရ ကောင ် မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးမှုမ ောုံးသည် အလွနန
် ည်ုံးပါုံးပါသည်။
ကနသ
် တ်ခ က်မ ောုံး

ပိုမိုနည်ုံးပါုံးရသော

ရေသမ ောုံးတွင ်

ပါတမ ောုံးသည်

ရမော်ရတော်ယောဉတန်ုံးမ ောုံးပြင ်

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးပခင်ုံး၊ အသခ စ
ဲြို့ က်မ ောုံး၊ အမ်တိုငရ
် ောရရောက် မဲဆွယ်ပခင်ုံး၊ ရ ကော်ပငောဘိုတမ
် ောုံး၊ လက်ကမ်ုံးစောရစောင်
မ ောုံးနင ် ပါတတဆပ်ပါ

ပစစည်ုံးမ ောုံးပြင ် မဲဆနဒရင်မ ောုံးသို

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရန ကသည်။

လအနည်ုံးငယ်ပြင ်

စတန်ုံးလည်လည်ပခင်ုံးမ ောုံးနင ် စိုရဝုံးပဲမ
ွ ောုံးကို ရေသမ ောုံးစွောတွင ် ပပ လိုပ်ရန ကရ ကောင်ုံး သရရသည်။ လမ ောုံးစွောပြင ်
နင
ို င
် ရရုံးစတန်ုံးလည်လည်ပခင်ုံးမ ောုံးပပ လိုပ်ရနရ ကောင်ုံး
ကနသ
် တ်ထောုံးရသော
လိုက်နောမှုလည်ုံး

လဦုံးရရ

မရပါ။

၅၀

ထက်ရက ော်လွနရ
် နမပုံး

အခ ြို့ ပြစ်ရပ်အနည်ုံးငယ်တွင ်

စည်ုံးမ ဉုံးမ ောုံးကို လိုက်နောရစရန်
အောဏောရပါတ၏

သတင်ုံးအခ ြို့လည်ုံး
လမှုဘဝ

ရရပါသည်။

ခပ်ခွောခွောရနပခင်ုံး

ရေသအောဏောပင
ို မ
် ောုံး

အခ ြို့ မော

စည်ုံးမ ဉုံးမ ောုံးကို

သိုမဟိုတ်

ရဲမ ောုံးသည်

ကောုံးဝင်ရဆောင်ရွကသ
် ည်ဟို သရမပုံး ပါဝင်ရဆွုံးရနွုံးသ အနည်ုံးငယ်ကမ

မဲဆယ
ွ စ
် ည်ုံး ို ုံးရရုံးအခမ်ုံးအနောုံးမ ောုံးအရပေါ်

အောဏောပိုငမ
် ောုံး၏

သက်ညောမှု

ရရ ကောင်ုံး

စွပ်စွဲရပပောဆို ကသည်။
နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံးသည်
အစအစဉမ ောုံးကို

နင
ို င
် ပိုင ်

ရရေယိုနင ်

တင်ပပရန်အတွက်

ိုပ်ပမင်သ ကောုံးမ ောုံးတွင ်

အခမဲထိုတလ
် ငခ
် န်

၁၅မနစ်စ

သတ၏
ို

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံး

ရရ ကသည်။

သိုရသော်လည်ုံး

တရောုံးဝင်လိုအပ်ရသော စောသောုံးမ ောုံး ကက တင်သုံးို သပ်ပခင်ုံး၏ တစ်စတ်တစ်ပိုငုံး် အပြစ် နင
ို င
် ရရုံးပါတအခ ြို့၏
သတင်ုံးစကောုံးမ ောုံးအောုံး

ပပည်ရထောင်စို

ကနက
် ွက်ရပပောဆိုရန ကသည်။
ရကော်မရင်၏

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်က

ယခိုအခ န်တွင ်

လိုပ်ရဆောင်ခ က်မ ောုံးမော

နင
ို င
် ရရုံးပါတ

သတ၏
ို

၁၀

လွတ်လပ်စွော

ဆင်ဆောပြတ်ပခင်ုံးကို
ခိုသည်

ဆက်လက်

ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲွ

ထိုတ်ရြော်ရပပောဆိုခွငအ
် ရပေါ်

လွနက
် ဲစွော

အောဏောသုံးို ၍ လမ်ုံးမိုုံးပခင်ုံးပြစ်သည်ဟို ယဆ က ရသောရ ကောင ် သတ၏
ို ထိုတ်လငခ
် ွငက
် ို စွနလ
် တ်ခဲ ကသည်။
ရတွြို့ဆိုရမုံးပမန်ုံးခဲသည် ပပည်နယ်နင ် တိုငုံး် ရေသကကုံးအောုံးလိုုံးတိုမ ပါဝင်ရဆွုံးရနွုံးသည် လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်
ရလောင်ုံး

၃၉၂

ဦုံးနင ်

နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံးအနက်

တစ်ဝက်ရက ော်ခနက
်

လှုပ်ရောုံးမှုမ ောုံးအတွက်

ခွငပ် ပ ခ က်ရလျှောက်ထောုံးရသည် အခ န်ကိုနလ
် ပန်ုံးပြစ်ရရသော လိုပ်ငန်ုံးစဉအရပေါ် ရဝြန်မှုအခ ြို့ ရရသော်လည်ုံး
သတိုသည်

တန်ုံးတညမျှရသော

အရပခအရနမ ောုံးရအောက်တွင ်

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးနင
ို ် ကသည်ဟို

IEOM

အောုံး

ရပပော ကောုံးခဲသည်။ ပပည်ရထောင်စိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်အရနပြင ် လတ်ရတော်ကယ
ို ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံး၏
အမ ောုံးပပည်သစိုရဝုံးရတွြို့ဆရ
ို ောရနရောမ ောုံးကို အသိုုံးပပ ခွငအ
် ောုံး ပြစ်ရပမောက်ရအောင် ရဆောင်ရွက်ရပုံးမပုံး ပငင်ုံးပယ်မှု

အနည်ုံးငယ်

ရခဲရသော်လည်ုံး

အပြစ်မ ောုံးသည်ဟို

ထသ
ို ိုပငင်ုံးပယ်ပခင်ုံးမော

သရရသည်။

အသိုုံးပပ ခွငရ
် လျှောက်ထောုံးရောတွင ်
မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံး

ကိုဗစ်-၁၉

သိုရသော်

ကနသ
် တ်ခ က်မ ောုံးရ ကောင ်

လက်ရအောဏောရပါတသည်

မပ င်ဘက်မ ောုံးနင ်

အရပခအရနမ ောုံးသည်

ဆိုငရ
် ော

နှုင်ုံးယဉပါက

တန်ုံးတညမျှမှုမရဟို

ရနရောမ ောုံး

မ ောုံးစွောအရရုံးသောသညအ
် တွက်

ရပြ ကောုံးသမ ောုံးအနက်

ရလုံးပိုတစ်ပိုက

ဆို ကသည်။

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံးဆိုငရ
် ော လိုပခ ရရုံး
ရရွ ုံးရကောက်ပဲပ
ွ တ်ဝန်ုံးက င်သည် ပဋပကခနယ်ရပမမ ောုံးမအပ ရယဘိုယ အောုံးပြင ် တည်မငမ်၊ မငမ်ုံးခ မ်ုံးရသော
သွငပ် ပင်

လကခဏောကို

ရြော်ရဆောင်ရနသည်ဟို

ပါဝင်ရဆွုံးရနွုံးသမ ောုံးက

ရြော်ပပ ကသည်။

သိုရသော်

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံးသိုုံး ပစစည်ုံးကရယောမ ောုံး ြ က်ဆုံးခရမှု၊ မပ င်ဘက်ပါတမ ောုံး၏ ရထောက်ခဝန်ုံးရသမ ောုံးအ ကောုံး
ထပ်တိုက်ရတွြို့ မှု ဥပမောမ ောုံးအရ ကောင်ုံး အစရင်ခခ က်မ ောုံး၊ မဲဆယ
ွ ်စည်ုံး ို ုံး လှုပ်ရောုံးမှုမ ောုံးအောုံး အ ကမ်ုံးြက်မှု၊
မခမ်ုံးရပခောက်မှု သိုမဟိုတ် စွက်ြက်ရနောငယ
် က်မှုမ ောုံးအရ ကောင်ုံး သုံးပခောုံးအစရင်ခခ က်မ ောုံးလည်ုံး ရရနသည်။
မတ်သောုံးရမည်

အခ က်မော

ပါတမ ောုံးကလည်ုံးရကောင်ုံး၊

ပါတအခ င်ုံးခ င်ုံးအ ကောုံး

ထပ်တိုက်ရတွြို့ မှုမ ောုံး

တစ်ဦုံးတစ်ရယောက်ခ င်ုံးကလည်ုံးရကောင်ုံး

ပြစ်ရပေါ်ရနစဉတွင ်

ပမန်မောနင
ို င
် ရဲတပ်ြဲြို့ွ

(MPF)သို

လဲအပ်တိုင ် ကောုံး ကပခင်ုံးပြစ်သည်။ ရခိုငပ် ပည်နယ်ရ ရတောင်ကိုတ်မမ ြို့နယ်တွင ် ရအောက်တိုဘောလ ၁၄ ရက်ရန၌
NLD

လတ်ရတော်ကယ
ို ်စောုံးလယ်

ရလောင်ုံးသိုုံးဦုံးကို

လက်နက်ကိုငရ
် ဆောင်ထောုံးသမ ောုံးက

အဓမမရခေါ်ရဆောင်သွောုံးသကဲသိုရသော စုံးို ရမ်ပပန်ရသည် ထုံးပခောုံးပြစ်စဉမ ောုံး ပြစ်ရပေါ်လ က်ရသည်။ ရနောက်ပိုငုံး် တွင ်
ထက
ို စစအတွက် ရကခ င်တပ်မရတော် (AA)က တောဝန်ရရ ကောင်ုံး ရပပောဆိုခဲသည်။

လမှုမေယော
နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံးနင ်

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံးသည်

လကိုယ်တင
ို ်

မဲဆယ
ွ ်စည်ုံး ို ုံးသည်

နည်ုံးလမ်ုံးအစောုံး ရြစ်ဘိုတရ
် ပေါ်တွင ် တက်ကကစွော ဆက်လက်မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးလ က် ရသည်။ ရအောက်တဘ
ို ောလ
အတွငုံး်

နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံး၏

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးကောလ

စောမ က်နောမ ောုံးတွင ်

ပထမပိုငုံး် ပြစ်သည်

ရြစ်ဘိုတ်ပိုစ်

စက်တင်ဘောလ

( ိုပ်ပို

လှုပ်ရောုံးမှုမ ောုံးမော

၁)အတွငုံး်

တရောုံးဝင်

ရလလောခဲရသည်မ ောုံးနင ်

ဆင်တရသော်လည်ုံး ရအောက်တိုဘောလတွင ် ခ တ်ဆက်တပပန်
ို မှုနန
ှု ုံး် မော ပ မ်ုံးမျှ ၃၀% ရလ ောနည်ုံးသွောုံးခဲသည်။
လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ် ရလောင်ုံးမ ောုံး၏ ခ တ်ဆက်တိုပပန်မှုနန
ှု ုံး် ကိုမ ဆန်ုံးစစ်ရလလောရန် ပိုမိုခက်ခဲရနသည်။
အခ ြို့ရသော

လတ်ရတော်ကယ
ို ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံးက

ရြစ်ဘိုတ်မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးစောမ က်နောမ ောုံး

ြွငလ
် စ်မပုံး

အခရပုံး

ရ ကော်ပငောမ ောုံးပြင ်

ကိုယ်ပိုငပ
် ို ြိုင ်

မ ောုံးကိုသော

မရ ကပခင်ုံးတိုရ ကောင ်
ပခ င ို ကည်လျှင ်

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရနစဉ၁၅
အသိုုံးပပ ၍

ပြစ်သည်။

ရြစ်ဘတ
ို ်ရပေါ်မ

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးအမ ောုံးအပပောုံးက

မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရနပခင်ုံး

ယရနအထ

သိုမဟိုတ်

ကောတောစင်တော၏

ရရွ ုံးရကောက်ပဲဆ
ွ ိုငရ
် ော

အတည်ပပ အရကောငမ
် ောုံးပင်

ဆန်ုံးစစ်ရလလောမှုကို

လှုပ်ရောုံးမှုမ ောုံးမော

၂၀၁၅

အရပခခမပုံး
ခိုနစ်ကထက်

ဤမဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးကောလအတွငုံး် စဉဆက်မပပတ် ပိုမပို မငမ
် ောုံးလောလ က်ရသည်။ သိုရသော် တစ်ခ န်တည်ုံးမောပင်
အတိုငုံး် အတောတစ်ခအ
ို ထရရသော
သမောုံး ို ုံးက မေယောမ ောုံးနင ်

ပပည်သမ ောုံးအတွက်

အြွဲြို့အစည်ုံးမ ောုံး

အဓကသတင်ုံးရင်ုံးပမစ်မ ောုံးအပြစ်

ဆက်လက်တည်ရရနရသုံးရ ကောင်ုံး

ရရွ ုံးရကောက်ပဲဆ
ွ င
ို ရ
် ော

ပပည်သလှုပ်ရောုံးမှုအြွဲြို့ (PACE) ၏ စစ်တမ်ုံးတစ်ရပ်တွင ် ရတွြို့ရသည်။၁၆
ိုပ်ပို ၁။ နင
ို င
် ရရုံးပါတ ၂၀၏ ရြစ်ဘိုတ်စောမ က်နောမ ောုံးရပေါ်မ ပိုစ်မ ောုံးနင ် တပပန်
ို မှုမ ောုံး၁၇

၁၅

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးမ ောုံးနင် နင
ို င
် ရရုံးပါတမ ောုံးမ ဝယ်ယထောုံးရသော ရ ကော်ပငောမ ောုံးကို ဆန်ုံးစစ်ရန်အတွက်

Facebook

Ad

Library

အစရင်ခစောကို

www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-

page&country=MM တွင် ကည် ှု ပါ။
၁၆

www.pacemyanmar.org/pre-election-2020/?fbclid=IwAR3xUjG5QHBDiGl4rM-

WEsl1Y7NNemf1xMN51XAqFS0pp-D3xW-m-xfteBo တွင် ကည် ှု ပါ (၂၀၂၀ ခိုနစ်၊ ရအောက်တိုဘောလ ၂၅ရက်ရနတွင်
အခ က်အလက်ရယသည်)။ PACE၏ ရရွ ုံးရကောက်ပဲကွ က စစ်တမ်ုံးအရ ိုပ်ပမင်သ ကောုံး (၅၆%)၊ ရြစ်ဘိုတ် (၃၈%)၊ ရရေယို
(၂၉%)၊ မတ်ရဆွမ ောုံးနင် အမ်နုံးခ င်ုံးမ ောုံး (၂၀%)၊ အွနလ
် ိုငုံး် (၁၉%)၊ သတင်ုံးစော/ဂ ောနယ်မ ောုံး (၁၈%)၊ အသိုငုံး် အဝင
ို ုံး်
ရခါင်ုံးရဆောင်မ ောုံး (၁၃%)၊ ရေသဆိုငရ
် ော တောဝန်ရပိုဂဂ လ်မ ောုံး (၆%)၊ မသောုံးစိုဝင်မ ောုံး (၅%)၊ စောတိုပိုစနစ် (၂%)၊
ဘောသောရရုံးရခါင်ုံးရဆောင်မ ောုံး (၃%)၊ နင
ို င
် ရရုံးရခါင်ုံးရဆောင်မ ောုံး (၂%)နင် အပခောုံး (၂%)။
၁၇

အခ က်အလက်ရင်ုံးပမစ် - ၂၀၂၀ ခိုနစ်၊ ဇွနလ
်
၁ရက်ရနမ ရအောက်တိုဘောလ ၂၀ရက်ရနအတွငုံး် တိုပပန်မှု အပမငဆ
် ိုုံး

အရရအတွက်ရရသော နင
ို င
် ရရုံးပါတစောမ က်နောမ ောုံးအတွက် CrowdTangleမ ရယခဲရသော အခ က်အလက်။

ကောတောစင်တောသည်

ရြစ်ဘိုတ်၏

လမှုမေယောရစောင ် ကည်ရရုံးယနစ်က

လိုပ် ကသတင်ုံးပြစ်ရသော

သတင်ုံးမောုံးမ ောုံးကို တမင်တကောြန်တုံးပခင်ုံး၊ လည်ြ ောုံးပခင်ုံး သမဟို
ို
တ် အတည်ပပ ထောုံးပခင်ုံးမရရသော ရစောေက
ရပပောဆိုခ က်မ ောုံးအပြစ် ဆန်ုံးစစ်၊ အတည်ပပ ထောုံးရသော ရြစ်ဘိုတ်ပိုစ်မ ောုံးကို ဆက်လက်ရလလောခဲသည်။
ဤပိုစ်မ ုံးမ ောုံးသည်

နင
ို င
် ရရုံးပါတတစ်ခိုခို

သိုမဟိုတ်

လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံးတစ်ဦုံးဦုံးကို

(အဓက

အောုံးပြင ်

တိုက်ခက
ို ်တတ်ရလရမပုံး

USDP

သိုမဟိုတ်

မ ကောခဏဆိုသလို

NLDမ)

တိုငုံး် ရင်ုံးသောုံး

လနည်ုံးစိုမ ောုံး သိုမဟိုတ် ဘောသောရရုံးလနည်ုံးစိုမ ောုံးကို ဦုံးတည်ရသော အမိုနုံး် စကောုံးမ ောုံး ပါဝင်ရလရသည်။
ဤကောလအတွငုံး်

လ င်ပမန်စွော

ရရောက်ရသွောုံးသည်)
တင်ထောုံးခဲသလ၁၈
ို

ပ ြို့ နသွောုံးရလရသည်

ရရွ ုံးရကောက်ပဲဆ
ွ ိုငရ
် ော
လိုပ် ကသတင်ုံး

မေယောဌောနအတိုတစ်ခိုကလ
ို ည်ုံး

(ပရသတ်အမ ောုံးအပပောုံးထသို

လိုပ် ကသတင်ုံး

မျှရဝရနသည်

ဂ ောနယ်လစ်မ ောုံးနင ်

လ င်ပမန်စွော

ဥပမောအမ ောုံးအပပောုံးကလ
ို ည်ုံး

အရကောငတ
် မ
ို ောုံးကွနရ
် က်တစ်ခိုဟို
အရပ်ဘက်လမှုအြွအ
ဲြို့ စည်ုံးမ

ပ ြို့ န

မတ်တမ်ုံး

မတ်ယနင
ို သ
် ည်

လှုပ်ရောုံးရဆောင်ရွက်သ

မ ောုံး၁၉က ရြော်ထတ
ို ်နင
ို ခ
် ဲ ကသည်။ ရအောက်တိုဘောလ ၁၈ရက်ရနတွင ် ရရွ ုံးရကောက်ပဲန
ွ င ် ဆက်နယ်ရနသည်
အရ ကောင်ုံးအရောမ ောုံးကို

ပိုစ်တင်ပခင်ုံး

အပါအဝင်

ခ တ်ဆက်လှုပ်ရောုံးရဆောင်ရွကသ
် ည်

မခိုငလ
် ိုရသော

ပပ မလိုပ်ရဆောင်ပမ
ို ောုံးအောုံး ဆနက
် င်ရရုံးဆိုငရ
် ော ပလက်ရြောင်ုံးမဝါေက၂၀
ို
ခ ုံးရြောက်ရသော စောမ က်နော ၁၇
မ က်နောနင ် အရကောငရ
် ပါင်ုံး ၅၀ ကို ြယ်ရောုံးခဲရ ကောင်ုံး ရြစ်ဘိုတ်ကိုမပဏက ရ ကညောခဲသည်။၂၁
ထ ွေ ွေးထကာက်ပွဲွေထလလာမခင်ွေး
ပပည်တွငုံး် ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောသမ ောုံး၊
ရလလောသမ ောုံးအောုံး

သတမန်ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောသမ ောုံးနင ်

အသအမတ်ပပ လော

နင
ို င
် တကောရရွ ုံးရကောက်ပဲွ

ရလျှောက်ထောုံးပခင်ုံးကောလကို ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ နမတိုငမ
်

ရက် ၂၀

အလိုပြစ်ရသော ရအောက်တဘ
ို ောလ ၁၉ရက်ရနတွင ် အဆုံးို သတ်ခဲသည်။ UECသည် CSOs ၁၂ြွဲြို့ နင ် CSOsကွနရ
် က်
၁၈

ဥပမောအောုံးပြင် ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ ကော်မရင်အြွဲြို့ ခွဲဝင်တစ်ဦုံး၏ ရနအမ်အောုံး တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခိုတွင် USDPနင် တပ်မရတော်

ပါဝင်ခဲသည်ဆိုရသော အတည်ပပ ထောုံးပခင်ုံးမရသည် ရစောေကရပပောဆိုခ က်တစ်ရပ် ပါဝင်ရသော ပိုစ်တစ်ခိုကို မျှရဝမှုရပါင်ုံး
၁၁,၀၀၀ ရက ော် ရခဲမပုံး ကည် ှု မနင
ို ရ
် ပခရသည် ပရသတ်အရရအတွက် ၁၇ သန်ုံးထသို ပ ြို့ နရရောက်ရခဲသည်။
၁၉

www.rfa.org/english/news/myanmar/media-fake-10132020104123.html တွင် ကည် ှု ပါ။ (၂၀၂၀ ခိုနစ်၊

ရအောက်တိုဘောလ ၂၅ရက်ရနတွင် အခ က်အလက်ရယသည်)။
၂၀

ခ တ်ဆက်လှုပ်ရောုံးရဆောင်ရွက်သည် မခိုငလ
် ိုရသော ပပ မလိုပ်ရဆောင်ပိုမ ောုံး ဆိုသည်မော “စောမ က်နောအစိုအရဝုံးအလိုက်

သိုမဟိုတ်

လပိုဂဂ လ်အစိုအရဝုံးအလိုက်သည်

၎င်ုံးတို

မည်သပြစ်သည်ဟို

သိုမဟိုတ်

မည်သည်အရောမ ောုံးကို

လိုပ်ရဆောင်ရနသည်ဟို အပခောုံးသမ ောုံးအောုံး လည်ြ ောုံးရန်အလိုငော အတအကွ လိုပ်ရဆောင်ပခင်ုံး” ဟို ရြစ်ဘိုတ်က အဓပပောယ်
သတ်မတ်သည်။
၂၁

https://about.fb.com/news/2020/10/removing-coordinated-inauthentic-behavior-september-report/ တွင် ကည် ှု ပါ။

တစ်ြဲြို့တ
ွ ိုမ ပပည်တွငုံး် ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောသ ၈,၄၁၆ ဦုံးကို အသအမတ်ပပ ခဲမပုံး နင
ို င
် တကောရရွ ုံးရကောက်ပဲွ
ရလလောရရုံးမစ်ရင်နစ်ြဲြို့ွ ပြစ်ရသော Asian Network for Free Electionsနင ် ကောတောစင်တောတိုမ နင
ို င
် တကော
ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောသ ၁၃၇ ဦုံးကို အသအမတ်ပပ ခဲသလို ဥရရောပသမဂဂမ ရရွ ုံးရကောက်ပဲက
ွ ျွမ်ုံးက င်ပညောရင်
မစ်ရင်တစ်ြဲြို့က
ွ ိုလည်ုံး အသအမတ်ပပ ခဲသည်။
IEOMမ

လရတွြို့ရမုံးပမန်ုံးခဲရသော

ကနသ
် တ်ခ က်မ ောုံးသည်

၂၅ြွဲြို့အနက်

အောုံးလုံးို နုံးပါုံးမော

ကိုဗစ်-၁၉

လှုပ်ရောုံးမှုမ ောုံးနင ်

လိုပ်ငန်ုံးစဉအောုံး

လက်လမ်ုံးမရလလောနင
ို မ
် ှုအရပေါ်

CSOs

၎င်ုံးတ၏
ို

ကပ်ရရောဂါဆိုငရ
် ော

သက်ရရောက်မရ
ှု ရ ကောင်ုံး ရြော်ပပခဲ ကသည်။ မည်သိုပင်ပြစ်ရစကောမ အမ ောုံးစိုသည် မဲဆနဒရင်စောရင်ုံး ပြည်စွက်
ပပင်ဆင် နှုတ်ပယ်ပခင်ုံး လိုပ်ငန်ုံးစဉတွင ် ပါဝင်ပခင်ုံး၊ လတ်ရတော်ကိုယ်စောုံးလယ်ရလောင်ုံး မတ်ပတ
ို င်ပခင်ုံးပြစ်စဉကို
ရလလောပခင်ုံး၊ မဲဆနဒရင် အသပညောနင ် သတင်ုံးအခ က်အလက်ရပုံး လှုပ်ရောုံးမှုမ ောုံးတွင ် ခ တ်ဆက်ပါဝင်ပခင်ုံးနင ်
မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံးကို
အမ ောုံးအပပောုံးမော

ဆက်လက်ရလလောပခင်ုံးတို

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ နကို

ရလလောရန်

လိုပ်ရဆောင်ရနရ ကောင်ုံး
ပပင်ဆင်လ က်ရမပုံး

ရြော်ပပထောုံး ကသည်။

CSOs

ရရွ ုံးရကောက်ပဲွရနောင်ုံးပိုငုံး် ကောလ

လိုပ်ငန်ုံးစဉပြစ်ရသော အပငင်ုံးပွောုံးမှုမ ောုံး ရပြရင်ုံးပခင်ုံးကို ဆက်လက်ရလလော ကမည် ပြစ်သည်။
ြစ်ရှငဦ
် ွေးစာွေးထပွေးြှုြျာွေး
က န်ရရနရသုံးသည် ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ နမတိုငမ
် ကောလတွင ် IEOMသည် မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံးရရုံး ရနောက်ဆိုုံးအဆငမ
် ောုံး၊
မဲဆွယ်စည်ုံး ို ုံး ရပ်နောုံးကောလ၊ ကက တင်ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံးနင ် မဲရပုံးပခင်ုံးအတွက် ရနောက်ဆုံးို ကက တင်ပပင်ဆင်မှုမ ောုံးကို
ရလလောသွောုံးမည်ပြစ်သည်။ ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ န ရလလောရရုံးအတွက် ပပင်ဆင်ရောတွင ် ကောတောစင်တောသည်
ရေသတွငုံး် နင ် နင
ို င
် ပခောုံးမ နင
ို င
် ပခောုံးသောုံး ၁၄ ဦုံးကို ကောလတိုရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောသ (STO)မ ောုံးအပြစ်
ခနအ
် ပ်ခဲသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရရောဂါနင ် ရေသတွငုံး် ခရုံးသွောုံးလောရရုံးဆိုငရ
် ော ကနသ
် တ်ခ က်မ ောုံးအရပေါ်
မတည်မပုံး STOမ ောုံးကို နစ်ရယောက်တစ်ြဲြို့ွ ြွဲြို့စည်ုံးကော မဲရပုံးပခင်ုံး၊ မဲရရတွက်ပခင်ုံးနင ် ရလေ်မ ောုံး စောရင်ုံးသွငုံး်
ပခင်ုံးတက
ို ို

နင
ို င
် အနရ

ရရွ ုံးခ ယ်ထောုံးရသော

ပပည်နယ်နင ်

တိုငုံး် ရေသကကုံးမ ောုံးတွင ်

တောဝန်ထမ်ုံးရဆောင်

ကမည်ပြစ်သည်။
IEOMသည် ကနဦုံးရတွြို့ ရခ က်မ ောုံး၊ ရရွ ုံးရကောက်ပဲကွ က ကောလအရ ကောင်ုံး နဂိုုံးခ ပ်ရတွြို့ ရခ က်မ ောုံးအရ ကောင်ုံးနင ်
ဆနဒမဲရပုံးပခင်ုံးလိုပ်ငန်ုံးစဉအရ ကောင်ုံးတိုကို ထိုတပ် ပန်ရန် စစဉထောုံးမပုံး ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ နအမပုံး မ ကောမတွင ်
စောနယ်ဇင်ုံးရင်ုံးလင်ုံးပွဲတစ်ရပ်ကို က င်ုံးပသွောုံးမည် ပြစ်ပါသည်။
ြစ်ရှငအ
် ထကကာင်ွေး

ကောတောစင်တောသည်

၎င်ုံး၏

ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောရရုံးမစ်ရင်မ ောုံးကို

အပပည်ပပည်ဆိုငရ
် ော

ရရွ ုံးရကောက်ပဲွ

ရလလောမှုမ ောုံးအတွက် အရပခခမမ ောုံးဆင
ို ရ
် ော ရ ကညောခ က်နငလ
် ည်ုံးရကောင်ုံး၊ ကိုလသမဂဂ၌ ၂၀၀၅ခိုနစ်တွင ်
က ငသ
် ိုုံးခဲမပုံး ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောရရုံးအိုပ်စိုရပါင်ုံး ၅၀ရက ော်က အတည်ပပ ရထောက်ခထောုံးရသော နင
ို င
် တကော
ရရွ ုံးရကောက်ပဲရ
ွ လလောသမ ောုံးအတွက် လက
ို ်နောရန် က ငဝ
် တ်မ ောုံးနငလ
် ည်ုံးရကောင်ုံး ကက
ို ်ညရအောင် ရဆောင်ရွက်
လ က်ရပါသည်။

IEOMသည်

ပမန်မောနင
ို င
် ၏

ပပည်တွငုံး် ဥပရေမ ောုံး၊

ရေသတွငုံး် နင ်

နင
ို င
် တကော

သရဘောတညခ က်မ ောုံးအရ ေမိုကရရစနည်ုံးက ရရွ ုံးရကောက်ပဲမ
ွ ောုံးအတွက် တောဝန်ဝတတရောုံးမ ောုံးကို အရပခခမပုံး
ရရွ ုံးရကောက်ပဲပွ ြစ်စဉကို ဆန်ုံးစစ်ရလလောပါသည်။

