ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရးမစ်ရှင်
ြမန်မာိုင်ငံ၊ အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲ၊ ၂ဝ၂ဝ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေန
ကနဦးအစီရင်ခံစာ
ိုဝင်ဘာလ ၁ဝ ရက်
ကာတာစင်တာ ိုင်ငံတကာ ေရွးေကာက်ပွဲ ေလ့လာေရးမစ်ရှင် (IEOM) ကို ဇူလိုင်လ ၃ဝ ရက်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စု
ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (UEC)မှ အသိအမှတ်ြပခဲ့ပါသည်။ ဤမစ်ရှင်ကို Sean Dunne မှ ဦးစီးဦးေဆာင်ပီး
ိုင်ငံတကာ

ေရွးေကာက်ပွဲကမ်းကျင်ပညာရှင်

ေြခာက်ေယာက်ပါဝင်သည့်

Core

Team

၊

ကာလရှည်

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများ (LTOs) အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ြမန်မာိုင်ငံသား ၂၄ ဦးှင့် ိုင်ငံြခားသား
ကာလတိုေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူ (STOs) ၁၄ ဦးတို ပါဝင်ပါသည်။ အဆိပ
ု ါ မစ်ရှင်အဖွဲဝင်များသည် ိုင်ငံေပါင်း
၁၄ ိုင်ငံမှ လာေရာက်၍ ဤမစ်ရှင်အတွက် အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ေဆာင်ကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ COVID – 19
ေရာဂါဆိုင်ရာ ကန်သတ်မများေကာင့် မစ်ရှင်အဖွဲဝင်များသည် ေရွးေကာက်ပွဲကိကာလ အေတာ်များများတွင်
ိုင်ငံအတွင်းရှိ ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများှင့် အွန်လိုင်းအစည်းအေဝးပွဲများကျင်းပပီး ရပ်ေဝးမှေန၍ ေလ့လာခဲ့
ပါသည်။ ေရွးေကာက်ပွဲေနမတိုင်မီ တစ်ပတ်အလိုတွင် ကာလရှည်ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရးအဖွဲ ၁၂ ဖွဲကို
ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး

ရှစ်ခုဆီသို

ေလ့လာရန်

တာဝန်ေပးအပ်ခဲပ
့ ါသည်။

ေရွးေကာက်ပွဲေနတွင်

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူ စုစုေပါင်း ၄၃ ေယာက်သည် ဆမဲေပးြခင်းှင့် မဲေရတွက်ြခင်းတိုကို ေလ့လာရန်အတွက်
ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး

၁၀

ခုရှိ

မဲံု

၂၃၄

ံုတိုကို

သွားေရာက်ခဲပ
့ ါသည်။

ကာတာစင်တာသည်

ကန်ကွက်မများှင့် အယူခံဝင်မြ ဖစ်စ်များအပါအဝင် ေရွးေကာက်ပွဲေှာင်းပိုင်းကာလ အေြခအေနကို ဆက်လက်
ေလ့လာေနပီး မဲရလဒ်များစာရင်းသွင်းြခင်းအား အပီးသတ်ြခင်းကို ဆက်လက် ေလ့လာအကဲြဖတ်လျက်ရပ
ှိ ါသည်။
ေရွးေကာက်ပဲွှင့်ပတ်သက်၍
ထုတ်ြပန်ေကညာသွားမည်
ဥပေဒမူေဘာင်ှင့်

လူမမီဒီယာေပမှ
ြဖစ်ပါသည်။

ဒီမက
ုိ ေရစီနည်းကျ

အေြခအေနများအေကာင်း

ကာတာစင်တာသည်

အစီရင်ခံစာကို

ဤလထဲတွင်

ဤေရွးေကာက်ပွဲများကို

ိုင်ငံေတာ်၏

ေရွးေကာက်ပွဲများအတွက်
1

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအေြခခံမူများှင့်

ကတိကဝတ်

များအား

အေြခြပ၍

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်သည့်အြပင်

၎င်း၏လုပ်ငန်းစ်များကို

ိုင်ငံတကာ

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာမများအတွက် အေြခခံမူများဆိုင်ရာ ေကညာချက်ှင့်အညီ လိုက်နာလုပ်ေဆာင်ပါသည်။
ကာတာစင်တာသည် ၂ဝ၁၃ ခုှစ်ကတည်းကပင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ ံုးစိုက်ထားပီး ၂ဝ၁၅ ခုှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ
အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲကိုလည်း ေလ့လာခဲ့ပါသည်။
ဤထုတ်ြပန်ေကညာချက်သည် ကနဦးအစီရင်ခံစာြဖစ်ပါသည်၊ ေရွးေကာက်ပဲွဆင
ုိ ်ရာြဖစ်စ်အပီးေနာက်ပင
ုိ ်းတွင်
အပီးသတ်အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ြပန်ေပးသွားပါမည်။
အကျ်းချပ်

ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမေကာင့် - စိန်ေခမများ ရှိေနခဲ့ေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံသားများသည် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊
ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေနတွင် ဒီမိုကေရစီအေပ ၎င်းတို၏ အေလးထားမကို ဆမဲေပးြခင်းြဖင့် ထပ်ေလာင်း
အတည်ြပခဲ့ကသည်။

ကပ်ေရာဂါ

တိုက်ဖျက်ေရးအတွက်

ချမှတ်ခဲ့ေသာ

ကန်သတ်ချက်များက

ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်၏ အေရးပါေသာ ကများအေပ သက်ေရာက်ခဲ့ေသာ်လည်း မဲဆရှင်များသည် ဆမဲ
ေပးရန် စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကပီး မဲံုများတွင် ၎င်းတို၏ ဆကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ြပသခွင့်ရရှိ၍ ၎င်းတို
ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်လိုေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများကိုလည်း ေရွးချယ်ခွင့် ရရှိခဲ့ကေကာင်း
ကာတာစင်တာ၏ ိုင်ငံတကာေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရးမစ်ရှင်က ေတွရှိခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအရည်အေသွးသည် တပ်မေတာ်သား ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်
ကိတင်သတ်မှတ်ထားေသာေနရာများ အပါအဝင် ဥပေဒမူေဘာင်တွင် ကီးမားေသာ ဟာကွက်များ ရှိေနေသာ
ေကာင့် လိက်စားေနဆဲြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံအား အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတရားစံန်းများှင့်အညီ ြပြပင်
ေြပာင်းလဲရန်

လိုအပ်ေနေကာင်း

မီးေမာင်းထိုးြပသေနပါသည်။

ိုင်ငံ၏

ေဒသအများအြပားတွင်

ြဖစ်ပွား

လျက်ရှိေသာ ပဋိပကများှင့် အကမ်းဖက်မများ သိုမဟုတ် ခွဲြခားဆက်ဆံမများေကာင့် ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်တွင်
လူဦးေရေပါင်း

ှစ်သန်းေကျာ်ခန်

ဆမဲေပးခွင့်

မရရှိြခင်းတိုသည်

ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်၏

ဒီမိုကေရစီ

ဝိေသသလကဏာအား ပိုမို ယုတ်ေလျာ့အားနည်းေစသည်။
ကိဗ
ု စ် ၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ စိန်ေခမများအား ေကျာ်လားိုင်ေရးကို ဦးတည်ေဆာင်ရွက်သည့် ြပည်ေထာင်စု
ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (UEC) ှင့် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနတို၏ ကိးပမ်းအားထုတ်မများမှာ
ချီးကျးစရာြဖစ်သည်။ အြငင်းပွားဖွယ် ကိစရပ်များ ရံဖန်ရံခါ ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ေရွးေကာက်ပွဲအကိကာလအပီး
ေရွးေကာက်ပွဲေနတွင်မူ

ထူးြခားြဖစ်စ်များေသာ်လည်းေကာင်း၊

မူမမှန်ေသာ

ကိစရပ်

ကီးကီးမားမားေသာ်

လည်းေကာင်း ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်း မရှိဟု မစ်ရှင်၏ ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများက တင်ြပခဲ့သည်။
ကာတာစင်တာ၏

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများ

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ေသာ

မဲံုများတွင်

ေရွးေကာက်ပွဲ

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ကပီး သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲမ
ံု ျား၏
2

၉၄%

တွင်

ဆမဲေပးမဆိုင်ရာ

လုပ်ေဆာင်ပံုများ

ေကာင်းမွန်ေကာင်း

အကဲြဖတ်ေလ့လာသိရှိရသည်။

မဲေရတွက်မအား ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံုများတွင် မဲေရတွက်သည့် ြဖစ်စ်အား မဲံုကိုယ်စားလှယ်များေရှေမှာက်၌
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရးမစ်ရှင် သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ေသာ
မဲရလဒ်များ စာရင်းသွင်းသည့်ေနရာများအနက် သံုးေနရာ၌ ကန်သတ်၊ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရေသာ်လည်း ေလ့လာခွင့်
ရရှိခဲ့ေသာ ကျန်ေနရာများတွင် မဲရလဒ်များ စာရင်းသွင်းမကို ေချာချာေမွေမွ

ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်လျက်

ရှိေကာင်း ေလ့လာသိရှိခဲ့ရသည်။ ကာတာစင်တာအေနြဖင့် မဲရလဒ်များ စာရင်းသွင်းြခင်းှင့် ေရွးေကာက်ပွဲ
ေှာင်းပိုင်း ကာလ အြငင်းပွားမ ြဖစ်စ်များကို ဆက်လက်ေလ့လာသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ကာတာစင်တာ၏ အဓိက ကနဦးေတွရှိချက်များှင့် သံုးသပ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။
ဥပေဒမူေဘာင် - ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပေဒမူေဘာင်သည် ဒီမိုကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက်ပွဲများအတွက်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
အေြခခံဥပေဒ၏

တာဝန်ဝတရားစံန်းများှင့်အညီ
အြငင်းပွားဖွယ်

ကများတွင်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန်

လိုအပ်ေနပါသည်။

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာ

ဖွဲစည်းပံု

အဖွဲအစည်းများ၌

တပ်မေတာ်အတွက် ကိတင်သတ်မှတ်ထားေသာေနရာများ၊ မဲဆနယ်များတွင် ဆမဲမမတမများ၊ သမတ
ြဖစ်မအေပ လွန်ကဲေသာ ကန်သတ်ချက်များ၊ UEC ၏ အမှီအခိုကင်းမကုိ ေလျာ့ပါးေစသည့် ကိတင်
သတ်မှတ်ထားေသာ ခန်အပ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့် UEC ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်များကို ြပင်ဆင်ရန်
အယူခံိုင်စွမ်း

မရှိ

ြခင်းတို

ပါဝင်ပါသည်။

ထိုြပင်

ိုင်ငံသားြဖစ်မှင့်စပ်လျ်း၍

ခွဲြခားဆက်ဆံေသာ

ြပာန်းချက်များသည် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအချိမှ တိုင်းရင်းသားများ၏ ဆမဲေပးခွင့် အထူးသြဖင့် ၂၀၁၅
အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲ

မတိုင်မီတွင်

ဆမဲေပးခွင့်

ဆံုးံးခဲ့ေသာ

ိုဟင်ဂျာလူမျိး

အေရအတွက်

ေထာင်ေပါင်းများစွာ၏ ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ကို ုပ်သိမ်းမများ ဆက်လက် ြဖစ်ပွားေစလျက်ရှိသည်။
ေရွးေကာက်ပဲွ

စီမံခန်ခွဲမ

-ေရွးေကာက်ပွဲ

စီမံခန်ခွဲမသညိ

ကိုဗစ်

၁၉

ေရာဂါဆိုင်ရာ

စိန်ေခမများ

-

ှင့်အလိုက်သင့်ြပမူေဆာင်ရွက်ိုင်ေသာြကံ့ြကံ့ခံိုင်ရည်ရှိမကို လက်ေတွြပသခဲ့သည်။ UEC သည် ေရွးေကာက်ပွဲ
ြဖစ်စ်ကို ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဆံုးြဖတ်ခွင့်ကို လိုအပ်သလို ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် အသံုးြပခဲ့ပီး
မဲစာရင်း ထပ်မံြဖည့်စွက်၊ ြပင်ဆင်၊ တ်ပယ်ြခင်းြဖစ်စ်၊ ေရွးေကာက်ပွဲအရာရှိများကို ေလ့ကျင့်သင်ကား
ေပးြခင်းှင့် ကိဗ
ု စ် ၁၉ ေရာဂါ အထိခိုက်လွယ်ေသာ မဲဆရှင်များအတွက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအား လိုက်ေလျာ
ညီေထွြဖစ်ေအာင်

ြပင်ဆင်ြခင်းများအတွက်

ခဲ့သည်။

UEC

သိုေသာ်

၏

ချီးကျးထိုက်ေသာ

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်မသည်

ကိးပမ်းအားထုတ်မများ

အချိေသာြဖစ်ရပ်များတွင်

ေဆာင်ရွက်

ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊

ြမင်သာရှင်းလင်းမမရှိသကဲ့သို ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ေဒတာအချက်အလက်များကို ြပည်သူလူထုထံ အချိန်မီ
ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်း

မရှိေပ။

ေရွးေကာက်ပွဲ

ဖျက်သိမ်းြခင်း၊

ေရဆိုင်းြခင်းတိုှင့်စပ်လျ်း၍

၁၄

သန်းေသာ.

မဲဆရှင်များ၏ မဲေပးခွင့်ကဆံ
ို ုးံးေစခဲ့ပီး ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်တွင် ၂၂ ေနရာ လစ်လပ်ေစခဲ့ေသာ UEC ၏
ဆံုးြဖတ်ချက်များသည် ကိတင်သတ်မှတ်ထားေသာ ပွင့်လင်းြမင်သာမ စံန်းများှအညီ ကိုက်ညီြခင်းမရှိေပ။
ဤသို ေရွးေကာက်ပွဲ ေရဆိုင်းမများအရ တပ်မေတာ်အေနြဖင့် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်များရှိ
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ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံေနရာများ၏

သံုးပံုတစ်ပံုှင့်

ညီမေသာ

ေနရာများကိုသာ

ရယူရ

မည်ဟူေသာ

ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒပါ ြပာန်းချက်ကို ြပည့်ြပည့်ဝဝ ေလးစားလိုက်နာသင့်သည်။
ကိတင်မဲေပးမအား

စီမံခန်ခွဲြခင်းှင့်

စပ်လျ်း၍

စိုးရိမ်ပူပန်မများစွာ

ြမင့်တက်ခဲ့သည်။

မဲဆနယ်ြပင်ပ

ကိတင်မဲေပးြခင်းအား စီမံခန်ခွဲရာတွင် ဆမဲလိဝှက်မရှိေစရန်ှင့် သမာသမတ်ကျေစရန်အတွက် ေဘးရန်
ဆီးကာေရး လုပ်ေဆာင်မများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့ေပ။ ပါဝင်မဲေပးကေစရန်အတွက် ပံ့ပိုး ေနေသာ်လည်း
အိမ်တိုင်ရာေရာက် ကိတင်ဆမဲေကာက်ယူမများကို ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ရှင်းလင်းမမရှိေသာ
သိုမဟုတ် တစ်သမတ်တည်းမြဖစ်ေသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများေကာင့် ေဝဖန်မများ ြဖစ်ေစပါသည်။
မဲဆရှင်

မစ်ရှင်ှင့်

မှတ်ပံုတင်ြခင်း

ပါဝင်ေဆွးေွးသူအများစုသည်

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအေပ

ဖယ်က်ချန်လှပ်ိုင်မများ ရှိေနဆဲြဖစ်သည်ဟူေသာ စိုးရိမ်ပူပန်မအချိ ရှိေသာ်လည်း မဲစာရင်း၏ အရည်အေသွး
ေကာင်းမွန်ေကာင်း အကဲြဖတ်သံုးသပ်ခဲ့ကသည်။ မေလးတိုင်းေဒသကီးှင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတိုတွင်
တိုင်းရင်းသားေရးရာဝန်ကီးေနရာများအတွက်
ကိစရပ်များရှိေကာင်း

မီဒီယာများက

မဲေပးရမည့်

ဆမဲစာရင်းများ၌

သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ်လည်း

မဲဆရှင်များ

မပါဝင်သည့်

ိုင်ငံတကာေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရး

မစ်ရှင်သည် ေရွးေကာက်ပွဲေန၌ မဲံုများတွင် မဲစာရင်းများှင့်စပ်လျ်း၍ ြပဿနာကီးကီးမားမား မေတွခဲ့ရေပ။
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း မှတ်ပံုတင်ြခင်း - မဲဆရှင်များတွင် ိုင်ငံေရးအရ ေရွးချယ်စရာများစွာ

ရှိခဲ့ကေသာ်လည်း
အထူးသြဖင့်
အရည်အချင်း

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းြဖစ်မှင့်သက်ဆိုင်သည့်

ဘာသာေရးလူနည်းစုှင့်
သတ်မှတ်ချက်များသည်

ြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတို၏

ြပဿနာအချိ

ိုင်ငံသားြဖစ်မှင့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများစွာ၏

ပယ်ဖျက်ြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း

ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။

ရှိခဲ့သည်။

စပ်လျ်းသည့်

စာရင်းကို
ထိုြပင်

ပယ်ချ

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၁၅ ရာခိုင်န်းေကျာ်၏ မှတ်ပံုတင်မကို မဲဆွယ်စည်းံုးသည့်ကာလတွင် ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါသည်။
(ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခု၏ မှတ်ပံုတင်ြခင်းကို ပယ်ဖျက်လိုက်ေသာေကာင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်မှ
ပယ်ဖျက်ခံရသူများမှာ အများစုြဖစ်သည်။) ထိုသိုြပလုပ်ခဲ့ြခင်းသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်စားြပပိုင်ခွင့်အေပ
သက်ေရာက်မရှိသည့်အြပင် ိုင်ငံေရးပါတီများအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား
အစားထိုးလဲလှယ်ရန် အတားအဆီးြဖစ်ေစပါသည်။ ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏
တိုင်းရင်းသားြဖစ်မ၊

ဘာသာေရးတိုှင့်

ထုတ်ြပန်ေဖာ်ြပြခင်းတိုသည်

သက်ဆိုင်သည့်

ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒှင့်

ေဒတာအချက်အလက်များကို

ေကာက်ယူြခင်းှင့်

ိုင်ငံတကာေဒတာအချက်အလက်ကာကွယ်ေရး

အေြခခံမူများအရ ပုဂိလ်ေရးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်လံုြခံမရရှိပိုင်ခွင့်ကို ေလးစားလိုက်နာထားြခင်း မရှပ
ိ ါ။
အမျိးသမီးပါဝင်မ

-

၂၀၁၀

ြပည့်ှစ်မှစ၍

အမျိးသမီးလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအေရအတွက်

တြဖည်းြဖည်း တိုးလာခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေရွးေကာက်ပွဲများတွင် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း
များ၏ ၁၆ ရာခိုင်န်းကသာ အမျိးသမီးများ ြဖစ်ကပါသည်။ ပါတီအချိသည် ပါတီတွင်း သာတူညီမရှိေရး
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မူဝါဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ချမှတ်ခဲ့ေသာ်လည်း အမျိးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာရန်အတွက် ယာယီအထူး
စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကို ကုစားေြဖရှင်းမတစ်ရပ်အြဖစ် ထည့်သွင်းစ်းစားသင့်ပါသည်။ ထိုြပင် အမျိးသမီးများ
သည် ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ၏ ရာထူးအဆင့်ြမင့်သည့် ေနရာများတွင် ပါဝင်မန
 ည်းပါးလျက်ရှိပီး
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲဝင်များအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် အမျိးသမီးတစ်ဦးမ မရှပ
ိ ါ။
မဲဆွယ်စည်းံုးေရး အခင်းအကျင်း - ေရေြပာင်းသွားလာြခင်းှင့် စုေဝးြခင်းတိုကို ကန်သတ်ထားသည့် ကိဗ
ု စ် ၁၉-

ဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များသည် ြပည်သူလူထုအား မဲဆွယ်စည်းံုးေရး၏ ထင်သာြမင်သာရှိမှင့် အကိတ်အနယ်
ပိင်ဆိုင်ိုင်မတိုအေပတွင်

သက်ေရာက်မများရှိခဲသ
့ ည်။

သိုေသာ်

ကာတာစင်တာက

လူေတွေမးြမန်းမ

ြပလုပ်ခဲ့ေသာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏

သံုးပံုှစ်ပံုသည်

သာတူညီမြဖစ်စွာ

မဲဆွယ်စည်းံုးိုင်ခဲ့ကသည်ဟု

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအချိသည်

ဆိုသည်။

လွတ်လွတ်လပ်လပ်ှင့်

အာဏာရပါတီ၏ သိသိသာသာ တစ်ပန်းသာသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အြပင် ပိုမုိ ကီးမားေသာ မဲဆွယ်စည်းံုးေရးပွဲများှင့်
စပ်လျ်း၍

ကိုဗစ်-

၁၉

ဆိုင်ရာ

ကန်သတ်ချက်များ၏

တစ်သမတ်တည်းမဟုတ်ေသာဥပေဒစိးု မိးု မတိုကို

စိုးရိမ်ပူပန်မေ
 ကာင်း ေြပာကားခဲ့ ကသည်။ ထိုြပင် ုပ်ြမင်သံကားှင့် ေရဒီယိုများတွင် အခမဲ့ထုတ်လင့်ချိန်အတွက်
ိုင်ငံေရးပါတီများ၏ စာသားများအေပ UEC ၏ ဆန်းစစ်သံုးသပ်မမ
 ာှ လွန်စွာတင်းကျပ်ပီး လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတရားစံန်းများှင့် ကွဲလွဲေနသည်။
မဲဆွယ်စည်းံုးေရးအခင်းအကျင်းသည် ေယဘုယျအားြဖင့် တည်ငိမ်၍ ေအးချမ်းပါသည်။ သိုေသာ် ေနရာအချိတွင်
လူတစ်ဦးေသဆံုးခဲ့သည့်အြပင်
ပစည်းများကို

အများှင့်ပုဂလပိုင်ပစည်းများ

ဖိချဖျက်ဆီးမတုိကုိ

ဝန်းရံသူများအကား

လုပ်ေဆာင်သည့်

သီးြခားပဋိပကြဖစ်ရပ်များ

ဖျက်ဆီးမများှင့်

လုပ်ရပ်များကိုပါ

ရှိခဲ့ကပါသည်။

မဲဆွယ်စည်းံုးေရးသံုး

ြဖစ်ေစခဲ့သည့်

ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ

ပါတီေထာက်ခံ
NLD

ပါတီ၏

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းသံုးဦးကို ရကိင်တပ်မေတာ်က ြပန်ေပးဆွဲခဲ့သည်။ ထိုြပင် အချိေနရာများတွင်
မဲဆွယ်စည်းံုးမကုိ ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်မများ သိုမဟုတ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ လက်လှမ်းမီ
ပျံှံိုင်မကို ကန်သတ်မည့် ေဒသတွင်းအထူးစည်းကမ်းချက်များှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံမမ
 ျား ရှိခဲ့ပါသည်။
ေရွးေကာက်ပဲွအြငင်းပွားမများကို ေြဖရှင်းြခင်း - ေရွးေကာက်ပွဲေစ့စပ်ညိိင်းေရးေကာ်မတီများကို UEC က

ဖွဲစည်းခဲ့ပီး

စည်းကမ်းလိုက်နာမများကို

ဆန်းစစ်ရန်အတွက်

ေစာင့်ကည့်ေရးေကာ်မတီှင့်

လိုက်နာရန်

ကျင့်ဝတ်များ ထားရှိြခင်းကို ိုင်ငံေရးပါတီအများစုက သေဘာတူခဲ့ကပါသည်။ ှစ်မျိးစလံုးသည် အြပသေဘာ
ေဆာင်၍ မိမိဆအေလျာက်ြဖစ်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲအြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း ယရားများ ြဖစ်ကပါသည်။
ေကာ်မတီ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်များသည် ဥပေဒအရစည်းေှာင်မမရှိေသာ်လည်း ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများအတွက်
အေြခအေနတင်းမာမများကို

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

ေဆွးေွးမများြပလုပ်ရန်

တိုက်တွန်းြခင်းှင့်

သေဘာတူညီမ

တည်ေဆာက်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသံုးဝင်ခဲ့ပါသည်။
လူမမီဒီယာ

-

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအများစုသည်

၎င်းတို၏

မဲဆနယ်ေြမများထံ

လက်လှမ်းမီေရာက်ရှိရန်အတွက် လူမမီဒီယာ အထူးသြဖင့် ေဖ့စ်ဘုတ်ကို ပံုမှန်အသံုးြပခဲ့ကပါသည်။ ပါတီင
ှ ့်
5

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အေကာင့်များမှတစ်ဆင့် လပ်ရှားမများသည် တရားဝင်မဲဆွယ်စည်းံုးမ
စတင်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက် လျင်ြမန်စွာပျံှံသွားခဲ့ပီး မဲဆွယ်စည်းံုးေရး ရပ်နားကာလမတိုင်မအ
ီ ထိ ဆက်လက်
ြမင့်မားလျက်ရှိသည်။ ကာတာစင်တာ၏ အများြပည်သူြမင်ိုင်သည့် လူမမီဒီယာ ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက်ှာများကို
ေစာင့်ကည့်ေရးလုပ်ငန်းသည်

သန်းချီေသာ

ေဖ့စ်ဘုတ်အသံုးြပသူများထံ

လက်လှမ်းမီေရာက်ရှိေစိုင်သည့်

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု များှင့် ဘာသာေရးလူနည်းစုများကို ဦးတည်ထားေသာ အမုန်းစကားများပါဝင်ေလ့ရှိသည့်
ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

လုပ်ြကံသတင်းအများအြပားကို

ေဖာ်ထုတ်ေတွရှိခဲ့ပါသည်။

အမျိးသမီးလတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများကိုလည်း အမုန်းစကားများှင့် ေှာင့်ယှက်တိုက်ခိုက်မများြဖင့် ဦးတည် တိုက်ခိုက်
ခဲ့ကသည်ကို ေတွရှိခဲ့ရသည်။
ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာြခင်း - ကနဦးေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာခွင့်ရရှိေရးှင့်ဆိုင်သည့် ြပဿနာများ ရှိခဲ့ေသာ်လည်း

ိုင်ငံသား

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများသည်

ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်၏

ေထာင့်အများစုကို

ေလ့လာ

ိုင်ခဲ့ကပါသည်။ ေရွးေကာက်ပွဲအကိကာလ၌ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းများအြပင် ေရွးေကာက်ပွဲ
ေနတွင် မဲံုကိုယ်စားလှယ်များှင့် ိုင်ငံသားေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများ

အေြမာက်အြမားကို ေနရာချထား

ေလ့လာိုင်ေစြခင်းက ပွင့်လင်းြမင်သာမတိုးလာေစရန် ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည်။ ကာတာစင်တာမှ ေရွးေကာက်ပွဲ
ေလ့လာသူများအပါအဝင် ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူအချိသည် လံုြခံေရးတပ်ဖွဲများ၏ အနီးကပ် ေစာင့်ကည့်
မကိုခံခဲ့ရပီး

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအစီအစ်များှင့်စပ်လျ်းသည့်

ထပ်ေဆာင်း

သတင်းေပးပိုေရး သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း ြကံေတွခဲ့ရသည်။ အဆိုပါကန်သတ်ချက်များသည် သင့်ေလျာ်မ
မရှ၍
ိ ေရွးေကာက်ပွဲ ေလ့လာသူများ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမထိန်းသိမ်းိုင်စွမ်းကိုပါ ေလျာ့ကျေစပါသည်။
ကာတာစင်တာမစ်ရှင်အဖွဲ၏

လုပ်ေဆာင်ချက်များအေပ

ေဆာင်ရွက်ချက်များက

သက်ေရာက်မရှိခဲ့ပါသည်။

သမာသမတ်ကျြခင်းှင့်

ြဖစ်ရပ်မှန်အေြခြပ

လိုက်နာလျက်

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရး

ကိဗ
ု စ်-၁၉

မစ်ရှင်သည်

၎င်း၏ချ်းကပ်နည်းကို

သတင်းေပးပိုြခင်းစသည့်
လုပ်ငန်းစ်များကို

ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

စီမံ

အမှီအခိုကင်းြခင်း၊

အဓိကအေြခခံမူများကို
ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ထိန်းသိမ်း
လိုက်ေလျာ

ညီေထွြဖစ်ေအာင် စီစ်ထားပါသည်။ မစ်ရှင်အဖွဲသည် ခရီးသွားလာေရး ကန်သတ်ချက်များေကာင့် လုပ်ငန်းစ်ကို
အြပည့်အဝ လက်လှမ်းမမီခဲ့ပဲ ရာှင့်ချီေသာ အစည်းအေဝးများကို ရပ်ေဝးမှသာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မစ်ရှင်အဖွဲသည်
မဲဆွယ်စည်းံုးမှင့် ေရွးေကာက်ပွဲအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မများကို တိုက်ိုက် မေလ့လာိုင်ခဲ့ေသာေကာင့်
ပါဝင်ေဆွးေွးသူများက ြပလုပ်ေသာ အဆိုြပချက်များအားလံုးကို အကဲြဖတ်တွက်ချက်ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထိုေကာင့်
၎င်းသည် လုပ်ငန်းစ်၏ ေထာင့်အားလံုးကို ှံစပ်ေသချာစွာ ဆန်းစစ်ြခင်းမျိး မြပလုပ်ိုင်ခဲ့ပါ။
ကာတာစင်တာ၏လုပ်ငန်းစ်များတွင် ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့မများအတွက် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်အြပင်
မစ်ရှင်အဖွဲှင့်
မစ်ရှင်အဖွဲသည်

ေတွဆံုရန်အချိန်ေပးခဲ့သည့်

ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများအားလံုးကို

ေရွးေကာက်ပွဲအြငင်းပွားမများကို

ေြဖရှင်းြခင်းအပါအဝင်

ေကျးဇူးတင်ရှပ
ိ ါသည်။

ေရွးေကာက်ပွဲေှာင်းပိုင်းကာလ

အခင်းအကျင်းများကို ဆက်လက်ေလ့လာမည်ြဖစ်ပီး ထပ်ေဆာင်းေကညာချက်များကိုလည်း ထုတ်ြပန်ပါမည်။
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ကာတာစင်တာသည် အြကံြပချက်များှင့်တကွ အပီးသတ်အစီရင်ခံစာကို မစ်ရှင်အဖွဲမှတစ်ဆင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်
မတ်လကုန်မတိုင်မီ ထုတ်ြပန်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကနဦးေတွရှိချက်များှင့် နိဂံုးချပ်ေတွရှိချက်များအတွက် ထုတ်ြပန်ေကညာချက်
ေနာက်ခံအေြခအေန

ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲများသည် ၂ဝ၁၁ ခုှစ်တွင် ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ ဒီမက
ုိ ေရစီ
ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး အစပိုင်းမှစ၍ ကျင်းပခဲေ
့ သာ ေရွးေကာက်ပွဲများ၏ေနာက် ဒုတိယအကိမ်ေြမာက်ကျင်းပသည့်
အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲများြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအကူးအေြပာင်းအတွက် အေရးပါသည့်ေြခလှမ်း
ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိအာဏာရပါတီြဖစ်ေသာ အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် (NLD) ှင့် အတိုက်အခံပါတီြဖစ်ေသာ
ြပည်ေထာင်စုြကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီ
အကီးဆံုးပါတီများြဖစ်ကေသာ်လည်း
သွားြခင်းှင့်

(USDP)

၂ဝ၁၅

အြခားပါတီအသစ်များလည်း

တိုသည်

ခုှစ်မှစတင်၍
ေရွးေကာက်ပွဲတွင်

ပီးခဲ့သည့်

လတ်ေတာ်သက်တမ်းများတွင်

တိုင်းရင်းသားပါတီအများအြပား

ေပါင်းစည်း

ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းအားြဖင့်

ိုင်ငံေရး

အေြခအေနမှာ အဆင့်ဆင့်ေြပာင်းလဲလာခဲ့သည်။ ဤေြပာင်းလဲမများသည် ဆမဲေပးသူများအား ေရွးချယ်စရာ
အမျိးအစားအစံုအလင်ကုိ ေပးခဲ့ေသာ အင်တိုက်အားတိုက် ိုင်ငံေရးယှ်ပိင်မကို ေထာက်ကေ
ူ ပးပါသည်။
ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပမည့်ေနကို

၂ဝ၂ဝ

ခုှစ်၊

ဇူလိုင်လ

၂

ရက်ေနတွင်

ေကညာခဲ့ပါသည်။

သွားလာ

လပ်ရှားမများကိုကန်သတ်ပီး မိနယ်စုစုေပါင်း၏ ၂၂ ရာခိုင်န်းကို ေနအိမ်တွင် ေနထိုင်ေရး (Stay-at-home)
အမိန်များတွင် အကျံးဝင်ေစခဲ့ေသာ ကမာအှံြဖစ်ပွားသည့် COVID – 19 ကပ်ေရာဂါှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအတိုင်း ေရွးေကာက်ပွဲအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မများကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။၁ ထိုအြပင်
ိင
ု ်ငံ၏ေနရာေဒသ အေတာ်များများတွင် အစိုးရတပ်ဖွဲများှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲအစည်းများ
ပါဝင်သည့် ပဋိပကများ၏ သက်ေရာက်မများ ရှိေနေသးသည်။ အချိန်ကာလာသည်ှင့်အမ ဤပဋိပကများေကာင့်
ဒုကသည်ှင့်

ေနရပ်စွန်ခွာေြပာင်းေရေနထိုင်သူ

အေြမာက်အြမား

တိုးလာပီး

ြမန်မာိုင်ငံ၏

ြပည်နယ်

ှင့်တိုင်းေဒသကီး ၁၄ ခုထဲမှ ၇ ခု၏ အချိေနရာေဒသများတွင် ေရွးေကာက်ပွဲ ေရဆိုင်းမများှင့် ပယ်ဖျက်မမ
 ျားကို
ဦးတည်ေစခဲ့သည်။
ကာတာစင်တာ၏မစ်ရှင်ကို ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (UEC) မှ ဇူလိုင်လ ၃ဝ ရက်ေနတွင်
ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာရန်အသိအမှတ်ြပလာ

ေပးခဲ့သည်။

COVID

–

19

ဆိုင်ရာ

ခရီးသွားလာေရး

ကန်သတ်မများေကာင့် ကာတာစင်တာသည် ိုင်ငံြခားသားများှင့်အတူတကွ ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများအြဖစ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံသားများကို ခန်အပ်ြခင်း အပါအဝင် ၎င်း၏ ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရး
နည်းစနစ်ကို

၁

ြပင်ဆင်ကျင့်သံုးခဲ့သည်။

ေရွးေကာက်ပွဲအကိကာလအတွင်းတွင်

မစ်ရှင်သည်

၂ဝ၂ဝ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၁၆ ရက်ေနတွင် COVID – 19 အား သဘာဝေဘးအရာယ်တစ်ရပ်အြဖစ် အစိုးရမှ သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။
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၎င်း၏

ေလ့လာေရးလုပ်ငန်းကို ရပ်ေဝးမှေန၍ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး ိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ၊ လံုြခံေရးဆိုင်ရာှင့်
အစိးု ရ အရာရှမ
ိ ျား၊ ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများ
(CSOs)ှင့် မီဒယ
ီ ာဌာနများ စသည်တိုှင့် အွန်လိုင်းအစည်းအေဝးပွဲ ၁,ဝဝဝ ေကျာ် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့သည်။
မစ်ရှင်၏လုပ်ငန်းကို လူမမီဒီယာ ေစာင့်ကည့်ေရးယူနစ်တစ်ခုြဖင့် ပို၍အားေကာင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။
သိုေသာ်လည်း

COVID

–

19

ဆိုင်ရာ

ကန်သတ်မများက

ကာတာစင်တာ၏

ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်ကို

တိုက်ိုက်ေလ့လာိုင်စွမ်းအား ကန်သတ်လိုက်သည့်အတွက် ရလဒ်အေနြဖင့် ဤကနဦးထုတ်ြပန်ေကညာချက်ပါ
ေတွရှိချက်များမှာ အကန်အသတ်များ ရှိေနမည် ြဖစ်သည်။ ဤကနဦးအစီရင်ခံစာသည် ေအာက်တိုဘာလတွင်
ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ အေစာပိုင်း ကားြဖတ်အစီရင်ခံစာှစ်ခုေပ အေြခခံ ထားပါသည်။၂
ေရွးေကာက်ပဲွစနစ်င
ှ ့် ဥပေဒမူေဘာင်

ဤေရွးေကာက်ပွဲများကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ လတ်ေတာ်ှစ်ရပ်ှင့် ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်
၁၄ ခုရှိ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေပါင်း၏ ေလးပံုသံုးပံုကို ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ရန် ကျင်းပြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအားလံုးမှာ မဲများသူအိုင် ေရွးေကာက်ပွဲစနစ်ြဖင့် မဲဆနယ်တစ်နယ်လင်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်တွင် အမျိးသားလတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ေယာက်အနက်မှ ၁၆၈ ေယာက်ှင့် ြပည်သူလတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် ၄၄ဝ ေယာက်အနက်မှ
၃၃ဝေယာက် ကို တိုက်ိုက်ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ပါသည်။ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်က ြပည်ေထာင်စု
အဆင့်ှင့် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးအဆင့်ဟေ
ူ သာ ှစ်ဆင့်စလံုးတွင် ရှိရမည့် ကိုယ်စားလှယ်စစ
ု ုေပါင်း၏ ေလးပံု
တစ်ပံုကို လတ်ေတာ်တစ်ရပ်စီတွင် ခန်အပ်ေသာေကာင့် ဖွဲစည်းပံအ
ု ေြခခံဥပေဒအား ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို
တပ်မေတာ်မှ

တားဆီးိုင်ပါသည်။

ကိုယ်စားလှယ်များအား

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းမခံရေသာ

ခန်အပ်ြခင်းမှာ

စစ်မှန်ေသာ

တပ်မေတာ်သား

ေရွးေကာက်ပွဲများတွင်

လတ်ေတာ်

ေဖာ်ထုတ်ရမည့်

ြပည်သူ

ြပည်သားတို၏ ဆသည် အစိုးရအုပ်ချပ်မအာဏာ၏ အေြခခံြဖစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ ဒီမက
ုိ ေရစီဝါဒကို
အေြခခံသည့် အဓိက အေြခခံမူများှင့် ကိုက်ညီမမရှပ
ိ ါ။၃

၂

ေအာက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ေသာ ကားြဖတ်အစီရင်ခံစာ(၁) ကို

www.cartercenter.org/news/pr/2020/myanmar-2020-preelection-statement.pdf တွင် ဖတ်ိုင်ပါသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၃ဝ
ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ေသာ ကားြဖတ်အစီရင်ခံစာ(၂) ကို

www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/myanmar-interim-statement-103020.pdf တွင်
ဖတ်ိုင်ပါသည်။
၃

ကမာ့လူအခွင့်အေရးေကြငာစာတမ်း (UDHR) ၏ အပိုဒ် ၂၁ တွင် “အစိုးရအုပ်ချပ်မအာဏာသည် ြပည်သူြပည်သားတို၏ ဆအေပ

အေြခခံရမည်။ အဆိုပါဆကို အချိန်ကာလအပိုင်းအြခားအလိုက် ကျင်းပေသာ စစ်မှန်သည့် ေရွးေကာက်ပွဲများတွင် ေဖာ်ထုတ်ရမည်….”၊

ြပည်သူေရးရာှင့် ိုင်ငံေရးအခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ် (ICCPR)၊ အပိုဒ် ၂၅ှင့် “ြပည်သူြပည်သားများ

ပါဝင်လပ်ရှားေသာ လွတ်လပ်စွာေရွးချယ်ြခင်းခံရသည့် ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် ြပည်သူေရးရာများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းတွင် အပိုဒ် ၂၅ ၌
အဆိုပါ

ကိုယ်စားလှယ်များသည်

အစိုးရ၏အာဏာကို

အသံုးြပေကာင်းှင့်
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အဆိုပါအာဏာအား

အသံုးြပသည့်အတွက်

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးတစ်ခုချင်းစီတွင်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏

အထက်လတ
 ်ေတာ်

(အမျိးသား

လတ်ေတာ်)၌ ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ ေယာက် ရှိပါသည်။ အမျိးသားလတ်ေတာ်အတွက် မဲဆနယ်များကို
မိနယ်များအား ေပါင်းြခင်း သိုမဟုတ် ခွဲြခမ်းြခင်းအားြဖင့် သတ်မှတ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ
သိုမဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရခိုင်

ဤေဒသှင့်ခိုင်များသည်

တစ်ခုချင်းစီသည်

အမျိးသားလတ်ေတာ်တွင်

မဲဆနယ်တစ်ခုှင့်
ကိုယ်စားြပခွင့်ရှိသည်။

ညီမသည်။

ထိုေကာင့်

ြပည်သူလတ်ေတာ်ှင့်

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်များအတွက် မဲဆနယ်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် မဲဆရှင် ဦးေရ သိုမဟုတ်
အေရအတွက်ကို အေြခခံ၍ သတ်မှတ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ မိနယ်များ၏ အုပ်ချပ်ေရးနယ်နမ
ိ ိတ်များကို အေြခခံ၍
သတ်မှတ်ပါသည်။ ြပည်သူလတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲများတွင် ိုင်ငံ၏ မိနယ် ၃၃ဝ ရှိ မိနယ်တစ်မိနယ်
ချင်းစီသည် မဲဆနယ်တစ်ခုှင့် ညီမပီး ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး လတ်ေတာ်များတွင်မူ မိနယ်တစ်ခုချင်းစီကို
မဲဆနယ်ှစ်ခုအြဖစ်ခွဲ၍ သတ်မှတ်ပါသည်။ ဤသိုေဆာင်ရွက်ြခင်းေကာင့် မဲဆနယ်များ၏ အရွယ်အစား
ပိုင်းတွင် သိသာထင်ရှားသည့် ကွာဟချက်များ ြဖစ်ေပေစသည်။ တန်းတူညမ
ီ စွာ ကိုယ်စားြပြခင်း၏ အေြခခံမူ
များှင့်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

အေလ့အထေကာင်းများကို

တစ်ဦးသည်

မဲဆရှင်

ဆန်ကျင်ေနပီး

ေထာင်ဂဏန်း

သိုမဟုတ်

လတ်ေတာ်တစ်ခုတည်းမှ
ရာဂဏန်းမသာပါဝင်ေသာ

မဲဆနယ်တစ်ခုကို ကိုယ်စားြပိုင်သည်။ ၄
တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအား ကိုယ်စားြပြခင်းကို ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ိုင်ငံေတာ်ရှိ စုစုေပါင်းလူဦးေရ၏
ဝ.၁ ရာခိုင်န်းထက်ေကျာ်ေသာ သိုမဟုတ် ဝ.၁ ရာခိုင်န်းှင့် ညီမေသာ တိုင်းရင်းသားလူဦးေရးရှိသည့် ေနရာ
ေဒသများအတွက် ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်များ အားလံုးေပါင်းတွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိးေရးရာ
ဝန်ကီး ၂၉ဦးကို ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ကပါသည်။ သိုေသာ် မိမတ
ိ ုိ၏ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးများတွင်
လူများစုြဖစ်ကေသာ

လူနည်းစုများအတွက်

အကျံးမဝင်ပါ။

တိုင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာဝန်ကီးများကို

သက်ဆိုင်ရာလူနည်းစု မဲဆရှင်များမှ ေရွးေကာက် တင်ေြမာက်ကပါသည်။

ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်တစ်ေလာက်တွင် ၎င်းတိုအေနြဖင့် တာဝန်ခံရမည်ြဖစ်ေကာင်း သွယ်ဝိုက်ေဖာ်ြပထားသည်”ဟု အဆိုြပထားေသာ
ယင်းှင့်အတူပါရှသ
ိ ည့် ကုလသမဂ လူအခွင့်အေရး ေကာ်မတီ (UNHCR)၊ အေထွေထွမှတ်ချက် ၂၅၊ စာပိဒ
ု ် ၇ ကိုလည်း ကည့်ပါ။
ဗင်းနစ်ေကာ်မရှင်၏ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင် ေကာင်းေသာကျင့်ဝတ်အေလ့အထများ၊ အပိုင်း (ဈ)၊ ၅ ကိုလည်း ကည့်ပါ။
၄

UNHRC အေထွေထွမှတ်ချက် ၂၅၊ စာပိဒ
ု ် ၂၁တွင် ေဖာ်ြပထားသည်မှာ “မဲဆရှင်တစ်ဦး၏ မဲသည် အြခားမဲဆရှင်တစ်ဦး၏ မဲှင့်

တန်းတူညီမ ြဖစ်ရမည်။” ဗင်းနစ်ေကာ်မရှင်၏ ေကာင်းေသာကျင့်ဝတ်အေလ့အထများ၊ (၂.၂.၁) တွင် တန်းတူညီမေသာ မဲေပးပိုင်ခွင့်အတွက်
ေထာက်ပံ့ေပးထားပီး မဲဆနယ်တစ်နယ်အလိုက် ေနထိုင်သူများ (သို) ဆမဲေပးသူများ၏ အေရအတွက်ေပလိုက်၍ ေဖာ်ြပထားသည်၊

“စံသတ်မှတ်ချက်ထဲမှ လက်သင့်ခံိုင်ေသာ ေသွဖည်ြခင်းမျိးသည် ၁ဝ % ထက်မေကျာ်လွန်သင့်သည့်အြပင် အထူးအေြခအေနများ
(အထူးလူနည်းစုတစ်စုှင့် ကျိးတိုးကျဲတဲ လူဦးေရထူထပ်ေနေသာ အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ ေနရာေဒသများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်း) မှလွဲလင်
အဆိုပါေသွဖည်ြခင်းမျိးသည် ၁၅ % ထက် လံုးဝမေကျာ်လွန်သင့်ေပ။”
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ဥပေဒမူေဘာင်
အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲများကို

အဓိကအားြဖင့်

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥပေဒှင့်

ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒသံုးရပ်၊၅

ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ၊

ိုင်ငံေရးပါတီများမှတ်ပံုတင်ြခင်းဥပေဒြဖင့်

ထိန်းညိထားပီး

အဆိုပါဥပေဒအားလံုးကို ၂ဝ၁ဝ ခုှစ်မှစ၍ လက်ခံကျင့်သံုးခဲ့ပါသည်။ ယင်းတိုကို UEC မှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ
နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ်းများှင့် စည်းကမ်းများြဖင့် ထပ်မံြဖည့်စွက်သည်။
ဥပေဒမူေဘာင်သည် ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်၏ ဒီမိုကေရစီလကဏာကို ဖွဲစည်းပံုအရ သက်ေရာက်မရှိေသာ ြပာန်း
ချက်အချိအား ထိန်းသိမ်းထားသည်။ တပ်မေတာ်အတွက် သီးသန်သတ်မှတ်ထားေသာ အမတ်ေနရာများှင့်
မဲဆနယ်များကို နယ်နမ
ိ ိတ်ကန်သတ်ြခင်း ကွာဟချက်တို သာမက မဲေပးပိုင်ခွင့်ှင့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအြဖစ်
ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်တိုှင့်စပ်လျ်း၍

ကန်သတ်မများ၊

လွတ်လပ်ခွင့်တိုှင့်ပတ်သက်သည့်

ေရွးေကာက်ပွဲစီမံခန်ခွဲေရးအဖွဲ၏

အေရးကိစများ၊

သမတအြဖစ်

လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာှင့်

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်အေပ

ကန်သတ်မများ၊ မဲဆနယ်ြပင်ပ ကိတင်မဲေပးြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ လံုေလာက်ေသာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
မရှြိ ခင်းှင့် UEC ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်များအေပ အယူခံဝင်ြခင်းအတွက် ြပာန်းချက်များ ကင်းမဲ့ြခင်းတိုလည်း
ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် ိုင်ငံသားြဖစ်ခွင့်အေပ ခွဲြခားဆက်ဆံမရှိေသာ တရားဥပေဒဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်များသည်
အထူးသြဖင့် ိုဟင်ဂျာကဲ့သို အသိအမှတ်ြပြခင်းမခံရသည့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအဖွဲဝင်များ၏ မဲေပးပိုင်ခွင့်ကို
ထိေရာက်စွာ
ယခင်ကလည်း

ုပ်သမ
ိ ်းထားပါသည်။၆

ဤကိစရပ်များကို

တိုက်တွန်းအြကံေပးပီးြဖစ်သကဲ့သို

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်

ဤေနရာေဒသများတွင်

ကာတာစင်တာအေနြဖင့်

ေြပာင်းလဲမများေဆာင်ရွက်ရန်

ဆက်လက်၍ တိုက်တွန်းအြကံေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
သိုေသာ် ဥပေဒမူေဘာင်ကို ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် အြပသေဘာဘက်ေရာက်သည့် ေြခလှမ်း
များကိုလည်း

လှမ်းချီေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီးြဖစ်သကဲ့သို

ကာတာစင်တာ၏

ယခင်က

တိုက်တွန်းအြကံေပးချက်

အချိကိုလည်း အြပည့်အဝေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေသာ်လည်းေကာင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ေနပီ ြဖစ်ပါသည်။ အြခားအရာများအနက် ၂ဝ၁၉ ခုှစ်ှင့် ၂ဝ၂ဝ ခုှစ်တွင် အတည်ြပပီးြဖစ်ေသာ
ဥပေဒများှင့်

နည်းဥပေဒများကို

ေစ့စပ်ညိိင်းေရးေကာ်မတီများ

ြပင်ဆင်ချက်များသည်

(EMCs)၏

အခန်းကကို

အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးအတွက်
တိကျသည့်

ေရွးေကာက်ပွဲ

ပံုစံသတ်မှတ်ေပးပီး

စစ်ဘက်

ဆိုင်ရာအရာရှိများှင့် ၎င်းတို၏ အတူေနမိသားစုဝင်များအား တပ်ရင်းြပင်ပတွင် ဆမဲေပးခိုင်းြခင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများကို

၅

မသန်စွမ်းသူများ

မဲေပးြခင်းတွင်

မြဖစ်မေန

ပံ့ပိုးေစြခင်း၊

ေရွးေကာက်ပွဲ

အထက်လတ်ေတာ်(အအမျိးသားလတ်ေတာ်) ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒ၊ ေအာက်လတ်ေတာ် (ြပည်သူလတ်ေတာ်) ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒှင့်

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒ။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း မှတ်ပံုတင်ြခင်းှင့်ဆက်စပ်သည့်
ြပာန်းချက်မှအပ အဆိုပါ ဥပေဒသံုးရပ်မှာ ခတ်စွပ်တူပါသည်။
၆

၂ဝ၁၇ ခုှစ်တွင် လံုြခံေရးတပ်ဖွဲများ အဓိကစစ်ဆင်ေရးတစ်ခု ေဆာင်ရွက်ေနစ် ိုဟင်ဂျာ ၇ဝဝ,ဝဝဝ ခန်မှာ ဘဂလားဒစ်ရှ်သို

ေရေြပာင်းြခင်းခံခဲ့ရသည်။
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ေလ့လာသူများအေနြဖင့် မဲံုများကို ဝင်ထွက်ခွင့်အား အသိအမှတ်ြပပီး ပျက်စီးသွားသည့် ဆမဲ လက်မှတ်များ
အတွက်လည်း

အစားထိုးလက်မှတ်များ

ပံပ
့ းုိ ေပးြခင်းတိုလည်း

ပါဝင်သည်။

ထိုအြပင်

၂ဝ၂ဝ

ခုှစ်တွင်

လတ်ေတာ်သည် ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ ြပင်ဆင်ချက်များကို ထည့်သွင်းစ်းစားခဲ့ပီး ယင်းအချက်များထဲမှ
အချက်အများစုမာှ ဥပေဒမူေဘာင်ကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အေြခခံမူများှင့် ပိုမိုကိုက်ညေ
ီ အာင် ေခေဆာင်
ေပးိုင်သည့် အချက်များြဖစ်ပါသည်။၇

ေရွးေကာက်ပွဲ စီမံခန်ခွဲေရး
ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံု
ေရွးေကာက်ပွဲများကို

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်

(UEC)က

ိုင်ငံေတာ်အဆင့်၌

စီမံခန်ခွဲပီး

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး (၁၄) ခု၊ ြပည်ေထာင်စန
ု ယ်ေြမ (၁)ခုအေနြဖင့် ေနြပည်ေတာ်၊ ခိုင် (၈၂) ခု၊ မိနယ်
(၃၃ဝ)၊ ရပ်ကွက်ှင့် ေကျးရွာအုပ်စု (၁၇,၀၆၇) စုတိုတွင် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများက စီမံခန်ခွဲပါသည်။ မဲံုများတွင်
လူမဘဝ ခပ်ခွာခွာေနြခင်းကို COVID – 19 ကိတင်ကာကွယ်ေရး အေရးယူေဆာင်ရွက်မများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
အြဖစ်သာမက

ပိုမုမ
ိ ျားြပားလာေသာ

မဲဆရှင်ပမာဏကို

ဝင်ဆံ့ေအာင်

ေနရာချထားေပးိုင်ဖိုအတွက်

ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ေပးရန် ၂ဝ၁၅ ခုှစ်ြဖင့်ယှ်လင် မဲံု ၁,၈ဝဝ ေကျာ် ပိုမိုသတ်မှတ်ပီး ပျမ်းမအားြဖင့် မဲံု ၄၂,ဝ၄၇
ံုကို သတ်မှတ်ေပးခဲ့ပါသည်။
UEC သည် အစိးု ရက တာဝန်ခန်အပ်ထားပီး လတ်ေတာ်မှ တရားဝင်ခွင့်ြပထားေသာ အမဲတမ်းတည်ရေ
ှိ နမည့်အဖွဲ
ြဖစ်ပါသည်။

တာဝန်ခန်အပ်မများကို

အတည်ြပိုင်ေသာ

လတ်ေတာ်၏

ကိုယ်ပိုင်ဆံုးြဖတ်ခွင့်မာှ

အကန်အသတ်ြဖင့်သာ ရှိပါသည်။၈ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒမှ သတ်မှတ်ထားေသာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သည့်
အနည်းဆံုးလူဦးေရ၊ UEC အဖွဲဝင်ငါးဦးသည် ၂ဝ၁၆ ခုှစ်တွင် ရာထူးစတင်လက်ခံကာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီး
၂ဝ၁၉

ခုှစ်တွင်

အဖွဲဝင်

အုပ်ချပ်ေရးအာဏာသည်

၁ဝ

ဦးကို

ထပ်မံခန်အပ်ခဲ့သည်။

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

UEC

အေြခခံမူများတွင်

အဖွဲဝင်များကို
လိုအပ်ေသာ

တာဝန်ခန်အပ်မည့်
သမာသမတ်ကျမှင့်

လွတ်လပ်မတိုကို အာမခံသည့် ယရားများကို ေပးစွမ်းထားြခင်း မရှပ
ိ ါ။၉
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်၊ ခိုင်ှင့် မိနယ်အဆင့်ရှိ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများကို UEC မှ တာဝန်ခွဲေဝခန်အပ်ပီး
ယင်းတိုတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများှင့် အစိးု ရဌာနများတွင် သက်ဆိုင်ရာအဆင့်များ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ
၇

ြပင်ဆင်ချက်များကို ဥပေဒြပာန်းသူအများစုက ေထာက်ခံခဲ့ေသာ်လည်း လက်ခံကျင့်သံုးရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီဖို လိုအပ်သည့်

လူများစု (၇၅%) ၏ ခွင့်ြပချက်ကိုမူ မရရှိခဲ့ပါ။
၈

အေြခခံဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထားသည်မှာ တာဝန်ခန်အပ်ခံရသူသည် အေြခခံဥပေဒအရ လိုအပ်ေသာ အရည်အချင်းများှင့်

ြပည့်မီြခင်းမရှိဟု ရှင်းလင်းတိကျစွာ သက်ေသမြပသိုင်သမ ိုင်ငံေတာ်သမတက တာဝန်ခန်အပ်ြခင်းများကို ြငင်းဆိုပိုင်ခွင့် မရှပ
ိ ါ။
၉

ICCPR၏ အေထွေထွမှတ်ချက် ၂၅၊ စာပိဒ
ု ် ၂ဝ တွင် ြပာန်းထားသည်မှာ “ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်ကို ကီးကပ်ရန်ှင့် ေရွးေကာက်ပွဲအား

မတစွာ၊ သမာသမတ်ရှိစွာှင့် သေဘာတူစာချပ်ှင့် အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ေသာ ြပာန်းထားသည့်ဥပေဒများှင့်အညီ ကျင်းပြခင်းရှိေစရန်
မှီခိုမကင်းမဲ့ေသာ လွတ်လပ်သည့် ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အာဏာတစ်ရပ်ကို ထူေထာင်သင့်ပါသည်။”
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အရပ်သားအစိုးရဝန်ထမ်းများြဖင့်
ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများမှ

တာဝန်ခန်အပ်ပါသည်။

ဖွဲစည်းထားပံုှင့်စပ်လျ်း၍
ကည့်ိုင်ြခင်း

ဖွဲစည်းထားပါသည်။

မရှပ
ိ ါ။

ကျား/မ
သိုေသာ်

အေထွေထွအတွင်းေရးမှးဌာန၏

မဲံုတာဝန်ကျဝန်ထမ်းကိုမူ

ြမန်မာိုင်ငံ၏

ခွဲြခားေဖာ်ြပထားေသာ
UEC

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်၏

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

ေဒတာအချက်အလက်ကို

အဖွဲဝင်များတွင်

ေခါင်းေဆာင်မပ
 ိုင်းတွင်လည်း

အမျိးသမီးများ

အမျိးသမီးများ

အဖွဲများကို
အများြပည်သူ
မပါဝင်သကဲ့သို

မပါဝင်ပါ။

UEC၏

အချက်အလက်အရ ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးအဆင့်တွင် အမျိးသမီး ေကာ်မရှင်အဖွဲဝင် ၂ဝ ရာခိုင်န်းေကျာ်ြဖင့်
ဖွဲစည်းထားပီး

ခိုင်အဆင့်ှင့်

မိနယ်အဆင့်တွင်

၁၅

ရာခိုင်န်းေကျာ်ြဖင့်

ဖွဲစည်းထားသည်။

မဲံုတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများကား၌ စီမံခန်ခွဲသည့်အဆင့်တွင် အမျိးသမီးများသည် ေကာင်းမွန်ေသာကိုယ်စားြပမကို
ြပသသည်ဟု ထင်ရသည်မှာ အမှန်ပင် ြဖစ်ပါသည်။ သွားေရာက်ခဲ့ေသာ ေနရာများ၏ မဲံုအရာရှိများထဲမှ ၇ဝ
ရာခိုင်န်းခန်သည် အမျိးသမီးများြဖစ်ေကာင်း ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများက မှတ်ချက်ေပးခဲ့ကပါသည်။

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိြခင်းှင့် အြကံဉာဏ်များ ရယူြခင်း
ဥပေဒမူေဘာင်သည် ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ်အား စည်းကမ်းကပ်မတ်ရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင်ထံ

ကျယ်ြပန်လှေသာ

လိုအပ်သလို

လုပ်ေဆာင်ပိုင်ခွင့်ကုိ

ေပးအပ်ထားပါသည်။

ြပည်ေထာင်စု

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် ဇူလိုင်လ ၂ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပရန် ေကညာချက်မှ
အစြပ၍ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ အဓိကေနရက်များှင့်လည်းေကာင်း၊ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ
ှင့်လည်းေကာင်း စပ်လျ်းသည့် ေနာက်ဆံုးရ သတင်းအချက်အလက်များကို ၈၃ ေစာင်ေသာ ေကညာချက်များှင့်
အသိေပးေကညာချက်များြဖင့် ြပည်သူလူထုထံ ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်က အြကံြပချက်များတွင် ေဖာ်ြပ
အြကံြပခဲ့ကေသာ ေရွးေကာက်ပွဲြပကဒိန် (ေရွးေကာက်ပွဲလုပ်ငန်းစ် အချိန်စာရင်း)ကိမ
ု ူ ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်း မရှပ
ိ ါ။
ရလဒ်အေနြဖင့်

ေရွးေကာက်ပွဲအချိန်စာရင်းှင့်

သက်ဆိုင်သည့်

မေရရာမများသည်

ပတ်သက်ဆက်ယ်သူ

အားလံုးအတွက် မူေဘာင်၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် ကိတင်ခန်မှန်းိုင်မတိုကို ေလျာ့ပါးနိမ့်ကျေစလျက်ရှိသည်။
ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒအရ
ြပည်သူလူထုထံ

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏

တင်ြပရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို

၎င်း၏အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများကို

ထုတ်ြပန်ေကညာရန်

ေသာ်လည်းေကာင်း မလိုအပ်ပါ။၁၀ လုပ်ငန်းစ်တစ်ေလာက်လံုးတွင် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏
ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်မများှင့်

၁၀

ဗင်းနစ်ေကာ်မရှင်၏

ဆက်သွယ်ေရးမတုိတင
ွ ်

ေရွးေကာက်ပွဲကိစရပ်များဆိုင်ရာ

ပွင့်လင်းြမင်သာမမရှိြခင်းအြပင်

ေကာင်းေသာကျင့်ဝတ်အေလ့အထများပါ

အပိုဒ်

ပတ်သက်

၈၁

တွင်

"ဗဟိုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ အစည်းအေဝးများကို မီဒယ
ီ ာအပါအဝင် လူတိုင်းတက်ေရာက်ခွင့်ရှိသင့်ပါသည်" ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။

UNHRC အေထွေထွမှတ်ချက်အမှတ် ၃၄၏ အပိုဒ် ၁၉ ှင့် ICCPR ပုဒ်မ ၁၉ တွင် "သတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့် တရားဝင်ရရှိေစရန်အတွက်
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများသည် အများြပည်သူကည့်ခွင့်ရှိေသာဒိုမိန်းတွင် ၎င်းတို၏ အကျိးစီးပွားဆိုင်ရာ အစိုးရသတင်းအချက်အလက်များကို

ကိတင်ြဖည့်သွင်းထားသင့်ပါသည်။ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများသည် အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာရယူခွင့်၊ လက်ငင်းရယူခွင့်၊
ထိထိေရာက်ေရာက်ရယူခွင့်ှင့် လက်ေတွရယူခွင့်တို ရရှေ
ိ စရန် ကိးပမ်းသင့်ပါသည်။"
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ဆက်ယ်သူများ၏ ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မ အလံုအေလာက်မရှိြခင်းတိုှင့် စပ်လျ်းသည့် စိုးရိမ်ပူပန်မများကို
ပါဝင်ေဆွးေွးသူများက

ေဖာ်ြပေြပာဆိခ
ု ဲ့ကသည်။

အေရးအကီးဆံုးမှာ

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်သည် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ေနာက်ဆံုးရစာရင်း သိုမဟုတ်
မှတ်ပံုတင်ထားေသာ

မဲဆရှင်များ၏

ေနာက်ဆံုးအေရအတွက်တိုအပါအဝင်

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

အဓိကအချက်အလက်များကို ေရွးေကာက်ပွဲေနမတိုင်မီထိ ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းမရှိခဲြ့ ခင်း ြဖစ်သည်။
သိုေသာ် အေြခခံအကျဆံုးေသာ အဆင့်တွင် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများကို ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများ၏ ချိတ်ဆက်
ေဆာင်ရွက်မှင့်စပ်လျ်း၍
ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

ပိုမိုပွင့်လင်းမရှိေစရန်

အေကာင်းကားထားပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်များှင့်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများသည်

ေနာက်ဆံုးရသတင်းများကို

ထုတ်ြပန်ရန်အတွက်

အထူးအစည်းအေဝးများ သိုမဟုတ် ပံုမှန်အစည်းအေဝးများကို ကျင်းပခဲ့သည်ဟု လူေတွေမးြမန်းထားေသာ
ပါတီကိုယ်စားလှယ်ှင့်

ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်

၈၀%

ေကျာ်က

အစီရင်ခံခဲ့ပါသည်။

ဤသိုချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မသ
 ည် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများက ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ ပိုင်ိုင်စိတ်ချရမှင့်
ပွင့်လင်းြမင်သာမတိုကို တည်ေဆာက်ရန် ပံ့ပိုးေပးသည်။ ြခံငံုကည့်လင် ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများသည် ပါတီများှင့်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများထံ

၎င်းတိုှင့်သက်ဆိုင်သည့်

လံုေလာက်ေသာ

သတင်းအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေကာင်း ပါဝင်ေဆွးေွးသူ ၆၉% က ေဖာ်ြပေြပာဆိုခဲ့ပါသည်။

ေရွးေကာက်ပွဲေရဆိုင်းမများှင့် ပယ်ဖျက်မများ
ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒှင့်

ဥပေဒြပာန်းချက်များအရ

သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊
ပယ်ဖျက်ိုင်ပါသည်။၁၁

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အေနြဖင့်

လံုြခံမမရှိေသာေကာင့်ြဖစ်ေစ

ေအာက်တိုဘာလ

၁၆

ရက်ေနတွင်

ေရွးေကာက်ပွဲများကို

ေရဆိုင်းိုင်၊

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တိုတွင်
တည်ရှိေသာ မိနယ်ေပါင်း ၁၅ မိနယ်အှံအြပားရှိ ေရွးေကာက်ပွဲများကို ေရဆိုင်းခဲ့ပီး ၄၁ မိနယ်အတွင်း
ေနရာအချိရှိ ေရွးေကာက်ပွဲများကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါသည်။ ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများစွာက
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏
ခဲ့ကသည်။

ဆံုးြဖတ်ချက်များကို

နားလည်ေပးိုငရ
် န်ခက်ခဲသည်ဟု

ေဝဖန်

လံုြခံေရးအေြခအေနများကို ဆန်းစစ်ရာ၌ ေတွရေသာ ြခားနားကွာဟချက်များကို ရှင်းြပြခင်း၊

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ ေနထိုင်ကေသာ နယ်ေြမများရှိ မဲဆရှင်များ၊ လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း
များအတွက် အချိးအစားမမတေသာ သက်ေရာက်မတိုကို အေလးေပးေဝဖန်ခဲ့ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ေနာက်ပိုင်းတွင်
ပလက်ဝမိနယ်ရှိ ေကျးရွာအုပ်စု ၉၅ စုတင
ွ ် ၉၄ စုကုိ ထပ်ေဆာင်းပယ်ဖျက်ေကာင်း ေကညာခဲ့ပီး မိနယ် ၅
မိနယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက် ၁ ခုှင့် ေကျးရွာအုပ်စု ၉ စုတုိရိှ ေရဆိုင်းမများကိုလည်း ြပန်လည်ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါသည်။
ပယ်ဖျက်မများှင့်

၁၁

ေရဆိုင်းမများသည်

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်တွင်

၂၂

ေနရာ၊

ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၃၉၉(င)၊ ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒများ၏ ပုဒ်မ ၅၀၊ UEC ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၁၀(စ)။
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ရခိုင်ြပည်နယ်

ှင့်

ရှမ်းြပည်နယ်တိုရှိ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်များတွင် ၃၂ ေနရာ (ရခိုင်တွင် ေနရာ ၂၀ ၊ ရှမ်းတွင် ၁၂ ေနရာ) တိုကို
လစ်လပ် သွားေစခဲ့ပီး ရခိုင်ြပည်နယ်တစ်ခုတည်းမှ မဲဆရှင် ၁ သန်းေကျာ် အပါအဝင် မဲဆရှင်ေပါင်း ၁.၄
သန်းခန် ဆမဲေပးပိင
ု ်ခွင့် ဆံုးံးခဲ့ရပါသည်။ ိုင်ငံအဝန်း မဲံုအေရအတွက် အားြဖင့်လည်း မဲံုေပါင်း ၄၀,၀၀၀
ေအာက် ေလာ့ချခဲ့ပါသည်။
ပယ်ဖျက်မများှင့် ေရဆိုင်းမများသည် ဆမဲေပးခွင့်၊ ိုင်ငံေရးကိုယ်စားြပမှင့် ေရွးေကာက်ပွဲအအေြခအေနများ
တန်းတူညီမြဖစ်မတိုအေပ သက်ေရာက်မ ရှေ
ိ နသည်။ မဲဆနယ်တစ်ခုလံုးရှိ ေရွးေကာက်ပွဲကို ေရဆိုင်း
လိုက်ပါက မဲဆနယ်ေနရာသည် လစ်လပ်သွားပီး ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပွဲကို တစ်ှစ်ေကျာ် ကာပီးမှသာ ကျင်းပ
ိုင်ပါသည်။

မဲဆနယ်များအတွင်း

ေနရာအချိရှိ

ဆမဲေပးမကို

ပယ်ဖျက်ြခင်းသည်

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များကို ကျန်ရပ်ကွက်များှင့် ေကျးရွာအုပ်စုများရှိ မဲဆရှင်များထံမှ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံ
ပိုင်ခွင့် ဆက်လက်ရေ
ှိ နေစေသးသည်။ ထိုြဖစ်ရပ်သည် ေရွးေကာက်ပွဲရလဒ်များက အစစ်အမှန် ြဖစ်မြဖစ် သိုမဟုတ်
သတိမူမိေသာ ြပြပင်ြခယ်လှယ်မများ ြဖစ်ကသည်ဟူေသာ စိုးရိမ်ပူပန်မများကို ဖန်တီးလျက် ရှိသည်။၁၂
၂၀၁၅

ခုှစ်

ေရွးေကာက်ပွဲေနာက်ပိုင်းတွင်

ေရွးေကာက်ပွဲများအား

ေရဆိုင်းြခင်းှင့်

ကာတာစင်တာသည်

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို

ပယ်ဖျက်ြခင်းတိုှင့်စပ်လျ်းသည့်

ဆံုးြဖတ်ချက်များအတွက်

ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ချမှတ်ေပးရန် အြကံြပထားပါသည်။ ၂၀၁၅ခုှစ်ေရွးေကာက်ပွဲှင့်
အလားတူပင်၂၀၂၀ ခုှစ် ေရွးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း ေရွးေကာက်ပွဲများအား ေရဆိုင်းြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း
တိုှင့်စပ်လျ်းသည့် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ ဆံုးြဖတ်ချက်များ၌လည်း ရှင်းလင်းြပတ်သားေသာ
စံသတ်မှတ်ချက်များ မရှိခဲ့ေကာင်း ကာတာစင်တာက မှတ်ချက်ြပပါသည်။

မဲံုအဖွဲဝင်များကို သင်တန်းေပးြခင်း
ကိဗ
ု စ်-၁၉ေရာဂါဆိုင်ရာ
သက်ေရာက်မရှိခဲ့သည်။
မဲံလ
ု ုပ်ငန်းစ်ဆိုင်ရာ

ကျန်းမာေရး

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသည်

မဲဆရှင်များှင့်

မဲံုအဖွဲဝင်များအကား

လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းတိုသည်

မဲံုအဖွဲဝင်များကို

သင်တန်းေပးရာတွင်

အြပန်အလှန်

တံုြပန်ဆက်ဆံမှင့်

ေရွးေကာက်ပွဲစီမံခန်ခွဲသမ
ူ ျား၏

စွမ်းေဆာင်ချက်အေပ

မဲဆရှင်များ၏ ထင်ြမင်ယူဆချက်များကို ပံုေဖာ်ေပးလျက် ရှသ
ိ ည်။ ကိဗ
ု စ်-၁၉ ေကာင့် သင်တန်းများကို
စီစ်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ြဖစ်ေပခဲ့ပီး မဲံုများတွင် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအသစ်များကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်လည်း

လိုအပ်လာပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏

ထင်ရှားေသာ ဆန်းသစ်ေြပာင်းလဲမတစ်ခုမှာ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများအတွက် လမ်းန်စာအုပ်၊ မဲေပးြခင်းှင့်
မဲေရတွက်ြခင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းဗီဒီယိုများှင့် ကိုယ်တိုင်ေလ့လာိုင်ေသာ အြခားအရင်းအြမစ်များ အပါအဝင်
သင်တန်းအေထာက်အကူြပပစည်းမျိးစံုကို ဖန်တီးြပလုပ်၍ ြဖန်ေဝေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေရွးေကာက်ပွဲေနတွင်

၁၂

ဥပမာ ချင်းြပည်နယ် ပလက်ဝမိနယ်ရှိ ြပည်သူလတ်ေတာ်အမတ်ေနရာကို ထိုမိနယ်ရှိ ရပ်ကွက် ၁၀၂ ခုေသာ ရပ်ကွက်များှင့်

ေကျးရွာအုပ်စုများအနက်မှ ၈ ခုက ဆံုးြဖတ်ပါလိမ့်မည်။
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တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကမည့် မဲံုဝန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား အွန်လိုင်းမှ
သင်တန်းေပးြခင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူေတွသင်တန်းေပးြခင်းကိလ
ု ည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ခဲပ
့ ါသည်။

မဲဆရှင် အသိပညာေပးြခင်း
အမျိးသမီးများ၊ လူငယ်များှင့် ပထမဆံုးအကိမ် မဲေပးမည့်သူများ အပါအဝင် အဓိကလူမဘဝများကို ဦးတည်ေသာ
ိုင်ငံအှံကျင်းပသည့် လူထအ
ု ေထာက်အကူြပကမ်ပိန်းတစ်ခုကို ြပည်တွင်းအရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများှင့်
ိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၏
ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

ပူးေပါင်းကူညီမှင့်အတူ

ဤေထာက်ကူမတွင်

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က

လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊

ပိစ
ု တာများ၊

ဂိမ်းကစားစရာဘူးများ၊

ေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ်များ၊ လမ်းများထက် ကျင်းပသည့် ေဖျာ်ေြဖပွဲဆိုင်ရာ လမ်းန်စာအုပ်များ၊ သဏာန်တူ
မဲေပးေလ့ကျင့်ရာတွင် သံုးသည့် ပစည်းအစံလ
ု ိုက်များ၊ အလွယ်တကူဖတ်ိုင်ေသာ ကာတွန်းများ၊ ပညာေပး
ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲများှင့်

တိုက်တွန်းိးေဆာ်ေရး ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲများကို ြဖန်ေဝြခင်းတို ပါဝင်သည်။

အဆိပ
ု ါပစည်းများကို တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ၂၂ မျိးှင့်သာမက မျက်မြမင်လက်စမ်းစာ ၃ မျိးှင့်ပါ
ထုတ်ေဝထားပါသည်။ ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရးအတွက် နမူနာအြဖစ် သတ်မှတ်ထားေသာ မိနယ်ေပါင်း ၁၀၈
မိနယ်

(မိနယ်အားလံုး၏

လူေတွေမးြမန်းမများကို

သံုးပံုတစ်ပံုခန်)

အေြခခံကည့်လင်

မှ

မိနယ်များ၏

ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများှင့်ြပလုပ်ခဲ့သည့်
၅၀%

ခန်တွင်

မဲဆရှင်အသိပညာေပးေရး

ေဆာင်ရွက်မများမှာ နည်းပါးလျက်ရှိ ပီး မိနယ်၄၀% ေကျာ်မှာ အသင့်အတင့်သာ ေဆာင်ရွက်ိုင်ကာ မိနယ်
၁၀%

တွင်သာ

မဲဆရှင်အသိပညာေပးေရး

ေဆာင်ရွက်မ

များြပားသည်ဟု

မစ်ရှင်၏

ေရွးေကာက်ပွဲ

ေလ့လာသူများက အစီရင်ခံခဲ့ ကပါသည်။ ဤကိးပမ်းအားထုတ်မများအြပင် မဲဆရှင်များ၏ မှတ်ပံုတင်ထားမ
အေြခအေနကို စစ်ေဆးိုင်သည့် ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊

မိုဘိုင်း

အပ်ပလီေကးရှင်းများှင့် မဲဆရှင်များထံ လက်လှမ်းမီေရာက်ရ
ှိ ိုင်မည့် စာတိေ
ု ပးပိုမ အစရှသ
ိ ည့် အွန်လိုင်းမှ
ကိးပမ်းအားထုတ်မများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကေကာင်း ေတွရသည်။
မဲဆရှင် အရည်အချင်းှင့် မှတ်ပံုတင်ြခင်း

အနည်းဆံုး အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပီးေသာ ိုင်ငံသားများ၊ ဧည့်ိုင်ငံသားများ၊ ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသူများြဖစ်ပီး
မဲစာရင်းတွင် အမည်ပါဝင်သူများသည် ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒတွင် ြပာန်းထားပါသည်။
သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၊

ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနရသူများ၊

သတ်မှတ်ြခင်းခံရသူများ၊
ိုင်ငံြခားသားအြဖစ်

"စိတ်ေပါ ့သွပ်"

ေနသည်ဟု

လူမွဲအြဖစ်ဆံုးြဖတ်ေကညာခံထားရြခင်းမှ
ခံယူထားသူများသည်

ဤကန်သတ်ချက်များသည်

ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်မရှိပါ။

အားလံုးှင့်သက်ဆိုင်ပီး

တန်းတူညီမေသာ
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သက်ဆိုင်ရာဥပေဒအရ

လွတ်ေြမာက်ခွင့်မရေသးသူများှင့်
ဆမဲေပးခွင့်ှင့်သက်ဆိုင်သည့်
မဲေပးခွင့်ဆိုင်ရာ

အေြခခံမူများှင့်

အြပည့်အဝ

ကိုက်ညေ
ီ နြခင်းမရှိပါ။၁၃

ဖျက်သိမ်းြခင်းခံရသည့်

ထိုြပင်

၂၀၁၅

ယာယီသက်ေသခံလက်မှတ်

ခုှစ်

ေရွးေကာက်ပွဲမတိုင်မီ

ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်

ကိုင်ေဆာင်ထားဖူးသူများမှာလည်း

ဆမဲေပးပိင
ု ်ခွင့်

ဆံုးံးေနဆဲြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုအနက် အများစုမာှ ရခိုင်ြပည်နယ်မှ ိုဟင်ဂျာလူမျိးများြဖစ်သည်။
အေြခခံမဲဆရှင်စာရင်းများကို အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန (GAD) ှင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်
ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနတိုက
လက်ရှိြဖစ်ေပေနသည့်

ပံ့ပိုးေပးသည့်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကများေကာင့်

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည်
ေကညာခဲ့ပီး

ေဒတာအချက်အလက်များမှ

မဲဆရှင်များအား

မဲစာရင်းကို

၎င်းတို၏

ထုတ်ုတ်ရယူထားပါသည်။

အချိနယ်ေြမများကို
အတည်ြပရန်အတွက်

အမည်စာရင်းများကို

ချန်လှပ်ထားေသာ်လည်း
ှစ်ကိမ်တိတိ

ြပန်လည်ကည့်စ
 စ်ေဆး၍

ကပ်ထား
ြပင်ဆင်ခွင့်

ေပးခဲ့ပါသည်။ မဲဆရှင်များသည် ၎င်းတို၏ အမည်စာရင်းများှင့် မဲံုသတ်မှတ်ထားမတိုကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ှင့်
မိုဘိုင်းအက်ပလီေကးရှင်းများမှတစ်ဆင့်လည်း စစ်ေဆးိုင်ခဲ့ကသည်။ မဲဆရှင်ေပါင်း ၉ သန်းေကျာ် (၂၄
ရာခိုင်န်းခန်) သည် ၎င်းတို၏ အမည်စာရင်းများကို စစ်ေဆးခဲ့ကသည်ဟု ဆိုသည်။ အဓိက ေလာက်ထား
ခဲ့ကသည့် ြပင်ဆင်မများမှာ အမည်ှင့် ေနရပ်လိပ်စာ အေြပာင်းအလဲများ၊ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် မဲဆရှင်များ
ကျန်ရစ်ခဲ့သည်တိုကို
ပထမအကိမ်

ထည့်သွင်းြခင်းှင့်

ေသဆံုးပီး

ကပ်ထားေကညာပီးသည့်ေနာက်တွင်

မဲဆရှင်များကို
မဲဆရှင်

ပယ်ဖျက်ြခင်းတို

၉၅၃,၄၆၆

ဦးကို

ြဖစ်ကပါသည်။

မဲစာရင်းတွင်

ထပ်မံ

ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်သည် ေရွးေကာက်ပွဲေနမှစ၍ ယေနအထိ မဲစာရင်းတွင်
ပါဝင်သည့် မဲဆရှင်အေရအတွက်ကို ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း မရှိေသးပါ။၁၄
လူေတွေမးြမန်းထားသည့်

ပါတီှင့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

ပါဝင်ေဆွးေွးသူများမှာ

မဲစာရင်း

တစ်ခုလံုး၏ မိတမှန်ကုိ ရယူရန် ေလာက်ထားခဲ့ ကပီး ၎င်းတိုအနက် ၅၀% သည် ၎င်းတို၏ ေတာင်းဆိုချက်တင
ွ ်
ခိုင်လံုေသာ အေကာင်းြပချက်မရှဟ
ိ ူေသာ အေကာင်းြပချက် အပါအဝင် အြခားအေကာင်းြပချက်များေကာင့်
လက်ခံရရှိခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့ပါဟု ဆိုသည်။ ထိုအချိန်တွင် လူေတွေမးြမန်းထားသူများအနက်မှ ၇၆%က ၎င်းတို
ယှ်ပိင်လျက်ရှိသည့် မဲဆနယ်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်မိတတစ်စံု (digital copy)ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟု

၁၃

UN HRC အေထွေထွမှတ်ချက် ၂၅၊ အပိုဒ် ၁၀ တွင် "[…] ဆမဲေပးခွင့်သည် မဲေပးခွင့်အတွက် အနိမ့်ဆံုးအသက်ကန်သတ်ချက်မျိး

သတ်မှတ်ေပးြခင်းကဲ့သိုေသာ

လက်ေတွကျေသာ

ကန်သတ်ချက်များအေပသာ

မူတည်ိုင်ပါသည်"

ဟု

ေဖာ်ြပထားပါသည်။

မသန်စွမ်းသူအခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ် (CRPD) ၏ အပိုဒ် ၉၀ အရ ပါဝင်ဖက်ိုင်ငံများသည် "မသန်စွမ်းသူများအား
အြခားသူများနည်းတူ
ေကညာချက်အမှတ်

ိုင်ငံေရးပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိမကို

၄/၂၀၁၁

(ဟန်ေဂရီ)

၏

အပိုဒ်

အာမခံေပးရန်"
၉.၄

တွင်

လိုအပ်ပါသည်။

"[…]

၂၀၁၃

ခုှစ်၊

သီးြခားဆန်းစစ်ချက်အရ

CRPD

ေကာ်မရှင်၏

ကန်သတ်ြခင်းအပါအဝင်

အမှန်တကယ်ြဖစ်သည့် စိတ်လူမပင
ို ်းဆိုင်ရာ သိုမဟုတ် ဉာဏ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းမအရြဖစ်ေစ၊ ေတွးဆမိသည့် စိတ်လူမပိုင်းဆိုင်ရာ
သိုမဟုတ် ဉာဏ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းမအရြဖစ်ေစ ဆမဲေပးခွင့်မှ ချန်လှပ်ထားြခင်းသည် မသန်စွမ်းြဖစ်မအေပ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းကို
ြဖစ်ေစပါသည် […]။"
၁၄

ိုင်ဝင်ဘာလ ၉ ရက်ေနတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ေသာ မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် မဲဆရှင်စုစုေပါင်းမှာ ၃၇,၂၆၈,၈၇၆ ဦးြဖစ်ပါသည်။

16

ဆိုသည်။ လူေတွေမးြမန်းထားသည့် ၄၇၉ ဦးေသာ ပါတီများှင့် ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်များအနက်မှ ၈၀%
ေကျာ်က မဲစာရင်းအရည်အေသွးကို ေကာင်းမွန်သည် သိုမဟုတ် ြပည့်စံုသည်ဟု ေဖာ်ြပခဲ့ကပါသည်။
သိုေသာ်

သိသာထင်ရှားေသာ

ပမာဏြဖစ်သည့်

ကရင်ြပည်နယ်ရှိ

ိုင်ငံေရးပါဝင်ေဆွးေွးသူ

၄၀%

ှင့်

ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း) မှ ၃၃% တိုက မဲစာရင်းအရည်အေသွးကို အားနည်းသည်ဟု အကဲြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ CSOs
၆၉%

ှင့်

မီဒီယာဘက်မှ

ပါဝင်ေဆွးေွးသူ

၆၄%

က

အထူးသြဖင့်

ေရေြပာင်းလုပ်သားများ၊

ေနရပ်စွန်ခွာတိမ်းေရှာင်သူများ (IDPs)၊ တိုင်းရင်းသားများှင့် ဘာသာေရးအုပ်စမ
ု ျားကဲ့သို ထိခိုက်နစ်နာလွယ်
ေသာအုပ်စုများ ချန်လှပ်ကျန်ရစ်ိုင်ေြခရှိမက
 ုိ စိးု ရိမ်ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ကသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ပါဝင်ေဆွးေွးသူ
၃၈%

ေကျာ်၊

မွန်ြပည်နယ်ှင့်

ကချင်ြပည်နယ်တိုရှိ

ကရင်ြပည်နယ်တိုရှိ

ပါဝင်ေဆွးေွးသူ

၆၇%

ပါဝင်ေဆွးေွးသူ

တိုက

၅၀%

ှင့်

ချင်းြပည်နယ်ှင့်

လံုြခံေရးအေြခအေနသည်

IDP

များ၏

မဲစာရင်းစစ်ေဆးိုင်မအေပ သက်ေရာက်မရှိသည်ဟု ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ဥပေဒြပင်ဆင်မများ၌ မဲဆရှင်များအတွက် ေနထိုင်မသတ်မှတ်ချက်ကို ရက်ေပါင်း
၁၈၀ မှ ရက်ေပါင်း ၉၀ အထိ ေလာ့ချခဲ့သည်။ ဤအေြပာင်းအလဲသည် ရာသီအလိုက် အလုပ်သမားများ၊
ြပည်ေတာ်ြပန် ေရေြပာင်းလုပ်သားများှင့် IDP များအတွက် အထူးအေရးကီးလှသည်။ သိုေသာ် ရာသီအလိုက်
အလုပ်သမားများအေနြဖင့်

၎င်းတိုေနထိုငရ
် ာ

နယ်ေြမများရှိ

ေရွးေကာက်ပွဲရလဒ်များအေပ

လမ်းမိုးိုင်ေြခ

ရှမ
ိ ည်ကို တိုင်းရင်းသားအသိုက်အဝန်းများစွာက စိုးရိမ်ပူပန်မများ ရှိေနကေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ကသည်။ ထိုြပင်
ဤစီမံေဆာင်ရွက်ချက်များက မဲဆရှင်များပါဝင်မက
 ုိ ပံ့ပိုးေထာက်ကေ
ူ ပးခဲ့ေသာ်လည်း စာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာ
လိုအပ်ချက်များေကာင့်

(မဲဆရှင်၏)

အုပ်ချပ်ေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများမှာ

မှတ်ပံုတင်ကုိ

လဲေြပာင်းရန်အတွက်

များြပားလွန်းလှသည်ဟု

ပါဝင်ေဆွးေွးသူ

ေဆာင်ရွက်ရသည့်
အများအြပားက

ေဖာ်ြပခဲ့ကပါသည်။
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း အရည်အချင်းှင့် မှတ်ပံုတင်ြခင်း

အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းဦးေရ ၇,၀၃၀ ဦးအနက်မှ ၆,၉၆၉ ဦးသည်
ေရွးေကာက်ပွဲတွင် ဝင်ေရာက်ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ခံရန် ကနဦး မှတ်ပံုတင်ထားပါသည်။ ေတွဆံုေမးြမန်းခဲေ
့ သာ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ိုင်ငံေရးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များအနက်မှ ၉၃ % ေကျာ်က ၎င်းတို၏
အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများမှ အမှားများကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန် အခွင့်အေရး ရရှခ
ိ ဲ့ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ပီး
ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများအေနြဖင့်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများစာရင်းကို

ကပ်ထားေကညာခဲ့ေကာင်း ၉၂ % က တင်ြပခဲ့ပီး ၉၃ % ကမူ ၎င်းတို၏ အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများအား
တရားဝင် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စိစစ်ခဲ့ေကာင်း အတည်ြပေြပာကားခဲ့သည်။
မှတ်ပံုတင်ထားေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများစာရင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၁,၃၁၇ ဦးခန်၊
စုစုေပါင်း ၁၉ % ခန်သည် ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပီး ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းေလးဦးမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
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ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခံရေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအများစု( ၁,၁၂၉) မှာ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇
ရက်ေနတွင်

UEC

က

ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့်

ညီွတ်ေသာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

(UDP)

မှ

ြဖစ်ပါသည်။၁၅

ေရွးေကာက်ပွဲေနတွင် ိုင်ငံေရးပါတီေပါင်း ၉၁ ပါတီအား ကိုယ်စားြပေနေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း
၅,၆၃၉

ဦးခန်

ရှိခဲ့ ပီး

တစ်သီးပုဂလ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

မဲဆွယ်စည်းံုးေရးကာလအတွင်းတွင်လည်း

ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခံရမများ

၂၅၀

ရှခ
ိ ဲ့ ပီး

ေကျာ်

ရှပ
ိ ါသည်။

ယင်းအေြခအေနသည်

ပုဂိလ်တစ်ဦးစီ၏ ေရွးေကာက်ပွဲတွင် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခံပိုင်ခွင့်အေပတွင် သက်ေရာက်သည်သာမက
ိုင်ငံေရးပါတီများက ၎င်းတို၏ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား အစားထိုး လဲလှယ်ြခင်းကိုလည်း
တားဆီးေနပီး လိဝှက်ကိတင်ဆမဲ ေပးပီးြဖစ်ေသာ မဲဆရှင်များ၏ အခွင့်အေရးကိုလည်း ထိခိုက်ိုင်ေြခ
ရှိပါသည်။

ဤကဲ့သို

အချိန်ေှာင်းမှပယ်ဖျက်မမ
 ျားေကာင့်

ေရွးေကာက်ပွဲေနမတိုင်မီ

လိဝှက်ဆမဲ

လက်မှတ်များကို ထပ်မံိုက်ှိပ်ိုင်ခဲ့ြခင်းမရှဘ
ိ ဲ သိုမဟုတ် ြပင်ဆင်ိုင်ခဲ့ြခင်း မရှိဘဲ ေြပာင်းလဲချက်များကို
ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲံုးများှင့်
အသိေပးေကညာခဲ့ရသည်။
မဲဆရှင်များအား

မဲံုများတွင်

ေကညာချက်များှင့်

UDP

ပိစ
ု တာများမှတစ်ဆင့်သာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား

အသိေပးေကညာသည့်

ဆိုင်းဘုတ်များကို

မဲဆရှင်များအား
ပယ်ဖျက်ခဲ့ေကာင်း

မဲံုများတွင်

ထင်ထင်ရှားရှား

ကပ်ထားေကညာခဲ့ေသာ်လည်း အြခားေသာ ပယ်ဖျက်ခံ လယ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်စပ်လျ်းသည့်
အချက်အလက်များကိုမူ လူသိရှင်ကား ကပ်ထားေကညာြခင်းမျိး မေတွရေကာင်း စင်တာမှ ေလ့လာသူများက
သတိြပမိခဲ့သည်။
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

၁၇

ဦး၏

မိဘများမှာ

၎င်းတိုအား

ေမွးဖွားချိန်တွင်

ြမန်မာိုင်ငံသား

ခံယူထားြခင်း မရှိေသာေကာင့် ထိုကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အမည်စာရင်း တင်သွင်းမများမှာ ပယ်ချ၊
ပယ်ဖျက်ခံခဲ့ရသည်။ ယခင်က ိုင်ငံသားြဖစ်မဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အမျိးအစားများကို ေြပာင်းလဲရာတွင်
ရှင်းလင်းမမရှိခဲ့ေသာေကာင့် ဝင်ေရာက်ေရွးေကာက်ခံရန် အရည်အချင်းြပည့်မီမ ရှိ၊မရှိ စိစစ်ဆံုးြဖတ်ရန်အတွက်
မိဘများ၏ ိုင်ငံသားြဖစ်မ အေထာက်အထားများက နားလည်ရခက်ေသာ စီမံခန်ခွဲမဆ
 ိုင်ရာ အတားအဆီးတစ်ခု
ြဖစ်ေစခဲသ
့ ည်။

ဤအခက်အခဲများသည်

မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်

တုတ်မျိးိုးမှ ဆင်းသက်လာေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအေပတွင် အချိးအစား မမတစွာ
သက်ေရာက်ခဲ့ ပီး
ြဖစ်ေစခဲသ
့ ည်။

ိုဟင်ဂျာလူမျိး

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအားလံုးကိုလည်း

ဤဆံုးြဖတ်ချက်အများစုအတွက်

အယူခံဝင်ခဲ့ ကေသာ်လည်း

UEC

ပယ်ဖျက်မမ
 ျား
ှင့်

၎င်း၏

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများက ပယ်ချမများကို အတည်ြပခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို ိုင်ငံသားြဖစ်မအေပ အေြခခံေသာ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

၁၅

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များအား

ကျင့်သံုးြခင်းသည်

အေြခခံ

UDP ဥကအား ဝရမ်းေြပးမှင့် ေငွေကးဆိုင်ရာ မိုးသားမ စွပ်စွဲချက်များေကာင့် ဖမ်းဆီးြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ ပါတီပယ်ဖျက်မ ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း UEC က

ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
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ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများအား အေကာင်းမဲ့ ကန်သတ်ြခင်းများ ြဖစ်ေပေစေကာင်း ကာတာစင်တာ
အေနြဖင့် သတိြပမိပါသည်။
အမျိးသမီးလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ

ပါဝင်မကို

အားေပးသည့်

ဥပေဒအရသတ်မှတ်ချက်များ

အမျိးသမီးလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ

ပါဝင်မ

ရာခိုင်န်း

ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း

သိုမဟုတ်

အထူးစီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကို

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းဦးေရ၏
အဆိုြပတင်သွင်းသည့်
သာတူညီမရှိေရး

အမျိးသမီးဦးေရမှာ

မူဝါဒများကို

ချမှတ်

ြပာန်းထားြခင်းမရှိေကာင်း

၁၆%

မသာ

ေတွရသည်။

ရှပ
ိ ါေသးသည်။

နည်းပါးဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း

၂၀၁၀

ိုင်ငံေရးပါတီအများစုက

ပါတီအများအြပားသည်

အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိပီး

ခုှစ်မှစ၍

ပါတီတွင်း

ြပည်ေထာင်စုေအာက်လတ်ေတာ်

(ြပည်သူလတ်ေတာ်) အတွက် ၎င်းတို အဆိုြပတင်သွင်းေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ၂၀% မှ

၅၀% မှာ အမျိးသမီးများ ြဖစ်ပါသည်။ အုတ်သေဘာေဆာင်ေသာ ပံုေသကားကျယူဆချက်များ၊ ယ်ေကျးမှင့်

လူမေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ဖွဲစည်းပံုဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များသည် အမျိးသမီးများ၏ ပါဝင်မကို
ထိခိုက်ေစေသာ

စိန်ေခမများြဖစ်ေကာင်း

အထူးစီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကို
အေလးေပးေြပာကားခဲ့သည်။

ပါဝင်ေဆွးေွးသူများက

လက်ခံကျင့်သံုးရန်

ေထာက်ြပခဲ့ကပီး

လိုအပ်ေနေကာင်း

ကုစားမအေနြဖင့်

ပါဝင်ေဆွးေွးသူအချိက

ေဒတာအချက်အလက်လံုြခံေရးှင့် အကာအကွယ်ေပးြခင်း
UEC သည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ ကိုးကွယ်ယံုကည်မှင့်ဆက်ယ်ေနေသာ အချက်အလက်
များှင့် တိုင်းရင်းသားဝိေသသလကဏာများ ပါဝင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို အက်ပလီေကးရှင်း
တစ်ခုမှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ပံုစံတစ်ခုတွင် လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား
၎င်းတို၏

ကိုးကွယ်ယံုကည်မှင့်

ေနာက်ဆက်တွဲအြဖစ်

လူမျိးတိုအား

ေဖာ်ထုတ်ေစရန်

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း

လိုအပ်သည့်

နည်းဥပေဒများကို

ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒတွင်ြဖစ်ေစ၊

ေရွးေကာက်

ပွဲဥပေဒတွင်ြဖစ်ေစ၊ ြပာန်းထားေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ၌
ဤသတင်းအချက်အလက်များကို ေဖာ်ြပထားြခင်း မရှိပါ။ အြခားတစ်ဖက်တွင်မူ ဘာသာေရးှင့် လူမျိးေရး
အသံုးြပပီး မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်းကို ေရွးေကာက်ပွဲမသမာမဟု ေရွးေကာက်ပွဲ ဥပေဒများတွင် ြပာန်းထားသည်။၁၆
ဤသတင်းအချက်အလက်များအား ထုတ်ြပန်ြခင်းသည် အဆိုပါ မသမာမများကို ပိုမို ြဖစ်ေပေစိုင်ေစသည်။
ထိုြပင် ဤေဒတာအချက်အလက်များကို ေကာက်ခံြခင်းှင့် ထုတ်ြပန်ြခင်းသည် ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒတွင်
ြပာန်းထားေသာ

၁၆

ပုဂိလ်ေရးဆိုင်ရာ

လွတ်လပ်လံုြခံမ

ြပည်သူလတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၆၆ ကို ကည့်ပါ။ (ဋ)
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ရရှိပိုင်ခွင့်ကို

ေလးစားလိုက်နာြခင်းမရှိသကဲ့သို

ိုင်ငံသားများ၏ ေဒတာအချက်အလက်များအား ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းေရးအတွက် ိုင်ငံတကာစံန်းများတွင်
အြကံြပထားေသာ ေဒတာအချက်အလက် ကာကွယ်ေရး စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များကို လိုက်နာြခင်း မရှိေပ။၁၇
ိင
ု ်ငံေရးရပ်ဝန်းှင့် မဲဆယ
ွ ်စည်းံးု မ

ကိုဗစ်

-

၁၉

ကပ်ေရာဂါ

ြဖစ်ပွားမသည်

မဲဆွယ်စည်းံုးေရး၏

ထင်သာြမင်သာရှိမှင့်

ပိင်ဆိုင်ိုင်မတိုအေပတွင် သိသိသာသာ သက်ေရာက်မရှိခဲ့သည်။ UEC သည်

အကိတ်အနယ်

ဩဂုတ်လေှာင်းပိုင်းှင့်

စက်တင်ဘာလတိုတွင် ေရာဂါကူးစက်မန်း တစ်ဟန
ု ်ထိုး ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် မဲဆွယ်စည်းံုးပွဲများတွင်
လူမဘဝ ခပ်ခွာခွာေနထိုင်ြခင်းဆိုင်ရာ စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များှင့် လူများစွာ စည်းေဝးေဟာေြပာြခင်းအေပ
ကန်သတ်ချက်များကို
ထိန်းချပ်ရန်အတွက်

သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ

သတ်မှတ်ချက်များသည်

ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်ေသာ

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏

ေရာဂါကူးစက်ြပန်ပွားမကို

စီမံေဆာင်ရွက်ချက်များ

သမားိုးကျ

လူချင်းေတွဆံု

ြဖစ်ေသာ်လည်း

မဲဆွယ်မများ

ြပလုပ်ိုင်မည့်

အခွင့်အလမ်းများအေပ ကန်သတ်မများ၊ ၎င်းတို၏ လပ်ရှားမများအေပ ချပ်ချယ်မများအြပင် ေရွးေကာက်ပွဲ
ေလ့လာသူများှင့်

ေဒသခံမီဒီယာများ၏

အခွင့်အလမ်းများအေပတွင်လည်း

ထိန်းချပ်ဟန်တားမများ

ြဖစ်ေစပါသည်။ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးများရှိ ကွာရန်တင်း လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသာမက မိနယ်ေပါင်း ၂၂ %
ရှိ ေနအိမ်တွင် ေနထိုင်ေရးအမိန်များ ကွဲြပားြခားနားေနြခင်းသည် ဤစိန်ေခမများအား ပိုမိုဆိုးရွားေစခဲ့သည်။
ကိဗ
ု စ် - ၁၉ ေရာဂါေကာင့် ေရွးေကာက်ပွဲအား ေရဆိုင်းေပးပါရန် အတိုက်အခံပါတီအေြမာက်အများက
မဲဆွယ်စည်းံုးေရးကာလတစ်ေလာက် ဆက်လက်ေတာင်းဆိေ
ု နခဲ့ကသည်။
ေဒသအချိမှ ေဒသခံများှင့် ေကျးရွာအုပ်ချပ်ေရးမှးများသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါေဘး ေကာက်ရွံေသာေကာင့်
အချိေသာ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား

ရွာထဲသို ဝင်ေရာက်ခွင့်မေပးေကာင်း ကာတာစင်တာ

ကာလရှည်ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများအေနြဖင့် သိရှိခဲ့ရသည်။ သိုေသာ်လည်း ထိုကဲ့သို လုပ်ေဆာင်ချက်များ
သည်

အချိေသာ

အေြခအေနများတွင်

ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်များက

ိုင်ငံအေရးအရ

ေဖာ်ြပခဲ့ကသည်။

တက်ကွမများကိုလည်း

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်

ြဖစ်ေစခဲ့ေကာင်း

လံုြခံမမရှိြခင်း၊

ေလာ့ခ်ေဒါင်းချ

ကန်သတ်ြခင်းှင့် အင်တာနက် အကန်အသတ် ရှိမများေကာင့် မဲဆွယ်စည်းံုးမများ အလွန်နည်းခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို ကန်သတ်ချက်များ ရှေ
ိ သာ်လည်း ပါတီများသည် နည်းလမ်းအမျိးမျိး အသံုးြပကာ မဲဆရှင်များထံ
အများအားြဖင့် လက်လှမ်းမီဆက်သွယ်ိုင်ခဲ့သည်။ ရက် ၆၀ ကာ မဲဆွယ်စည်းံုးေရးတွင် အဓိကအားြဖင့်
လူအနည်းငယ်ြဖင့် စည်းေဝးေဟာေြပာြခင်းှင့် စည်းေဝးပွဲများ ြပလုပ်ခဲ့သည်သာမက ေမာ်ေတာ်ယာ်တန်း
များြဖင့်

မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်း၊

ေကာ်ြငာဘုတ်များ၊
၁၇

အသံချဲစက်များြဖင့်

လက်ကမ်းစာေစာင်များှင့်

မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်း၊

ပါတီတံဆိပ်ပါ

အိမ်တိုင်ရာေရာက်

ပစည်းများြဖင့်

မဲဆွယ်ြခင်း၊

မဲဆရှင်များသို

မဲဆွယ်

၂၀၁၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေခတ်တွင် ပုဂိလ်ေရးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်လံုြခံမရရှိပိုင်ခင
ွ ့်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ အေထွေထွညီလာခံ

ဆံုးြဖတ်ချက်အမှတ် ၇၃ ၁၇၉ /www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/179.
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စည်းံုးခဲ့ကသည်။ အချိသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ချိးေဖာက်၍ လူများစွာြဖင့်
စီတန်းလှည့်လည်ြခင်းများ
ေဒသရအာဏာပိုင်များှင့်

ြပလုပ်ေကာင်းလည်း
ရဲများက

သတင်းရရှိခဲ့သည်။

စည်းကမ်းချက်များ

အချိြဖစ်ရပ်များတွင်

ြပာန်းခဲ့ေသာ်လည်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊

မေလးတိုင်းေဒသကီးှင့် ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပိုင်း) တိုမှ ပါဝင်ေဆွးေွးသူအနည်းငယ်က NLD ှင့် USDP
ပါတီှစ်ခုလံုး၏

မဲဆွယ်စည်းံုးေရး

အခမ်းအနားများအေပ

အာဏာပိုင်များက

သက်ညာမရှေ
ိ ကာင်း

စွပ်စွဲေြပာဆိုမများှင့်စပ်လျ်း၍ ဖွင့်ဟေြပာကားခဲ့ပီး အချိကမူ မည်သည့်အစိုးရဌာနက အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်
တာဝန်ရှိသည်ဆိုေသာအချက်မှာမရှင်းလင်းေကာင်း ေထာက်ြပခဲ့ကသည်။
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများသည်

ိုင်ငံပိုင်

ေရဒီယိုှင့်

ုပ်ြမင်သံကားများတွင်

၎င်းတို၏

မဲဆွယ်စည်းံုးေရး အစီအစ်များကို တင်ြပရန်အတွက် အခမဲ့ထုတ်လင့်ချိန် ၁၅မိနစ်စီ ရရှိကသည်။ ကိုဗစ် - ၁၉
ေရာဂါဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များေကာင့် အဆိုပါအခွင့်အလမ်းများသည် ပိုမိုအေရးပါလာပီး ပါတီများအတွက်
ြပည်သူလူထုထံ ၎င်းတို၏ သတင်းစကားများ ေြပာကားရန် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေစခဲ့သည်။ သိုေသာ်လည်း script
များကို ကိတင် တင်ြပရန် လိုအပ်ြခင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် ပါတီအချိ၏ သတင်းစကား များအား
ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က

ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းကို

ေဝဖန်တ်ချခဲ့ကသည်။

ိုင်ငံေရးပါတီ

၁၀

ခုခန်သည် UEC ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များမှာ ၎င်းတို၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့်အေပ လွန်ကဲစွာ
အာဏာသံုး၍ လမ်းမိုးြခင်းြဖစ်သည်ဟု ယူဆကေသာေကာင့် ကန်ကွက်သည့်အေနြဖင့် ၎င်းတို၏ ထုတ်လင့်ခွင့်ကို
စွန်လတ်ခဲ့ကသည်။

UEC

က

သတ်မှတ်ခဲ့ေသာ

ေြပာင်းလဲမအများစုသည်

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်

ေြပာဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာဝတရားများအား ေလးစားလိုက်နာခဲ့ြခင်း မရှေ
ိ ပ။၁၈
ေတွဆံုေမးြမန်းခဲ့သည့် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးများမှ ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် လတ်ေတာ ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်း ၇၀ % က လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ အားလံုးသည် တန်းတူညီမေသာ အေြခအေနြဖင့်
မဲဆွယ်စည်းံုးခွင့်

ရရှိခဲ့ေကာင်း

ေြပာကားခဲ့ပီး

၆၂.၅

%

သည်

၎င်းတိုအေနြဖင့်

လွတ်လပ်စွာ

မဲဆွယ်စည်းံုးိုင်ခဲ့ေကာင်း တင်ြပခဲ့သည်။ မဲဆွယ်စည်းံုးေရး အေြခအေနများ တန်းတူညီမမမရှိဟု ေြဖကား
ခဲ့သူများအကား အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မမှာ လက်ရှိအာဏာရပါတီသည် ေနရာများ အသံုးြပခွင့် ေလာက်ထားရာတွင်
များစွာအေရးသာေနခဲ့ြခင်း

ြဖစ်သည်။

UEC

အေနြဖင့်

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏

အများြပည်သူစုေဝးေတွဆံုရာေနရာများအသံုးြပခွင့်ကုိ ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ ပီး ကိဗ
ု စ်-၁၉ ဆိုင်ရာ
ကန်သတ်ချက်များေကာင့်သာ

၁၈

ICCPR

အပိဒ
ု ်။

ြငင်းပယ်မ

ပါတီေခါင်းေဆာင်များ

အနည်းငယ်ရှိခဲ့ေကာင်း

ေြပာကားခဲ့ေသာ

စကားအေြမာက်အများအား

သိရှိရသည်။

ကိုးကားခဲ့ေသာ

သိုေသာ်

မီဒီယာ

အချိေသာ

ထုတ်ြပန်ချက်များ(၁၉)

ြဖတ်ေတာက်ခံခဲ့ရသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ေဒသတွင်း စွန်ဦးတည်ထွင်သူများသည် ဘဏ်အတိုးန်းများ ြမင့်မားမေကာင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့်“
ယှ်ပိင်ရာတွင် အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ က်ုပ်တိုသည် အခွန်ဘာေကာက်ခံရာတွင် အခွန်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို တားဆီးရန်ှင့် ိုးရှင်း၍
မတေသာ အခွန်ဘာစနစ်ကို ဖန်တီးရန်အတွက် အခွန်ေကာက်ခံမအေြခခံစနစ်ကို ကျယ်ြပန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်မည် ဟူေသာ ြပည်သူပါတီ၏ ”
ေြပာကားချက်ကို ြဖတ်ေတာက်ေစခဲ့သည်။ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀၊ www.rfa.org/english/news/myanmar/partycensorship-09302020201609.html
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ြဖစ်ရပ်များတွင် ခွင့်ြပချက်ရရှိေရးအတွက် များြပားလွန်းလှေသာ လုပ်ငန်းစ်များ ရှိေကာင်း သိရှိရပီး ကိုဗစ် - ၁၉
ေရာဂါ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့် ကိုက်ညီေသာ မဲဆွယ်စည်းံုးမများ လုပ်ေဆာင်ရြခင်းေကာင့် ကုန်ကျစရိတ်များ
အလွန် တိုးြမင့်လာေကာင်းလည်း ပါတီအချိက ေြပာကားခဲ့သည်။
မဲဆွယ်စည်းံုးေရး
လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်း၊

ေနာက်ဆံုးေနများတွင်

ပွင့်လင်းြမင်သာမတိုှင့်စပ်လျ်း၍

အရှိန်ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။

ကိတင်မဲများ

ေရွးေကာက်ပွဲေရဆိုင်းြခင်းှင့်
ကနဦးကာလတွင်

တပ်မေတာ်ှင့်

လူသိရှင်ကား

စီစ်ေကာက်ခံမ၊

ဖျက်သိမ်းြခင်းဆိုင်ရာ

ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်

ိုင်ငံေတာ်သမတံုးတိုအကား

UEC

၏

အြပန်အလှန်အြငင်းပွားမများ
စီမံခန်ခွဲမအေြခအေနများေကာင့်

အေစာပိုင်းေကညာချက်များကို

အြပန်အလှန်အြငင်းပွားခဲ့မများမှာ

အေကာင်းြပ၍

ြပန်လည်ြပင်းထန်လာခဲ့သည်။

တပ်မေတာ်သည် ေရွးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ UEC ၏ မှားယွင်းမများကို စွပ်စွဲေြပာဆိုခဲ့ပီး UEC
၏ ဘက်မလိုက်မကို ေမးခွန်းထုတ်ခဲ့ကာ ေရွးေကာက်ပွဲများ ယံုကည်စိတ်ချရမ ရှိေစရန်အတွက် အစိုးရတွင်
လံုးဝဥဿံု

တာဝန်ရှိေကာင်း

ေြပာကားခဲ့သည်။

ိုင်ငံေတာ်သမတံုးသည်

စွပ်စွဲမများကို

ြပန်လည်

ေချပရန်အတွက် ရှည်လျားသည့် ထုတ်ြပန်ေကညာချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ
အနက်အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုေရး
ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်တွင်

ကိစရပ်များှင့်စပ်လျ်း၍
တပ်မေတာ်၏

တပ်မေတာ်ကလည်း

ကားဝင်စွက်ဖက်မအေပ

ြပန်လည်တံုြပန်ခဲ့သည်။

အြပန်အလှန်

အြငင်းပွားမများလည်း

ေပေပါက်ခဲ့သည်။
ေရွးေကာက်ပဲွဆင
ုိ ်ရာ လံြု ခံေရး

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်သည် ပဋိပကနယ်ေြမများမှအပ ေယဘုယျအားြဖင့် တည်ငိမ်၊ ငိမ်းချမ်းသည်ဟု
ပါဝင်ေဆွးေွးသူများက တင်ြပခဲ့ကသည်။ သိုေသာ်

အချိေနရာများတွင် NLD ှင့် USDP ေထာက်ခံသူများ

အကား အကမ်းဖက်မများှင့် ပဋိပကများ ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး အသက်ဆံုးံးေစေသာ ြဖစ်ရပ်တစ်ခုပင် ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။
ေနြပည်ေတာ်ှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတိုတွင်
ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး

ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများက

ေဖာက်ခွဲေရးပစည်းများ အသံုးြပ ေဖာက်ခွဲခဲ့သည့် ြဖစ်ရပ်ှစ်ခု
ေရွးေကာက်ပွဲ

ခိမ်းေြခာက်မြပလုပ်ရန်

ကိးပမ်းခဲ့မဟု

ယူဆခဲ့ကသည်။ မဲဆွယ်စည်းံုးေရး ဆိုင်းဘုတ်များအား လက်သရမ်းဖျက်ဆီးြခင်းှင့် ဖိချဖျက်ဆီးြခင်းများ
ြပလုပ်ေသာ

ြဖစ်ရပ်များ

ရှိခဲ့ေသာ်လည်း

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်

မရှိသကဲ့သို

ပါတီတစ်ခုခုကို

ဦးတည်၍

ဖျက်ဆီးြခင်းမျိးလည်း မဟုတ်ေပ။
ေရွးေကာက်ပွဲလံုြခံေရးေကာ်မတီများ (ESCs) ကို ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးတိုင်းရှိ မိနယ်များ အားလံုးတွင်
ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ သိုေသာ် ပတ်သက်ဆက်ယ်သူအချိက ESC များသည် မဲဆွယ်စည်းံုးပွဲများ တစ်ေလာက်တွင်
လံုြခံေသာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးရန်အတွက် တက်တက်ကွကွ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ြခင်း မရှိဟု
ဆိုခဲ့ပီး ထိုသိုြဖစ်ရြခင်းမှာ UEC၊ ိုင်ငံေရးပါတီများ၊ ရဲများှင့် ESC များအကား ဆက်သွယ်လုပ်ေဆာင်မများ
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လံုလံုေလာက်ေလာက်

မရှိြခင်းေကာင့်ဟု

မှတ်ယူခဲ့ကသည်။၁၉

၎င်းတိုက

တိုင်းရင်းသားိုင်ငံေရးပါတီများ

မဲဆွယ်စည်းံုးေသာ ကချင်ြပည်နယ်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်များရှိ မိနယ်အချိတွင် တပ်မေတာ်၊ ြပည်သူစစ်အဖွဲများ၊
ေဒသရနယ်ြခားေစာင့်တပ်ဖွဲများ သိုမဟုတ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲများက ခိမ်းေြခာက်မများ၊
ကားဝင်စွက်ဖက်မများှင့်
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်

အထူးမဲဆွယ်စည်းံုးေရး

ေအာက်တိုဘာလ

၁၄

စည်းကမ်းများ

ရက်ေန၌

NLD

ြပာန်းခဲ့ေကာင်း

သတင်းရရှိသည်။၂၀

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းသံုးဦးသည်

ရကိင်တပ်မေတာ်၏ အတင်းအဓမဖမ်းဆီးေခေဆာင်ြခင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ြခံငံုေြပာရလင် ိုင်ငံေရးပါတီများမှ
ပါဝင်ေဆွးေွးသူ ၁၉ % သည် ၎င်းတို၏ မဲဆွယ်စည်းံုးေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်များအေပ အကမ်းဖက်မ၊
ခိမ်းေြခာက်မ သိုမဟုတ် ကားဝင်စွက်ဖက်မများ ြကံေတွခဲ့ရေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။
လူမမီဒီယာ

ကာတာစင်တာသည် ယခုေရွးေကာက်ပွဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ လူသံုးအများဆံုး လူမမီဒီယာ ပလက်ေဖာင်းြဖစ်သည့်
ေဖ့စ်ဘုတ်ကို အဓိကထား၍ လူမမီဒီယာ၏ သက်ေရာက်မကို စူးစမ်းေလ့လာလျက် ရှိသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်မှ
စတင်ကာ အသံုးြပသူအေရအတွက် သိသိသာသာတိုးတက်လာမ (၃၅၀ ရာခိုင်န်း) ေကာင့် ေရွးေကာက်ပွဲကိ
ကာလအတွင်း အေကာင့်တုများ အသံုးြပမ၊ သတင်းအချက်အလက်မှားများ၊ လုပ်ြကံသတင်းများ၊ အမုန်းစကားှင့်
အကမ်းဖက်မြဖစ်ိုင်ေြခ ြမင့်တက်ေစသည့် စကားများ စသည့် အလွဲသံုးစားြပိုင်ေြခများှင့် စပ်လျ်းသည့်
စိုးရိမ်မမ
 ျားကို ြမင့်တက်လာေစခဲ့သည်။
ိုင်ငံေရးပါတီအများစုှင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း အများအြပားသည် ၎င်းတို၏ မဲဆနယ်များသို
လက်လှမ်းမီေရာက်ရှိိုင်ရန်အတွက်

ေဖ့စ်ဘုတ်ကို

ပံုမှန်

အသံုးြပခဲ့ကသည်။၂၁

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ေလာင်းများသည် ၎င်းတို၏ အများြပည်သူ ကည့်ိုင်သည့် စာမျက်ှာများ သိုမဟုတ် ပိဖ
ု င
ုိ ်များေပတွင်
အပျက်သေဘာေဆာင်ေသာ

ေြပာဆိုေရးသားချက်များ

အသံုးြပြခင်း

သိုမဟုတ်

ပိင်ဘက်များကို

တိုက်ခိုက်ြခင်းတိုမှ ေရှာင်ရှားေလ့ရှိကသည်။ အပျက်သေဘာေဆာင်ေသာ အေကာင်းအရာများကို ပါတီများ
သိုမဟုတ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် တိုက်ိုက်သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေသာေသာ ေဖ့စ်ဘုတ်အုပ်စုများ
၁၉

နယူးြမန်မာေဖာင်ေဒးရှင်း၏ ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲအတွက် ေရွးေကာက်ပွဲ အြငင်းပွားမ၊ ပဋိပကများှင့် လံုြခံေရးအေြခအေနများအေပ

အြကံြပချက်များ ကို ကည့်ပါ။ www.mizzima.com/article/nmf-survey-ﬁnds-electoral-security-support-weak တွင်လည်း ကည့်ပါ။ ိုဝင်ဘာလ ၈ )
(ရက်ေနတွင် ယူခဲ့သည်
၂၀

ဥပမာအားြဖင့် တေအာင်းအမျိးသားပါတီ(TNG) သည် မိုင်းကိုင်မိနယ်အပါအဝင် အချိေသာေနရာများတွင် ၎င်းတို၏ မဲဆွယ်စည်းံုးပွဲများအေပ

ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ်ေတာင်ပိုင်း (SSA – South) ၏ ေှာင့်ယှက်မှင့် ကန်သတ်မများ ရှိခဲ့ေကာင်း သတင်းေပးပိုခဲ့သည်။ TNG သည် ကွတ်ခိုင်မိနယ်
(ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း)တွင်

မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်းကို

တားြမစ်ရန်

ကိးပမ်းမများကိုလည်း

ြကံေတွခဲ့ရပီး

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကများေကာင့်

ေကျာက်မဲမိနယ်အနီးတွင် ကန်သတ်ချက်များ ရှိခဲ့ေကာင်း သတင်းေပးပိုခဲ့သည်။ သီးြခားြဖစ်ရပ်တစ်ခုမှာ ကွတ်ခိုင်ှင့် မူဆယ်မိရှိ ြပည့်သူစစ်အဖွဲဝင်များမှ
မဲဆရှင်များအား မည်သိုမည်ပံမ
ု ဲေပးရမည်ဟု
ဝြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးတပ်မေတာ်က

အမိန်ေပးြခင်း ှင့် ဆမဲေပးမကို ေှာင့်ယှက်ရန် ခိမ်းေြခာက်မများ ြပသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်။

အုပ်ချပ်ေသာ

မိုင်းဆတ်မိရှိ

ေကျးရွာအုပ်စု

ေလးခုတွင်

ကန်သတ်ချက်များရှိေကာင်း

သတင်းေပးပိုခဲ့သည်။
၂၁

ပါတီေလးခုက

ကာတာစင်တာ၏ သံုးသပ်ဆန်းစစ်ချက်အရ ပါတီများ၏ ၇၈ ရာခိုင်န်းှင့် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၃၇

ရာခိုင်န်းတွင် ေရွးေကာက်ပွဲကာလအတွင်း တစ်နည်းနည်းြဖင့် ေဖ့စ်ဘုတ်အေကာင့်များရှိကသည်။
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ှင့်

စာမျက်ှာများတွင်

ေတွရေလ့ရှိသည်။

ပါတီင
ှ ့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

အေကာင့်များ၏

လပ်ရှားမများသည် တရားဝင်မဲဆွယ်စည်းံုးေရးကာလ စတင်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက် လျင်ြမန်စွာ ြမင့်တက်
လာခဲ့ပီး မဲဆွယ်စည်းံုးရပ်နားကာလတိုင်ေအာင် အရှိန်အဟုန်ြမင့်မားစွာ ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ကသည်။
ကာတာစင်တာ၏ ဆန်းစစ်ေလ့လာချက်အရ ေဖ့စ်ဘုတ်ေပရှိ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာလပ်ရှားမသည် ဤမဲဆွယ်
စည်းံုးေရးကာလအတွင်းတွင် ၂၀၁၅ ခုှစ်ထက်ပို၍ ြမင့်တက်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ
ြပည်သူလပ်ရှားမအဖွဲ

(PACE)

က

ြပလုပ်ထားေသာ

စစ်တမ်းအရ

သမားိုးကျမီဒယ
ီ ာများှင့်

အဖွဲအစည်းများသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရှိေသာ ြပည်သူများစွာအတွက် အဓိကသတင်းရင်းြမစ်အြဖစ်
ရပ်တည်ေနဆဲြဖစ်သည်။၂၂
ုပ်ပံု ၁။ ိုင်ငံေရးပါတီ ၂၀ ၏ ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက်ှာများေပမှ ပိုစ်များှင့် တံုြပန်မမ
 ျား၂၃

ဩဂုတ်လ ၁ ရက်ေနမှ ိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေနအထိ ကာတာစင်တာ၏ လူမမီဒီယာေစာင့်ကည့်ေရးက
အသံုးြပသူဦးေရ သန်းချီရှိေနသည့် ေဖ့စ်ဘုတ်ေပတွင် မေဝေနကသည့် ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ြကံသတင်း
ြဖစ်ရပ်များ

(တမင်တကာဖန်တီးြခင်း၊

ေြပာဆိုချက်များ)

ကို

လှည့်ဖျားြခင်း

သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။၂၄

သိုမဟုတ်

အတည်ြပထားြခင်းမရှိေသာ

လုပ်ြကံသတင်းများ

ပါဝင်သည့်

ေစာဒက

ပိုစ်များသည်

ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုခက
ု ိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးဦးကို ေသာ်လည်းေကာင်း
(အဓိကြဖင့်

၂၂

NLD

သိုမဟုတ်

USDP

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ)

တိုက်ခိုက်တတ်ေလ့ရှိပီး

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

xfteBo တွင်ကည့်ပါ။
၂၃

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

တံုြပန်ေဆာင်ရွက်ချက်အြမင့်ဆံုး ိုင်ငံေရးပါတီစာမျက်ှာ ၂၀ အတွက် (ိုဝင်ဘာ ၇ ရက်ေနအထိ အချက်အလက်)
၂၄

လုပ်ြကံသတင်းအချက်အလက်ကို တမင်ရည်ရွယ်၍ ြပလုပ်ထားသည့် မှားယွင်းေသာ၊ အထင်အြမင်မှားေစေသာ သိုမဟုတ်

အတည်ြပမထားေသာ အဆိုများဟု အဓိပါယ်သတ်မှတ်သည်။

24

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ

သိုမဟုတ်

ဘာသာေရးလူနည်းစုများကို

ဦးတည်ေသာ

အမုန်းစကားများ

ပါဝင်တတ်ကာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လျင်ြမန်စွာ ပျံှံသွားေလ့ရှိသည် (ပရိသတ်အများအြပားထံသို လျင်ြမန်စွာ
ပျံှံေရာက်ရှိသွားသည်)။
လုပ်ြကံသတင်းများှင့်

ရံဖန်ရံခါတွင်
အမုန်းစကား

အဆိပ
ု ါ

ြဖန်ေဝရန်

သတင်းအချက်အလက်များကို

ချိတ်ဆက်လပ်ရှား

ေရွးေကာက်ပွဲ

ေဆာင်ရွက်ေနခဲ့သည့်

သိုမဟုတ်

ချိတ်ဆက်လပ်ရှားေဆာင်ရွက်ေနပံုေပသည့် အေကာင့်များက တင်ခဲ့ကသည်။
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား
ြဖစ်ေပေစေသာ

ဦးတည်ေသာ

အေကာင်းအရာများကိုလည်း

အချိြဖစ်ရပ်များတွင်

အမျိးသမီး

ေှာင့်ယှက်တိုက်ခိုက်ြခင်းှင့်

မဲဆွယ်စည်းံုးေရးကာလတစ်ေလာက်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများအား

မုန်းတီးမများ
ေတွရှိခဲ့ရသည်။

လိင်အေြခြပဖိှိပ်မများှင့်

အြခားိုင်းစိုင်းေသာ စကားအသံုးအန်းများ ပါဝင်သည့် ပိုစ်များြဖင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏
ပထမဆံုးေသာ လိင်စိတ်ခံယူမကွဲြပားသူဟု တရားဝင်ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားထားသည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းသည်လည်း အွန်လိုင်းေပတွင် ေှာင့်ယှက်တိုက်ခိုက်ြခင်းများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ မဲဆွယ်စည်းံုးေရး
ကာလ

ေနာက်ဆံုးပတ်တွင်

ေလ့လာသူများသည်

ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ

ြပဿနာများအေပ

စိုးရိမ်မများကို

ပျံှံေစသည့် ကိတင်မဲေပးြခင်းအေကာင်းပိုစ် အများအြပားတွင်လည်းေကာင်း၊ ကိတင်မဲေပးြခင်း ြဖစ်စ်ှင့်
ေရွးေကာက်ပွဲ

စီမံခန်ခွဲေရးတိုအေပ

အများယံုကည်လက်ခံမကို

ေလျာ့ပါးေစရန်

ရည်ရွယ်သည့်

လုပ်ြကံသတင်းများ ပါဝင်ေသာ ပိုစ်အချိတွင်လည်းေကာင်း ပိုစ်အေရအတွက်ြမင့်တက်လာမကို ေတွရှိခဲ့ကသည်။
ဥပေဒမူေဘာင်တွင်

အွန်လိုင်းမဲဆွယ်စည်းံုးေရးလပ်ရှားမများကို

ထိန်းချပ်ကွပ်ကဲသည်ဟု

ဖွင့်ဆို

သတ်မှတ်ိုင်ေသာ ြပာန်းချက်များစွာ ရှိေသာ်လည်း သီးသန်ြပာန်းချက်ဟူ၍ မရှပ
ိ ါ။ အနည်းဆံုး ဥပမာှစ်ခုြဖင့်
ြပရလင် ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသမ
ူ ျားသည် ေဖ့စ်ဘုတ်ေပမှ လုပ်ြကံသတင်းများကို မေဝြခင်းကို
ဥပေဒေကာင်းအရ

အေရးယူိုင်ေကာင်း

သတိေပးေြပာကားခဲ့သည်။၂၅

ိုင်ငံေရးပါတီ

၆၅

ခုက

မိမိတိုသေဘာဆအေလျာက် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ေသာ လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်တွင် ပါတီများှင့် လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ၏ အွန်လိုင်းလပ်ရှားမများကိုလည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားခဲ့သည်။ ိုင်ဝင်ဘာလ ၃
ရက်ေနတွင်

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က

မဲဆွယ်စည်းံုးရပ်နားကာလ

ြပာန်းချက်များသည်

အွန်လိုင်းမီဒီယာှင့် လူမကွန်ရက်များအတွက်ပါ သက်ဆိုင်ေကာင်း ေကညာချက် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။

၂၅

ိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေနတွင် UEC က ေဖ့စ်ဘုတ်ေပတွင် လုပ်ြကံသတင်းများ မေဝြခင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ လတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒ

အပိုဒ် ၅၈(ဃ) ကို ချိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ www.gnlm.com.mm/announcement-about-spreading-

election-disinformation/ တွင် ကည့်ပါ (ိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်ေနတွင် အချက်အလက်ရယူသည်)။ ေအာက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်ေနတွင်
မေကွးတိုင်းေဒသကီး ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲက မိနယ်အဆင့် ေရွးေကာက်ပွဲအရာရှိတစ်ဦးအေကာင်း လုပ်ြကံသတင်းများ ပါဝင်သည့် ပိုစ်များကို

မေဝေနသူများအား တရားဥပေဒအရ အေရးယူမည့်အေကာင်း ေကညာချက် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ထိေ
ု ကညာချက်ကို ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ၏
အတည်ြပထားေသာ ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက်ှာတွင် တင်ခဲ့သည်။ www.facebook.com/111092773953507/posts/172507301145387/ တွင်
ကည့်ပါ (ိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်ေနတွင် အချက်အလက်ရယူသည်)။
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အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများှင့် ေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေရး

အြပသေဘာေဆာင်ေထာင့်မှကည့်လင်
ေလ့လာသူများသည်

၂၀၂၀

ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်ကို

ေရွးေကာက်ပွဲအကိကာလတွင်

ြပည့်ှစ်တွင်

ြပင်ဆင်ချက်များအရ

တရားဝင်ေလ့လာိုင်ခွင့်

ေရွးေကာက်ပွဲ

ရရှိကသည်။

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏

သိုေသာ်လည်း

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများစွာ

ေြပာင်းလဲမေကာင့် ိုင်ငံသားေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများအေနြဖင့် ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်စ်၏ အဓိကကများကို
ေလ့လာခွင့်ှင့် ၎င်းတို၏ လပ်ရှားမများကို လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရိုင်ေရးတိုအတွက် စိးု ရိမ်ရမများ
ြမင့်တက်ခဲ့သည်။ ေြပာင်းလဲမများတွင် အကာအကွယ်ရယူိုငမ
် 
 င
ှ ့် ေဘးကင်းလံုြခံေရး အာမခံချက်များအား
ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ မဲလက်မှတ်များ ပံုှိပ်ြခင်းှင့် ေရွးေကာက်ပွဲ အြငင်းပွားမများ ေြဖရှင်းြခင်းတိုကို ေလ့လာခွင့်အား
ုပ်သိမ်းြခင်း၊

ိုင်ငံသားေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများအေနြဖင့်

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာိုင်ရန်အတွက်

ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများထံတွင် ကိတင်စာရင်းသွင်းရာတွင် လိုအပ်ချက်ရှိလာြခင်းတိုပါဝင်သည်။
ိုင်ငံတကာရန်ပံုေငွများ
အသိအမှတ်ြပလာ

လက်ခံရရှိသည့်

အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများအေပ

ေလာက်ထားြခင်းအတွက်

အဖွဲအစည်းများအတွက်

ထပ်ေဆာင်းလိုအပ်ချက်များသည်

အသိအမှတ်ြပလာ

ေလာက်ထားြခင်းှင့်

ချမှတ်လိုက်သည့်
PACE

ှင့်

အြခား

ေလ့လာေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များ

စတင်ြခင်းတိုကို ေှာင့်ေှးေစခဲ့သည်။ ိုင်ငံတကာေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများှင့် သံတမန် ေလ့လာသူများ
အေနြဖင့် ေရွးေကာက်ပွဲေနတွင် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစ်အတိအကျကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားရန် လိုအပ်သည်
ဟူေသာ အချက်က ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများ၏ လုပ်ငန်းအေပ မမတေသာ ကန်သတ်ချက်များ ြဖစ်ေစပီး
လွတ်လပ်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရးက န်ြပိုင်မည့် ပွင့်လင်းြမင်သာမကို ေလျာ့ပါးေစသည်။
UEC

သည်

အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်း

၁၂

ခုှင့်

အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းကွန်ရက်

ှစ်ခုတိုမှ

ြပည်တွင်းေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူ ၈,၄၁၆ ဦးှင့် ိုင်ငံတကာေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာေရးမစ်ရှင်ှစ်ခု (the Asian
Network for Free Elections (ANFREL)
ဦးတိုကုလ
ိ ည်းေကာင်း၊

ဥေရာပသမဂမှ

ှင့် ကာတာစင်တာ)မှ ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူ ၁၃၇
ေရွးေကာက်ပွဲကမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ၊

သံအဖွဲများှင့်

ဝန်ေဆာင်မပံ့ပိုးသူများထံမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပေပးခဲ့သည်။
ကာတာစင်တာသည် အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်း ၃၂ ခုမှ ပါဝင်ေဆွးေွးသူ ၁၇၆ ဦးှင့် ေဆွးေွးေြပာဆိုခဲ့ပီး
၎င်းတိုအနက် ၈၃ %က ကိဗ
ု စ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆိုင်ရာ ကန်သတ်ချက်များသည် ၎င်းတို၏ လပ်ရှားမများှင့်
လုပ်ငန်းစ်အား

လက်လှမ်းမီေလ့လာိုင်မအေပ

သက်ေရာက်မရှိေကာင်း

ေဖာ်ြပခဲ့ကသည်။

မည်သိုပင်ြဖစ်ေစကာမူ အများစုသည် မဲဆရှင်စာရင်း ြဖည့်စွက်၊ တ်ပယ်၊ ြပင်ဆင်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်တွင်
ပါဝင်ခဲ့ေကာင်း၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း မှတ်ပံုတင်ြခင်းြဖစ်စ်ကို ေလ့လာခဲ့ေကာင်း၊ မဲဆရှင်
အသိပညာေပးြခင်းှင့်

သတင်းအချက်အလက်ေပးြခင်း

လပ်ရှားမများတွင်

မဲဆွယ်စည်းံုးေရးကို ဆက်လက်ေလ့လာခဲ့ေကာင်း သတင်းေပးပိုခဲ့ကသည်။
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ချိတ်ဆက်ပါဝင်ခဲ့ေကာင်းှင့်

ေရွးေကာက်ပဲွဆင
ုိ ်ရာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း

ဥပေဒအရ

UEC

အယူခံဝင်မများကို

သည်

ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

ဆက်စပ်ကိစရပ်များအားလံုးအတွက်

တိုင်ကားမများှင့်

စစ်ေဆးဆံုးြဖတ်ိုင်သည့် ကျယ်ြပန်ေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရှသ
ိ ည်။ ထိေရာက်မရှိေသာ

ကုစားေပးမရပိုင်ခွင့်အား

အာမခံေပးသည့်

ိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်များှင့်

မတူညီသည်မှာ

UEC

၏

ဆံုးြဖတ်ချက်များသာ ေနာက်ဆံုးအတည်ြဖစ်ပီး တရားေရးဘက်မှ ြပန်လည်သံုးသပ်မည်မဟုတ်ပါ။၂၆
မဲဆွယ်စည်းံုးေရးအကမ်းဖက်မအ
 ေသးအဖွဲများှင့် ိုင်ငံေရးပါတီ ကျင့်ဝတ်ေဖာက်ဖျက်မများအေပ စွပ်စွဲချက်
များကို UEC က ဖွဲစည်းေပးထားသည့် ေရွးေကာက်ပွဲ ေစ့စပ်ညိိင်းေရးေကာ်မတီများက ေြဖရှင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့
ကပါသည်။

ိုင်ငံေရးပါတီကျင့်ဝတ်ကို

အမူအကျင့်များကို

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့်

ပါတီ

ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးသူများေကာ်မတီက

ထပ်ေဆာင်းယရားတစ်ခုအြဖစ်

ေလ့လာခဲ့သည်။

၆၅

ခု၏

မိမိကိုယ်ကို

မဲဆွယ်စည်းံုးေရး

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး

ဆံုးြဖတ်ချက်များသည်

စည်းေှာင်ထားြခင်း

မဟုတ်ေသာ်လည်း ပါတီများှင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများက ယရားှစ်ခုလံုးသည် တင်းမာမများ
ေလာ့ချြခင်း၊

သေဘာတူညီချက်တည်ေဆာက်ြခင်း၊

စွပ်စွဲတိုင်ကားြခင်းြပဿနာ

အေသးအဖွဲများကို

လက်ခံိုင်ဖွယ်မရှိေသာ

ေြဖရှင်းရာတွင်

အြပအမူအေသးအဖွဲများှင့်

ထိေရာက်မရှိသည်ကို

ေတွရှိခဲ့ကသည်။၂၇

စွပ်စွဲခံထားရေသာ သိုမဟုတ် သက်ေသခိုင်လံေ
ု သာ ြပစ်မကျးလွန်သူများအား တိုင်ကားချက်ပါ အြပအမူကုိ
ထပ်မံမြပလုပ်ရန် ေြပာဆိခ
ု ဲ့သည်။
UEC က တိုင်ကားမများကို အမဖွင့်ရန်အတွက် ပံုစံများပါဝင်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲအြငင်းပွားမ လမ်းန်စာအုပ်ကုိ
ထုတ်ေဝေပးခဲ့ပီး

တိုင်ကားမများှင့်

ရှေ
ိ စေရးအတွကလ
် ည်း

အယူခံဝင်မများအတွက်

အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်း၊

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ

ိုင်ငံေရးပါတီများှင့်အတူ

ပွင့်လင်းြမင်သာမ

အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးကို

ေဆွးေွးခဲ့သည်။ သိုေသာ်လည်း UEC သည် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ှင့် ေအာက်ေြခအဆင့်များတွင် အမဖွင့်ထားသည့်

၂၆

UDHR က “လူတိုင်းသည် ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ သိုမဟုတ် ဥပေဒအရ ၎င်းအား ခံစားခွင့်ြပထားသည့် မူလအခွင့်အေရးများကို

ေဖာက်ဖျက်ြခင်းခံရလင် ထိုသူသည် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ိုင်ငံေတာ်ခံုံုးများ၏ ထိေရာက်ေသာ ကုစားေပးမကုိ ရပိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်” (အပိုဒ်
၈) ှင့် "လူတိုင်းသည် ၎င်း၏ အခွင့်အေရးှင့် တာဝန်ရှိမများကို အဆံုးအြဖတ်ခံရာတွင် ... လွတ်လပ်၍ ဘက်လိုက်မမရှိေသာ
တရားံုးတစ်ရပ်က အများြပည်သူ ေရှေမှာက်တွင် တရားမတစွာ ကားနာစစ်ေဆးြခင်းကို တန်းတူရည်တူအြပည့်အဝ ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်”
(အပိုဒ်

၁၀)

တိုကို

ေကညာခဲ့သည်။

ICCPR

အပိုဒ်

၂

တွင်

“...

အခွင့်အေရးများချိးေဖာက်ခံရသူအတွက်

ထိေရာက်ေသာ

ကူညီမများေပးြခင်းှင့် ... တိုကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။” ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ ICCPR ၏ အပိုဒ် ၁၄.၁ တွင် “... လူတိုင်းသည် စွမ်းရည်ရှိပီး
လွတ်လပ်ေသာ၊

ဘက်မလိုက်ေသာ

ဥပေဒအရ

အခွင့်အေရးရထိုက်သည်” ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။
၂၇

တည်ေထာင်ထားေသာ

ခံုံုးတွင်

အများြပည်သူတို

တရားကားနာစစ်ေဆးခံရန်

အနည်းဆံုး အြငင်းပွားမ ၄၃ ခုကို EMCs များက ေစ့စပ်ညိိင်းေပးခဲ့ပီး အဓိကအားြဖင့် မဲဆွယ်စည်းံုးေရး အခမ်းအနားများတွင်

ေှာင့်ယှက်ြခင်း (၄၉ %)၊ တရားမဝင်မဲဆွယ်စည်းံုးြခင်း (၂၀ %)၊ လွန်ကဲစွာ အာဏာသံုးလမ်းမိုးမ၊ အကမ်းဖက်မ သိုမဟုတ်
ခိမ်းေြခာက်မ (၁၁ %) ှင့် အမုန်းစကား (၇ %) တိုကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့သည်။
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တိုင်ကားမအေရအတွက်ှင့်

သေဘာသဘာဝတိုကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊

အားထုတ်လုပ်ေဆာင်မများကိုေသာ်လည်းေကာင်း

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်း

၎င်းတိုကို
မရှပ
ိ ါ။

ေြဖရှင်းခဲ့သည့်

၎င်းက

ြဖစ်စ်၏

ပွင့်လင်းြမင်သာမ ေလျာ့ကျေစသည်။
UEC က ဖွဲစည်းထားသည့် ေရွးေကာက်ပွဲခံုံုးများှင့် ေရွးေကာက်ပွဲေှာင်းပိုင်းကာလ တိုင်ကားချက်များအတွက်
ဥပေဒအရ

ကာြမင့်ေသာ

သတ်မှတ်ေပးထားသည်။

အချိန်အတိုင်းအတာကို
တိုင်ကားချက်များကို

ရလဒ်များေကညာပီးသည့်

ကားနာသံုးသပ်ရာတွင်

ေနမှစ၍

ပီးဆံုးရန်

၄၅

ရက်ဟု

သတ်မှတ်ထားသည့်

အချိန်ကာလ မရှပ
ိ ါ။ ေရွးေကာက်ပွဲေှာင်းပိုင်းကာလ တိုင်ကားချက်များှင့် အယူခံဝင်မများအား အမဖွင့်ြခင်းှင့်
စပ်လျ်းေသာ ကုန်ကျစရိတ်များမှာ အလွန်များြပားပါသည်။၂၈
ကိတင်မဲေပးြခင်း

ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒသည်

ိုင်ငံြပင်ပ

ကိတင်မဲေပးြခင်း

(OCV)၊

မဲဆနယ်ြပင်ပှင့်

မဲဆနယ်တွင်း

ကိတင်မဲေပးြခင်းတိုကို ခွင့်ြပထားသည်။ ိုင်ငံြပင်ပ ကိတင်မဲေပးြခင်း (OCV) ကို စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ှင့်
ေအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်များအတွင်း၌ သံံုးှင့် ေကာင်စစ်ဝန်ချပ်ံုး ၄၅ ံုးတွင် ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ိုင်ငံြပင်ပ
ကိတင်မဲေပးြခင်း (OCV) အတွက် မှတ်ပံုတင်ထားသည့် ိုင်ငံသား ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ရှိပီး ၂၀၁၅ ခုှစ်ထက် ၃၀၀
ရာခိုင်န်း တိုးတက်လာကာ မဲလာေပးခဲ့သူ ၇၀ ရာခိုင်န်းခန် ရှိခဲ့သည်။
ေကျာင်းသား/သူများ၊ အချပ်ကျေနသူများ၊ ေဆးံုတက်ေရာက်ေနသူ အတွင်းလူနာများ၊ တပ်မေတာ်သားများှင့်
အတူေနမိသားစုဝင်များ၊

မဲဆနယ်ြပင်ပေရာက်

အြခားမဲဆရှင်များအတွက်

မဲဆနယ်ြပင်ပ

ကိတင်မဲေပးြခင်းကို ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေနမှ ၂၁ ရက်ေနအတွင်း ြပလုပ်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာ
အဖွဲအစည်းများက

လုပ်ေဆာင်သည့်

၎င်းစီမံေဆာင်ရွက်ချက်မာှ

ပွင့်လင်းြမင်သာမမရှေ
ိ သးသည်ကို

ေတွေနရပါေသးသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်ကဲ့သိုပင် အထူးသြဖင့် တပ်မေတာ်သားများအတွက် ဤလုပ်ငန်းစ်တွင်
ဆမဲများ၏ လိဝှက်မှင့် ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်မရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် အကာအကွယ်ေပးမများ မရှပ
ိ ါ။
သိုေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် နည်းဥပေဒများ ြပင်ဆင်ချက်အရ ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ အကိမ်ကိမ်မဲေပးြခင်းကို
ကာကွယ်တားဆီးရန်အလိုငာှ

ေရွးေကာက်ပွဲေန

မဲေပးြခင်းအတွက်

အဆိုပါမဲဆရှင်များကို

မဲစာရင်းတွင်

အမှတ်အသားြပခဲ့သည်။ ကိဗ
ု စ်-၁၉ ခရီးသွားလာမ ကန်သတ်ချက်များေကာင့် မိမတ
ိ ုိ၏ အမဲတမ်းေနရပ်များသို
မြပန်ိုင်သူများသည်

ေအာက်တိုဘာလ

၂၅

ရက်ှင့်

ိုဝင်ဘာလ

၇

ရက်တိုတွင်

ယာယီေနရပ်များ၌

မဲေပးခဲ့ကသည်။

၂၈

UEC တွင် ကန်ကွက်လာအမတစ်ခုကို အမဖွင့်ရန် ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အေမရိကန်ေဒလာ ၃၈၀) ကုန်ကျပီး ေရွးေကာက်ပွဲခံုံုး

ဆံုးြဖတ်ချက်ကို အယူခံဝင်ရန် ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အေမရိကန်ေဒလာ ၂၃၀) ကုန်ကျသည်။ ကန်ကွက်သအ
ူ ား တန်ြပန်ကန်ကွက်လိုသည့်
ကန်ကွက်ခံရသူများသည်လည်း ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ေပးေဆာင်ကရသည်။
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မဲဆနယ်တွင်း

မဲဆရှင်များသည်

ကိတင်မဲေပးခွင့်

ရရှိခဲ့ကသည်။

ရပ်ကွက်ှင့်

ထိုအြပင်

ေကျးရွာ

ကိဗ
ု စ်-၁၉

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲံုးများတွင်

ေကာင့်

အသက်

၆၀

ှင့်

အထက်ရှိေသာ

သက်ကီးရွယ်အိုများ၊ ေနအိမ်တွင်ေနထိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားေသာ မိနယ်များတွင် ေနထိုင်သူများ သိုမဟုတ်
လူဦးေရ

အဆမတန်ထူထပ်ေသာေနရာတိုတွင်

ေနထိုင်သူများအား

ေနအိမ်တွင်

မဲေပးခွင့်ကို

UEC

က

ထပ်မံတိုးချဲေပးခဲ့သည်။ ေနအိမ်မှေန၍ မဲေပးြခင်းကို ေအာက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်ေနမှစ၍ ိုဝင်ဘာလ ၅
ရက်ေနအတွင်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
အားလံုးပါဝင်မကို

လွယ်ကူေချာေမာေစရန်

ကူညီလုပ်ေဆာင်သည့်

စီမံေဆာင်ရွက်ချက်

ြဖစ်ေသာ်လည်း

အချိေသာ ပတ်သက်ဆက်ယ်သူများက ဆမဲများ၏ လိဝှက်မှင့် ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်မရှိေစေရးအတွက်
မဲေပးရာတွင်

အကူအညီေပးြခင်းအပါအဝင်

ပိမ
ု ုိေကာင်းမွန်ေသာ
မရှင်းလင်းေသာ

ကာကွယ်မများ
သိုမဟုတ်

ေနအိမ်မှေန၍

မဲေပးြခင်းအတွက်

လိုအပ်ေနေကာင်း

တစ်သမတ်တည်းမဟုတ်ေသာ

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသည်

ေဝဖန်ေြပာဆိုခဲ့ကသည်။

စိုးရိမ်မများတွင်

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊

ပွင့်လင်းြမင်သာမ

အားနည်းြခင်းှင့် ဖျက်ရန်မလွယ်ေသာမင် မရှိြခင်းတိုအြပင် လိဝှက်စာအိတ်များ အရည်အေသွးနိမ့်ြခင်းတို
ပါဝင်သည်။ UEC ကမူ အချိေသာ စိုးရိမ်မများကို မမှန်ကန်ဟုသတ်မှတ်ကာ ပယ်ချခဲ့သည်။ သိုေသာ်လည်း
အကိမ်ကိမ်မဲေပးြခင်းှင့် မဲစာရွက်များေပတွင် တံဆိပ်တံုးအတု အသံုးြပြခင်းများအပါအဝင် ြဖစ်ရပ်များစွာကို
လက်ခံ၍

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ

အမှားအယွင်းများှင့်

အရည်အေသွးနိမ့်

ပစည်းများသည် ကိတင်မဲများ၏ ခိုင်လံုမအေပ သက်ေရာက်မမရှဟ
ိ လ
ု ည်း ေကညာချက် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
ဆမဲေပးြခင်း၊ မဲေရတွက်ြခင်း၊ ရလဒ်များကို စာရင်းသွင်းြခင်း

မဲဆွယ်စည်းံုးရပ်နားကာလ
မဲဆွယ်စည်းံုးရပ်နားကာလသည် ိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန ညသန်းေခါင်ယံအချိန်မှစတင်ပီး ေရွးေကာက်ပွဲေန
တိင
ု ်ေအာင်ဆက်၍
စည်းံုးြခင်းများကို

အသက်ဝင်ပါသည်။

မဲဆွယ်စည်းံုးရပ်နားကာလတွင်

ရပ်တံ့ရန်လိုအပ်သည်သာမက

မဲဆွယ်စည်းံုးေရးဆိုင်ရာပစည်းများကို

လူမမီဒီယာေပ၌

အများြပည်သူကည့်ိုင်ရန်

ြပန်လည်သိမ်းဆည်းရန်လည်း

မဲဆွယ်

ေကညာထားေသာ

လိုအပ်ပါသည်။

မစ်ရှင်အေနြဖင့်

မဲဆွယ်စည်းံုးရပ်နားကာလကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့် ိုင်ငံေရးပါတီများမှ ေနရာတိုင်းလိုလို
နီးပါးတွင်

ေလ့လာခဲ့သည်ကို

ေလ့လာေတွရှိခဲ့ရပါသည်။

ကာတာစင်တာ၏

လူမမ
 ဒ
ီ ယ
ီ ာေပတွင်

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသည့်အဖွဲသည် ပါတီှစ်ခုှင့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ၂ဝ ဦးတိုမှ စီမံခန်ခွဲေသာ
Facebook စာမျက်ှာများတွင် ဥပေဒချိးေဖာက်မများကို ေဖာ်ထုတ်ေတွရှိခဲ့ပါသည်။

ေရွးေကာက်ပွဲေန
ြမန်မာိုင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် ပံုမှန်လုပ်ငန်းစ်မှ ေသွဖည်သည့် ကီးကီးမားမား ြဖစ်ရပ်မျိးကို တိုင်ကားြခင်း
မျိးမရှဘ
ိ ဲ

ေရွးေကာက်ပွဲေနကို

ေအးေဆးစွာ

ကျင်းပသွားိုင်ခဲ့ပါသည်။
29

ကာတာစင်တာ၏

ေရွးေကာက်ပွဲ

ေလ့လာသူများကို ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး ၁၄ ခုထဲမှ ၁ဝ ခုသို တာဝန်ခန်အပ်ေစလတ်ခဲ့သည် (ရခိုင်၊ ကယား၊
ချင်းြပည်နယ်ှင့် တနသာရီတိုင်းတိုမှအပ ကျန်ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးအားလံုး)။ ိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်ေန၊
ညေနခင်းအချိန်ထိမူ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် (UEC) အေနြဖင့် ဆမဲေပးသူ အေရအတွက်
အပီးသတ်ကို ေကညာထားြခင်း မရှပ
ိ ါ။
ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများသည်

မဲံု

၁၉

ံု

ဖွင့်လှစ်ြခင်းကို

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ပါသည်။

အဆိပ
ု ါ

မဲံုအားလံုးသည် နံနက် ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ်ထက် ေနာက်ကျြခင်းမရှိဘဲ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကပါသည်။ မဲံုအားလံုးနီးနီးတွင်
အေယာက် ၃ဝ မှ အေယာက် ၁ဝဝ ကားရှိ ဆမဲေပးသူများ တန်းစီပီး ေစာင့်ေနခဲ့ပါသည်။ ြခံငံုေြပာရလင်
သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ေသာ

မဲံုတိုင်းတွင်

မဲံုဖွင့်သည့်လုပ်ငန်းစ်များကို

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်မရလဒ်မှာ

ေကာင်းမွန်ပါသည်။ မဲပံုးအလွတ်များြဖစ်ေကာင်း မြပြခင်းှင့် မဲပံုးတွင်ကပ်ထားေသာ ချိတ်တံဆိပ်နံပါတ်တိုကို
အသံထွက်ဖတ်ြပမမရှိြခင်းကဲ့သိုေသာ

ခွင်းချက်အချိမှအပ

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ေသာ

မဲံုများတွင်

ချမှတ်ထားေသာ လုပ်ငန်းစ်များအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ကပါသည်။
မစ်ရှင်၏ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများသည်

မဲံု

၂၃၄

ံုကို

သွားေရာက်ခဲ့ပါသည်။

ဆမဲေပးသူများသည်

တန်းစီ၍ေစာင့်ရသည့်ေနရာတွင် ပျမ်းမ မိနစ် ၃ဝကာ ေစာင့်ရပီး အစီအစ်တကျ ဆက်သွားပီး ၎င်းတို၏
ဆမဲများကိုေပးရန်
မဲံုများကို

ကိုးမိနစ်ကာ

အချိန်ယူရသည်ဟု

ဝင်ေရာက်ခွင့်ှင့်ပတ်သက်၍

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများက

ြပဿနာအခက်အခဲ

ရင်ဆိုင်ရြခင်းမျိး

ခန်မှန်းခဲ့ကသည်။
နည်းပါးသကဲ့သို

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံုများ၏ ၉၈ % ေသာမဲံုများတွင် မဲံုကိုယ်စားလှယ်များရှိေနခဲ့ပီး ၃၁ %
ေသာမဲံုများတွင် ြမန်မာိုင်ငံသားေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများ (ြပည်တွင်းေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများ) ရှိေနခဲ့
ေကာင်း ေတွရှိခဲ့ပါသည်။ COVID – 19 ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ အထူးသြဖင့်
ေနစ်ဘဝတွင်

ခပ်ခွာခွာေနြခင်းကို

မဲံုများ၏အတွင်းပိုင်းတွင်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ကေသာ်လည်း

အချိေသာေနရာများတွင် အေြခခံအေဆာက်အအံုများ၏ အေြခအေနေကာင့် အဆိုပါအချက်အား လိုက်နာရန်
အခက်အခဲများရှိသည်ကို

ေတွရပါသည်။

မဲံုအြပင်ဘက်၌

စီတန်း

ေစာင့်ေနကေသာ

လ$တန်းများတွင်

မဲဆရှင်များသည် ေနစ်ဘဝတွင် ခပ်ခွာခွာေနရမည့် ေဆာင်ရွက်မများကို အမဲတေစ လိုက်နာြခင်း မရှေ
ိ ပ။
မဲံုအားလံုးနီးပါးတွင် တစ်ကိုယ်ေရသံုး ေရာဂါကာကွယ်ေရးဝတ်စံုများ ရှိပါသည်။
အေြခအေနအရပ်ရပ်တိုင်းတွင်
အေြခအေနတစ်ရပ်တွင်

မဲစာရင်းများကို

မဲဆရှင်

၈၂

ဦးသည်

မဲံုအြပင်ဘက်တွင်
မဲစာရင်းတွင်

ကပ်ထားေကညာထားပါသည်။

ပါဝင်ြခင်းမရှိေသာ်လည်း

အများစုမာှ

မဲဆရှင်သက်ေသခံကတ်ြပားများ သိုမဟုတ် မှတ်ပံုတင်ကတ်များကို ြပသပီးေနာက် မဲေပးခွင့်ရကပါသည်။၂၉

၂၉

မဲ#% ံများတွင်

မဲဆ./0င
1 မ
် ျားသည်

မ1တတ
် မ်းတင်ထားသည်။ဤမဲဆ./0င
1 မ
် ျားသည်
မဲေပးခွငရ
့် 01ိခြဲ့ ခင်းြဖစ်သည်။

မဲစာရင်းေလးခ%တင
ွ ်

(လ:တေ
် တာ်ေရွ းေကာက်ပဲတ
ွ စ်ခစ
% အ
ီ လိက
% )်

လ:တေ
် တာ်ေရွ းေကာက်ပဲတ
ွ စ်ခ၏
%

30

မဲစာရင်းတွင်

ပါ01ိေသာေFကာင့်

မီဒီယာများမှလည်း

မေလးတိုင်းေဒသကီးှင့်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတို၏

တိုင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာ

ဝန်ကီးေနရာ ယှ်ပိင်ြခင်းများအတွက် မဲစာရင်းများတွင် အချိမဲဆရှင်များ၏ အမည်များ ပါဝင်မမရှိေကာင်းကို
သတင်းပိုကပါသည်။ ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံုများ၏ ၉၂% နီးပါးတွင် ကိတင်မဲေပးထားေသာ မဲဆရှင်များ၏
အမည်များကို မဲစာရင်းတွင် မင်အနီေရာင်ြဖင့် မျ်းသားထားသည်ဟု မစ်ရှင်ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများက
မှတ်ချက်ေပးခဲ့ပါသည်။ သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံု ၈၂ % နီးပါး၏ အြပင်ဘက်တွင် ကိတင်မဲေပးသူများ၏
အမည်များပါဝင်သည့် ပံုစံ ၁၃ ကို ကပ်ထားေကညာထားပါသည်။၃၀
ေရွးေကာက်ပွဲအေြခအေနှင့် ဆမဲေပးမဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ပံုများကို ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံု ၂၃၄ ံု၏ ၅၄ % တွင်
အလွန်ေကာင်းမွန်ပါသည်၊ အဆိပ
ု ါ မဲံုများထဲမှ ၄၁ % တွင် လက်သင့်ခံိုင်ပါသည်ဟူေသာ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ချက်
ရလဒ်များ

ထွက်ခဲ့ပါသည်။

အဆင့်များအား

မစ်ရှင်ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများသည်

အစွမ်းကုန်လိုက်နာြခင်းြဖင့်

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

သိုေသာ်

အဆင်ေြပေချာေမာပီး

မဲံုများ၏အြပင်အဆင်မှာ

ြဖစ်စ်တစ်ခုလံုးမှာ

လုပ်ေဆာင်ရန်

ပွင့်လင်းထင်သာြမင်သာြဖစ်သည်ဟု

စည်းကမ်းများှင့်

ကိုက်ညီမမရှိသည့်

ြပဿနာအချိကို ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများက ြမင်ေတွခဲ့ရသည်။ ဤသည်မာှ တစ်ခါတစ်ရံ၌ COVID – 19
ကာကွယ်ထိန်းချပ်ေရး

အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များှင့်သက်ဆိုင်သည့်

ြပဿနာများကို

ြဖစ်ေပေစိုင်ပီး

(ြဖစ်ရပ် ၃၈ ခု)၊ အြခားေသာအချိန်များတွင် မဲံု၏အြပင်အဆင်သည် မဲဆရှင်များ၏ စီတန်းမကို ထိေရာက်စွာ
ကူညီပံ့ပိုးေပးိုင်မ မရှိြခင်း (ြဖစ်ရပ် ၂၅ ခု)ှင့် အြခားေနရာများတွင် အကျိးြဖစ်ထွန်းပီး စနစ်တကျြဖစ်ေသာ
လုပ်ငန်းစ်ြဖစ်ေစရန်အတွက်
မလံုေလာက်ြခင်းမျိးလည်း

မဲံုများတွင်

ရှိသည်

(ြဖစ်ရပ်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်
၁၁

ခု)။

ြဖစ်ရပ်အခု

၃ဝ

ဝန်ထမ်းအေရအတွက်
တွင်

မဲဆရှင်များအေနြဖင့်

လုပ်ေဆာင်ရန်အဆင့်များအေပ နားလည်မမ
 ာှ လံုေလာက်မမရှိဟု စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ခဲ့သည်။ ယင်းြဖစ်ရပ်က
မဲဆရှင်အသိပညာေပးြခင်း မရှိေကာင်းကို ေထာက်ြပေနပါသည်။
ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံုများထဲမှ ၉၆ % ေသာမဲံုများတွင် မဲံုဝန်ထမ်းများသည် မဲေပးြခင်းှင့်သက်ဆိုင်သည့်
လုပ်ေဆာင်ရန်အဆင့်များအေပ
ေဖာ်ိုင်ေကာင်း

ြပသခဲ့ပါသည်။

အလွန်

သိုမဟုတ်

အထိုက်အေလျာက်

ကာတာစင်တာ၏

နားလည်ပီး

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများသည်

အေကာင်အထည်
မဲံု

၂၃

ံု၌

မဲဆရှင်များအား ၎င်းတို၏ လက်တွင် မင်စွန်းရာ ပါ၊ မပါကို အမဲတမ်း စစ်ေဆးြခင်းမရှိေကာင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။
ြဖစ်ရပ် ၁၂ ခုတွင် မဲဆရှင်များသည် မှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား သိုမဟုတ် မဲဆရှင်သက်ေသခံ ကတ်ြပားများ
မသယ်ေဆာင်လာသည့်အတွက် မဲေပးခွင့်မေပးဘဲ ြပန်လှည့်ခိုင်းသည်ကုိ ေတွရသည်။ ခွင်းချက်အနည်းငယ်မှအပ
မဲစာရင်းများှင့် ဆမဲလက်မှတ်ြဖတ်ပိုင်းများတွင် လက်မှတ်ထိုးြခင်းကဲ့သိုေသာ လုပ်ေဆာင်ရန်အဆင့်များကို
လုပ်ငန်းစ်အတိုင်း

၃၀

လိုက်နာမရှိကပါသည်။

မဲဆရှင်များသည်

မေတာ်တဆ

ထိခိုက်ပျက်စီးသွားေသာ

သွားေရာက်ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံု ၁၈.၄ % တွင် ပံုစံ ၁၃ ကို ကပ်ထားြပသထားြခင်းမရှိပါ၊ ကိတင်မဲေပးသူများ၏

အမည်များကို အဓိကမဲစာရင်း (ပံုစံ ၁) တွင် မျ်းသားထားြခင်း မရှိပါ။
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ဆမဲလက်မှတ်များကို

အစားထိးု ေပးရန်

ဆမဲလက်မှတ်အသစ်များကို
ထည့်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍

ေတာင်းဆိုေသာ

အစားထိးု ၍

ေပးခဲ့ပါသည်။

မဲံုေြခာက်ံုတွင်

ြဖစ်ရပ်ခုနစ်ရပ်လံုးတွင်
ဆမဲလက်မှတ်များကို

ြပဿနာများရှိေကာင်း

၎င်းတိုအား
လိဝှက်မရှိစွာ

ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများမှ

မှတ်ချက်ေပးခဲ့သည်။
ဆမဲလက်မှတ်များေပတွင်

ပါရှေ
ိ နေသးသည့်

UDP၏

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ြခင်းခံရေသာ

လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများှင့်ပတ်သက်သည့် UEC ၏ ေကညာချက်ကို ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံုများ၏ 78%
ေသာမဲံုများတွင် ကပ်ထားေကညာထားပါသည်။ ဆမဲေပးရန် အြခားတစ်ဦးက အကူအညီေပးမှင့် စပ်လျ်း၍
တိုင်ကားလာေသာ ြပဿနာ ၈၅ ရပ်ရှိပီး ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံုများထဲမှ ၃၆ % တွင် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဝင်ေရာက်မဲေပးိုင်ေသာ အေြခအေနမရှိသည်ကို ေတွရပါသည်။
မဲံုများကို

ညေန

၄

နာရီတွင်

မဲေပးခွင့်ရပီးသွားေသာအခါတွင်
မဲေပးပီးပါက

မဲံုများကို

မဲံုပိတ်ြခင်းအား

ပိတ်ရန်

ပိတ်ရန်

သိုမဟုတ်

တန်းစီေနေသာ

အချိန်သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ေစာ၍ပိတ်ိုင်ပါသည်။

မဲံုပိတ်ြခင်းကို

လုပ်ေဆာင်ရန်အဆင့်များအတိုင်း

မဲဆရှင်များအေနြဖင့်

မဲစာရင်းပါ

ေလ့လာခဲ့ေသာ

မဲံု

လိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားပါသည်။

မဲဆရှင်အားလံုး
၁၉

ံုလံုးတွင်

မဲေရတွက်ြခင်းကို

ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲံု ၁၈ ံု၌ တစ်ံုမှအပ ကျန်မဲံုများအတွက် စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ချက်မှာ ေကာင်းမွန်သည်ဟု
အေြဖထွက်ပါသည်။၃၁ မဲေရတွက်ြခင်းမှာ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိ၍ ေလ့လာခဲ့ေသာ မဲေရတွက်ြခင်းြဖစ်စ်တိုင်းတွင်
ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ှင့်

မဲံုကိုယ်စားလှယ်များရှိပီး

ြမန်မာိုင်ငံသားေရွးေကာက်ပွဲ

ေလ့လာသူများ

(ြပည်တွင်းေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများ) မှာလည်း ေလ့လာခဲ့သည့် မဲံုများ၏ တစ်ဝက်တွင် ရှိေနခဲ့ပါသည်။
မဲေရတွက်သည့်ြဖစ်စ်တွင်
မှတ်သားပါသည်၊

ှစ်ရပ်မှာ

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းြဖစ်ပီး

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ေသာ

သီးြခားြဖစ်ရပ်များကို

ေရွးေကာက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်
တစ်ရပ်မှာ

သိုမဟုတ်

ြပည်တွင်းေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူမှ

အေြခအေနသံုးရပ်ြဖင့်
မဲံုကိုယ်စားလှယ်များမှ
ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။
ရလဒ်များကို စာရင်းသွင်းသည့်လုပ်ငန်းစ်၏ ကနဦးအဆင့်များကို မိနယ် ၁၃ ခု၏ ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများတွင်
ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ ြဖစ်ရပ် ၁ဝ ခုတွင် ရလဒ်စာရင်းသွင်းြခင်းအေပ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ချက်မှာ ေကာင်းမွန်သည်ဟု
အေြဖထွက်ပါသည်။ ကျန်ြဖစ်ရပ်သံုးရပ်၏ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ချက်မှာမူ ေကာင်းမွနမ
် မ
. /0ိပါဟ5 အေြဖထွက်ပါသည်၊
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ကျိ7က်ထိ5 (မွနြ် ပည်နယ်)၊ ကျိ7င်းတံ5 (/0မ်းြပည်နယ်)?0င ့် မေကွး (မေကွးတိင
5 း် )/0ိ
Aမိ7 Bနယ်များတွင ် မစ်ရှင်ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူများအေနြဖင့် ရလဒ်စာရင်းသွင်းသည့် ြဖစ်စEကိ5 ေလ့လာရန်

၃၁

မွန်ြပည်နယ်ရှိ မဲံုတစ်ံုတွင် မဲေရတွက်ြခင်းအေပ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ချက်မှာ ဆိုးရွားသည်ဟု အေြဖထွက်လာပါသည်၊

အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် လုပ်ေဆာင်ရန်အဆင့်များကို တိကျစွာလိုက်နာမမရှိသည့်အြပင် မဲံုကိုယ်စားလှယ်များမှာ
မဲေရတွက်ြခင်းများတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။

32

ဥပစာတွင်းသို
ြဖစ်ပါသည်။

ဝင်ခွင့်ရေသာ်လည်း

အကန်အသတ်ြဖင့်သာ

မစ်/င
0 ေ
် ရွ းေကာက်ပဲေ
ွ လ့လာသ$များသည်

ေတွB /0ိခပ
ဲ့ ါသည်။

ေလ့လာခဲ့ေသာ

ဝင်ခွင့်ရြခင်းှင့်

ဝင်ခွင့်လံုးဝမရြခင်းတိုေကာင့်

သိသာထင်/ာ0 းသည့်

အစီစEမကျမ.တစ်ခက
5 လ
ိ5 ည်း

မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲများတွင်

မဲံက
ု ိုယ်စားလှယ်ှင့်

ေရွးေကာက်ပွဲ

ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ ေယာက်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံသား ေရွးေကာက်ပွဲေလ့လာသူ ၈ ေယာက် ရှပ
ိ ါသည်။ ေလ့လာခဲ့ေသာ
မိနယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲခွဲ

၅

ခုတွင်

မသန်စွမ်းသူများအေနြဖင့်

မေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ေကာင်း ေတွရှိခဲ့ပါသည်။
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ကိုယ်တိုင်ဝင်ေရာက်ိုင်ခွင့်အတွက်

