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ဤအစီရင်ခံစောကို မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက စီစဉ်ရရေးသောေး၍ Family Health
International (FHI360) ၏ ြံြိုေးမှု၊ USAID ၏ ရငွရ ကေးရ

ောက်ြံမှုပ င် ြံိုနှြ်

ိုတရ
် ေြါသည်။

ြံိုနှြ်

ိုတ်ရေရောတွင် ြါရှသည် အရ ကောင်ေးအရောမ ောေးသည် FHI360 သမ
ိုို့ ဟိုတ် USAID ၏

သရ

ော

မည်သည်

ောေးအပမင်၊ ရလလောသံိုေးသြ်ခ က်၊ သို့မ
ို ဟိုတ် ရြေါ်လစီမေါ မ ောေးနှင် မသက်ဆိုင် သကသိုို့
ကိုန်သွယ်မှုဆိုင်ရော

အမည်မ ောေး၊

သမ
ိုို့ ဟိုတ် အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေးကိုမျှ ရ

မတ်လ -၂၀၂၁

စီေးြွောေးရရေးအရ

ောက်ခံခ က်ရြေးသည် သရ

ိုတ်ရေသည်

ွက်ကိုန်မ ောေး

ောမသက်ရရောက်ရစရြါ။

3

လက်သန််းတို့၏ ပဲ့တင်သံ

မတ်လ -၂၀၂၁

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

4

လက်သန််းတို့၏ ပဲ့တင်သံ

မတ်လ -၂၀၂၁

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

5

လက်သန််းတို့၏ ပဲ့တင်သံ

မတ်လ -၂၀၂၁

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

6

လက်သန််းတို့၏ ပဲ့တင်သံ

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

မွန်ပြည်လအခွ
်ူ့ ရ ေးရ ောင်ရ ေးရှ ငေး်
ူ့ ငအ
ီမိုကရရစီ၊

လူ့အခွင်အရရေးနှင်

စစ်မှန်သည်

ငငမ်ေးခ မ်ေးရရေး

ပြန်လည်

ွန်ေးကောေးလောရစရန်

ရည်ရွယခ
် က်တို့ပို င် မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ေးရ ေးရှင်ေးကို ၁၉၉၅ ခိုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင်
ွွဲ့စည်ေးတည်ရ

ောင်ခသည်။ ၁၉၉၈

ီမိုကရရစီအရရေးရတောင်ြံိုမှ ရက ောင်ေးသောေးလငယ်မ ေးဆက်

မ ောေးနှင် ရ သတွင်ေး လူ့အခွင်အရရေးကောကွယရ
် စောင်ရရှောက်သမ ောေးပ င်

ွွဲ့စည်ေးခရသော လူ့အခွင်

အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအပ စ် ပမန်မောနိုင်ငံရတောင်ြိုင်ေးရှ လူ့အခွင်အရရေး အရပခအရနမ ောေးကို စတင်
ွွဲ့စည်ေးခစဉ်ကတည်ေးက ရဆောင်ရွက်ခသည်။
ပမန်မောနိုင်ငံတွင်

ီမိုကရရစီရရေး၊ စစ်မှန်ရသော ငငမ်ေးခ မ်ေးရရေးနှင် လူ့အခွင်အရရေးအရပခအရနမ ောေး

တိုေးတက်ရကောင်ေးမွန်လောရစရန်အတွက် တိုက်တွန်ေးလံှုွဲ့ရဆော်မှုမ ောေး၊ ြညောရြေးရရေးအစီအစဉ်မ ောေး၊
သတင်ေးအခ က်အလက်မ ောေးနှင် အစီရင်ခံစောမ ောေး

ိုတ်ရေပခင်ေးမ ောေး ြံိုမှန်ရဆောင်ရွက်ရနသည်

လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးပ စ်သည်။
Copyright @ 2020 Human Rights Foundation of Monland [HURFOM]
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အခန်ေး (၁) နိ ါန်ေး
၂၀၂၀ အရ

ွရ

ွရရွေးရကောက်ြွကို ြိုမိုရကောင်ေးမွန်ငြီေး အောေးလံိုေးြါေင်နိုင်သည် ရရွေးရကောက်ြွတစ်ခို

ပ စ်လောရန်ရည်ရွယ်၍လည်ေးရကောင်ေး၊ ရရွေးရကောက်ြွအလွန်တွင် အောဏောရလောမည်အစိုေးရသည် မဆနဒ
ရှင်ပြည်သမ ောေး၏ သရ

ောဆနဒနှင်ကိုက်ညီရသော အစိုေးရတစ်ရြ် ပ စ်လောရန် ရည်ရွယ်၍ လည်ေးရကောင်ေး

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးသည် USAID နှင် FHI 360 တ၏
ိုို့
ကညီရ
“ပမန်မောနိုင်ငံရတောင်ြိုင်ေးရှ

ယ် ကဉ်ခံလူ့အသိုင်ေးအေိုင်ေးမ ောေး၏ မရြေးြိုင်ခွင် မဆံိုေးရံှုေးရစရရေး” စီမံကန်ေး

တစ်ခိုကို ၂၀၂၀ ဩဂိုတ်လ လလယ်ြိုင်ေးမှစ၍ စတင်အရကောင်အ
စီမံကန်ေးြ

ောက်ြံမှုပ င်

ည် ရ ော်ခြါသည်။

မြိုင်ေးအရနပ င် ပမန်မောနိုင်ငံရတောင်ြိုင်ေးရှ ရက ေးလက်ရနပြည်သမ ောေး၊ အပခောေးနည်ေးပ င်

သန်စွမ်ေးသမ ောေး၊

ြ

မဆံိုေးမရြေးမည်လငယ်မ ောေးနှင်

တိုင်ေးရင်ေးသောေးလက်နက်ကိုင်အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေး

လက်ရအောက်ရှ ရ သခံပြည်သမ ောေး၏ ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရောအခက်အခမ ောေးနှင် စန်ရခေါ်မှုမ ောေး အ
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ရ ကောင်ေးကို တင်ပြ
ရအောက်တို

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ောေးသည် “ ယ် ကဉ်မရှမှ လွတ်မျှတ” ဟသည် အစီရင်ခံစောတစ်ရစောင်ကို ၂၀၂၀

ောလတွင်

ိုတ်ရေခငြီေးပ စ်ြါသည်။

အခန်ေး (၉) ခန်ေး ြါေင်ငြီေး စောမ က်နှှာ (၁၀၀) ရှသည် အဆိုြါအစီရင်ခံစောတွင် ပမန်မောနိုင်ငံရတောင်ြိုင်ေးရှ
မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေး၏ ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရောအခက်အခမ ောေးနှင် အဆိုြါအခက်အခမ ောေးကို ရပ ရှင်ေး
ရြေးနိုင်မည် အကကံပြ တိုက်တွန်ေးခ က်မ ောေးကို ရ ော်ပြခြါသည်။
ယခိုစီမံကန်ေး ိုတယြိုင်ေးအရနပ င် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရော ရတွွဲ့ရှခ က်မ ောေးနှင် ရရွေးရကောက်ြွကို
ပ တ်သန်ေးခသည် ပြည်သတ၏
ိုို့ စကောေးသံမ ောေးကို စိုစည်ေးရ ော်ပြ
အမည်ရှအစီရင်ခံစောကို

ောေးသည် “လက်သန်ေးတ၏
ိုို့ ြတင်သံ”

ိုတ်ရေမည် ပ စ်ြါသည်။

ဤအစီရင်ခံစောတွင် ၂၀၂၀ နိုေင်

ော (၈) ရက်ရနို့တွင် က င်ေးြခသည် အရ

အရရေးြါရသော ပ စ်စဉ်နှင် ကန်ေးဂဏန်ေးမ ောေး၊

ွရ

ွရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရော

ယ် ကဉ်မှုမ ောေး၊ ရရွေးရကောက်ြွရစောင် ကည်ရလလောရရေး

အရပခအရနမ ောေး၊ ဆနဒမရြေးပခင်ေးကစစရြ်မ ောေးနှင် မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေး၏ စကောေးသံမ ောေးကို ကဏ္ဍ
အလိုက်တင်ပြ
၂၀၂၀ အရ

ောေးသည်။

ွရ

ွရရွေးရကောက်ြွသည် လွတ်လြ်ငြီေး မျှတသည် ရရွေးရကောက်ြွတစ်ခိုပ စ်သည် မပ စ်

သည်ကို ဤအစီရင်ခံစောက ဆံိုေးပ တ်မှုပြ လိုြ်သွောေးမည်မဟိုတ်

အစီရင်ခံစော၏ မလရည်ရွယ်ခ က်

ပ စ်သည် “ြိုမိုရကောင်ေးမွန်ငြီေး အောေးလံိုေးြါေင်ရသော ရရွေးရကောက်ြွမ ောေးပ စ်ရြေါ်လောရရေးနှင် ပြည်သူ့ဆနဒ
နှင်ကိုက်ညီရသော အစိုေးရတစ်ရြ် ရြေါ်

ွန်ေးလောရရေး” ကိုသော အောရံိုစိုက်သွောေးမည် ပ စ်သည်။

ရနှာက်ဆံိုေးအရနပ င် ဤစီမံကန်ေးပ စ်ရပမောက်ရန် ြံြိုေးကညီခသည် USAID နှင် FHI 360 အ ွွဲ့အစည်ေး
တက
ိုို့ ိုလည်ေးရကောင်ေး၊ သက်ဆိုင်ရောငမ ွဲ့နယ်မ ောေးမှ ြါေင်ြေးရြါင်ေးကညီရြေးခသည် အကကံရြေးြိုဂ္ လ်မ ောေး
နှင်

ရစတနှာေန်

အရြ်

မ်ေးမ ောေးကိုလည်ေးရကောင်ေး၊

က်အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေးကိုလည်ေးရကောင်ေး၊

အခ က်အလက်မျှရေရြေးခသည်

ဌောနဆိုင်ရောမ ောေးနှင်

ရတွွဲ့ဆရ
ံို မေးပမန်ေးမှုမ ောေးကို အောေးတက်သရရောရပ ကောေး

ရြေးခသည် မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေးကိုလည်ေးရကောင်ေး၊ စီမံကန်ေးငြီေးရပမောက်သည်အ

အောေးကက ေးမောန်တက်

ကက ေးစောေးလိုြ်ကိုင်ခ ကသည် အ ွွဲ့သောေးမ ောေးကိုလည်ေးရကောင်ေး မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက
အ

ေးရက ေးဇေးတင်ရ ကောင်ေး တင်ပြအြ်ြါသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၂) အစီ င်ခံစောပြြုစုြံု
ဤအစီရင်ခံစောကို ၂၀၂၀ နိုေင်
ပ စ်သည်။ ၂၀၂၀ နိုေင်

ောလမှ ၂၀၂၁ ရ ရ ော်ေါရီလအ

ောလမှ

ီဇင်

ောလအ

စိုရဆောင်ေးခငြီေး ၂၀၂၁ ဇန်နေါရီလမှ ရ ရ ော်ေါရီလအ

(၄) လ ကော အခ န်ယငြီေး ပြ စိုခပခင်ေး

(၂) လတောအတွင်ေး အခ က်အလက်ရကောက်ခံ
(၂) လတောအတွင်ေး အခ က်အလက်မ ောေး စိုစည်ေး

ပခင်ေး၊ ခွပခမ်ေးစတ်ပ ောပခင်ေး၊ သိုတရသနပြ လိုြ်ပခင်ေးနှင် အစီရင်ခံစောရရေးသောေးပခင်ေးမ ောေးကို လိုြ်ရဆောင်ခ
သည်။
မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးသည် ပမန်မောနိုင်ငံရတောင်ြိုင်ေးရှ လူ့အခွင်အရရေးခ ေးရ ောက်မှုနှင်
ရ သခံပြည်သတို့၏
ို
သရ

ော

ောေးဆနဒမ ောေးကို ၁၉၉၅ ခိုနှစ်ကြင် မှတ်တမ်ေးတင် သတင်ေးအခ က်

အလက် စိုရဆောင်ေးရကောက်ခံခငြီေး ဤအစီရင်ခံစောတွင်လည်ေး (၂၅) နှစ်တော ပ တ်သန်ေးခသည် အရတွွဲ့
အကကံ ကို အသံိုေးပြ
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ဤအစီရင်ခံစောအတွက် သတင်ေးအခ က်အလက်ရကောက်ခံစိုရဆောင်ေးရောတွင် "ရ သခံပြည်သမ ောေး၏
ယံို ကည်မှုပ င် ြေးရြါင်ေးြါေင်ပခင်ေးသည် အဓက" ဟရသော မတစ်ရြ်ကို ခ မှတ်ခသည်။
သတင်ေးအခ က်အလက်မ ောေးကို ရကောက်ခံရောတွင် ကိုယ်တိုင်ရကောက်ခံပခင်ေး

ရ
ိုို့ ကောင်

က် ရ သခံပြည်သတို့ို၏

ြေးရြါင်ေးြါေင်မှုပ င်သော လိုြ်ရဆောင်ခသည်။
စီမံကန်ေးနယ်ရပမမ ောေးပ စ်ရသော မွန်ပြည်နယ် က က်မရရော၊ မို ံို၊ သံပ ြူဇရြ်နှင် ရရေးငမ ွဲ့နယ်မ ောေး၊
ကရင်ပြည်နယ် ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ်နှင် တနသသောရီတိုင်ေး ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ်တမ
ိုို့ ှ တစ်ငမ ွဲ့နယ်လျှင်
ရ သခံအကကံရြေးြိုဂ္ လ် (၁) ဦေးစီနှင် ရ သခံရစတနှာေန်
ြိုဂ္ လ် (၆) ဦေးနှင် ရစတနှာေန်

မ်ေးလငယ် (၂) ဦေးစီ စိုစိုရြါင်ေး အကကံရြေး

မ်ေး (၁၂) ဦေးတက
ိုို့ ို ခန်အ
ို့ ြ်ကော သတင်ေးအခ က်အလက် မ ောေးကို

ရကောက်ခံခသည်။
ရ သခံရစတနှာေန်

မ်ေးလငယ် (၁၂) ဦေးကို ရမော်လငမ င်ငမ ွဲ့တွင် (၃) ရက်တော သီေးပခောေးရလက င်

သင် ကောေးရြေးခသည်။ ၎င်ေးတိုို့သည် ယခင်ယခင်ကလည်ေး မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး၏
သတင်ေးအခ က်အလက်ရကောက်ခံပခင်ေးလိုြ်ငန်ေးမ ောေးနှင် လူ့အခွင်အရရေးဆိုင်ရောလှုြ်ရှောေးမှုမ ောေးတွင် ြါေင်
ကညီလိုြ်ကိုင် ေးသမ ောေးပ စ်သပ င် အရည်အရသွေးြိုင်ေးအရ စတ်ခ ရသမ ောေး ပ စ်သည်။
အဆိုြါအ ွွဲ့ေင်မ ောေးသည် ငမ ွဲ့နယ် (၆) ငမ ွဲ့နယ်ရှ ရက ေးရွော (၃၈) ရွောသိုို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က သွောေးရရောက်
ငြီေး ရ သခံပြည်သ (၉၇) ဦေးတန
ိုို့ ှင် ရတွွဲ့ဆရ
ံို မေးပမန်ေးခသည်။ ကက တင်မဆနဒရှင် (၃၅) ဦေးနှင် ရရွေးရကောက်
ြွရနို့တွင် မရြေးခသည် မဆနဒရှင် (၆၂) ဦေးတန
ိုို့ ှင် ရတွွဲ့ဆံိုကော မရြေးပခင်ေးပ စ်စဉ်နှင် ၎င်ေးတ၏
ိုို့ ရမျှော်လင်
ခ က်မ ောေးကို ရမေးပမန်ေးခသည်။
၎င်ေးပြင် မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး၏ သတင်ေးရ

ောက် (၂) ဦေးကလည်ေး သီေးပခောေးရတွွဲ့ဆံို

ရမေးပမန်ေးမှုမ ောေး ပြ လိုြ်ခသည်။ လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး (၃) ဦေး၊ ရရွေးရကောက်ြွရစောင် ကည်
ရလလောရရေးအ ွွဲ့

(၂)

ွွဲ့နှင်

ရစတနှာေန်

မ်ေး

(၁)

ဦေး၊

မွန်ပြည်နယ်မသန်စွမ်ေးသမ ောေးအသင်ေး

ဥကကဋ္ဌအြါအေင် အပခောေးနည်ေးပ င်သန်စွမ်ေးသမ ောေး (၉) ဦေးနှင် တိုင်ေးရင်ေးသောေးလက်နက်ကိုင် အ ွွဲ့အစည်ေး
မ ောေး

န်ေးခ ြ်ရောရ သမှ လြိုဂ္ လ် (၃) ဦေးတန
ိုို့ ှင် ဆက်သွယ်ရမေးပမန်ေးခသည်။

ရ
ိုို့ ကောင် ဤအစီရင်ခံစောသည် ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးမှုရြါင်ေး (၁၁၃) ခိုကို အဓကအရပခခံ

ောေးသည်ဟို

ရပြောဆိုနိုင်ြါသည်။

မတ်လ -၂၀၂၁

11

လက်သန််းတို့၏ ပဲ့တင်သံ

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

သတင်ေးအခ က်အလက်ရကောက်ခံစိုရဆောင်ေးရောတွင်မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအ ွွဲ့ေင်မ ောေး
အရနပ င် အခက်အခနှင် စန်ရခေါ်မှုမ ောေးစွော ကကံ ရတွွဲ့ခရသည်။ COVID-19 ကေးစက်ရရောဂါဆိုင်ရော
အသွောေးအလောကန်ို့သတ်ပခင်ေးရ ကောင် ကွင်ေးဆင်ေးသိုရတသနပြ လိုြ်မည် မလအစီအစဉ်ကို
အင်တောနက်နှင်

က်သမ်ေးငြီေး

ိုန်ေးမ ောေးမှတဆင် ဆက်သွယ်ရဆောင်ရွက်ရသည်မ ောေးလည်ေး ရှခသည်။ လမ်ေးြန်ေး

ဆက်သွယ်ရရေးြတ်ြင်

ောေးပခင်ေးရ ကောင် သတင်ေးအခ က်အလက်မ ောေး၊ ရတွွဲ့ဆရ
ံို မေးပမန်ေးမှုအသံ ိုင်မ ောေး

ရြေးြိုို့ရောတွင် မ ောေးစွောခက်ခခသည်။
ရေေးလံရခါင်သီသည်ရက ေးရွောမ ောေးကို

ဦေးစောေးရြေးအပ စ်

သတ်မှတ်

ောေးပခင်ေးရ ကောင်

ကိုန်ေးတစ်တန်

ရရတစ်တန် သွောေးရပခင်ေး၊ ညအြ်ခရီေးမ ောေး သွောေးရပခင်ေးမ ောေးလည်ေး ရှခသည်။ လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယ်ရရေး
မရကောင်ေးမွန်ပခင်ေးရ ကောင် ခက်ခက်ခခ သွောေးခရသည်မ ောေးလည်ေး ရှသည်။
သက်ဆိုင်ရောငမ ွဲ့နယ်ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်မ ောေးနှင် သက်ဆိုင်ရောဌောနတက
ိုို့
အခ က်အလက်မျှရေမှု
မရှပခင်ေးနှင် ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးမှုအတွက်

အခ န်ရြေးရန် မအောေးလြ်ပခင်ေးတိုို့ရ ကောင်

သတင်ေးအခ က်

အလက်မ ောေးကို အတည်ပြ ရန် အောေးနည်ေးခသည်။
ကေးစက်ရရောဂါကောလပ စ်သည်အတွက် ရရောဂါပြန်ြ
ို့ ွောေးမှု မပ စ်ရစရန်အတွက် က န်ေးမောရရေးေန်ကကီေး
ဌောနက
မ ောေးကို
ရ

ိုတ်ပြန်

ောေးသည် ရရောဂါကောကွယ်ရရေးနည်ေးလမ်ေးမ ောေးကို စနစ်တက လိုက်နှာရန် အ ွွဲ့ေင်

ညွှန် ကောေးခငြီေး

လိုအြ်ရသော

ကောကွယ်ရရေးြစစည်ေးမ ောေးကိုလည်ေး

လံိုလရ
ံို လောက်ရလောက်

ောက်ြံခသည်။

ရ သခံပြည်သမ ောေးနှင် အ ွွဲ့ေင်မ ောေး၏ က န်ေးမောရရေးနှင် လံိုခခံ ရရေးကို ဦေးစောေးရြေးအပ စ်သတ်မှတ်ငြီေး
လိုြ်ငန်ေးအရကောင်အ
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၃)
၂၀၂၀အရထွရထွရ ွ ေးရကောက်ြွဲွပ စ်စဉ်
၂၀၂၀ အရ

ွရ

ွရရွေးရကောက်ြွကို ၂၀၂၀ ခိုနှစ် နိုေင်

ောလ (၈) ရက်ရနို့တွင် က င်ေးြခငြီေး အဆိုြါ

ရရွေးရကောက်ြွသည် ၂၀၀၈ အရပခခံဥြရ အတည်ပြ ငြီေးရနှာက်ြိုင်ေး တတယအကကမ်ရပမောက်က င်ေးြ
သည် ရရွေးရကောက်ြွပ စ်သည်။

က) မွဲဆန္ဒရှငဦ
် ေးရ န္ှင ်ူ့ မွဲရြေးသဦေးရ
၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွတွင် မရြေးြိုင်ခွင်ရှသစိုစိုရြါင်ေး (၃၇) သန်ေးရက ော် (၃၇,၂၆၈,၈၇၆) ဦေး ရှသည်ဟို
နိုင်ငံြိုင်မီ ီယောမ ောေးတွင် နိုေင်
နိုေင်

ောလ (၉) ရက်နှင် (၁၀) ရက်ရနို့မ ောေး၌ ရ ော်ပြ

ော (၁၂) ရက်ရနို့က ရနပြည်ရတော်တွင် က င်ေးြပြ လိုြ်ခသည် ပြည်ရ

ောေးသည်။

ိုို့အတ

ောင်စို ရရွေးရကောက်ြွ

ရကော်မရှင်၏ သတင်ေးစောရှင်ေးလင်ေးြွတွင်လည်ေး မဆနဒရှင်ဦေးရရ (၃၇) သန်ေး (၂) သန်ေးရက ော်ရှရ ကောင်ေး
ရကော်မရှင်ရပြောရရေးဆိုခွင်ရှသ ဦေးပမင်နိုင်က ရပြော ကောေးသည်။

မတ်လ -၂၀၂၁
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

သရ
ိုို့ သော် အဆိုြါစောရင်ေးသည် ရရွေးရကောက်ြွက င်ေးြနိုင်ပခင်ေးမရှသည် မဆနဒနယ်မ ောေးမှ မရြေးြိုင်ခွင်
ရှသမ ောေးကို နှုတ်ြယ်

ောေးသည် အရပခခံမစောရင်ေးသောပ စ်ငြီေး တစ်နိုင်ငံလံိုေးအတိုင်ေးအတောအရနပ င်

မရြေးြိုင်ခွင်ရှသစိုစိုရြါင်ေး (၃၈) သန်ေးရက ော် (၃၈,၂၇၁,၄၄၇) ဦေး ရှသည်ဟို နိုင်ငံြိုင်မီ ီယောမ ောေးတွင်
၂၀၂၀ ီဇင်
နိုေင်

ောလ (၂) ရက်ရနို့တွင် ပြန်လည်ရ ော်ပြခသည်။1

ော (၁၁) ရက်ရနို့က ရနပြည်ရတော်တွင် က င်ေးြပြ လိုြ်ခသည် ပြည်ရ

ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ

ရကော်မရှင်၏ သတင်ေးစောရှင်ေးလင်ေးြွမှ ဦေးပမင်နိုင်၏ ရပြော ကောေးခ က်အရ ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွတွင်
မရြေးြိုင်ခွင်ရှသစိုစိုရြါင်ေး၏ (၇၀) ရောခိုင်နှုန်ေးရက ော် လောရရောက်မရြေးခသည်ဟို သရသည်။2
မွန်ပြည်နယ်တွင် မရြေးြိုင်ခွင်ရှသစိုစိုရြါင်ေး (၁၈) သန်ေးရက ော် (၁,၈၄၇,၇၈၀) ဦေး ရှငြီေး မဆနဒရှင် (၁၀)
သန်ေးရက ော် (၁,၀၇၉,၂၆၅) ဦေး လောရရောက်မရြေးခသပ င် မရြေးြိုင်ခွင်ရှသအောေးလံိုေး၏ (၅၈) ရောခိုင်နှုန်ေး
ရှသည်။3 ၂၀၁၅ ရရွေးရကောက်ြွ

က် ရောခိုင်နှုန်ေးအနည်ေးငယ်ြို၍ မရြေးခ ကပခင်ေး ပ စ်သည်။

ခ) လွှတရ
် တော်အခင်ေးအကျင်ေး4
ပြည်ရ

ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်၏ ၂၀၂၀ နိုေင်

ောလ (၉) ရက်မှ (၁၅) ရက်ရနို့အတွင်ေး

ိုတ်ပြန်ခရသော ရရွေးရကောက်ြွရလ ်အရ ပမန်မောတစ်နိုင်ငံလံိုေးတွင် မဆနဒနယ်စိုစိုရြါင်ေး (၁,၂၂၇) ခို
ရှသည်အနက် လက်ရှအောဏောရ အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီ (NLD) က မဆနဒနယ် (၉၂၀)
တွင် အနိုင်ရရှခသည်။5
အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီအရနပ င် ပြည်သူ့လွှတ်ရတော်တွင် (၂၅၈) ရနရောနှင် အမ ေးသောေး
လွှတ်ရတော်တွင် (၁၃၈) ရနရော6 တွင် အနိုင်ရရှခသည်။ လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ် (၆၆၄) ဦေးရှသည်
ပြည်ရ

ောင်စိုလွှတ်ရတော်၏ (၅၉.၆) ရောခိုင်နှုန်ေးကို အနိုင်ရရှခသပ င် တစ်ြါတီတည်ေးပ င် အစိုေးရ ွွဲ့နိုင်

သည်အောဏောကို ရရှခပခင်ေးပ စ်သည်။ အဆိုြါအရရအတွက်သည် ၂၀၁၅ ရရွေးရကောက်ြွ တွင် အနိုင်ရရှ
ခသည် (၅၈) ရောခိုင်နှုန်ေး7

က် ြိုမိုခပခင်ေးပ စ်သည်။

1

ရရွေးရကောက်ြွအငြီေး

2

မရြေးခွင်ရှသ၏ ၇၀ ရောခိုင်နှုန်ေးခန်ို့ မလောရြေးရ ကောင်ေး ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင် ရပြော - THE VOICE – နိုေင် ော ၁၁၊ ၂၀၂၀

3

မွန်ပြည်နယ်၏ ၂၀၂၀ အရ

4

၂၀၂၁ ရ ရ ော်ေါရီလ (၁) ရက်ရနို့တွင် တြ်မရတော်က အောဏောသမ်ေးလိုက်သပ င် ရ ော်ပြြါလွှတရ
် တော်အခင်ေးအက င်ေးသည် ြ က်စီေးခငြီပ စ်သည်။

5

NLD အနိုင်ရ မဆနဒနယ် ၂၀၀ နီေးြါေးကို ပြည်ခင
ို ်င ေး ကန်က
ို့ ွက် - Myanmar Now – ီဇင်

6

လွှတရ
် တော်အခင်ေးအက င်ေး ရကော်မရှင် အတည်ပြ - BBC News ပမန်မော - နိုေင်

7

တင
ို ်ေးရင်ေးသောေးမ ောေးအောေး ' က် ရယ်အရငွွဲ့အသက်'ြင် ရှုရှုက်ခွင်မရြေးဟို ရခိုင်အမတ်ရပြော - မတ် ၁၇၊ ၂၀၂၀

မတ်လ -၂၀၂၁

ိုတပ် ြန်ရသော မရြေးြိုင်ခွငရ
် ှသ စိုစိုရြါင်ေးစောရင်ေး ကွောဟရန - 7Day News – ီဇင်
ွရ

ော ၃၊ ၂၀၂၀

ွရရွေးရကောက်ြွရလ ် ကန်ေးဂဏန်ေးရ ော်ပြခ က်မ ောေး - သံလွင်တိုင်ေးမ် - နိုေင် ော ၁၁၊ ၂၀၂၀

ော ၂၈၊ ၂၀၂၀

ော ၁၅၊ ၂၀၂၀
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

မွန်ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်တွင်

ရရွေးရကောက်ခံလွှတ်ရတော်အမတ်ရနရော

(၂၃)

ရနရောရှသည်အနက်

အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီက (၁၇) ရနရော အနိုင်ရရှခငြီေး မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီက (၆) ရနရော
အနိုင်ရရှခသည်။ တိုင်ေးရင်ေးသောေးလမ ေးရရေးရောမဆနဒနယ် (၃) ခိုစလံိုေးတွင် အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့
ခ ြ်ြါတီက အနိုင်ရရှခပခင်ေး ပ စ်သည်။8
အမတ်ရနရော (၃၁) ရနရောရှသည် မွန်ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်တွင် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွရလ ်အရ အမ ေး
သောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီမှ (၁၇) ဦေး၊ မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ (၆) ဦေးနှင် တြ်မရတော်သောေး ကိုယ်စောေး
လှယ် (၈) ဦေး ြါေင်မည်ပ စ်သည်။ ပြည်ရ

ောင်စိုလွှတ်ရတော်ကို ခ ြ်ကိုင်ခွင်ရရှခသည် အမ ေးသောေး ီမို

ကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီအရနပ င် ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်ဦေးရရစိုစိုရြါင်ေး၏ (၅၅) ရောခိုင်နှုန်ေး
နီေးြါေးကို ရရှခရော မွန်ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်ကိုလည်ေး ခ ြ်ကိုင်ခွင်ရရှခသည်။

ဂ) န္ိင
ု င
် ရ
ံ ေးြါတီမျောေး
၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွတွင် ေင်ရရောက်ယှဉ်ငြ င်ရန် စောရင်ေးသွင်ေးခသည် နိုင်ငံရရေးြါတီ (၉၃) ြါတီ ရှငြီေး
က်သမ်ေးခံရသည် ြါတီ (၂) ြါတီ ရှကော ရရွေးရကောက်ြွမက င်ေးြသည်ရ သ ရ ကညော၍ ေင်ရရောက်
မယှဉ်ငြ င်နိုင်သည် ြါတီ (၄) ြါတီ ရှသည်။
အမှန်တကယ်ေင်ရရောက်ယဉ
ှ ်ငြ င်သည် (၈၇) ြါတီအနက် (၁၉) ြါတီသော ရရွေးရကောက်ြွရအောင်နိုင်ရ
ခသည်။ မှတ်တမ်ေးမ ောေးအရ ၂၀၁၅ နှင် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွမ ောေးတွင် ဆက်တိုက်ရှုေးံ နမ်ခသည် ြါတီ
ရြါင်ေး (၅၀) အ

ရှသည်ဟို သရသည်။9

မွန်ပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံရရေးြါတီရြါင်ေး (၁၆) ြါတီမှ ကိုယ်စောေးလှယရ
် လောင်ေး (၂၅၇) ဦေးက ၂၀၂၀
ရရွေးရကောက်ြွကို ေင်ရရောက်ယှဉ်ငြ င်ခ ကရသော်လည်ေး ြါတီ (၂) ခိုသော ရရွေးရကောက်ြွ ရအောင်နိုင်ခ
သည်။
အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီမှ ကိုယ်စောေးလှယ် (၃၄) ဦေးနှင် မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ (၁၁) ဦေး
အနိုင်ရရှခပခင်ေးပ စ်သည်။10

8

မွန်ပြည်နယ်၏ ၂၀၂၀ အရ

9

ရရွေးရကောက်ြွ နှစ်ကကမ်ဆက်ရံှုေးသည် နိုင်ငံရရေးြါတီ ၅၀ ရှ - Myanmar Now – နိုေင်

10

National Enlightenment Institute – နိုေင်

မတ်လ -၂၀၂၁

ွရ

ွရရွေးရကောက်ြွရလ ် ကန်ေးဂဏန်ေးရ ော်ပြခ က်မ ောေး - သံလွင်တိုင်ေးမ် - နိုေင် ော ၁၁၊ ၂၀၂၀
ော ၁၉၊ ၂၀၂၀

ော ၁၀၊ ၂၀၂၀
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၄)
၂၀၂၀ ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွ၏ ယ်ကကဉ်မှုမျောေး

က) ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွမကျင်ေးြန္ိင
ု သ
် ည်ူ့ ရန ောမျောေး
၂၀၀၈ အရပခခံဥြရ အတည်ပြ ငြီေးရနှာက် ရရွေးရကောက်ြွမ ောေးကို သံိုေးကကမ်တိုင်တိုင် က င်ေးြခငြီေး ပ စ်
ရသော်လည်ေး ပမန်မောနိုင်ငံတွင် ရရွေးရကောက်ြွမက င်ေးြနိုင်သည် မဆနဒနယ်မ ောေး ရှရနရသေးသည်။
ပြည်ရ

ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်၏ ၂၀၂၀ ရအောက်တို

ောလ (၁၆) ရက်ရနို့

ိုတ်ပြန်ရ ကညော

ခ က်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်ရပမောက်ြိုင်ေးမှ (၉) ငမ ွဲ့နယ်၊ ရှမ်ေးပြည်နယ်မှ (၆) ငမ ွဲ့နယ်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်ေး၊ မွန်၊
ကရင်နှင်

ကခ င်ပြည်နယ်မ ောေးနှင်

ြခေးတိုင်ေးရ သကကီေးမှ

ရက ေးရွောအိုြ်စိုရြါင်ေး

(၅၅၈)

ခိုတွင်

ရရွေးရကောက်ြွမက င်ေးြနိုင်ခရခ ။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အဆိုြါအရရအတွက်သည် ၂၀၁၅ တွင် ရရွေးရကောက်ြွမက င်ေးြနိုင်သည်ရနရောမ ောေး

က် ငမ ွဲ့နယ်အောေး

ပ င် (၈) ငမ ွဲ့နယ်၊ ရြ်ကွက်အောေးပ င် (၂၃) ရြ်ကွက်နှင် ရက ေးရွောအိုြ်စိုအောေးပ င် (၁၀၅) ခို ြိုမ ောေးခပခင်ေး
လည်ေး ပ စ်သည်။11
ရရွေးရကောက်ြွမက င်ေးြနိုင်သည် ရနရောမ ောေးတွင် မွန်ပြည်နယ်

ီေးလင်ေးငမ ွဲ့နယ် ရ

ောရနှာ်ခီေးရက ေးရွော

အိုြ်စိုလည်ေး ြါေင်လ က်ရှရော အဆိုြါရက ေးရွောအိုြ်စိုသည် ရရွေးရကောက်ြွသံိုေးကကမ်ဆက်တက
ို ် မက င်ေးြ
နိုင်သည်ရနရော ပ စ်လောသည်။
“ရ ောရနော်ခီေးမှော န္
ီ စ
ှ ်လည်ေး ကျွန်ရတော်တ ို ူ့ ောမှလြ
ု ် လမ
ို ူ့
ရတောူ့ လဦေးရ စော င်ေးလည်ေး ရကောက်လမ
ို ူ့

ေး။ ွ ောမှောက အုြ်ချြုြ် ရ ေးမေးလည်ေး မရှိ

ေး။ အွဲရကကောင်ူ့ မွဲစော င်ေးပြြုစုလို ူ့ မ

ေး။ အဓိက,က

လံပု ခံြုရ ေးရကကောင်ေးရြူ့ါ" ဟု မွန်ပြည်နယ် ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွ အတွင်ေးရရေးမှြူေး ဦေးဟဏ်ေး
က်က ရပြောြါသည်။12

လင်ေး

ရက ေးရွော (၅) ရွော ြါေင်ရသော ရ

ောရနှာ်ခီေးရက ေးရွောအိုြ်စိုသည် ကရင်အမ ေးသောေးလွတ်ရပမောက်ရရေးတြ်

၏ တြ်မဟော (၁) နှင် တြ်မဟော (၅) လက်ရအောက်တွင် တည်ရှသည်။ တိုင်ေးရင်ေးသောေးလက်နက်ကိုင်
အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေး
ရန် အ

န်ေးခ ြ်ရောရနရောပ စ်သပ င် ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်က ရရွေးရကောက်ြွက င်ေးြနိုင်

ေးတလည်လံိုလ
ို့ စိုက် ကက ေးြမ်ေးမှုမရှဟို

၎င်ေးပြင်

င်ပမင်ယဆ ွယ်ပ စ်ရနသည်။

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး၏

စီမံကန်ေးရ ော်ရဆောင်ရောငမ ွဲ့နယ်ပ စ်သည်

ကရင်

ပြည်နယ် ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ်မှ ရက ေးရွောအိုြ်စို (၉) အိုြ်စိုတွင်လည်ေး ရရွေးရကောက်ြွမက င်ေးြ
နိုင်ခရခ ။ ရရွေးရကောက်ြွမက င်ေးြသည် ရက ေးရွောအိုြ်စို ၉ အိုြ်စိုမှော မဆနဒနယ်အမှတ် ၁
ကော အဆိုြါရွောမ ောေးသည် ကရင်လမ ေးတိုို့သောရန
သရ

ိုင်သည်အတွက် ကရင်ြါတီမ ောေး အ

ောရတွွဲ့ရကော မရြေးခွင်ရရအောင် ညနှုင်ေး စီစဉ်ရြေးပခင်ေးမရှပခင်ေးမှောလည်ေး ရမေးခွန်ေး

သည်ဟို ရ သတွင်ေး ရရွေးရကောက်ြွ ရလလောရစောင် ကည်သ ရစောဆောမရ

ောမှ နိုေင်

က်တွင် ရှ
နှာမည်

ိုတ်စရော ပ စ်ရန
ောလ ၂၄၊ ၂၀၂၀

တွင် ရပြောသည်။
အ
ိုို့ ပြင် ရကောကရတ်ငမ ွဲ့နယ်အတွင်ေးရှ ရက ေးရွောအိုြ်စို ခိုနစ်စို၊ ောြွန်ငမ ွဲ့နယ်အတွင်ေးရှ ရက ေးရွောအိုြ်စို
၂၅ စို တသ
ိုို့ ည်လည်ေး ၂၀၁၅ တွင်လည်ေး ရရွေးရကောက်ြွ မက င်ေးြနိုင်ပခင်ေးမရှသည်အတွက် အရပြောင်ေး
အလမရှရ ကောင်ေး ရတွွဲ့ရသည်။
11

ရရွေးရကောက်ြွ မက င်ေးြမည် မဆနဒနယ် ၂၀၁၅

12

Baw Naw Hkee villagers lose right to vote for three consecutive elections – HURFOM – August 29, 2019
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ခ) ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွနည်ေးဥြရ ြု မ
် (၁၀) ကို ပြင်ဆင်မှု မပြြုလုြ်ပခင်ေး
ရရွေးရကောက်ြွနည်ေးဥြရ ြို ်မ (၁၀) သည် ပမန်မောနိုင်ငံအတွင်ေးရှ ရရွဲ့ရပြောင်ေးရန
လိုြ်သောေးမ ောေး ဆနဒမလွယ်ကစွော ရြေးနိုင်ရန်အတွက် ပြဌောန်ေး

ိုင်သနှင် ရရွဲ့ရပြောင်ေး

ောေးသည် ဥြရ ပ စ်သည်။

ိုဥြရ ကို

ပြင်ဆင်ြယ် က်ရန် တိုင်ေးရင်ေးသောေးနိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးက အစဉ်တစိုက် တိုက်တွန်ေးရတောင်ေးဆိုခ က
သည်။

ရက်ရြါင်ေး

(၉၀)

ကောလတိုရပြောင်ေးရရွဲ့ရန

ိုင်ရံိုမျှပ င်

မရြေးြိုင်ခွင်ကို

ခွင်ပြ လိုက်သည်အတွက်

(ဗမောမဟိုတ်ရသော)တိုင်ေးရင်ေးသောေးရ သအတွင်ေးရှ ရ သခံတိုင်ေးရင်ေးသောေးလွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်မ ောေး
၏ ကိုယ်စောေးပြ မှုသည် ရမေးခွန်ေး
နိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးက ရေ န်

ိုတ်စရောပ စ်လောမည်ဟို (ဗမောမဟိုတ်ရသော) ဌောရနတိုင်ေးရင်ေးသောေး

ောေးသည်။

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွတွင်လည်ေး အောဏောရ အမ ေးသောေး
ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီအရနပ င်

ရရွဲ့ရပြောင်ေးလိုြ်သောေး

တ၏
ိုို့
မအမ ောေးစိုပ င် မွန်ပြည်နယ် သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ်
ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော် မဆနဒနယ်အမှတ် (၁) ကို အနိုင်ရရှ
ခရ ကောင်ေး သံသယပ စ်မသည်ဟို မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီ
ရအောင်နိုင်ရရေးရကော်မတီက ရပြောဆိုခသည်။
“ကျွန်ရတော်တိုို့ တွက်

ောေးကရတော ငမ ွဲ့ရြေါ်မှော မအရရအတွက်တစ်ေက်ရလောက်ရတော ရ ရ
ိုို့ ှတော ရြါ

ရနှာ်။ ါရြမ အခိုက အတစ်ေက်ကို မရ

ေး။ ရြ်ကွက် (၂) ခိုြ နိုင်တယ်။ တစ်ခ ွဲ့ရြ်ကွက်မှောဆို မကွော

ဟခ က် အမ ောေးအပြောေးနက
ို့ ို ရံှုေးတော။ အ ါကို သံသယပ စ်ရတော မစောရင်ေးကို ကည်ရတောလည်ေး မဆနဒ
ရှင်ဦေးရရက မ ောေးရနတယ်။ အဓြပောယ်ကရတော ရရွဲ့ရပြောင်ေးလိုြ်သောေးရတွ မ ောေးလောတောြ။

ီလိုရံှုေးရတော

က ရရွဲ့ရပြောင်ေးလိုြ်သောေးမရတွရ ကောင်လို့ို ကျွန်ရတော်တိုို့ သံသယပ စ်မတယ်။ သက်ရသအခိုင်အမောနို့
ဆက်လိုြ်သွောေးနိုင် က
ိုို့ ို အစည်ေးအရေေးရခေါ်(ငြီေး လိုြ်ရဆောင်သွောေးမယ်)” ဟို ရကော်မတီဥကကဋ္ဌ နိုင်ခိုစိုက်က
ရပြောြါသည်။13

13

MUP Election Campaign Committee suspects NLD win is due to migrants’ votes – HURFOM – November 12, 2020
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ဂ) တိင
ု ေး် င်ေးသောေးလမျိြုေးမွဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတရ
် ြေး န် ပငင်ေးဆိပု ခင်ေး
၂၀၀၈

ွွဲ့စည်ေးြံိုအရပခခံဥြရ

အခန်ေး (၄) ြို ်မ (၁၆၁-ခ နှင် ဂ) တိုင်ေးရ သကကီေး/ပြည်နယ်အတွင်ေး

ကိုယ်ြိုင်အိုြ်ခ ြ်ခွင်ရစီရင်စို ရရှငြီေးရသော တိုင်ေးရင်ေးသောေးလမ ေးမ ောေးမှအြ က န်တင
ို ်ေးရင်ေးသောေးလမ ေး
မ ောေးသည် နိုင်ငံရတော်ရှ လဦေးရရစိုစိုရြါင်ေး၏ သိုည သမတစ်ရောခိုင်နှုန်ေးနှင်အ

က်ရှြါက "တိုင်ေးရင်ေး

သောေးလမ ေးရရေးရောေန်ကကီေး" တစ်ဦေး ရရွေးရကောက်တင်ရပမောက်နိုင်သည်ဟို ပြဌောန်ေး

ောေးသည်။

မွန်ပြည်နယ်တွင် ဗမော၊ ကရင်နှင် ြအေ
ို ်ေး တိုင်ေးရင်ေးသောေးလမ ေးမ ောေးအတွက် တိုင်ေးရင်ေး သောေးလမ ေး မဆနဒ
နယ် (၃) ခို အသီေးသီေး သတ်မှတ်ရြေး

ောေးခရသော်လည်ေး တနသသောရီ တိုင်ေးတွင်မ မွန်လမ ေးမ ောေးအတွက်

တိုင်ေးရင်ေး သောေးလမ ေး မဆနဒနယ်သတ်မှတ်ရြေးခပခင်ေး မရှရခ ။ တနသသောရီတိုင်ေး အ
ငမ ွဲ့နယ်တွင် မွန်လမ ေးအမ ောေးစို ရန

ေးသပ င် ရရပ ြူ

ိုင် လ က်ရှသည်။

“၂၀၁၃ မှော စော င်ေးရကောက်ရတောူ့ (မွန်လမျိြုေး) (၆) ရသောင်ေးရကျော် ရှိတယ်။ အွဲစော င်ေးကို သက်ဆုင
ိ ် ော
ဌောနရတွကို ၂၀၁၅ ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွအမီ ြိုခွဲူ့ ူ့တယ်။
ောေန်ကကီေးတစ်ရန ော

ါရြမယ်ူ့ မွန်လမျိြုေးတိင
ု ေး် င်ေးသောေးလမျိြုေးရ ေး

မလောခွဲူ့ ေး။ သတိ(အစိ
ု ူ့
ုေး ဌောနဆိုင ် ော) ရပြောတောကရတောူ့ သတိအိ
ု ူ့ မ်ရထောင်စု

စော င်ေးအတိင
ု ေး် ဆို င် (မွန်လမျိြုေးက) သံေးု ရသောင်ေးရကျော်ရလောက်ြွဲ ရှိတယ်တ။ူ့ွဲ (သတိစော
ု ူ့ င်ေးအ )
ငါေးရသောင်ေးမရကျော်တအ
ူ့ွဲ တွက်ရကကောင်ူ့ တိင
ု ေး် င်ေးသောေးရ ေး ောေန်ကကီေး မ
ဆက်တင်ပြခွဲူ့တယ်။

ေးရြါ။ူ့

ီ ၂၀၂၀ မှောလည်ေး

ါရြမယ်ူ့ တနသသော ီ တင
ို ေး် ရ သကကီေးလွှတရ
် တော်အတွက် မွန်လမျိြုေးတိင
ု ေး် င်ေး

သောေးလမျိြုေးရ ေး ောေန်ကကီေးရန ော သတ်မှတမ
် ရြေးခွဲူ့ ေး" ဟို တနသသောရီတိုင်ေးရ သကကီေးရှ မွန်လမ ေးမ ောေး
စောရင်ေးရကောက်ခံရရေး ဦေးရဆောင်လိုြ်ကိုင်ရနသ မရငွရလေးက ရပြောြါသည်။14
မွန်ပြည်နယ် တိုင်ေးရင်ေးသောေးလမ ေးမဆနဒနယ် (၃) ခိုစလံိုေးတွင် လက်ရှအောဏော အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီ
အ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီမှ ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးမ ောေးကသော အနိုင်ရရှခငြီေး15 ကရင်ပြည်နယ် မွန်တင
ို ်ေးရင်ေးသောေး
လမ ေးမဆနဒနယ်တွင် မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးက အနိုင်ရရှခသည်။16

14

Non-Burmese people lose ethnic representation rights when registered as “Bamar” – HURFOM – August 14, 2020

15

မွန်ပြည်နယ် တင
ို ်ေးရင်ေးသောေးလမ ေးမဆနဒနယ် သံိုေးခို၏ ရရွေးရကောက်ြမ
ွ ရလ ် လက်မှတရ
် ရေး
တက်ရရောက်ပခင်ေး မရှသပ င် ရေ န်ရတ
ှု ်ခ ခံရ – BNI Multimedia Group – နိုေင်

16

ိုေးအတည်ပြ ၊ အနင
ို ်ရကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးတစ်ဦေး

ော ၁၁၊ ၂၀၂၀။

ကရင်ပြည်နယ်က တင
ို ်ေးရင်ေးသောေးမရနရောရလ ်ရတွကို ရရွေးရကော်ရ ကညော - 7Day News – နိုေင်
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

၂၀၁၄ သန်ေးရခါင်စောရင်ေးအရ နိုင်ငံရတော်၏လဦေးရရ စိုစိုရြါင်ေးသည် သန်ေး (၅၀) ရက ော် ရှသပ င် လဦေးရရ
(၅) ရသောင်ေးရက ော်ြါက သက်ဆိုင်ရောပြည်နယ်/တိုင်ေးရ သကကီေးလွှတ်ရတော်တွင် တိုင်ေးရင်ေးသောေးလမ ေး
ရရေးရောေန်ကကီေးတစ်ရနရော ရရှမည်ပ စ်သည်။

ဃ) န္ိင
ု သ
် အကုန်ယ ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွစနစ်
ပမန်မောနိုင်ငံ၏ ရရွေးရကောက်ြွစနစ်သည် "နိုင်သအကိုန်ယ" ရရွေးရကောက်ြွစနစ် (First-Past-The-Post
– FPTP) ပ စ်သည်အတွက် တစ်နိုင်ငံလံိုေးအတိုင်ေးအတောပ င် ရရွေးရကောက်ြွေင်မငြ င်နိုင်ရသော ဌောရန
တိုင်ေးရင်ေးသောေးနိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးအတွက် မျှတသည် စနစ်တစ်ခို မဟိုတ်ရခ ။
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၂၀၀၈
ပြည်ရ

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ွွဲ့စည်ေးြံိုအရပခခံဥြရ အရ
ောင်စိုလွှတ်ရတော်က

အစိုေးရအ ွွဲ့၏

ခန်အ
ို့ ြ်ရသည်ပ စ်ရော

ဥြရ ပြ မဏ္ဍ င်ပ စ်သည် ပြည်ရ

အကကီေးအကပ စ်သည်
ရရွေးရကောက်ြွတွင်

ောင်စိုလွှတ်ရတော်ကို

နိုင်ငံရတော်သမမတကို

ရအောင်နိုင်သည်ြါတီသည်

န်ေးခ ြ်နိုင်သည်သောမက အိုြ်ခ ြ်ရရေးမဏ္ဍ င်

ပ စ်သည် နိုင်ငံရတော်အစိုေးရကိုြါ စီမံခန်ခ
ို့ ွမှု ပြ လိုြ်နိုင်မည်ပ စ်သည်။
၎င်ေးပြင် ပြည်နယ်နှင် တိုင်ေးရ သကကီေးေန်ကကီေးခ ြ်မ ောေးကို နိုင်ငံရတော်သမမတကြင် အတည်ပြ ခန်အ
ို့ ြ်
ရသည်ပ စ်ရော ပြည်ရ

ောင်စိုလွှတ်ရတော်အမတ်ရနရော၏ (၅၀) ရောခိုင်နှုန်ေးပ စ်ရသော အမတ်ရနရော (၃၃၂)

က်ြို၍ ရရွေးရကောက်ြွရအောင်နိုင်သည်ြါတီသည် ပြည်ရ
နှင် ပြည်နယ်မ ောေး၏အရရေးကိုြါ
က် ရယ်စနစ်ကို အရကောင်အ

ောင်စိုအရရေးသောမက တိုင်ေးရ သကကီေးမ ောေး

န်ေးခ ြ်စီမံနိုင်မည် ပ စ်သည်။
ည်ရ ော်မည်ဟို ရ ကွေးရ ကော်

ောေးသည် ပမန်မောနိုင်ငံအရနပ င် နိုင်သ

အကိုန်ယ ( FPTP ) ရရွေးရကောက်ြွစနစ်ကို ဆက်လက်က င်သံိုေးရနမည်ဆိုြါက ပြည်နယ်အရပခပြ
တိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီမ ောေးသည် ပြည်မမှအင်အောေးကကီေး နိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးကို ယှဉ်ငြ င်နိုင်ရန် မလွယ်က
သပ င် ရရရှည်တွင် လံိုေးြါေးြါေးကော ရြ ောက်သွောေးနိုင်သည် အရပခအရနရှလောနိုင်သည်။17
လက်ရှရရွေးရကောက်ြွစနစ်ရ ကောင် ပြည်ရ

ောင်စိုလွှတ်ရတော်တွင် (ဗမောမဟိုတ်ရသော) တိုင်ေးရင်ေးသောေး

လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးသည် လနည်ေးစိုပ စ်ရနသည်အတွက် တိုင်ေးရင်ေးသောေးအရရေးကို တင်ပြ
ရဆွေးရနွေးပခင်ေး

ပြ လိုြ်နိုင်မည်မဟိုတ်သည်အပြင်

တိုင်ေးရင်ေးသောေးရရေးရောနှင်ြတ်သက်သည်

ဥြရ

တစ်ခိုတရလကိုမျှ အတည်ပြ ပြဌောန်ေးနိုင်မည် မဟိုတ်ရခ ။

17

လက်ရှရရွေးရကောက်ြွစနစ်က လနည်ေးစိုတိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီမ ောေးအတွက် မျှတမှုရှြါသလောေး - မွန်သတင်ေးရအဂ င်စီ - နိုေင်
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၅)
၂၀၂၀ ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွဆင
ု ိ ် ော
ရစောငကူ့် ကညူ့ ် ရလူ့လောမှုမျောေး
မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအရနပ င် ရရွေးရကောက်ြွရစောင် ကည်ရလလောမှုကို သီေးသန်ေးလိုြ်
ရဆောင်ခပခင်ေး

မရှရသော်လည်ေး

၂၀၂၀

ရရွေးရကောက်ြွပ စ်စဉ်ကို

အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေး၊ လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးနှင် ရစတနှာေန်

ရစောင် ကည်ရလလောခ ကသည်
မ်ေးမ ောေးကို သီေးပခောေးရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေး

ငြီေး ရရွေးရကောက်ြွပ စ်စဉ်ကို ရလလောသံိုေးသြ်ခသည်။
၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွတွင် စီမံခန်ခ
ို့ ွမှုဆိုင်ရော အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ရှရသော်လည်ေး ရရွေးရကောက်ြွရလ ်မှော
လက်ခံနိုင် ွယ်ပ စ်ရ ကောင်ေး ပမန်မောနိုင်ငံတစ်ေန်ေးလံိုေးရှ မရံိုရြါင်ေး (၃၉,၀၀၀) ရက ော်ကို ရလလော
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ရစောင် ကည်ခသည် ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရောပြည်သူ့လှုြ်ရှောေးမှုအ ွွဲ့ (PACE) ၏ အမှုရဆောင် ါရိုက်တော
ဦေးစိုင်ေးရရက ော်စွောပမင်က ရပြော ကောေး

ောေးသည်။18

မွန်ပြည်နယ်တွင် ငြီေးခသည် ၂၀၁၅ ရရွေးရကောက်ြွတွင် ရရွေးရကောက်ြွရစောင် ကည်ရလလောရရေးအ ွွဲ့
(၁၇)

ွွဲ့အ

19

ရှခရသော်လည်ေး ယခို ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွတွင်မ ရရွေးရကောက်ြွတရောေးေင်ရစောင် ကည်

ရလလောခွင်ရရှ

ောေးသည် အ ွွဲ့ (၂)

ွွဲ့သော ရှသည်ဟို မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက သရှ

ောေးသည်။ ရရွေးရကောက်ြွရစောင် ကည်ရလလောရရေးအ ွွဲ့အရရအတွက်နှင်ြတ်သက်၍ ြိုမိုတက သည်
သတင်ေးရရှနိုင်ရန်

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက

မွန်ပြည်နယ်ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်

အ ွွဲ့ခွကို ဆက်သွယ်ရမေးပမန်ေးရန် အကကမ်ကကမ်ကက ေးစောေးခရသော်လည်ေး မရအောင်ပမင်ခရခ ။

က) မွန်ပြည်နယ်ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွရစောင်ကူ့ ကည်ူ့ရလူ့လောရ ေးအ ွဲွွဲ့မျောေး၏
ရတွွဲ့ ရှိချက်မျောေး
မွန်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွကို တရောေးေင်ရစောင် ကည်ရလလောခသည် အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏
ရပြော ကောေးခ က်အရ ကိုဗစ်ကောလကက တင်မစနစ်ရ ကောင် ကက တင်မရြေးသ သက်ကကီေးရွယ်အိုမ ောေး ြိုမို
မ ောေးပြောေးလောရသော်လည်ေး မြံိုေးလံိုခခံ ရရေးနှင် လျှ ွဲ့ေှက်မရြေးစနစ်တွင် အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ရှရနသည်ဟို
ဆိုသည်။
“ကိုဗစ်ကောလမှောလိုြ်ရတ ရရွေးရကောက်ြွပ စ်တအတွက် အသက်ကကီေးတသရတွ မရံိုကို လောစရောမလို
ရအောင်၊ ရရွေးရကောက်ြွရနို့မှောလည်ေး မရြေးတလဦေးရရနည်ေးရအောင် လိုြ်ခ င်တအတွက်ရ ကောင်မိုို့လိုို့
ကက တင်မစနစ်ကို လိုြ်လိုက်တော။ အလိုလိုြ်လိုက်ရတော မရြေးတသရတွ မ ောေးလောတယ်။

ါရြမယ်

တစ်ခ ွဲ့ရနရောမှော အမှောေးအယွင်ေးရလေးရတွ ရတွွဲ့ရတယ်။ အဓက,ကရတော မြံိုေးကို ရြ်ကွက်လှည်ငြီေး
သယ်တအခါမှော မြံိုေးလံိုခခံ ရရေးကက ေးရတွ ြ က်ရနတော ရတွွဲ့ရတယ်” ဟို မွန်ပြည်နယ်လ
ဦေးရမောင်ရမောင်ရဇော်
COVID-19

ိုဆံိုရြ်ဥကကဋ္ဌ

ွန်ေးက ရပြောြါသည်။

ကေးစက်ရရောဂါဆိုင်ရော

ကန်သ
ို့ တ်ြတ်ြင်ခ က်မ ောေးရ ကောင်

ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရော အသြညောရြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်

မဆနဒရှင်အမ ောေးအပြောေးမှော

ရတွွဲ့မှုမရှရ ကောင်ေး မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေး

ရ ောင်ရ ေးရှင်ေး၏ ရရွေးရကောက်ြွအကက အစီရင်ခံစောပ စ်သည် “ ယ် ကဉ်မရှမှ လွတ်မျှတ” အစီရင်ခံစော

18

ရရွေးရကောက်ြွဆင
ို ်ရော စီမံခန်ခ
ို့ ွမှု အောေးနည်ေးခ က်ရှရသော်လည်ေး ရလ ်မှော လက်ခံစရောရှသည်ဟို ဆို - The Voice - ီဇင်

19

မွန်ပြည်နယ်၌ ရရွေးရကောက်ြွရစောင် ကည်ရလလောမည်အ ွွဲ့ ရလျှောက်

မတ်လ -၂၀၂၁

ော ၂၂၊ ၂၀၂၀။

ောေးမှု မရှရသေး - DVB – ဩဂိုတ် ၁၈၊ ၂၀၂၀။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

တွင် ရ ော်ပြခငြီေးပ စ်သည်။ ရရွေးရကောက်ြွြညောရြေးသင်တန်ေးမ ောေးနှင်
ရတွွဲ့မရြေးပခင်ေးကို

ရတွွဲ့မှုမရှပခင်ေးသည် လက်

ခိုက်ရစသည်။

“သက်ကကီေးရွယ်အိုရတွပ စ်တအခါက မရြေးြံိုနည်ေးစနစ်ကို ရမရန ကတယ်။ ကိုဗစ်ပ စ်ရနတအတွက်
ရ ကောင်မိုို့ ရရွေးရကောက်ြွအသြညောရြေးရတွ အောေးနည်ေးတအခါက ရတော မ
မသ က

ေး။ မသရတော ြါလောတသရတွကို

လောရကောက်တေန်

နအ
ို့ မ ောေး

ယ်လိုလိုြ်ရမလ ရမေးရတောရြါ။ အမှော (ကက တင်မ

မ်ေးရတွကို) သတို့(ို မဆနဒရှင်ရတွ)အစောေး တံဆြ်တေးံို

အခါရတွ ရှတယ်။ အလို (ကိုယ်စောေး)

ိုရြေးလိုက်ရတော

ိုရြေး ိုို့

ောညောရပြောရတ

ောြရပြောရပြော လျှ ွဲ့ေှက်မရြေးစနစ်ကို အနည်ေး

ခိုက်တောရြါ။ မရြေးတသက ရက ရက နြ်နြ်နို့ ကိုယ်စောေး

သရတယ်” ဟို ဦေးရမောင်ရမောင်ရဇော်

ယ်လိုရြေးရမလဆိုတော

ိုခိုင်ေးတောမ ောေးတယ်လိုို့ရတော

ွန်ေးက ရပြောြါသည်။

COVID-19 ကေးစက်ရရောဂါကောလအတွင်ေး က င်ေးြပြ လိုြ်သည် ရရွေးရကောက်ြွပ စ်သည်အတွက် မဆနဒ
ရှင်ပြည်သမ ောေးအရနပ င် က န်ေးမောရရေးဆိုင်ရော သတ်မှတ်ခ က်မ ောေးနှင်အညီ မရြေးနိုင်ရန်
ညွှန် ကောေး

“နိုေင်

ိုတ်ပြန်

ောေးရသော်လည်ေး လက်ရတွွဲ့တွင်မ လိုအြ်ခ က်မ ောေး၊ အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ရှခသည်။

ော (၈) ရက်ရနို့ မလောရြေးတပြည်သ

ရတွကို

လက်ရဆေးရည်ရြေးတယ်။

(နှှာရခါင်ေးစည်ေး) ရေရြေး

Mask

ောေးတယ်။ ကိုယ်အြ

ခ န်လည်ေး တိုင်ေးတယ်။ ( ါရြမယ်) တစ်ခ ွဲ့
မဆနဒရှင်ရတွက

ကိုယ်ရွောနို့

ကိုယ်ြဆိုငြီေး

လက်မရဆေးတသလည်ေး ရှတယ်။ မရံို
စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး ခ

မှောြ

ောေးတယ်။ မရံို အပြင်

က် တန်ေးစီတရနရောမှောရတော စည်ေးစနစ်မက
ေး” ဟို မရံိုမ ောေးတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က ရလလောရစောင် ကည်ခသ ရစတနှာေန်
မင်ေးရ

ိုရ

မ်ေးတစ်ဦေးပ စ်သည်

ောက ရပြောြါသည်။

“မရံိုအတွင်ေးမှော ကိုဗစ်စည်ေးမ ဉ်ေးနို့ ကိုက်ညီရြမ မရံိုအပြင်မှော တန်ေးစီတောရတော ကိုဗစ်စည်ေးမ ဉ်ေးနို့
လိုမှ မကိုက်ညီ

ေး။ မရြေးတော ပမန်ပမန်ငြီေးခ င်ရတော အတင်ေးတန်ေးစီ ကတယ်။ ရကော်မရှင်အ ွွဲ့ေင်

ရတွက တစ်ရယောက်နတ
ို့ စ်ရယောက် (၃) ရြအကွောရနြါလိုို့
ရတော တောေးလမ
ိုို့ ရ

မတ်လ -၂၀၂၁

ယ်

ေး” ဟို မွန်ပြည်နယ်လ

ယ်လိုြရပြောရပြော မရံိုအပြင်

ိုဆံိုရြ်ဥကကဋ္ဌ ဦေးရမောင်ရမောင်ရဇော်

က်မှော

ွန်ေးက ရပြောြါသည်။
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မွန်ပြည်နယ်လ

ိုဆံိုရြ်သည် ရရွေးရကောက်ြွကို ရစောင် ကည်ရလလောရန် မွန်ပြည်နယ်ရရွေးရကောက်ြွ

ရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွ
ရ ကညောကြ်

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ံတွင် တရောေးေင်မှတ်ြံိုတင်

ောေးသည် အ ွွဲ့အစည်ေးပ စ်ငြီေး

ိုတယအကကမ်မစောရင်ေး

ောေးသည်အခ န်တွင် ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွရံိုေးရြါင်ေး (၆၆) ရံိုေးနှင် မရြေးသည်ရနို့

တွင် မရံိုရြါင်ေး (၇၉) ရံိုတွင် ရလလောရစောင် ကည်မှု ပြ လိုြ်ခသည်။ ၎င်ေးပြင် ကက တင်မရြေးသည်ပ စ်စဉ်
(၁၂၇) ခိုကိုလည်ေး ရစောင် ကည်ရလလောခသည်။ ရစောင် ကည်ရလလောမှုကို မွန်ပြည်နယ်အတွင်ေးရှ
ငမ ွဲ့နယ် (၁၀) ငမ ွဲ့နယ်စလံိုေးတွင် လိုြ်ရဆောင်ခပခင်ေးလည်ေး ပ စ်သည်။

ခ) အပခောေးနည်ေးပ င်သ
ူ့ န်စွမ်ေးသမျောေးမွဲရြေးမှု ရစောင်ကူ့ ကည်ူ့ရလူ့လောမှု
၂၀၂၀ အရ

ွရ

ွရရွေးရကောက်ြွတွင် အပခောေးနည်ေးပ င်သန်စွမ်ေးသမဆနဒရှင်မ ောေး လွယ်ကရခ ောရမွွဲ့စွော

မရြေးနိုင်ရန်အတွက် မရံိုမှြူေးမ ောေးနှင် မရံိုေန်

မ်ေးမ ောေးက ကညီရဆောင်ရွက်ရြေးမည်ပ စ်ရ ကောင်ေး မွန်ပြည်

နယ် ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွ အတွင်ေးရရေးမှြူေး ဦေးဟဏ်ေးလင်ေး

င်က ရပြော ကောေး

ောေး သည်။20

သရ
ိုို့ သော် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွတွင် အပခောေးနည်ေးပ င်သန်စွမ်ေးသမ ောေးြါေင်ခွင်ကို ရလလောရစောင် ကည်
ခသည် ပမန်မောနိုင်ငံ မသန်စွမ်ေးသမ ောေးရရှွဲ့ရဆောင်အ ွွဲ့၏ ရတွွဲ့ရှခ က်အရ ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွတွင်
အပခောေးနည်ေးပ င်သန်စွမ်ေးသမဆနဒရှင်မ ောေးအတွက်

အ

ေးတလည်ပြင်ဆင်ရဆောင်ရွက်

ောေးမှုမ ောေး

မရှ

ရ ကောင်ေး သရသည်။
“ကျွန်ရတော်တိုို့

ရစောင် ကည်တောက

awareness ရှ (ဂရိုပြ လိုြ်ရဆောင်
ကညီ ိုို့)

မရံိုရတွမှော

ယ်ရလောက်

ောေး)သလ။ ငြီေးရတော မရံိုမှြူေးရတွကို မသန်စွမ်ေးရတွ (မရြေးရောမှော

ယ်လိုြံိုစံနို့ သင်တန်ေးရြေး

မရှင်က) (၇၅) ရောခိုင်နှုန်ေး

မသန်စွမ်ေးရတွနို့ြတ်သက်ငြီေး

ောေးသလရြါ။ အ ါရတွနြ
ို့ တ်သက်ငြီေး (ရရွေးရကောက်ြွရကော်

ည်သွင်ေးစဉ်ေးစောေးမှု မရှတောကို ရတွွဲ့ရတယ်" ဟို ပမန်မောနိုင်ငံ မသန်စွမ်ေး

သမ ောေးရရှွဲ့ရဆောင်အ ွွဲ့၏ ရရေးငမ ွဲ့နယ်ဥကကဋ္ဌ ဦေးရဇော်

ွန်ေးဦေးက ရပြောြါသည်။

အပခောေးနည်ေးပ င်သန်စွမ်ေးသမ ောေးအတွက်

သီေးသန်မ
ို့ ရံိုမ ောေး

ရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွက ရပြောဆို

ောေးသကသြ
ိုို့ င် မွန်ပြည်နယ်ရှ မရံိုမ ောေးတွင် အပခောေးနည်ေးပ င်

သန်စွမ်ေးသမဆနဒရှင်မ ောေးအတွက် ပြင်ဆင်ရဆောင်ရွက်
“Wheelchair (လက်တွန်ေးလှည်ေး)ရတွ မရှ
ောေးတော မရှ
20

ောေးရှမည်မဟိုတ်ဟို

မွန်ပြည်နယ်ရရွေး

ောေးမှုမ ောေး အောေးနည်ေးလ က်ရှသည်။

ေး။ မရံိုရတွမှော မသန်စွမ်ေးနြ
ို့ တ်သက်ငြီေး သီေးသန်ို့လိုြ်

ေး။ အပမင်အောရံို(ခ ွဲ့တသရတွ)

ယ်လိုမရြေးရမလ။ အ ကောေးအောရံို(ခ ွဲ့တသရတွ)
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ယ်လိုမရြေးရမလ။ ဥောဏ်ရည်ခ ွဲ့ယွင်ေးတသရတွ မ
သတို့(ို မရံိုေန်

မ်ေးရတွ)မှော awareness (မရှ

ယ်လိုရြေးရမလ။ မသန်စွမ်ေးနြ
ို့ တ်သက်ငြီေး

ေး)” ဟို ဦေးရဇော်

ွန်ေးဦေးက မှတ်ခ က်ပြ ြါသည်။

COVID-19 ကေးစက်ရရောဂါကောလအတွင်ေး မရံိုတွင် လစိုလရေေးပ စ်ပခင်ေးကို ရလျှောခ သည်အရနပ င်
မဆနဒရှင်အမ ေးအစောေး

အမ ောေးအပြောေးကို

မဆနဒရှင်မ ောေးလည်ေး ကက တင်မ

ကက တင်မ

ည်ခွင်ပြ ခရော

ည်ခွင်ရခသည်။ ကက တင်မ

အပခောေးနည်ေးပ င်သန်စွမ်ေးသ

ည်ခွင်ရသပ င် မရံိုသိုို့ လောရရောက်မရြေး

သည် အပခောေးနည်ေးပ င်သန်စွမ်ေးသမဆနဒရှင်အရရအတွက်လည်ေး နည်ေးြါေးခသည်။
“မသန်စွမ်ေးရတွ မလောရြေးတော သြ်မရတွွဲ့ရ
တောကို ကျွန်ရတော်သြ်မကက က်

ေး။ မသန်စွမ်ေးရတွကို သီေးသန်ို့မရြေးရစတစနစ် အသံိုေးပြ

ေး။ မသန်စွမ်ေးတိုင်ေး ကက တင်မရြေးရမယ်ဆိုတောမ ေးက မပ စ်သင်

ေး

ရလ။

ါက ရနှာက်ဆက်တွပြဿနှာအရနနို့ ြွင်လင်ေးပမင်သောမှုမရှသလို ပ စ်ရနတောရြါရနှာ်” ဟို

ဦေးရဇော်

ွန်ေးဦေးက သံိုေးသြ်ြါသည်။

ရနှာက်ရနှာင်က င်ေးြမည် ရရွေးရကောက်ြွမ ောေးတွင် မရံိုမ ောေး၌ Wheelchair (လက်တွန်ေးလှည်ေး)မ ောေး၊
Wheelchair သွောေးလမ်ေးမ ောေးနှင် လက်စမ်ေးစော(မလက်မှတ်)မ ောေး

ောေးရှသွောေးရန် လိုအြ်ရ ကောင်ေး ပမန်မော

နိုင်ငံ မသန်စွမ်ေးသမ ောေးရရှွဲ့ရဆောင်အ ွွဲ့၏ ရရေးငမ ွဲ့နယ်ရံိုေးခွက အကကံပြ တိုက်တွန်ေး
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ဂ) လွှတရ
် တော်ကယ
ို စ
် ောေးလှယရ
် လောင်ေးမျောေး၏ ရစောင်ကူ့ ကည်ူ့ရလူ့လောမှု21
၂၀၂၀

ရရွေးရကောက်ြွကို

ရစောင် ကည်ရလလောခသည်

လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးမ ောေးက

သက်ဆိုင်ရောရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွမ ောေးတွင် အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ရှရနရ ကောင်ေး၊ ရကော်မရှင်
အ ွွဲ့ခွမ ောေးအရြေါ် နိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေး၏ လွှမ်ေးမိုေးမှုမ ောေး ရှရနရ ကောင်ေး၊ မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေးအရြေါ် ငခမ်ေး
ရပခောက်မှုအခ ွဲ့ကို ရတွွဲ့ရှခရ ကောင်ေး ရပြော ကောေးခ ကသည်။
"မလက်မှတ်

ိုတ်ရြေးတအခါမှော မှောေးငြီေး

တိုင်ေးရင်ေးသောေးမလက်မှတ်

ိုတ်ရြေးတောတိုို့ ဥြမော ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်မလက်မှတ်ကို

ိုတ်ရြေးတောမ ေးရတွ ရှတယ်။ ရနှာက်ငြီေး ရကော်မရှင်ရတွက မဆနဒရှင်

သက်ရသခံလက်မှတ်ပ န်ရ
ို့ ေတအခါမှော တစ်ခ ွဲ့ရနရောမှောအဆင်ရပြတယ်။ တစ်ခ ွဲ့ရနရောမှော အဆင်
မရပြတောရတွရှတယ်။ ဥြရ မှောက သက်ရသခံမလက်မှတ်ကို မဆနဒရှင်ရတွရွဲ့ အမ်တိုင်ရောရရောက်
ပ န်ရ
ို့ ေရြေးရမယ်လိုို့ ဆို
မပ န်ရ
ို့ ေရြေးနိုင်

ောေးတယ်။ အခိုကရတော တစ်ခ ွဲ့ရွောရတွမှော ရကော်မရှင်က အမ်တိုင်ရောရရောက်

ေး။ ပြည်သရတွကိုယ်တိုင် သွောေးယရတောမ ေး အသလိုရတွရှတယ်" ဟို ရရေးငမ ွဲ့နယ်

မဆနဒနယ်အမှတ် (၂) မှ ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်(ရလောင်ေး)မင်ေးရအောင်

ေးက ရပြောြါသည်။

က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ပြည်နယ်မဆနဒနယ်အမှတ် (၁) မှ ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး ရ ေါ်ညွနရ
်ို့ ီ (ခ)
မစနဒှာနန်ကလည်ေး

“ကက တင်မလော

ည်

တ သက်ကကီေးရွယ်အိုရတွ၊ မမရြေးတတ်တ
သက်ကကီေးရွယ်အို ရတွ၊ စောမ တ်တတ်တ
အသက်ကကီေးသရတွက ရတော သတန
ိုို့ အ
ို့ တ
ြါလောတ
တံဆြ်တေးံို

မသောေးစိုေင်ရတွက

ကညီငြီေး

ိုရြေးခွင်ရှရြမယ်

ရြ်ရက ေး

ရကော်မရှင်က လက်မခံ

ေး။ ရြ်ရက ေးက

လက်မခံရတော ကျွန်မတက
ိုို့ ငမ ွဲ့နယ်အ
ည နှုင်ေးရတယ်။

အဆင်ရပြသွောေးတယ်။

အဆင်ရပြသွောေးရြမယ် ရက ေးရွောမှောရတော ရကော်မရှင်ကရတော ဆက်ငြီေး အက ြ်ကိုင်ရနဆြ” ဟို ရပြော
ြါသည်။

21

Candidates say weakness, irregularities and party influence impacting advance voting – HURFOM – November 7, 2020
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

မဆနဒရှင်တစ်ဦေးလျှင် ပြည်သူ့လွှတ်ရတော်၊ အမ ေးသောေးလွှတ်ရတော်နှင် ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်တို့ိုအတွက်
ဆနဒမလက်မှတ် (၃) ရစောင် (သိုို့မဟိုတ)် တိုင်ေးရင်ေးသောေးလမ ေးမဆနဒနယ်ြါ မရြေးခွင်ရှမည်ဆိုြါက (၄)
ရစောင် ရရှရမည်ပ စ်ရသော်လည်ေး အခ ွဲ့မရံိုမ ောေးတွင် ဆနဒမလက်မှတ်အပြည်အစံို မရရှခသည်မ ောေး
လည်ေး ရှရနသည်။
“ကက တင်မြ
မရြေး
ြ

မရနို့က က က်မရရောငမ ွဲ့မှော ပ စ်သွောေးတယ်။ ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်မလက်မှတ်ကို

ိုတ်

ေး။ အမ ေးသောေးလွှတ်ရတော်နို့ ပြည်သူ့လွှတ်ရတော် ရနှာက်ငြီေး တိုင်ေးရင်ေးသောေးရရေးရောလွှတ်ရတော်ကို
ိုတ်ရြေးတယ်။

ါရြမယ် အလရတွကို ပြန်ရခေါ်ငြီေး အသစ်ပြန်

ည်ခိုင်ေးလိုက်တယ်” ဟို ဟို

မစနဒှာနန်က ရှင်ေးပြြါသည်။
ရရွေးရကောက်ြွကစစရြ်မ ောေး

ရဆောင်ရွက်ရောတွင်

အင်အောေးကကီေးနိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေး၏

ဩဇောလွှမ်ေးမိုေးမှု

ရှရနပခင်ေးကိုလည်ေး လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးမ ောေးက ရတွွဲ့ရှခသည်။
"ကျွန်ရတော်တို့ို

က်မှောရတော

မဆနဒရှင်သက်ရသခံလက်မှတ်ပ န်ရ
ို့ ေတအခါမှော

ပ န်ရ
ို့ ေရတယ်။ ပ န်ရ
ို့ ေတအခါမှော
မဟိုတ်

ေးရြါရနှာ်။

---

မရ

ောကိုသွောေးရတွွဲ့ရသလဆိုရတော ရကော်မရှင်အောေးလံိုေးကို ရပြောတော

ြါတီကို

ပ န်ရ
ို့ ေတအခါမှော --- ြါတီ ကိုရ

ရ

ောက်ခံတရကော်မရှင်တစ်ခ ွဲ့က

သက်ရသခံလက်မှတ်

ောက်ခံတပြည်သရတွကိုြ သက်ရသခံမလက်မှတ်ရေရြေးတယ်။

ောက်ခံတသက ရတော သတမ
ိုို့ ရြေး

ေး" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော် မဆနဒနယ်

အမှတ်(၁)မှ လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး ဦေး
မင်ေးရအောင်

ရကော်မရှင်ရတွက

ွန်ေးပမင်ရက ော် (ခ) နိုင်မင်ေးလတ်က ရပြောြါသည်။

ေးကလည်ေး "ရနှာက်တစ်ခိုက တစ်ခ ွဲ့ရနရောရတွမှော ြါတီရတွရွဲ့ သဇောလွှမ်ေးမိုေးမှုရတွ ရှရန

တယ်။ ရပြောရမယ်ဆို --- ြါတီ ဆိုြါစ။ိုို့ သတို့ို သဇောရှတရနရောရတွမှော သတို့ိုလိုြ်ခ င်သလိုလိုြ်ရန က
တောရတွရှတယ်။ တစ်ပခောေးရနရော ရတွမှောလ သတို့က
ို
ေင်ရရောက်စွက် က် တောမ ေးရှတယ်။ ဥြမော
မဆနဒရှင်ပြည်သရတွ ရ ကောက်လောရအောင် ရပြောဆိုတောမ ေးရတွရှတယ်” ဟို မှတ်ခ က်ပြ ြါသည်။
လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးအရနပ င်

၎င်ေးတမ
ိုို့ ဆနဒနယ်မ ောေး၏

သံသယပ စ် ွယ်မရလ ်မ ောေးကို

အတည်ပြ နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရောငမ ွဲ့နယ်ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွမ ောေး

ံ ရရွေးရကောက်ြွ

ဆိုင်ရောအခ က်အလက်မ ောေးရတောင်ေးခံရောတွင် အဆင်မရပြမှုမ ောေး ရှခသည်။
“နိုေင်

ော (၁၁) ရက်ရနို့က ြံိုစံ (၁၆) သွောေးယရတော ငမ ွဲ့နယ်ရကော်မရှင်က ရြေးြိုင်ခွင်မရှ

ေး ရပြော

တယ်။ ြံိုစံ (၁၆) လိုခ င်ရင် ရြ်ရက ေးရကော်မရှင်အလိုက် မတတြူကေးယလို့ို ရပြောတယ်။ က က်မရရောမှော
မရံို (၉၀) ရလောက်ရှတော ကျွန်မတက
ိုို့

ယ်လိုလိုြ်နိုင်မလ။ …. ၂၀၁၅ တိုန်ေးကလည်ေး ကျွန်မ ေင်ငြ င်

တယ်။ ငမ ွဲ့နယ်ရကော်မရှင်က ြံိုစံ (၁၆) နို့ ြံိုစံ (၁၉) ရြေးတယ်။ ီနှစ်က သွောေးရတောင်ေးလည်ေး မရြေး
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ဟို က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်မဆနဒနယ် အမှတ် (၁) တွင် ေင်ရရောက်ယဉ
ှ ်ငြ င်ခသည်
မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီလွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး မစနဒှာနန်က ရပြောြါသည်။22

ပြည်ရ

ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်နှင် ငမ ွဲ့နယ်ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွမ ောေး၏ အရ

ရရွေးရကောက်ြွနှင်ြတ်သက်ရသော

ရဆောင်ရွက်ခ က်မ ောေးအရြေါ်

မွန်ပြည်နယ်

ွရ

ွ

သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ်ရှ

နိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးကလည်ေး ရက နြ်မှုမရှခသည်ကို ရတွွဲ့ရသည်။

“မစောရင်ေးရတွ ပြန်ည အ
ိုို့ တွက် ငမ ွဲ့နယ်ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွ

ံမှော စောရင်ေးရတွ ရတောင်ေး

တယ်။ အစက ခရိုင်ရကော်မရှင်က ခွင်ပြ ရင် ရမယ်ရပြောတယ်။ ရနှာက်က ရတော ပြည်ရ
ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်က ခွင်ပြ မှ ရြေးလရ
ိုို့ မယ်
ရလ ောမရြေးနိုင်

ောေး
ောင်စို

ြ်ရပြောပြန်တယ်။ ရတောင်ေးဆိုခ က်အရြေါ် လိုက်

ေးလိုို့ အရ ကောင်ေးပြန်လောတယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေး

လှယအ
် တွက် ေင်ရရောက်ယှဉ်ငြ င်ခသည် နိုင်ဗညောေးအန် ရခေါ် နိုင်ရအောင်ပမင်စန်က ရပြောြါသည်။23

ြိုမိုရကောင်ေးမွန်ငြီေး
ရလလောရရေးကို ြိုမို

လွတ်လြ်မျှတသည်

ရရွေးရကောက်ြွပ စ်ရန်အတွက်

ရရွေးရကောက်ြွရစောင် ကည်

ရရောက်စွော လိုြ်ကိုင်ရဆောင်ရွက်သွောေးရန် လိုအြ်ရ ကောင်ေး လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေး

လှယရ
် လောင်ေးမ ောေးက မှတ်ခ က်ပြ ခြါသည်။

"ကက တင်မနြ
ို့ တ်သက်လိုို့ တစ်နိုင်ငံလံိုေးကိုခခံ ငြီေး ရပြောရမယ်ဆို လွတ်လြ်ငြီေး တရောေးမျှတမှုရှတရရွေး
ရကောက်ြွလိုို့ လက်ခံနိုင်ရလောက်တအရနအ

ောေးမှော အောေးနည်ေးရနရသေးတယ်။

ရကောက်ြွေင်ငြ င်မယ် နိုင်ငံရရေးြါတီရတွ၊ အရြ်

ယ်လိုြပ စ်ပ စ် ရရွေး

က်အ ွွဲ့အစည်ေးရတွ၊ ရရွေးရကောက်ြွရစောင် ကည်

ရလလောရရေးအ ွွဲ့ရတွအောေးလံိုေး ေိုင်ေးေန်ေးငြီေး ရသရသခ ောခ ောရစောင် ကည်မယ်ဆိုရင် ြိုငြီေး
ရှနိုင်တယ်။ ကိုဗစ်ကောလမှော ရရွေးရကောက်ြွက င်ေးြရတော လွယ်ရတောမလွယ်

ရရောက်မှု

ေး" ဟို နိုင်မင်ေးလတ်က

သံိုေးသြ်ြါသည်။

22

MUP questions some electoral results: Township Election Sub-commission refuse to provide information – HURFOM – November 21,

23

Thanbyuzayat political parties unsatisfied with UEC response – HURFOM – December 15, 2020
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၆)
တ ောေးစွဆ
ွဲ မ
ု ိ ှု၊ ြိတြ
် င်တောေးပမစ်မှု၊
ခခိမ်ေးရပခောက်မှုန္င
ှ ်ူ့ ကန်ကွ
် ှုမျောေး
ူ့ ကမ
၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွကောလအတွင်ေး မွန်ပြည်နယ်၌ နိုင်ငံရရေးြါတီ ဆိုင်ေး

ိုတ်မ ောေး က်စီေးပခင်ေးရ ကောင်

တရောေးစွဆမ
ို ှု (၃) မှု၊ လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးမ ောေးအောေး လမှုကွန်ရက်တွင် ရေ န်ရပြောဆိုပခင်ေး
ရ ကောင်ေး တရောေးစွဆမ
ို ှု (၁) မှု၊ အောဏောြိုင်မ ောေးက ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရောလှုြ်ရှောေးမှုကို ြတ်ြင်တောေးပမစ်မှု
(၂) မှု၊ မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေးအရြေါ် ငခမ်ေးရပခောက်မှု (၁) မှု၊ မရံိုအတွင်ေး မမသမောမှု ပြ လိုြ်ရန် ကက ေးြမ်ေးမှု
(၂) မှုနှင် အနိုင်ရလွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်ကို တရောေးစွဆက
ို န်ို့ကွက်လွှောတင်သွင်ေးသည် အမှု (၂) မှု
ပ စ်ြွောေးခသည်။
အ

က်ြါအရရအတွက်မ ောေးသည် မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ရကောက်ခံရရှသည်အရရ

အတွက်မ ောေးသောပ စ်ငြီေး လက်ရတွွဲ့တွင် ယခိုအရရအတွက်

မတ်လ -၂၀၂၁
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

က) တ ောေးစွဆ
ွဲ မ
ု ိ ှုမျောေး
မွန်ပြည်နယ် က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ရကောသတ်ရက ေးရွောတွင် ၂၀၂၀ စက်တင်
လည်ေးရကောင်ေး၊24 ရြါင်ငမ ွဲ့နယ်

န်ေးြင်ရခ ောင်ကကီေးရက ေးရွောတွင် စက်တင်

ရကောင်ေး၊ ရရေးငမ ွဲ့နယ် အံ င်ရက ေးရွောအိုြ်စိုတွင် နိုေင်

ောလ (၁၁) ရက်ရနို့၌

ောလ (၁၄) ရက်ရနို့၌လည်ေး

ောလ (၁၂) ရက်ရနို့၌လည်ေးရကောင်ေး25 အမ ေးသောေး

ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်၏ ရရွေးရကောက်ြွရအောင်နိုင်ရရေးနှင် ြါတီဆိုင်ေး

ိုတမ
် ောေး

က်ဆီေးခံခရသည်။

က က်မရရောငမ ွဲ့နယ်မှ လက်ရှအမ ေးသောေးလွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ် ဦေးခင်ရဇော်ဦေးက “အမ ေးသောေး ီမို
ကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ရွဲ့ ဂိုဏ်သကခော၊ ဆရောတရ
ိုို့ ွဲ့ဂိုဏ်သကခော ငြီေးရတော သ က်ဆီေးလိုက်တ ဗီနိုင်ေးရြေါ်မှော
နိုင်ငံရတော်အတိုင်ြင်ခံြိုဂ္ လ် ရ ေါ်ရအောင်ဆန်ေးစို ကည်ြံို ြါတယ်။ အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ရွဲ့
နှာယကြံိုလည်ေး ြါတယ်။ ါရ ကောင် ဂိုဏ်သကခောအရ အမှု ွင်လိုက်တယ်။ ီလိုမ ေးအမှုမ ွင်
ဆရောတိုို့ရ

ောင်

ောေးတ ဆိုင်ေး

ိုတ်ရတွ တစ်ခိုမှက န်မှောမဟိုတ်

ေးဆိုရင်

ေး” ဟို ရပြောသည်။26

အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ် (NLD) ြါတီနှင် ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးမ ောေးကို အသရရြ က်ရအောင်
လမှုကွန်ရက်ရြေါ်တွင်ရရေးသောေးသည်ဟိုဆိုကော Mi Htaw Mon Facebook အရကောင်ြိုင်ရှင်ကို ၂၀၂၀
ရအောက်တို

ော (၃) ရက်ရနို့က ရခ ောင်ေးဆံိုငမ ွဲ့နယ်၊ ကမနင်ေးရက ေးရွော (NLD)ြါတီ ရြ်ရက ေး အတွင်ေး

ရရေးမှြူေးပ စ်သ ဦေးနိုင်နိုင်ေင်ေးက ဆက်သွယ်ရရေးဥြရ ြို ်မ ၆၆(ဃ)ပ င် အမှု ွင်တိုင်တန်ေး ခသည်။
“အစ်မတင်

ောေးတ

ြိုစ်ရ ကောင်

ရြ်ရက ေးအတွင်ေးရရေးမှြူေး

ဦေးနိုင်နိုင်ေင်ေးက အစ်မကို ြို ်မ ၆၆(ဃ)နို့ အမှု ွင်

ောေးတယ်။

၆၆(ဃ) ရပမောက်/မရပမောက်ဆိုတောကို စစ်ရဆေးမယ်၊ စစ်ရဆေး
လိုို့

ရပမောက်ရင်

အမှုရင်ဆိုင်ရမယ်ရြါ။

အခိုရလောရလော

ဆယ်ရတော အစ်မသံိုေးရနတ ိုန်ေးကို သမ်ေး

ောေးတယ်။ အစ်မ

အောမခံရ ိုို့ လတစ်ရယောက်က လက်မှတ်
တယ်။ သရ

ေးို ရြေးလိုက် ရ

ောက အစ်မက တရောေးခံရြါ” ဟို အမှု ွင်ခံရသ

Mi Htaw Mon ရခေါ် မတင်ရဌေးမွန်က ဆိုသည်။27
ရြါင်ငမ ွဲ့နယ် အင်ေးရပဗောင်ရက ေးရွောအိုြ်စို၊ တံခွန်တိုင်ရက ေးရွောရှ မရံိုအမှတ် (၁) တွင် ၂၀၂၀ ရအောက်တို
ောလ (၂၉) ရက်ရနို့က စတင်၍ အသက်(၆၀)နှင်အ

က် မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေး ကက တင်မရြေးခရော

24

NLD’s election campaign poster destroyed in Kyaikmayaw – HURFOM – September 15, 2020

25

ရရေးငမ ွဲ့ အံ င်ရက ေးရွောရှ NLD ြါတီရေးံို ဆိုင်ေး

26

NLD’s election campaign poster destroyed in Kyaikmayaw – HURFOM – September 15, 2020

27

NLD village Secretary cites defamation citing Section 66(d) of the Telecommunication law – HURFOM – October 7, 2020
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

UEC အမှတ်အသောေးမြါ တံဆြ်တံိုေးအတိုပ င် ကက တင်မရြေးရနပခင်ေးကို နိုေင်

ော (၁) ရက်ရနို့က စစစ်

ရတွွဲ့ရှခသကသိုို့28 ၂၀၂၀ နိုေင်

ောလ (၈) ရက်ရနို့ ရရွေးရကောက်ြွရနို့တွင် မွန်ပြည်နယ် ရရေးငမ ွဲ့နယ်

အစင်ရက ေးရွောနယ်ရပမ

ရှ

(၁၀)

မရံိုအမှတ်

(၆)

အေင်ရြါက်၌

ွံွဲ့င ေးရရေးြါတီ၏ မရံိုရစောင် ကည်ရရေးကိုယ်စောေးလှယ်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေး

ပြည်ရ

ောင်စိုကကံခိုင်ရရေးနှင်

ံမှ UEC အမှတ်အသောေးြါ

တံဆြ်တေးံို တစ်ခိုနှင် တံဆြ်တံိုေးအတိုတစ်ခို စစ်ရဆေးရတွွဲ့ရှခသည်။
အဆိုြါအမ ေးသမီေးကို ရောဇသတ်ကကီေးြို ်မ (၄၂၀) လမ်လည်မှုနှင် ြို ်မ (၄၆၈) လမ်လည်အတိုပြ မှု
တပိုို့ င် ရရေးငမ ွဲ့မရစခန်ေးတွင် အမှု ွင်အရရေးယ

ောေးသည်။29

ခ) ြိ တြ
် င်တောေးဆီေးမှုမျောေး
မွန်ပြည်နယ်

ရရေးငမ ွဲ့

ငမ ွဲ့မရ ေးကကီေးအတွင်ေးရှ

နိုင်ငံရရေးြါတီ၏အလံမ ောေးကို

၎င်ေးတဆ
ိုို့ ိုင်ခန်ေးမ ောေးတွင်

ရကော်မတီက ၂၀၂၀ ရအောက်တို
မွန်ပြည်နယ် သ
ကပြရ ော်ရပ ငြီေး

ရ ေးသည်မ ောေးက
စိုက်

၎င်ေးတရ
ိုို့

ခရော

ောလ (၆) ရက်ရနို့တွင် ညွှန် ကောေးစော

င်အစည်ေးအရံိုေးကလည်ေး "မွန်ပြည်နယ်အတွင်ေးရှ သ
မဆွယ်စည်ေးရံေးို လျှင်

တရောေးဥြရ အတိုင်ေး

ောက်ခံအောေးရြေးသည်

ငမ ွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောရရေး
ိုတ်ပြန်ငြီေး တောေးပမစ်ခသကသိုို့
င်အနိုြညောသမောေးအရနပ င်

ဆက်လက်ရဆောင်ရွက်သွောေးပခင်ေး

ခံရမည်ပ စ်ရ ကောင်ေး မွန်ပြည်နယ်ေန်ကကီေးခ ြ် နှုတ်မန်ို့" ဟို ၎င်ေးတ၏
ိုို့
Facebook စောမ က်နှှာတွင်
ရရေးသောေးခသည်။30
“ ါက အ ကြ်ကိုင်ငခမ်ေးရပခောက်တြံိုစံတစ်မ ေးြ။ မဆွယ်စည်ေးရံိုေးတယ်ဆိုတောမ ေးက သူ့အခွင်အရရေးနသ
ို့
သူ့ရ

ောက်ခံမှုနို့သ ရှ ကတောခ ည်ေးြ။ မရ

ောက်ခံနို့ အောေးမရြေးနလ
ို့ ိုို့ တောေးလိုို့မရ

(တိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီရတွကို) အင်နအ
ို့ ောေးနို့ အောေးရြေးရ
ကည်မရ

ေး

င်ြါတယ်။ (

ေး။ ရနှာက်တစ်ခိုက

ောက်ခံလိုက်ရတော သတို့(ို အောဏောြိုင်)ရတွက

ောပ စ်ပ စ်) ီကစစက ငခမ်ေးရပခောက်တောလြ
ိုို့ ကျွန်ရတော်ရတော ပမင်တယ်"

ဟို ရရေးငမ ွဲ့ခံတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

28

Improper voting ballot stamps found in Paung Township – HURFOM – November 6, 2020

29

USDP polling station representative charged for violations of electoral and criminal laws – HURFOM – November 11, 2020

30

Authorities attempt to restrict growing support to competing political and ethnic parties – HURFOM – October 8, 2020
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ဂ) ခခိမ်ေးရပခောက်မှု
COVID-19 ကေးစက်ရရောဂါကောလအတွင်ေး နိုင်ငံရတော်အစိုေးရက ရြေးအြ်ခရသော ရ

ောက်ြံရ ကေးမ ောေးကို

အရ ကောင်ေးပြ ၍ မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေးအရြေါ် မရလ ော်ဩဇော အသံိုေးပြ ကော ငခမ်ေးရပခောက်ခသည်လည်ေး
ရှသည်။
“ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောမှောက ရတော
ကက တင်မ သွောေးမရြေးရ

ေး။

အစိုေးရရ

ောက်ြံရ ကေး

နှစ်ရသောင်ေးလက်ခံ

ောေးတသရတွကရတော

ောလလ
ိုို့ ဆိုရတော ကိုယ်ကက က်တြါတီကို မမရြေးရမှောစိုေးလိုို့။ ရ

ောက်ြံ

ရ ကေးနှစ်ရသောင်ေးရ

ောေးတသရတွက --- ြါတီကိုြ မရြေးရမယ်လိုို့ ရ

သက ငခမ်ေးရပခောက်

ောေးတောရှတယ်။ အလရတွကို ကျွန်မတက
ိုို့ ပြန်ရှင်ေးပြ ရြေးလိုက်တယ်။ ါရြမယ်

ရ

ောက်ြံရ ကေးနှစ်ရသောင်ေးရ

သတို့က
ို ို မ

ောေးတသရတွကို မသွောေးရြေးတရနို့က ရင် ကောေးနလ
ို့ ောကက မယ်၊ ငြီေးရင်

ည်ရြေးရမယ်လိုို့ အ ီလိုမတရောေးငခမ်ေးရပခောက်

အဓကပြဿနှာက ရ

ောက်ြံရ ကေးလောရြေးသွောေးတ

ောက်ြံရ ကေးနှစ်ရသောင်ေး လက်ခံ

ောေးတောမ ေးရှတယ်။

ီ

က်မှောက ရတော

ောေးတသရတွကို အက ြ်ကိုင်ရနတောြ” ဟို

က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး မစနဒှာနန်က ရပြောြါသည်။

ဃ) အန္ိင
ု ် လွှတရ
် တော်ကယ
ို စ
် ောေးလှယက
် ို တ ောေးစွဆ
ွဲ က
ု ိ န်ကွ
ူ့ ကပ် ခင်ေး
၂၀၂၀ နိုေင်

ောလ (၂၃) ရက်ရနို့တွင် မွန်ပြည်နယ် က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်

မဆနဒနယ်ရပမအမှတ် (၁) တွင် အနိုင်ရရှခရသော အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီ(NLD)မှ ပြည်နယ်
လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်

ရ ေါ်ခင်မ ေးပမင်ကို

မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်ကိုယ်စောေး

လှယရ
် လောင်ေး၏ ကိုယ်စောေးလှယ်တစ်ဦေးက ရရွေးရကောက်ြွဥြရ ြါ ြို ်မ (၂) ခိုပ င် ရခ ောင်ေးနှစ်ခွနယ်ရပမ
ရစခန်ေး၌ အမှု ွင်ခသည်။
ရ ေါ်ခင်မ ေးပမင်သည် နိုေင်
ရက ေးရွောမှ

ရွောသရွောသောေး

ောလ (၈) ရက် ရရွေးရကောက်ြွရနို့တွင် မစောရင်ေးတွင် မြါေင်သည် ရြါရလော
(၁၈)

ဦေး

မရြေးနိုင်ရန်အတွက်

ရြ်ရက ေးရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်ကို

ငခမ်ေးရပခောက်ရပြောဆိုခသည်ဟို ဆိုသည်။
“အဓက,က

မစောရင်ေးမှော

မြါတသရတွကို

အတင်ေးမရြေးခိုင်ေးတော။

လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်

တစ်ရယောက်ရွဲ့ အောဏောကိုသံိုေးငြီေးရတော မရံိုြရေိုဏ်နို့ ရြ (၂၀) (၃၀) အတွင်ေးမှော ရက ေးရွောရရွေးရကောက်ြွ
ရကော်မရှင်ကို ငခမ်ေးရပခောက်တယ်။

မတ်လ -၂၀၂၁
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

စတ်ကိုန်သွောေးမှောစိုေးတအတွက်

အမှု ွင်တိုင် ကောေးရတောြါ"

ဟို

ကိုယ်စောေးလှယ်ပ စ်သ

မစိုမွန်က

ရပြောြါသည်။31
အ
ိုို့ တ အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီက မွန်ပြည်နယ် ရခ ောင်ေးဆံိုငမ ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်
မဆနဒနယ်အမှတ် (၁) တွင် အနိုင်ရရှခသည် မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ လက်ရှမွန်ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်
ိုဥကကဋ္ဌ ရ ါက်တောရအောင်နိုင်ဦေးကို ကနို့်ကွက်လွှောတင်သွင်ေး
“ရလောရလောဆယ်ရတော ကျွန်ရတော်လည်ေး ကနို့်ကွက်
စတ် မသရရသေးရတော မရပြောခ င်ရသေး
မသရရသေး

ေး။

ရကော်မရှင်က

ေး။

ောေးသည်။

ောေးတောရလောက်ြ ကောေးသ

ောေးတယ်။ အရသေး

ောအရ ကောင်ေးကစစရ ကောင် ကနို့်ကွက်တယ်ဆို တောလည်ေး

အရ ကောင်ေး ကောေးလောမယ်ဆိုရင်

ကျွန်ရတော်ပြန်ရပြောြါမယ်”

ဟို

ရ ါက်တောရအောင်နိုင်ဦေးက ရပြောြါသည်။
ရခ ောင်ေးဆံိုငမ ွဲ့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်မဆနဒနယ်အမှတ် (၁) တွင် မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ ရ ါက်တော
ရအောင်နိုင်ဦေးက အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီမှ မွန်ပြည်နယ်အစိုေးရ စည်ြင်သောယောရရေးနှင်
ရဆောက်လိုြ်ရရေးေန်ကကီေးဌောန

လက်ရှေန်ကကီေးပ စ်သ

ဦေးမင်ေးရက ော်လွင်ကို

အနိုင်ရရှ

ောေးပခင်ေး

ပ စ်

သည်။32
အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီအရနပ င် ပြည်ရ
(၁၇) မှု တင်သွင်ေး

ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်

ောေးငြီေး အပခောေးတစ် က်တွင် ပြည်ရ

ောင်စိုကကံခိုင်ရရေးနှင်

ံ ကနို့်ကွက်လွှော

ွံွဲ့င ေးရရေးြါတီကလည်ေး

အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီ အနိုင်ရရှခသည် မဆနဒနယ်ရပမ (၂၀၀) ခန်က
ို့ ို ကန်က
ို့ ွက်လောွှ တင်
သွင်ေး

ောေးသည်။33

31

NLD candidate faces charges for allegedly breaching electoral laws – HURFOM – November 26, 2020

32

NLD sends 17 objection letters to UEC following 2020 election – HURFOM – January 8, 2021

33

ီခ ြ်အနိုင်ရခသည် မဆနဒနယ်ရပမ ၂၀၀ ခနို့်ကို ပြည်ခင
ို ်င ေး ကန်က
ို့ ွက် - 7Day News – ီဇင်
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၇)
ကကိြုတင်ဆန္ဒမွဲရြေးပခင်ေး
သက်ဆိုင်ရော လွှတ်ရတော်ရရွေးရကောက်ြွဥြရ အရ ပြည်ြရရောက်ကက တင်မရြေးြိုင်ခွင်ရှသ၊ အနှာကကီေး
ရရောဂါစွကြ်ရနသ၊ ရရောဂါရေ နှာပြင်ေး

န်စွောခံစောေးရနရသ၊ အသက်အရွယ်ကကီေးရင်သ၊ မီေး ွောေးရနသ၊

ရအခ ြ်စခန်ေး သမ
ိုို့ ဟိုတ် အက ဉ်ေးစခန်ေးတွင် အခ ြ်ခံရနရသ၊ ရဆေးရံ၌
ို အတွင်ေးလနှာအပ စ် ရဆေးေါေး
ကိုသမှု ခံယရနရသနှင် မဆနဒနယ်ပြင်ြတွင် တောေန်

မ်ေးရဆောင်ရနသည် နိုင်ငံေန်

မ်ေး သမ
ိုို့ ဟိုတ်

တြ်မရတော်သောေး သမ
ိုို့ ဟိုတ် ရတြ် ွွဲ့ေင်မ ောေးသည် ကက တင်မရြေးခွင်ရှသမ ောေး ပ စ်သည်။
သရ
ိုို့ သော် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွက င်ေးြသည်ကောလသည် ကမ္ောကြ်ရရောဂါပ စ်သည် COIVD-19 ကေးစက်
ရရောဂါပ စ်ြွောေး ရနသည်ကောလပ စ်သည်အတွက် ကက တင်မရြေးနိုင်သည် မဆနဒရှင်အမ ေးအစောေးမ ောေး
ြိုမိုလောခသည်။

မတ်လ -၂၀၂၁
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ရရွေးရကောက်ြွရနို့တွင် လစိုလရေေးပ စ်ပခင်ေးကို ကောကွယ်ရရှောင်ရှောေးရန်အတွက် ပြည်ရ
ေန်

မ်ေးမ ောေး၊ ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်ခွ အ ွွဲ့ေင်မ ောေး၊ ရရွေးရကောက်ြွ တောေန်

ောင်စိုအဆင်

မ်ေးရဆောင်မည်သမ ောေး

အပြင် ကေးစက်ရရောဂါဆိုင်ရော ကန်သ
ို့ တ်ခ က်ရ ကောင် မမရနရြ်သိုို့ ပြန်လည်၍ ဆနဒမ,မရြေးနိုင်သမ ောေး၊
အသက်

နှင်အ

(၆၀)

အသွောေးအလောကန်ို့သတ်

က်

Quarantine

ောေးသမ ောေးလည်ေး ကက တင်ဆနဒမရြေးနိုင်ရ ကောင်ေး ပြည်ရ

ရကော်မရှင်က ၂၀၂၀ ရအောက်တို
“Quarantine

သက်ကကီေးရွယအ
် ိုမ ောေးနှင်
ောလ (၂၄) ရက်ရနို့တွင်

ေင်ရနသရတွက

ရဆေးရံု တက်ရနတွဲူ့

Center

မ ောေးတွင်

ောင်စို ရရွေးရကောက်ြွ

ိုတ်ပြန်ရ ကညောခသည်။
လနောရတွနွဲ ူ့ (အခွငအ
်ူ့ ရ ေး)အတတြါြွဲ ။

(သတိကိ
ု ူ့ ု ရဆေးရံု မှော ထောေး ို)ူ့ ရန ောမရှိလို ူ့ အပြင်မှော ရန,ရန တောြါ။ သတိအတွ
ု ူ့
က် သီေးပခောေးမွဲရု ံ ထောေး
ရြေး ိုက
ို ် ေး။ ကျန်ေးမောရ ေးေန်ကကီေးဌောနလက်ရအောက်မှော ရှိတအ
ူ့ွဲ တွက် (ရဆေးရံု တက်ရနတွဲူ့
ူ့ မပ စ်န္င
အတွငေး် လနောအပ စ်

သတ်မှတတ
် ူ့အ
ွဲ တွက)်

မွန်ပြည်နယ်ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွ၏
သည်။

ကကိြုတင်မွဲရြေးြိုငခ
် ွငဥ
်ူ့ ြရ မှော
ညွှန် ကောေးရရေးမှြူေး

ြါရနြါတယ်"

ဦေးဟဏ်ေးလင်ေး

က်က

ဟု

ရပြောြါ
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မွန်ပြည်နယ်တွင် မဆနဒနယ်အတွင်ေး ကက တင်ဆနဒမရြေးသ (၂) သန်ေး (၇) ရသောင်ေးရက ော် (၂၇၀,၂၁၉)
ရှငြီေး မဆနဒနယ်ပြင်ြမှ ကက တင်မရြေးသ နှစ်ရသောင်ေးရက ော် (၂၀,၃၂၆) ရှသည်။35
မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအရနပ င် ငမ ွဲ့နယ် (၆) ငမ ွဲ့နယ် ရက ေးရွော (၂၀) မှ ကက တင်ဆနဒမ
ရြေးအြ်ခသ (၃၅) ဦေး (က ောေး (၁၉) ဦေး၊ မ (၁၆) ဦေး) တက
ိုို့ ို သွောေးရရောက်ရတွွဲ့ဆံိုခငြီေး ကက တင်မရြေးမှု
အရပခအရနမ ောေးကို ရမေးပမန်ေးခသည်။
COVID-19 ကေးစက်ရရောဂါရ ကောင် ရရွေးရကောက်ြွရနို့တွင် လစိုလရေေးရလျှောခ ရန် ကက တင်ဆနဒမရြေး
ရစပခင်ေးကို အမ ောေးစိုက လက်ခံသရ

ောက ရသော်လည်ေး ကက တင်မရြေးပခင်ေးပ စ်စဉ်ကို မယံို ကည်သည်

မဆနဒရှင်မ ောေးလည်ေး ရှသည်။
“ကိုယ်

ည်လက
ို ်တ ကက တင်မစောရွက်ကို မရရတွက်တအခါမှော

ည်မရရမှောကိုြ စိုေးရမ်ရနြါတယ်"

ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ်မှ မဆနဒရှင်တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

34

Those who were in quarantine due to COVID-19 movement restrictions still have rights to cast advance ballots – HURFOM – July 22,

35

မွန်ပြည်နယ်မှော မရြေးြိုင်ခင
ွ ်ရှသ (၁,၈၄၀,၀၀၀) ရက ော်ရှရော မလောရြေးသ (၁,၀၆၀,၀၀၀) ရက ော်သောရှ - ရောမညတင
ို ်ေး(မ်)သတင်ေးရအဂ င်စီ - နိုေင်

2020
ော ၈၊

၂၀၂၀
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အလောေးတ “ကက တင်မရွဲ့ ရကောင်ေးက ေးကရတော နိုေင်

ော (၈) ရက်ရနို့ မရြေးမယ်ရက်က ရင် လနည်ေး

သွောေးတောမှန်ရြမယ် လိုြ်သွောေးတောကရတော အမှောေးရတွရှရနတောကို ရတွွဲ့ပမင်ရနရတယ်” ဟို ရရေးငမ ွဲ့
နယ် မဆနဒနယ်အမှတ် (၂) မှ ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ် မင်ေးရအောင်
“တစ်ပခောေးဟောရတော
လက်မှတ်

ောမှရပြောစရောမရှ

ေး။

အကိုန်လံိုေးရကောင်ေးြါတယ်။

ေးက ရပြောသည်။
ါရြမယ်

ည်တ စောအတ်ရတွကိုရတော စိုေးရမ်မှု ရှတယ်" ဟို ရရေးငမ ွဲ့နယ် မရ

ကက တင်မ

ောလှောကကီေးရက ေးရွောမှ

အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“ကက တင်မ ရရတအခ န်က မှ မွန်လမ ေးကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေးက မနည်ေးနည်ေးြရတအတွက် စတ်
ရတောမရကောင်ေးြါ

ေး" ဟို ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ် ဗိုလ်ကရတောရက ေးရွောမှ အသက် (၇၆) နှစ်အရွယ်

မဆနဒရှင် အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
အလောေးတ က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ရကော ွန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေး
တစ်ဦေး

က

ါရြမ စတ်

"မှန်မှန်ကန်ကန်နို့

ည်

ောေးတောြ။

မှော စိုေးရမ်မှုရတော ရှတယ်။ ကက တင်မ

(ပ စ်စဉ်) ကိုရတော သြ်ငြီေး ယံို ကည်မှုမရှ

ေး" ဟို

ရပြောြါသည်။
မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအရနပ င်

ကက

တင်မနှင်ြတ်သက်ငြီေး ရမေးခွန်ေး (၈) ခိုကို ရမေးပမန်ေး ခ
ရော ရလ ်မ ောေးမှော ရအောက်ြါအတိုင်ေး ပ စ်သည်။

က) ကကိြုတင်မွဲရြေး သည်ူ့ အရကကောင်ေး င်ေး
ကက တင်မရြေးရသည် အဓကအရ ကောင်ေးရင်ေးမှော သက်ကကီေးရွယ်အိုပ စ်ပခင်ေးရ ကောင် ပ စ်ငြီေး နှာမက န်ေး
ပ စ်ပခင်ေး၊ ကိုယ်ေန်ရဆောင်မခင်ပ စ်ပခင်ေး၊ မရံိုေန်

မ်ေးပ စ်ပခင်ေး၊ ရရွေးရကောက်ြွကိုယ်စောေးလှယ်ပ စ်ပခင်ေးနှင်

အပခောေးအရ ကောင်ေးရင်ေး အနည်ေးငယ်သော ရှသည်။
“ ီနှစ်ရရွေးရကောက်ြွက တစ်ပခောေးနှစ်ရတွ

က်စောရင်

ေးပခောေးရနတောကို ရတွွဲ့ရတယ်။ ကိုဗစ်ကောလ

လည်ေး ပ စ်ရနတောရြါ။ ကျွန်ရတော်က ရရွေးရကောက်ြွရနို့မှော မရံိုရစောင်ရမှောပ စ်လိုို့ ကက တင်မရြေးရ
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

တောြါ" ဟို က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ရကော ွန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင် အမ ေးသောေး
တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

ရရေးငမ ွဲ့နယ် မန်က ည်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင် အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက "ကျွန်မက
ကိုယ်ေန်ရဆောင်မခင်ပ စ်တအတွက်

(ရရွေးရကောက်ြွရနို့မှော)

အပခောေးသရတွနို့

ရက ေးရွောရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်က ကက တင်မ

ည်ခိုင်ေးတောြါ" ဟို ရပြောြါသည်။

“ကရလေးနို့

ကက တင်မရြေးရတောြါ"

အလိုြ်ရြ
ှု ်ရနတအတွက်ရ ကောင်

ဟို

မရှုြ်ရရအောင်ဆိုငြီေး

က က်မရရောငမ ွဲ့နယ်

ရကောြရနှာရက ေးရွောမှ အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင် အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

ခ) ဆန္ဒမွဲလက်မှတ ် အပြည်ူ့အစံု ရှိမှု
ကက တင်မရြေးအြ်သည်အခ န်တွင် ဆနဒမလက်မှတ် အပြည်အစံိုမရရှမှုမ ောေး မွန်ပြည်နယ်တွင် ပ စ်ြွောေး
ခသည်။
“ကက တင်မြ
ိုတ်မရြေး

မရနို့က

က က်မရရောငမ ွဲ့မှော

ပ စ်သွောေးတယ်။

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်မလက်မှတ်ကို

ေး” ဟို ဟို က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ပြည်နယ်မဆနဒနယ်အမှတ် (၁) မှ ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး

မစနဒှာနန်က ရပြောြါသည်။ “ကက တင်မနြ
ို့ တ်သက်ငြီေး ပြဿနှာပ စ်သွောေးတောကို ကောေးရတယ်။ မလက်
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

မှတ် (၂) ရွက်ြ ရတောမ ေးရြါ” ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် ရော ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ် အမ ေး
သမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
သရ
ိုို့ သော် မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ရမေးပမန်ေးခရသော ကက တင်မဆနဒရှင် (၃၃) ဦေးသည်
မွန်ပြည်နယ်နှင် တနသသောရီတိုင်ေးတွင် ဆနဒမလက်မှတ် (၃) ရစောင်၊ တိုင်ေးရင်ေးသောေးမဆနဒနယ်ရှသည်
ကရင်ပြည်နယ် ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ်တွင် ဆနဒမလက်မှတ် (၄) ရစောင် အပြည်အေ ရရှခသည်။

“မ (၄) ကကမ် ရြေးရတယ်” ဟို ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ် ဗိုလ်ကရတောရက ေးရွောမှ အသက် (၇၆) အရွယ်
မဆနဒရှင်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

ဂ) ဆန္ဒမွဲလက်မှတ ် ရြေးရေပခင်ေး
လွှတ်ရတော်အသီေးသီေး၏
မြံိုေးအတွင်ေးသိုို့

ဆနဒမလက်မှတ်ကို

ည်ရောတွင် မှောေးယွင်ေးစွော

တစ်ငြ င်နက်ရြေးရေပခင်ေးရ ကောင်

ည်မပခင်ေးမ ောေး ပ စ်ရြေါ်ခသည်။

မလက်မှတ်မ ောေးကို

ိုို့အတ ဆနဒမလက်မှတ်

မ ောေးကို ခွရေရြေးအြ်ပခင်ေးရ ကောင်လည်ေး အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ပ စ်ြွောေးခသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

“မစောရွက် (၃) ရွက်စလံိုေးကို မရံိုေန်
မရ

မ်ေးရတွက တစ်ငြ င်နက်တည်ေး ရြေးလောတယ်” ဟို ရရေးငမ ွဲ့နယ်

ောလှောကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၆၂) အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

“တစ်ရွက်

ည်ငြီေးမှ ရနှာက်

ဆို တစ်ရွက်

ြ်တစ်ရွက် လောယခိုင်ေးတယ်။ တစ်ခ ွဲ့အသက်ကကီေးတ အ ိုေးအ ွောေးရတွ

ည်ငြီေး ပြန်သွောေးတောလည်ေး ရှတယ်။ လတစ်ရယောက်က မ (၃) ကကမ်ရြေးရ မယ်ဆိုရတော

အ ိုေးအ ွောေးရတွက မစောရွက် (၁) ရွက်တည်ေးကိုြ တံဆြ်တေးံို (၃) ခါ

ိုငြီေး ပြန်သွောေးတောလည်ေး ရှတယ်”

ဟို က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ရကော ွန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက
ရပြောြါသည်။

ဃ) ဆန္ဒမွဲရြေး ောတွင ် အကအညီ ယပခင်ေး
ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးခရသော ကက တင်မဆနဒရှင် အမ ောေးစိုသည် သက်ကကီေးရွယအ
် ိုမ ောေး ပ စ်ရသော်လည်ေး ၎င်ေးတိုို့
မှ (၃၀) ရက ော်သော ဆနဒမရြေးရောတွင် အကအညီရယခသည်။
ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် သကသန်ေးရတောရက ေးရွောမှ အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက “တစ်
ရယောက်တည်ေးြ သွောေး

ည်တယ်။ မရံိုေန်

မ်ေးရတွက

ယ်လိုမရြေးရမယ်ဆိုတော ကညီရြေးြါတယ်”

ဟို ရပြောြါသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

“တစ်ရယောက်တည်ေးြ သွောေးတယ်။ မရံိုေန်

မ်ေးရတွက အစိုေးရ

က်ကလ၊ ကျွန်ရတော်တက
ိုို့
တိုင်ေးရင်ေး

သောေးလက်နက်ကိုင်အ ွွဲ့လက်ရအောက်ကလ ပ စ်ရနတအတွက် ယံို ကည်မှု သြ်မရှ က
မရတောင်ေးတော

ေး။ အကအညီ

မ ောေးတယ်” ဟို ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ် ရတောင်ရြါက်ရက ေးရွောမှ အသက် (၆၉)

နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

“မသွောေးရြေးတအခ န်မှော အကတစ်ရယောက်ရခေါ်သွောေးြါတယ်။ ကျွန်ရတော့်ရပမေးရလေးကို ရခေါ်သွောေးတယ်”
ဟို ရရေးငမ ွဲ့နယ် မရ

ောလှောကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၆၂) အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြော

ြါသည်။
“မစောရွက်မှော တံဆြ်

ို ိုို့ မ က်စကမပမင်ရတော ရပမေးရလေးက အရ ော်လိုက်ရြေးတယ်” ဟို ရရေးငမ ွဲ့နယ်

က ံ ညရက ေးရွောမှ အသက် (၈၅) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ် ေါခရရက ေးရွောမှ အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက “ရပမေးနြ
ို့
မရံိုကို သွောေးတယ်။ ကိုယ်က လက်တိုန်ရနလိုို့ ရပမေးရလေးကို တံဆြ်တံိုေး
ရြေးမ

ိုခိုင်ေး
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ေး။ ကိုယ်

ောသောြ

ိုငြီေး

ိုခိုင်ေးတော မရံိုေန်

မ်ေးရတွက
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

င) ကကိြုတင်မွဲစောအိတပ် ြဿနော
ကက တင်မရြေးပခင်ေးပ စ်စဉ်တွင် မစောအတ်မ ောေး ြွင်ရနပခင်ေး၊ မစောအတ်ြတ်ရောတွင် အဆင်မရပြမှုမ ောေး
ရှပခင်ေး၊ မစောရွက်အရြေါ် စောအတ်ရကော်မ ောေး စွန်ေး

င်ေးပခင်ေး၊ ကက တင်မစောအတ် ွင်ရ ောက်သည်အခါတွင်

မစောရွက်မ ောေး စိုတ်ငြပခင်ေးမ ောေး ပ စ်ြွောေးခသည်။

ကက တင်မရရတွက်ရောမှော မစောအတ်မ ောေး ြွင်ရနပခင်ေး၊ မစောရွက်မ ောေး စွန်ေး
မ ောေးကို
ပြည်ရ

ြယ်မအပ စ်

မသတ်မှတ်

ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်က

ခိုင်လံိုမအပ စ်
ိုတ်ပြန်

င်ေးရနပခင်ေးနှင် စိုတ်ငြရနပခင်ေး

ည်သွင်ေးရရတွက်သွောေးမည်ပ စ်ရ ကောင်ေး

ောေးသည်။36

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးခသည် ကက တင်မဆနဒရှင် (၂၀) ရောခိုင်ေးနှုန်ေး
က ကက တင်မစောအတ်တွင် ပြဿနှာတစ်စံိုတရောရှရ ကောင်ေး ရပြောဆိုခသည်။
“မ

ည်တစောအတ်က

ွင်တောရတော လွယက
် ြါတယ်။

ွင်ရနတအတိုင်ေးြ ပ စ်ရနတယ်” ဟို ရရေးငမ ွဲ့နယ် မရ

ါရြမ ြတ် ိုို့အတွက် ရကော် မြါလော

ေး။

ောလှကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၆၂) နှစ်အရွယ်

မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

36

၂၀၂၀ အရ
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အလောေးတ ရရေးငမ ွဲ့နယ် မရ

ောလှကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် အပခောေးမဆနဒရှင် အမ ေးသောေး

တစ်ဦေးကလည်ေး “မလက်မှတ်ကို တံဆြ်တေးံို

ိုငြီေး စောအတ်ကို ြတ်တရနရောမှော သြ်လံိုခခံ မှု မရှသလို

ြ။ အ ါြ စိုေးရမ်ရနတယ်” ဟို ရပြောြါသည်။

ရရေးငမ ွဲ့နယ် ရခါဇောငမ ွဲ့မှ အသက် (၇၀) အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက “စောအတ်ကရသေးရနငြီေး
မလက်မှတ်က ကကီေးရနတယ်။ ရခါက်ငြီေး

ည်ရတော အဆင်မရပြ

ေး။ ရခါက်လိုက်လိုို့ ကိုယ်မစောရွက်

ညစ်ြတ်သွောေးမှောလည်ေး စိုေးရမ်တယ်” ဟို ရပြောြါသည်။

စ)ဆန္ဒမွဲရြေး ောတွင ် န္ိင
ု င
် ရ
ံ ေးြါတီ သိမဟု
ု ူ့ တ ် မွဲရု ံေန်ထမ်ေးက လွှမ်ေးမိုေးမှု
က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောတွင် ကက တင်မရြေးပခင်ေးနှင်ြတ်သက်ငြီေး မဆနဒရှင်မ ောေးအရြေါ်
လွှမ်ေးမိုေးငခမ်ေးရပခောက်မှု ပ စ်ြွောေးခသည်။
“ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောမှောက ရတော
ကက တင်မ သွောေးမရြေးရ

ေး။

အစိုေးရရ

ောက်ြံရ ကေး

နှစ်ရသောင်ေးလက်ခံ

ောလလ
ိုို့ ဆိုရတော ကိုယ်ကက က်တြါတီကို မမရြေးရမှောစိုေးလိုို့။ ရ

ရ ကေးနှစ်ရသောင်ေးရ

ောေးတသရတွက --- ြါတီကိုြ မရြေးရမယ်လိုို့ ရ

က

ောေးတောရှတယ်”

ငခမ်ေးရပခောက်

ောေးတသရတွကရတော

ဟို

က က်မရရောငမ ွဲ့နယ်

ောက်ြံ

ောက်ြံရ ကေးလောရြေးသွောေးတသ

ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်

ရလောင်ေး မစနဒှာနန်က ရပြောြါသည်။
မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ရမေးပမန်ေးခရသော မဆနဒရှင်မ ောေးအောေးလံိုေးက လွတ်လြ်စွော မရြေး
ခရရ ကောင်ေး ရပ ကောေးခသည်။

မတ်လ -၂၀၂၁

43

လက်သန််းတို့၏ ပဲ့တင်သံ

“မရှြါ

ေး။ ကိုယ်

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ောသော တံဆြ်တံိုေး

ိုငြီေး

ည်ရတယ်။ တပခောေးလရတွ

ောမှ မရပြောြါ

ေး” ဟို

က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ရကောြရနှာရက ေးရွောမှ အသက် (၆၀) အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက
ရပြောြါသည်။
“အလိုမ ေး မရှြါ

ေး။ ကိုယ်ကက က်တြါတီကို

ည်တယ်” ဟို ရရေးငမ ွဲ့နယ် သကသန်ေးရတောရက ေးရွောမှ

အသက် (၅၇) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“မရံိုေန်

မ်ေးရတွက

ောမှတိုက်တွန်ေးတော မရှြါ

ေး။ ကိုယ်ကက က်တြါတီကိုြ မရြေးခတယ်” ဟို

မို ံိုငမ ွဲ့နယ် ကွမ်လှောရက ေးရွောမှ အသက် (၆၇) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

ဆ) COVID-19 ကေးစက်ရ ောဂါအတွက် ပြင်ဆင်ထောေးရှိမှု
ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးခရသော
ပြင်ဆင်

မဆနဒရှင်မ ောေးအောေးလံိုေးနီေးြါေးက

မရံိုမ ောေးတွင်

ကေးစက်ရရောဂါအတွက်

ောေး ကရသော်လည်ေး Social Distancing သတ်မှတ်အကွောအရေေးပ စ်သည် (၆) ရြအကွော

အတိုင်ေး မရြေးရန် မပ စ်နိုင်ခရ ကောင်ေး ရပ ကောေးခြါသည်။
“မရံိုရရောက်ရတော တောေန်က ေန်

မ်ေးရတွက ကိုဗစ်ကောလညွှန် ကောေးခ က်အတိုင်ေး လိုြ်ရြေးြါတယ်” ဟို

ရရေးငမ ွဲ့နယ် မန်က ည်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါ
သည်။
“မရံိုအပြင်မောရတော (၆) ရြအကွော မရြ်ရ

ေး။

ောပ စ်လိုို့လဆိုရတော လမ ောေးငြီေး ရနရောက ဉ်ေးရနလိုို့” ဟို

မို ံိုငမ ွဲ့နယ်မှ အသက် (၆၉) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

“လရှင်ေးရနရြမယ် (၆) ရြအကွောမှော မရနရြါ

ေး။ တစ်ရယောက်ငြီေးမှ တစ်ရယောက်ရြေးေင်ခိုင်ေး

ြါတယ်။ လက်ရဆေးခိုင်ေးတယ်။ Mask တြ်ခိုင်ေးတယ်” ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် သကသန်ေးရတောရက ေးရွောမှ
အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“ Mask တြ်ခိုင်ေးတယ်၊ လက်ရဆေးခိုင်ေးတယ်။ (လအကွောအရေေးကရတော) (၆) ရြ မပြည်

ေး ” ဟို

ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ် ရတောင်ရြါက်ရက ေးရွောမှ အသက် (၆၉) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေး
တစ်ဦေးက ရပြောသည်။
၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွသည် ကေးစက်ရရောဂါကောလအတွင်ေး က င်ေးြသည် ြ

မဆံိုေးရရွေးရကောက်ြွ ပ စ်

သည်အတွက် စန်ရခေါ်မှုမ ောေးစွော ရှခသည်။
“ကိုဗစ်ကောလမှော ရရွေးရကောက်ြွက င်ေးြရတော လွယ်ရတောမလွယ်

ေး" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ် ပြည်နယ်

လွှတ်ရတော် မဆနဒနယ်အမှတ်(၁)မှ လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်ရလောင်ေး နိုင်မင်ေးလတ်က သံိုေးသြ်ြါ
သည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် ရရွေးရကောက်ြွမတိုင်ခင်ကောလက COVID-19 ြိုေးရတွွဲ့လနှာ (၁,၀၀၀) ရအောက်သော
ရှခရသော်လည်ေး ရရွေးရကောက်ြွငြီေးရနှာက် (၂) လအ ကော ၂၀၂၁ ဇန်နေါရီလ (၂၀) ရက်ရနို့တွင်မ ြိုေးရတွွဲ့
လနှာ (၃,၁၅၈) ဦေးအ

ရှလောသည်အပြင် ရနအမ်အလံိုေး (၃၀၀) ရက ော်ကိုလည်ေး တင်ေး ကြ်သည်

အသွောေးအလောကန်ို့သတ်ပခင်ေး (Strict Home Quarantine) ပြ လိုြ်ခရသည်။

“Fever Clinic မှော တစ်ရနို့တစ်ရနို့ ြိုေးရတွွဲ့လနှာ (၁၅) ရယောက်ကရန အရယောက် (၂၀) ကောေး
ြံိုမှန်

ွက်တယ်။ ြိုေးရတွွဲ့လနှာရွဲ့မသောေးစိုေင်ရတွကို စစ်တအခါမှောလည်ေး တစ်ရနို့ (၁၀) ရယောက်ကရန

အရယောက် (၂၀) ကောေး ြိုေး
ြိုေးရတွွဲ့ရနတသရ

ြ်ရတွွဲ့တယ်။ အရတော တစ်ရနို့ကို ြ မ်ေးမျှ (၂၀) ကရန (၃၀) ကောေး

ောြ။ ရတောက်ရလျှောက်

ွက်တယ်။ ရရွေးရကောက်ြွအငြီေးမှော ြိုမ ောေးလောတယ်" ဟို

ရမော်လငမ င်ပြည်သူ့ရဆေးရံကို ကီေး Fever Clinic Isolation Ward 3 မှ ရ ါက်တောသက်ရက ော်စိုေးက ရပြောြါ
သည်။37

37
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ဇ) ြယ်မွဲအတွက် စိုေး ိမ်မှု
ကေးစက်ရရောဂါဆိုင်ရော

ကန်သ
ို့ တ်ခ က်မ ောေးရ ကောင်

၂၀၂၀

ရရွေးရကောက်ြွအတွင်ေး

ရရွေးရကောက်ြွ

ြညောရြေးပခင်ေးလိုြ်ငန်ေးမ ောေး လိုြ်ရဆောင်ရန် အောေးနည်ေးခရသော်လည်ေး ရမေးပမန်ေးခရသောမဆနဒရှင် (၇၀)
ရောခိုင်နှုန်ေးနီေးြါေးက ရသခ ောစွောမရြေးတတ်ရ ကောင်ေး ရပ ကောေး

ောေးသည်။

ရမေးပမန်ေးခရသောမဆနဒရှင် သံိုေးြံိုတစ်ြံိုခန်က
ို့ မ ၎င်ေးတဆ
ိုို့ နဒမသည် ြယ်မပ စ်သွောေးမည်ကို စိုေးရမ်ြြန်ခ
ကသည်။
“ြယ်မပ စ်သွောေးမှော စိုေးရမ်ရနတယ်။ ကိုယ်မစောရွက် ညစ်ြတ်သွောေးမှောကိုလည်ေး စိုေးရမ်တယ်" ဟို
ရရေးငမ ွဲ့နယ် က ံ ညရက ေးရွောမှ အသက် (၈၅) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောသည်။
“မှန်မှန်ကန်ကန်

ည်

ောေးရြမယ် စိုေးရမ်မှုရတော ရှတယ်။ ကက တင်မကို သြ်မယံို

ယ်သရစောင်တောလဆိုတောကလည်ေး ရှရသေးတအတွက် သြ်ငြီေးရတော စတ်မခ

ေး။ ည

က်

ေး” ဟို က က်မရရော

ငမ ွဲ့နယ် ရကော ွန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ် ရတောင်ရြါက်ရက ေးရွောမှ အသက် (၆၉) နှစ်အရွယ် မဆနဒရှင်အမ ေးသောေး
တစ်ဦေးက “တစ်ခ ွဲ့လရတွဆို တံဆြ်ရတောင် မ

ို

ေး။ မလက်မှတ်ရြေးရင်

ီအတိုင်ေးြ စောအတ်

ည်လက
ို ်တယ်” ဟို ရပြောြါသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၈)
ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွရန ဆန္ဒ
မွဲရြေးပခင်ေး
ူ့
က) အစိုေး ထိန်ေးချြုြ် ောရ သတွင ် ဆန္ဒမွဲရြေးပခင်ေး
ငမ ွဲ့နယ် (၆) ငမ ွဲ့နယ် ရက ေးရွော (၃၈) ရွောမှ ရရွေးရကောက်ြွရနို့တွင် မရြေးခသ ပြည်သလ

ို (၅၇) ဦေးအောေး

ရမေးပမန်ေးခသည်။ ၎င်ေးတအ
ိုို့ ောေးလံိုေးသည် မရံိုသိုို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က သွောေးရရောက်ကော မရြေးခပခင်ေးပ စ်ငြီေး
ဆနဒမလက်မှတ်မ ောေးလည်ေး ပြည်စံိုစွောရရှခရ ကောင်ေး ရပြောဆိုခသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ်မှ ြ

မဆံိုေးမရြေးခွင်ရခသည် မဆနဒရှင်မ ောေးကမ အခက်အခနှင် စိုေးရမ်ြြန်

မှုတစ်ခ ွဲ့ ရှခရ ကောင်ေး ွင်ရပြောခ ကသည်။
“ကျွန်ရတော့်အရနနို့ ြ
မလ၊

ောလိုြ်ရမလ မသ

မဆံိုေးအကကမ် မ

ည်ရတောပ စ်လိုို့ အခက်အခရှြါတယ်။

ယ်လို

ည်ရ

ေး။ လက်ရတွ တိုန်ရနတယ်" ဟို ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ်မှ အသက် (၄၃)

နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

က-၁) ဆန္ဒမွဲရြေးပခင်ေးဆိင
ု ် ော အခက်အခွဲမျောေး
အစိုေးရ

န်ေးခ ြ်ရောနယ်ရပမအတွင်ေးရှ မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေးအရနပ င် ဆနဒမရြေးရောတွင် ရပြောြရလောက်

သည် အခက်အခမ ောေး မရှရ ကောင်ေး ရတွွဲ့ရှရသည်။ အလိုြ်အကိုင်ရြ်နှာေးရပခင်ေး၊ ကေးစက်ရရောဂါရ ကောင်
လစိုလရေေးရရှောင်ရှောေးလိုပခင်ေးနှင် သွောေးလောရရေးအခက်အခအနည်ေးငယ်ရှပခင်ေးတိုို့သော ရှရ ကောင်ေး ရပ ကောေး
ခ ကသည်။
“အခက်အခက သြ်ငြီေးရတော မရှ
ည

ေး။ အလိုြ်နြ
ို့ တ်သက်ငြီေးရတောြ အခက်အခနည်ေးနည်ေးပ စ်တယ်။

က်ြိုင်ေး အလိုြ်သွောေးရတယ်ရလ" ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် သစ်လှရတောရက ေးရွောမှ အသက် (၂၂) အရွယ်

အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“အတစ်ရက်ရတော အလိုြ်ကို ြစ်

ောေးရတယ်။ အခ န်ရြေးရတောရြါ" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ်

င်ေးရေး

ရက ေးရွောမှ အသက် (၂၁) အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

“ကိုဗစ်ကောလမှော (၆) ရြအကွော ရနခိုင်ေးရတော အခ န်အ ကောကကီေး ရစောင်လက
ို ်ရတယ်။ အလိုြ်လည်ေး
မြ က်ရအောင် မနက်အရစောကကီေးကတည်ေးက

ငြီေး မသွောေးရြေးရတယ်။ ငြီေးမှ အလိုြ်ပြန်လိုြ်ရတောရြါ။

အလို အခက်အခရတော ရှတယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ် က ံ ကရိုတ်ရက ေးရွောမှ အသက် (၂၇) နှစ်အရွယ်
အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
မရံိုရနရော

က ဉ်ေးရပမောင်ေးပခင်ေး၊

ြ

မဆံိုေးအကကမ်မရြေးရသပ င်

မမရြေးတတ်ပခင်ေး၊

ကေးစက်ရရောဂါ

သတ်မှတ်ခ က်မ ောေးရ ကောင် အခ န် ကောပမင်စွော ရစောင်ဆိုင်ေးရပခင်ေး စသည် အပခောေးရသောအခက်အခ
အနည်ေးငယ်ကိုလည်ေး ကကံ ရတွွဲ့ခရသည်ဟို မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေးက ရပြောြါသည်။

က-၂) မွဲရု ံအတွငေး် သိမဟု
ု ူ့ တ ် မွဲရု ံပြင်ြတွင ် စည်ေးရံုေးရပြောဆိပု ခင်ေး
မရံိုြိုရေိုဏ်အတွင်ေး စည်ေးရံိုေးရပြောဆိုမှုတစ်ခ ွဲ့ကို ကကံ ရတွွဲ့ခရရ ကောင်ေး ရပ ဆိုသ (၅၇) ဦေးအနက် (၅)
ရောခိုင်နှုန်ေးေန်ေးက င်ရသော မဆနဒရှင် (၃) ဦေးက ရပြော ကောေးြါသည်။

က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၄၉) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးကလည်ေး "မရံို
အတွင်ေးမှောရတော မရှ

ေး။ မရံိုအပြင်

က်မှောရတော (စည်ေးရံိုေးရပြောဆိုတောရတွ) ရှတယ်" ဟို ရပ ကောေးခ

သည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

“(စည်ေးရံိုေးရပြောဆိုတောရတွ) ရှြါတယ်။ ------- ြါတီနို့ ------- ြါတီရတွက သတို့ိုအတွက် မ

ည်ရြေး

ိုို့ စည်ေးရံိုေးရနတောကို မရံို (၂) မှော ရတွွဲ့ရနရြါတယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ် ကရိုြပရက ေးရွောမှ အသက်
(၅၃) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“ရှတယ်။ တစ်ခ ွဲ့ရ သခံရတွက နှာေးမလည်လိုို့ ရမေးရင် သတို့ိုက

ီြါတီကို မ

ည်ရြေး ိုို့ ရပြောတော

ရတောရှတယ်" ဟို က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၅၈) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေး
တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

က-၃) ဆန္ဒမွဲမရြေးပခင်ေး
ပြည်ရ

ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်၏

ရပြော ကောေးခ က်အရ

တစ်နိုင်ငံလံိုေးအတိုင်ေးအတောအောေးပ င်

ဆနဒမရြေးြိုင်ခွင်ရှသ၏ (၇၀) ရောခိုင်နှုန်ေးရက ော်က လောရရောက်မရြေးခရ ကောင်ေး သရသည်။ ရတွွဲ့ဆံိုရမေး
ပမန်ေးခသမ ောေးက ၎င်ေးတအ
ိုို့ နီေးြတ်ေန်ေးက င်တွင် အရ ကောင်ေးအမ ေးမ ေးရ ကောင် ဆနဒမရြေးအြ်ပခင်ေး မပြ
နိုင်သမ ောေးလည်ေး ရှရနရ ကောင်ေး ရပ ကောေးခသည်။

မစောရင်ေးတွင် မြါေင်ပခင်ေး၊
မရြေးြါက ပြည်စံိုငြီဟို

ရရွေးရကောက်ြွအရြေါ်

စတ်ေင်စောေးမှု

မရှပခင်ေး၊

တစ်အမ်တစ်ရယောက်

င်ပမင်မှုမ ောေး ရှရနပခင်ေး၊ အလိုြ်အကိုင် မအောေးလြ်ပခင်ေး၊ ခရီေးလွန်ရနပခင်ေး၊

ဆနဒမရြေးရန် သက်ရသခံလက်မှတ် မရရှပခင်ေး စသည် အရ ကောင်ေးရင်ေးမ ောေးရ ကောင် ဆနဒမမရြေးသမ ောေး
ရှရနရ ကောင်ေး ရပ ကောေးခ ကသည်။
“မစောရင်ေးမှော နှာမည်မြါတသရတွဆို သွောေးမ

ည် က

ေး(မစောရင်ေးမှော ြါလော ိုို့ မကက ေးစောေး က

ေး)။

မှတ်ြံိုတင်မရှတအတွက် မသွောေးမရြေးတသရတွလည်ေး ရှတယ်။ မ(တစ်ပြောေးရွဲ့)တန် ိုေးကို နှာေးမလည်
တော (မရြေးတောက) အရရေးမကကီေး

ေးလိုို့ သတ်မှတ်

ောေးတောရတွရ ကောင် မသွောေးမရြေး က

ေး" ဟို

သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ် ရရသရတောင်ရက ေးရွောမှ အသက် (၂၀) အရွယ် အမ ေးသမီေးလငယ်တစ်ဦေးက ရပြောြါ
သည်။
“မမ

ည်တသ နှစ်ရယောက်သံိုေးရယောက်ရတော ရှတယ်။ သတို့ိုအ

သတို့ိုအတွက်

ောမှမ

ေး

ေး။ မ

ည်လည်ေး

ောမှမ

ေး

င်ကရတော မ

ည်လိုက်လည်ေး

ေးရြါ" ဟို မို ံိုငမ ွဲ့နယ် ဆက်သွယရ
် က ေးရွောမှ

အသက် (၄၀) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် အလယ်စခန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၄၃) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးကလည်ေး "တစ်ခ ွဲ့
လရတွက မ(သက်ရသခံ)လက်မှတ်မရရတော သွောေးမ
“(မလောမရြေးတသရတွ) ရှတယ်။
(လိုို့

ည်တသရတွ ရှတယ်" ဟို ရပြောြါသည်။

ောလလ
ိုို့ ဆိုရတော တစ်အမ်ဆိုရင် တစ်ရယောက်ြ မသွောေးရြေးရမယ်

င်ရနတသရတွ ရှရနရသေးတယ်)။ တစ်ခ ွဲ့လရတွဆရ
ို င် (မရြေးတကစစကို) နှာေးမလည်ရသေးတော

ရတွွဲ့ရနရတယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ်

င်ေးရေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၁) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးလငယ်

တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“ရှတယ်။ နည်ေးရတော နည်ေးတောရြါရလ။ မရံိုမှော တန်ေးစီငြီေးရတောမှ ရစောင်ရနရတောကို စတ်မရှည်ရတော
မမရြေး

ပြန်သွောေးတောလည်ေး ရှတယ်" ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ်က အသက် (၂၂) နှစ်အရွယ်

အမ ေးသောေး

လငယ်တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“မသွောေးမရြေးတသရတွ ရှတယ်။ (ီ ရတောင်ရြါက်)ရ သက နယ်ရပမသြ်မရအေးခ မ်ေးတအတွက် ီြါတီ
ကို မရြေးရင် တစ် က်ြါတီက (ရန်ပြ မှောကို) ရ ကောက်ရနရတယ်။ သတို့မ
ို ှော ရ ကောက်စတ်ရတွ ရှရန
ရသေးတယ်။

ရရွေးရကောက်ြွအရ ကောင်ေးကို

နှာေးမလည်ရသေး

ေး"

ဟို

ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ်

ရတောင်ရြါက်ရက ေးရွောမှ အသက် (၄၃) နှစ်အရွယ် အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“ကျွသံိုေးညီမရက ေးရွောမှောဆိုရင် မဆနဒရှင် (၁,၃၀၀) ရက ော်ရလောက် ရှတယ်။ (၅၀၀) ရလောက်က မလောမ
ရြေး

ေး။ တစ်ခ ွဲ့ဆို ခရီေးလွန်ရနတယ်။ ခခံရရောက်သွောေးတယ်။ အလိုြ်သွောေး ကတယ်။ အလိုမ ေးပ စ်ရန

ရတော မမရြေး ကတော" ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် ကျွသံိုေးညီမရက ေးရွောမှ အသက် (၄၀) အရွယ် အမ ေးသောေး
တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေး ရရွေးရကောက်ြွပ စ်စဉ်တွင် ြိုမိုြါေင်လောရစရန်နှင် မရံိုသိုို့လောရရောက်မရြေးသ
ြိုမိုမ ောေးပြောေးလောရစရန်အတွက် မစောရင်ေးမ ောေး ြိုမိုတက မှန်ကန်စွော ပြ စိုရန်၊ မရံိုမ ောေး ြိုမို
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မရံိုမ ောေးကို

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ရနရောက ယ်ေန်ေးစွော

စီစဉ်ရဆောင်ရွက်ရြေးရန်၊

ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရော

အသြညောရြေး

သင်တန်ေးမ ောေး ြိုမိုလိုြ်ရဆောင်ရြေးရန် လိုအြ်ရ ကောင်ေး ပြည်သမ ောေးက အကကံပြ ရပြောဆိုခ ကသည်။

ခ) တိင
ု ေး် င်ေးသောေးလက်နက်ကင
ို အ
်
ွဲွအ
ွဲ့ စည်ေးမျောေးထိန်ေးချြုြ် ောရ သတွင ်
ဆန္ဒမွဲရြေးပခင်ေး
မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး စီမံကန်ေးရ ော်ရဆောင်ရော ငမ ွဲ့နယ် (၆) ငမ ွဲ့နယ်အနက် မွန်ပြည်
နယ် ရရေးငမ ွဲ့နယ်၊ တနသသောရီတိုင်ေး ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ်နှင် ကရင်ပြည်နယ် ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ်မ ောေး
တွင် တိုင်ေးရင်ေးသောေးလက်နက်ကိုင်အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေး
ရရေးငမ ွဲ့နယ်တွင် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ

န်ေးခ ြ်

န်ေးခ ြ်ရောရက ေးရွောမ ောေး တည်ရှရနသည်။

ောေးသည်ရက ေးရွော (၁၉) ရွော၊ ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ်တွင် (၉) ရွော

နှင် ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ်တွင် မွန်ပြည်သစ်ြါတီနှင် ကရင်အမ ေးသောေးအစည်ေးအရံိုေးတိုို့

န်ေးခ ြ်

သည်ရက ေးရွော (၃၆) ရွောတ၏
ိုို့ ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရော အရပခအရနမ ောေးကို ရမေးပမန်ေးရလလောခသည်။
သတ်မှတ်ရက ေးရွောမ ောေးသိုို့
စီစဉ်

ကိုယ်တင
ို ်ကိုယ်က သွောေးရရောက်ငြီေး

ရတွွဲ့ဆရ
ံို မေးပမန်ေးမှုမ ောေး

ပြ လိုြ်ရန်

ောေးရသော်လည်ေး ကေးစက်ရရောဂါဆိုင်ရော အသွောေးအလောကန်သ
ို့ တ်ခ က်ရ ကောင် ရ သခံမ ောေးကို

တယ်လီ ိုန်ေးမှတဆင်သော ဆက်သွယ်ရမေးပမန်ေးခရသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ခ-၁) ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွတင
ွ ် ြါေင်ခွင ်ူ့ သည်ူ့ အရပခအရန
ရရေးငမ ွဲ့နယ်ရှ မွန်ပြည်သစ်ြါတီ

န်ေးခ ြ်ရောရက ေးရွော (၁၉) ရွောအနက် (၁၀) ရွောသော ငြီေးခသည်

ရရွေးရကောက်ြွမ ောေးတွင် ြါေင်ခွင်ရခသည်။ ြါတီဌောနခ ြ်နှင်နီေးကြ်သည် ရရေးရခ ောင်ေး ောေးရ သရက ေးရွော
(၉) ရွောကမ ယခို ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွတွင်မှ ြ
၂၀၂၀ ရအောက်တို

မဆံိုေးမရြေးြိုင်ခွင်ရရှခပခင်ေး ပ စ်သည်။

ောလ (၁) ရက်ရနို့တွင် စတင်ကြ်

မွန်ပြည်နယ် ရရေးငမ ွဲ့နယ် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ

ောေးသည်

ိုတယအကကမ်အရပခခံမစောရင်ေးတွင်

န်ေးရော ရရေးရခ ောင်ေး ောေးရ သရှ ရက ေးရွော (၉) ရွောမှ ရ သခံ

ပြည်သ (၂,၀၀၀) ရက ော် ြါေင်လောသည်။
“ရရေးရခ ောင်ေး ောေးရ သကလရတွ မစောရင်ေးမှော ြါလောငြီ။

ီတစ်ခါ (၂,၂၃၂) ဦေး ြါလောတယ်။ (၅၀၀)

ရက ော်ရတော က န်ရနရသေးတယ်။ သတို့က
ို ရမွေးသကကရောဇ် မှောေးရနတောတိုို့ တပခောေးအခ က်အလက် မှောေးရန
တောတိုို့ရ ကောင် ြါမလောရသေး

ေး။ ကျွန်ရတော်တိုို့ ြံိုစံ (၃) နို့ ပြန်ရလျှောက်မယ်" ဟို ရရေးရခ ောင်ေး ောေး

ရ သမရြေးြိုင်ခွင်ရရရေး ကညီလှုြ်ရှောေးရနသ နိုင်လွန်က ရပြောြါသည်။38

ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ

န်ေးခ ြ်ရောရက ေးရွော (၉) ရွောအရနပ င်မ ယခင်ရရွေးရကောက်ြွမ ောေး

တွင်လည်ေး မရြေးခသည်အရတွွဲ့အကကံ မ ောေး ရှသည်။ ၎င်ေးပြင် အဆိုြါရက ေးရွောမ ောေးအတွက် ရမ ောက်ရခ ော
နှင် ကွန်က ောေးတန်ရက ေးရွောမ ောေးတွင် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွအတွက် မရံိုမ ောေး

ောေးရှခသည် ဟို

ိုတ်ပြန်

ခသည် မရံိုစောရင်ေးမ ောေးအရ သရှသည်။ သိုို့ရသော် ကေးစက်ရရောဂါဆိုင်ရော ကန်သ
ို့ တ်ခ က်မ ောေးရ ကောင်
ရ သခံမ ောေး မစောရင်ေးတွင်ြါေင်မှုမှော အောေးနည်ေးခသည်။
“ ရ
ီ နအထိ
ရကော်မရှငက
် မွဲစော င်ေးလောမရကောက် ေး။ ၂၀၁၅ ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွတန
ု ်ေးက ရ ွ ေးရကောက်ြွဲွ
ူ့
မတိင
ု ခ
် င် မွဲစော င်ေးလောရကောက်တယ်။ အခုက ရ
ီ နအထိ
(မွဲစော င်ေးမကြ် ရသေး ေးဆိုရတောူ့) မွဲ မရြေး
ူ့
ရတောူ့

ေးလောေးဆိခု ြီ ေး

ွ ောသောေးရတွက စိုေး ိ မ်ရနကကတယ်" ဟို အဆိုြါရ သမှ ရက ေးရွောအိုြ်ခ ြ်ရရေး

မှြူေးတစ်ဦေးက မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးကို ဩဂိုတ်လ (၈) ရက်ရနို့က ရပြောြါသည်။39
ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ်မှ ရက ေးရွော (၃၆) ရွောအရနပ င် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွသည် ၎င်ေးတြ
ိုို့

မဆံိုေးမ

ရြေးခွင်ရသည် ရရွေးရကောက်ြွပ စ်သည်။

38

Updated voter list now includes 2,000 Ye Chaung Phya voters – HURFOM – October 4, 2020

39

Tavoy District residents worry about losing voting right – HURFOM – August 22, 2020
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

“ကကောအင်ေးဆိြ်ကကီေး

က်က လရတွက ခုမှ ြထမဆံေးု အကကိမ် မွဲရြေးခွင ်ူ့ တယ်ဆုရ
ိ တောူ့ မွဲလောမရြေး

မှော စိုေး ိ မ်ရန တယ်။ မွဲလောရြေး င်လည်ေး ြယ်မွဲပ စ်သောွ ေးမှော စိတြ
် ပြန်တယ်" ဟို ကောအင်ေးဆြ်
ကကီေးငမ ွဲ့နယ် မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီ အတွင်ေးရရေးမှြူေး နိုင်သန်ေးရဇော်က ရပြောြါသည်။40

ခ-၂) ဆန္ဒမွဲရြေးမှု အရပခအရနမျောေး
မရြေးြိုင်ခွင်ရှသ (၂,၀၀၀) ရက ော်ရှသည် ရရေးရခ ောင်ေး ောေးရ သ ရက ေးရွော (၉) ရွောမှ ရ သခံပြည်သ
(၁,၆၀၀) ရက ော် လောရရောက်မရြေးခသည်ဟို ရရေးငမ ွဲ့နယ် ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွစောရင်ေးအရ
သရှရသည်။ လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယ်ရရေးခက်ခပခင်ေးရ ကောင် အနီေးဆံိုေးမရံိုတွင် လောရရောက်ဆနဒမရြေးနိုင်ရန်
တစ်ရက်ကက တင်၍ လောရရောက်ခရသည်။41

မရံိုရေေးကွောလွန်ေးသပ င်

သွောေးလောရရေး

ရနှာက်

ောေးရှရြေးရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရောရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်အ ွွဲ့ခွ

ြ်မရံို (၁) ရံို

ြိုမိုအဆင်ရပြရစရန်အတွက်

လန်ေးရခ ောင်ေးေရက ေးရွောတွင်
ံ တင်ပြခ

ရသော်လည်ေး စီစဉ်ရြေးနိုင်ခပခင်ေး မရှရခ ။
“ရရေးရခ ောင်ေး ောေးက (၈) ရွော၊ ခ တိုက်ရွောအြါအေင်ဆို (၉) ရွောရြါ။ ခ တက
ို ်မှော မရြေးခွင်ရှသ (၁၉၃) ဦေး
ြါလောတယ်။ အောေးလံိုေးရလောရလောဆယ် (၂,၂၃၂) ရယောက်ြါလောတယ်။ ခ တက
ို ်က ရက ောင်ေးရွောမှော
မ

ည်ရမယ်။ က န် (၈) ရွောက (၁၉၃၉) ရယောက်ကရတော က ံ ရလောင်ေးမှော မ

ည်ရမယ်။ သွောေးရရေး

လောရရေးကလည်ေး ခက်တယ်။ ငြီေးရတော မရံို (၁) ရံိုမှော အရယောက် (၂,၅၀၀) ရက ော် မ
မရံိုတစ်ရံို

ည်ရမှောဆိုရတော

ြ်တိုေးရြေး ိုို့ ရတောင်ေးဆိုသွောေးမယ်" ဟို ရရေးရခ ောင်ေး ောေးရ သမရြေးြိုင်ခွင်ရရရေး ကညီလှုြ်

ရှောေးရနသ နိုင်လွန်က ရပြောြါသည်။42
သွောေးလောရရေးခက်ခပခင်ေး၊ ြ
သင်တန်ေးမ ောေးနှင်

မဆံိုေးအကကမ် မရြေးခွင်ရပခင်ေး၊ ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရော အသြညောရြေး

ရတွွဲ့မှု မရှပခင်ေးတရ
ိုို့ ကောင် တိုင်ေးရင်ေးသောေးလက်နက်ကိုင်အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေး

န်ေးခ ြ်

ရောရက ေးရွောမ ောေးရှ ပြည်သမ ောေးအရနပ င် ရရွေးရကောက်ြွအရြေါ် စတ်ေင်စောေးမှု အောေးနည်ေးခသည်။

40

Candidates says Kyarinnseikyi voter education urgently needed for new voters – HURFOM – September 7, 2020

41

မွန်ပြည်သစ်

42

Updated voter list now includes 2,000 Ye Chaung Phya voters – HURFOM – October 4, 2020
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

“မသွောေးရြေး က
ိုို့ ို မွန်ပြည်သစ်ြါတီက ကညီစီစဉ်ရြေး သ
ိုို့ င်တယ်လိုို့ ပမင်ြါတယ်။

ောလလ
ိုို့ ဆိုရတော

သွောေးရတခရီေးက အရတော်ရလေးရေေးတယ်။ စီစဉ်ရြေးမယ်သမရှလိုို့ ရွောသောေးရတွက ကိုယအစီ
်
အစဉ်နို့
ကိုယ် မသွောေးရြေးရမယ်ဆိုရင် မသွောေး
ြါတီ) စီစဉ်ရြေးမယ်လိုို့

ည်မယ်သက အရတော်ရလေးနည်ေးမယ်။ သတိုို့ (မွန်ပြည်သစ်

င်ြါတယ်” ဟို ြနန်ေးဗန်ရက ေးရွောဥကကဋ္ဌ နိုင်

ရြွေးက ရပြောြါသည်။

ကရင်ပြည်နယ် ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ် ရတောင်ကရလေးရက ေးရွောအိုြ်စို မဆနဒနယ်အမှတ် (၁) တွင်
ြါေင်သည် မရံို (၃) တွင် ဆနဒမလောရြေးသ တစ်ဦေးတစ်ရယောက်မျှ မရှရ ကောင်ေး သရသည်။ လမ်ေးြန်ေး
ဆက်သွယ်ရရေးခက်ခပခင်ေးနှင် မရံိုရနရော အလှမ်ေးကွောရေေးရနပခင်ေးတရ
ိုို့ ကောင် ဆနဒမလောရရောက်မရြေး
နိုင် ကပခင်ေးပ စ်ရ ကောင်ေး တောေန်ရှသမ ောေးက ရပြောြါသည်။43

43

ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးရှ မရံိုတစ်ခိုတင
ွ ် ဆနဒမရြေးခွင်ရှသ (၅၀၀) ရက ော် ရှရသော်လည်ေး မလော
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ည်သတစ်ဦေးမျှ မရှခ - BNI (KIC) – နိုေင်

ော ၁၂၊ ၂၀၂၀

55

လက်သန််းတို့၏ ပဲ့တင်သံ

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၉)
အပခောေးနည်ေးပ ငသ
ွ ်ေးသမျောေး၏ ဆန္ဒမွဲရြေးပခင်ေး
ူ့် န်စမ
မွနပ် ြည်နယ်တွင် အပ
ြားရသ ်

ည်ြား မွနပ် ြည်နယ်မသန်စွမ်ြားသူမ ြားအသင်ြား

ဟု ရပြ ဆှို

ြားပြြား အပ

မွနပ် ြည်နယ်ရေွ ြားရ
စမံ

ှိနြား် ြ

ြားနည်ြားပြင်သ
ွ ်ြားသူမဲဆန္ဒရှငဦ
် ြားရေ ရ
့် န်စမ

်မရှငအ
် ြွဲွဲ့ ွဲ

တ
ု ်ရေ ဲသ
့် ည့်် "ြယ်က

ပြင်သ
ွ ်ြားသူမဲဆန္ဒရှငမ
် ြားအရနပြင့်် ရေွ ြားရ
့် န်စမ
ရြြားန္င
ှို ေ
် န်အတွ

မတ်လ -၂၀၂၁

်အ

ှို တှို

င်ရ

ှိုအရေအတွ

ြားနည်ြားပြင်သ
် ေင်ြား
့် န်စွမ်ြားသူမဲဆန္ဒရှငစ

်ြဲရ
ွ

မြှိင
ု ြား် အပြစ်

မူ

ြားရ

ှို တှိတှိ

်ရှိသ
ှ ည်ဟု
်

ုတ်ပြန်

် မ ြားစွ ြှိုမှိုသည်
ရ

် ံ ရြြားေန်

်တွနြား် ရတ င်ြားဆှို ဲ့်သည်။
ဉ်မရှှိမှ

ွတ်မျှတ" အစေင် ံစ တွင ် အပ

်ြဲတ
ွ ွင ် မဲရြြား ွငေ
့်် ေန်န္င
ှ ့််

်အ ဲန္င
ှ ့်် စှိနရ
် ေါ်မှုမ ြားစွ ရှှိရနရက

ှိုယ်တှိုင ်

ြားနည်ြား
ှိုယ်

မဲ

င်ြား ရြ ်ပြ ဲ့်ပြြား ပြစ်သည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

က) အပခောေးနည်ေးပ ငသ
ူ့် န်စွမ်ေးသမျောေးအတွက် ကကိြုတင်မွဲ
၂၀၂၀ ရေွ ြားရ

်ြဲွ

သည်

ူြားစ

်ရေ ဂါပြစ်ြွ ြားသည့််

နည်ြားပြင်သ
ွ ်ြားသူမဲဆန္ဒရှငအ
် မ ြားအပြ ြား က
့် န်စမ
“မသန်စွမ်ြားရတွ
င်က
အ

ည်ြား န္ှိင
ု င
် သ
ံ ြားတစ်ရယ

က

ြား

ှိြိုတင်ဆန္ဒမဲရြြား ဲ့်ေသည်။
်ြဲရ

။ ရေွ ြားရ

်ြဲရ
ွ နမှ့် မဲရု ံ

ှိုသွ ြားပြြား မဲသွ ြားရြြား

ှိြိုတင်မဲြဲရြြား

်တယ်။ တစ် ှိြိုွဲ့မသန်စမ
ွ ်ြားရတွ

တင်မဲရြြား င်ရြမယ့်် တစ် ှိြိုွဲ့
ှိုယ်
က

် အပ

တ ြဲ။ ဒါရြမယ့်် တစ် ှိြိုွဲ့ရနေ မှ
်အ ဲရှိရ
ှ နရတ ့်

ှို

ပြစ်ရနသည်အ
့် တွ

မဲရြြား င်တ ။

် (၂၀) အေွ ယ်

ျွနရ
် တ ်
ှိြို

ှိုယ်

မသန်စမ
ွ ်ြားသူ မဲဆန္ဒရှငတ
် စ်ဦြား

မွနပ် ြည်

်၍ပြစ်ရစ က

ပှို မှိြိုွဲ့

ရပြ ြါသည်။

ှိြို

်မရေ ပမှိြို ွဲ့နယ်န္င
ှ ့်် မုဒပံု မှိြို ွဲ့နယ်မှ အပ

ှို ရတွွဲ့ဆုရ
ံ မြားပမန်ြား ဲ့်ေ တွင ် အ ြား

ှိြိုတင်မဲရြြား ဲ့်သည်ဟု ရပြက

ှိြိုတင်မဲရြြားတ

ဒါရြမဲ့် မဲ

ဘက

ြားတှိအတွ
ု ့်

ြား၊

ှိုယစ
့်် ှိတ်

အဲ

်သ

်ရတ င်သ
့်

(၄) မဲ

ရတ ့် ရှှိတယ်။ န ြား

မတ်လ -၂၀၂၁

်က

ှိြိုတင်မဲရြြားတအ
ဲ့်
ါမှ သြားပ

ည်ေ
့် မှ

ှို သူတ(က
ှို ့်

ည်တသ
ဲ့် ူရတွ

ရနအှိမ်မပှ ြစ်ရစ မဲရု ံသသွ
ုှိ ့် ြား

ှိြိုတင်မဲ

်သ ရှှိြါတယ်။ မြင်ြန်ြားဘူြားရြါ။့်
ည့််

ှိုစြားှို ေှိမ်ရနတယ်" ဟု မုဒပံု မှိြို ွဲ့နယ်မှ

် (၅၀) န္ှစ်အေွ ယ် မဲဆန္ဒရှငအ
် မ ှိြိုြားသ ြားတစ်ဦြား

“အှိမ်တှိုငေ
် ရေ

ံုြား

ြားနည်ြား

ြား ဲ့်သည်။

ည်ပ့် ြြားတအ
ဲ့်
ါ စှိြားု ေှိမ်စှိတ်ပြစ်မှိတယ်။ က

ပြစ်ြါမ့်

တစ် ှိြိုွဲ့

်

ူအ
့်် ရေြားရြ င်ရဒြားရှငြား် အရနပြင့််
့် ွငအ

“မဲရု ံမှ က

အသ

ည်ြား

်အဂဂ ါ

ပြင်သ
ွ ်ြားသူမဲဆန္ဒရှင ် (၇) ဦြား
့် န်စမ
ရေ

ှိြို

ှိုယ်တှိုင်

ှိြိုတင်မဲ မရြြား င်ဘူြား" ဟု

မှ အသ

က

ှို

်ရတ ့် မဲ
ှိုယ်

အမှနအ
်

န်

်အဂဂ ါမသန်စွမ်ြားသူ

ရပြ ြါသည်။
ြားအ

ှိြိုတင်မဲရ
ပြန်ရပြ မှ သူတှို ့်

်အ ဲရတ ့် မရှှိဘူြား။ တစ် ုရတ ့် ရှှိတယ်။
်သည့််အြွဲွဲ့ေင်မ ြား)
ပြန်

(၃) မဲြဲ

တ
ု ်ရြြားတယ်။

တ
ု ်ရြြားတ

ျွနရ
် တ ်တှို ့်

(၄)
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ည်ေ
့် မယ်။ တှိုငြား် ေင်ြားသ ြားမဲ ရှှိတယ်" ဟု

မဲ

ှိုယ်

ှိြို

် (၅၄) န္ှစ်အေွ ယ် အမ ှိြိုြားသ ြားတစ်ဦြား

သူ အသ
“

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ည့်် င်တဲ့်ြါတ

မရေ ပမှိြိုွဲ့နယ်မှ

ှို အရမ့်

ှိုယ်

်မရေ ပမှိြို ွဲ့နယ်မှ ရပ ရ

်တစ်ြ

် မသန်စွမ်ြား

ရပြ ြါသည်။

ှိုရပြ ပြြား အရမ

်အဂဂ ါမသန်စမ
ွ ်ြားသူ အသ

ြဲ အ

ံုြား(မဲ)ရြြား

ုန ်

ှို

်တယ်" ဟု

် (၃၃) န္ှစ်အေွ ယ် အမ ှိြိုြားသမြားတစ်ဦြား

ှိြို

်

ရပြ ြါ

သည်။

ခ) မွဲရြေးပခင်ေးဆိင
ု ် ော အခက်အခွဲမျောေး
အပ

ြားနည်ြားပြင်သ
ွ ်ြားသူမဲဆန္ဒရှငမ
် ြား
့် န်စမ

မ ြား

ှို ရသ

စွ ရ

ရှငမ
် ြားအတွ
ရ

့်

င်သ
့် င်က

် သြားသန်မဲ့် ရု ံမ ြား

်မရှငအ
် ြွဲွဲ့ ွဲ

ြားရှှိမှု

ပြင်ဆင်ရဆ င်ေွ

်မမ
ှု ြား ပြြို

“က

ှိုမူ

ြားပြြားပြစ်ရသ ်

မရှှိပ င်ြား၊

မဲရု ံမ ြားတွင်

ုြ်

အပ

ရတ ့် နည်ြားနည်ြား

နည်ြားတဲအ
့် တွ

ရတ ့် မသန်စမ
ွ ်ြားပြစ်တ
ည်ြား

အသံုြားပြြိုရနသူရတွ)အတွ
်ပြြား က

44

်ရက

ူညရြြားြါတယ်။ ဒါရြမယ့်် တစ်ပ
်ရတ ့် မဲရု ံပြင်ဆင်မအ
ှု ြှိင
ု ြား်

ှိြိုတင်မဲရြြား ဲ့်သူ မုဒပံု မှိြိုွဲ့နယ်မှ အသ

အမ ှိြိုြားသ ြားတစ်ဦြား

င့်် အပ

ှိုယ်

“

ရေ

င်ြား မွနပ် ြည်နယ်ရေွ ြားရ

်ြဲွ

်

ြားနည်ြားပြင်သ
့် န်စွမ်ြားသူမဲဆန္ဒရှင ်

ဉ်ြားတယ်။ Wheelchair (

ရပြ ြါသည်။

မ်ြားရတွ

ြားနည်ြားပြင့်် သန်စမ
ွ ်ြားသူမဲဆန္ဒ

်အ ဲမ ြား မ ြားစွ ရှှိရနသည်။

န္ှစ်အေွ ယ် မဲဆန္ဒရှငအ
် မ ှိြိုြားသ ြားတစ်ဦြား

ေန်

မ်ြား

ြားနည်ြားပြင်သ
ွ ်ြားသူမဲဆန္ဒရှငမ
် ြားအတွ
့် န်စမ

ြားမှု မရှှိပ င်ြားတှိရက
ု ့်

်ရတ ့် အဆင်မရပြဘူြား" ဟု မုဒပံု မှိြိုွဲ့နယ်မှ

ျွနရ
် တ ်

် မဲရု ံမြားမ ြားန္ှင ့်် မဲရု ံေန်

ည်ြား အပ

ြားရှိရ
ှ ြြားန္င
ှို မ
် ည်မ ဟုတ်ရက

ှိြိုတင်မဲရြြား ဲ့်ေသည်တ
့် ှိုငရ
် အ င် အ

ှိြိုတင်မဲရြြားတဲရ
့် နေ

အတွ

ြားရြြား

ူစွ မဲရြြားန္င
ှို ေ
် န်အတွ

ရပြ ဆှို ပဲ့် ြြား ပြစ်သည်။44

သြားသန်မဲ့် ရု ံမ ြား

မ ြားအရနပြင့်် က

ွယ်

ှညြား် ) သမ ြားရတွ

်တွနြား်

်အဂဂ ါမသန်စမ
ွ ်ြားသူ အသ

င့်် အ

်အ ဲရတ ့် မရှှိြါဘူြား။ မဲရု ံ

ြားမသန်စမ
ွ ်ြားသူရတွ (
ှိုအြ်

် (၅၀)

်တွနြား်

်ရှိှြါတယ်" ဟု မဲရု ံ

် (၂၇) န္ှစ်အေွ ယ် ဘယ်ဘ
်

ှညြား်
ှို သွ ြား

် ှိြိုွဲ့ယွငြား် သူ

ရပြ ြါသည်။
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“တစ် ှိြို ွဲ့မဲရု ံရတွ
သွ ြား

ရတ ့် ဓမမ ရံုမှ

မ်ြား မရှှိဘူြား" ဟု

ှိုေတဲ
့် ့်

မဲဆန္ဒရှငတ
် စ်ဦြား
“Wheelchair
သွ ြားရေ

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ရှှိတယ်။ အဲရတ ့် ရ
ှိြို

်

ပှို မှိြိုွဲ့ မှ အသ

ှ

ြား

စ်ြဲ ရှှိတယ်။ Wheelchair

် (၂၀) အေွ ယ်

ှိုယ်

်အဂဂ ါမသန်စမ
ွ ်ြားသူ

ရပြ ြါသည်။
သမ ြားရတွ

်ပြြား က

မ

်မပမင်ရတွအတွ

်ရတ ့်

ဟု

် (၂၇) န္ှစ်အေွ ယ် ရပ ရ

ှိြိုတင်မဲရြြား ဲ့်သူ မုဒပံု မှိြိုွဲ့နယ်မှ အသ

မသန်စမ
ွ ်ြားသူ အမ ှိြိုြားသ ြားတစ်ဦြား

်အ ဲရှိှန္င
ှို တ
် ယ်"

အ

မဲရု ံ

ှို

်တစ်ြ

်

ရပြ ြါသည်။

ဂ) ပြြုပြင်ရပြောင်ေးလွဲ မည်ူ့ အရပခအရနမျောေး
“အပ

ြားနည်ြားပြင်သ
့် န်စွမ်ြားသူမ ြား ဆန္ဒမဲရြြားေ တွင် အဆင်ရပြ

ရေွ ြားရ

်ြဲရ
ွ

်မရှင ်

ဥြရဒတွင် ပြဌ န်ြား
အဆင်ရပြရ

ူရစေန်အတွ

ြားသည့််အတှိုငြား် အပ

ြားနည်ြားပြင်သ
ှု ုင
ှိ ေ
်
့် န်စွမ်ြားသူမ ြား၏ မဲရြြားမဆ
်ြဲရ
ွ

်

၂၀၁၅

မယ့်် ရေွ ြားရ

်ြဲရ
ွ တွ

ရဆ င်ေွ

မသန်စမ
ွ ်ြားရတွအတွ
ရစမယ်ရ
့်

ျှ

ပမင်ရတွအတွ

်

မ်ြားရတွ

် Projector နဲြဲ့် ပြစ်ပြစ် Flip Chart
်အ

်မ ြား

သူမ ြား အသင်ြားဥ က ဋ္ဌ ဦြားရစ ရအ င်သှိမ်ြားတင်

45

ှို) ပြသ

ွယ်

ေင်

ှို တှိုငန
် ရ
ဲ ့်

်ရြြားြါ။

ူအဆင်ရပြ

ုြ်ရြြားြါ။မ

် အပမင်ြှိုငြား် ဆုင
ှိ ေ
်

ြည ရြြားရဆွြားရန္ွြားြဲရ
ွ တွ

(မဲရြြားပ င်ြားဆုင
ှိ ေ
် ြည ရြြားအ

ှိစအ
စ ေေ

ုန္စ
ှ ် ဥြရဒ အ န်ြား (၈) မှ ရြ ်ပြ

ြားတအ
ဲ့် တှိုငြား်

ြားတသ
ဲ့် ူရတွအတွ

င်စု

်မရှင၏
် တ ေန်သ ပြစ်သည်။
“ရန

န ြားမက

် ပြည်ရ

်ရြြားေမည်" 45 ဟု မသန်စမ
ွ ်ြားသူမ ြား၏ အ ွငအ
့်် ရေြား

ညှိန္င
ှိှု ြား် ရဆ င်ေွ

ရမွွဲ့ရစရေြားသည် ရေွ ြားရ

ွယ်

်မ
အသှိ

ုြ်ရြြားေမယ်။

င်ပြြားရတ ့်ြဲ ပြစ်ပြစ်

ြားေြါမယ်" ဟု မွနပ် ြည်နယ် မသန်စွမ်ြား

ရတ င်ြားဆုြ
ှိ ါသည်။

မသန်စွမ်ေးသမ ောေး၏ အခွငအရရေးဥြရ
်
အခန်ေး (၈)
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အပ

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ြားနည်ြားပြင်သ
ွ ်ြားသူမ ြားအရနပြင့်် ရေွ ြားရ
့် န်စမ

အြယ်က

ဉ် ံရနေသည်၊

ွဲပ

ြားဆ

်ြဲတ
ွ ွငြ
် ါေင်

်ဆံ ံရနေသည်ဟု

န္ှိင
ု ရ
် ေြားန္ှင ့်် ြတ်သ
င်ြား " ြယ်က

ံစ ြားရနေရက

်

ြါ

ဉ်မရှှိမှ

ွတ်မျှ

တ " အစေင် ံစ တွင် ရြ ်ပြ ဲ့်ပြြားပြစ်သည်။
“ရန
ွဲပ

်အ
ြားဆ

်အ ဲတစ် ု

်ဆံ ံေတ ရတွ ရှှိတယ်။ က

မပြစ်ဘူြားရြါ။့် က
ပြစ်န္င
ှို ေ
် င် ရေွ ြားရ
ပမှိြိုွဲ့ မှ အသ
အပ

မသန်စွမ်ြားရတွ

ှိြိုတင်မဲရြြားေင်

ှိြိုတင်မဲြဲ ရြြားေတဲအ
့်
ါ

ှိုယဆ
့်် န္ဒအတှိုငြား် ပြစ်ြါမ့်

် (၂၀) အေွ ယ်

် ရေွ ြားရ

ရတ ့်
ြား အဲ

ွတ်

ှိုယ်

အဆင်ရပြရ

်ြဲပွ ြစ်စဉ်အဆင်တ
့် ှိုငြား် တွင ် အပ

ျှှိြို ွဲ့ ေှ

င်ြားတ ရြါ့် " ဟု

်အဂဂ ါမသန်စမ
ွ ်ြားသူ မဲဆန္ဒရှငတ
် စ်ဦြား
်

ြ်

တည်ြား
်တဲ့်ဆန္ဒမဲ

ှိုရတ ့် ံစ ြား(စှိြားု ေှိမ်ရန)ေတယ်။

်ြဲရ
ွ နမှ့် ြဲ န္ှိင
ု င
် သ
ံ ြားတှိုငြား် မဲရြြားန္င
ှို ေ
် င်ရတ ့် ြှိရ
ု

ြားနည်ြားပြင်သ
ွ ်ြားသူမဲဆန္ဒရှငမ
် ြားအတွ
့် န်စမ

အတွ

အ ြားငယ်တတ်တ ရတွ ရှှိတယ်။ အစ

အက

ရမွွဲ့သည့််

ှိြို

်

ှို

ံြိုပြြိုြါသည်။

ရေွ ြားရ

်ြဲပွ ြစ်ေန်

ြားနည်ြားပြင်သ
ွ ်ြားသူမ ြား ြါေင် ွငေ
့်် ေန်အ
့် န်စမ

ြားူ

ှိုအြ်ရနသည်။
“မသန်စွမ်ြားရတွ မဲရြြားြှိုင ် ွင ့်် မဆံုြားရှုံြားေရအ င် မသန်စွမ်ြားနဲြတ်
့် သ
ပြစ်ပြစ်

မူေါဒရေြားဆွတ
ဲ ဲ့်အ ါမှ ြဲပြစ်ပြစ်

ရေွ ြားရ

်ြဲရ
ွ

ှိုယ်တှိုင ်

ှို

်မရှငအ
် ြွဲွဲ့ေင်အရနနဲပြစ်
့် ပြစ် မဲရု ံမြားအရနနဲြဲ့် ပြစ်ပြစ် မဲရု ံေန်

ြါေင် ွငပ့်် ြြိုေမယ်။ မူေါဒတှိုငြား် မူေါဒတှိုငြား် မှ
မွနပ် ြည်နယ် မသန်စမ
ွ ်ြားသူမ ြားအသင်ြားဥ က ဋ္ဌ
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မသန်စမ
ွ ်ြားရတွ

်ပြြား အသှိြည ရြြားတအ
ဲ့်
ါမှ ြဲ

မသန်စမ
ွ ်ြားရတွ
တှို

ှို

်တွနြား် ရတ င်ြားဆုှိ

ြါေင် ွငရ
့်် ြြားေမယ်။
မ်ြားအရနနဲြဲ့် ပြစ်ပြစ်

ည်သ
့် ွငပ့်် ြြားစဉ်ြားစ ြားရြြားြါ" ဟု
ြားသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၁၀)
မွဲဆန္ဒရှငပ် ြည်သမျောေး၏ စကောေးသံမျောေးန္ှင ်ူ့
ရမ ော်လင်ခ
ူ့ ျက်မျောေး
၂၀၂၀ ရေွ ြားရ

်ြဲသ
ွ ည် မဲဆန္ဒရှငပ် ြည်သူမ ြားအတွ

ပြစ်သည်။ COIVD-19
၂၀၂၀ န္ှိေ
ု င်ဘ

မတ်လ -၂၀၂၁

ူြားစ

(၆) ေ

် စှိနရ
် ေါ်မှုမ ြားရသ

်ရေ ဂါပြစ်ြွ ြားရနသည့််အပြင် ရေွ ြားရ
်ရနတွ
့် င ် ြဲ ူြားပမှိြိုွဲ့ ဥသ ပမှိြို ွဲ့သစ် အုနြား် ရတ

်ြဲွ

ရေွ ြားရ
င်ြားြေန် (၂) ေ

်ြဲတ
ွ စ် ု
်အ

ှို

မ်ြားရှိှ ြဲ ူြားတှိုငြား် ရဒသက

ြား
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ရေွ ြားရ

်ြဲရ
ွ

်မရှငအ
် ြွဲွဲ့ ွဲ၏ ရံုြားတွင် ဗံုြားရြါ

ရှငပ် ြည်သူမ ြား၏
ရေွ ြားရ

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ံုပ ံြိုရေြားမှ

အ ဏ မ ြား
်ြဲွ

ှို

ြုဂဂ

ှို ယံုက

ှိ

်ြဲွ
အ

တှိ

ေတ်မ ြား

ှိြိုြားစြားြွ ြားအတွ

ွဲမပှု ြစ်ြွ ြား ဲ့်ေ

တ
ု ်စေ ပြစ်

်ြဲမ
ွ တှိုင် င် ရတွွဲ့ဆုရ
ံ မြားပမန်ြားမှုမ ြားတွင်

မ ြားအရနပြင့်် ရေွ ြားရ

ရ

ည်ြား ရမြား ွနြား်

်

46

ရေွ ြားရ

ဲ့်သည်။

ည်ြား ရေွ ြားရ

်ြဲမ
ွ တ
ှ ဆင့်် အ ဏ ေ

ှို ပြည်ဆ
့် ည်ြားရြြားေန် ရမရ
့်
်

်ြဲရ
ွ နတွ
့် င ် မဲဆန္ဒ

အသံုြား ပ င်ြားမ ြား

ပြြို

သူ

ရ
့် နပ င်ြားန္ှင ့်် အ ွင ့််

ုြ် ဲရ
့် သ ရက

င့််

ရေွ ြား

ည်မှု အ ြားနည်ြားရန ဲ့်သည်။

“သမီေးတို ူ့ ွ ောမှောဆို အုြ်ချြုြ် ရ ေးမေးက အသံချွဲွဲ့စက်နွဲ ူ့ လိက
ု န္
် ေးိှု ရဆော်ရနတယ်။ ရဆွမျိြုေးသောေးချင်ေး
ရတွကို မွဲစော င်ေးသွောေးကကည်ူ့ ို ူ့ ရပြောရတောူ့ သတိက
ု ူ့

ောပြန်ရပြောလွဲဆရ
ု ိ တောူ့ " ောလိမွဲ
ု ူ့ ရြေးမှောလွဲ။

သတိမွဲ
ု ူ့ န္င
ို ခ် ြီ ေး(ရ ွ ေးရကောက်ခံခြီ ေး) င် သတိအမျိ
ု ူ့
ြုေး သတိမိ
ု ူ့ သောေးစုရတွြွဲ အခွငအ
်ူ့ ရ ေး သွောေးတော။ ငါတို ူ့
အတွက်

ောလုြ်ရြေးတောရှိလလွဲ
ို ူ့ " လို ူ့ အွဲလို ရပြောကကတယ်။

ွ ောသ ွ ောသောေးအရတော်မျောေးမျောေး

ထွဲမှောလည်ေး အွဲလိုြွဲရိှရနရတောူ့ မွဲစော င်ေး(မှန်ကန်မှုရိှမရှိဆုတ
ိ )ူ့ွဲ အရြေါ်မှော သိြ်အရလေးမထောေး
ရေွ ြားရ

်ြဲန္
ွ င
ှ ့််

ူငယ်အရေြားအတွ

်

ွဲ စိူ့ တ ်
ေး" ဟု

ှုြ်ရှ ြားရနသူ သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ်မှ လငယ်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေး

က ရပြောြါသည်။47
လက်ရှအောဏောရြါတီပ စ်သည် အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်က ၂၀၁၅ ရရွေးရကောက်ြွကတကေတ်
အရနပ င်

ွွဲ့စည်ေးြံိုပြင်ဆင်ရရေး၊ တရောေးဥြရ စိုေးမိုေးမှု ရှရရေးနှင် အရပခခံလူ့အခွင်အရရေးမ ောေး ရရှရရေးဟ

သည် အခ က် (၃) ခ က်ကို ကတပြ ခရသော်လည်ေး လွှတ်ရတော်တွင်ေးရရောက်ရှလောသည် ရနှာက်ြိုင်ေးတွင်
အဆိုြါကတကေတ်မ ောေးကို ရ ော်ရဆောင်ရြေးနိုင်ခပခင်ေးမရှရ ကောင်ေး ရေ န်သံိုေးသြ်မှုမ ောေး ရှရနသည်။
သရ
ိုို့ သော် ရရွေးရကောက်ြွအမှန်တကယ်က င်ေးြသည်ရနို့ပ စ်သည် ၂၀၂၀ နိုေင်

ောလ (၈) ရက်ရနို့တွင်

ပြည်သမ ောေးက အခက်အခနှင် စန်ရခေါ်မှုမ ောေးကို ရက ော်လွှောေးငြီေး တစ်ခနက်လောရရောက်မရြေးခသည်။
တစ်နိုင်ငံလံိုေးအတိုင်ေးအတောအောေးပ င် မရြေးြိုင်ခွင်ရှသစိုစိုရြါင်ေး၏ (၇၀) ရောခိုင်နှုန်ေးရက ော် လောရရောက်
မရြေးခသကသိုို့ မွန်ပြည်နယ်တွင်လည်ေး (၅၈) ရောခိုင်နှုန်ေးရက ော် လောရရောက်မရြေးခသည်။ ၂၀၁၅
ရရွေးရကောက်ြွ

က် ရောခိုင်နှုန်ေးအနည်ေးငယ်ရက ော်လွန်ငြီေး လောရရောက်မရြေးခ ကပခင်ေး ပ စ်သည်။

46

ြခေးတင
ို ်ေးရ သကကီေး ရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်ရံိုေးတွင် ဗံိုေးရြါက်ကွမှုပ စ် - Mizzima – နိုေင်
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခက်အခနှင် စန်ရခေါ်မှုမ ောေးစွော ကောေးက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က လောရရောက်မရြေးခသည် မဆနဒရှင်ပြည်
သမ ောေး၏

ရမျှော်လင်ခ က်မ ောေးကို

ပ ည်ဆည်ေးရဆောင်ရွက်ရြေးရန်သည်

ရရွေးရကောက်ြွအလွန်တွင်

အောဏောရလောမည်အစိုေးရ၏ အဓကတောေန်ပ စ်သည်။
ရ
ိုို့ ကောင် မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေး၏ သရ

ော

ောေးဆနဒမ ောေးနှင် ရမျှော်လင်ခ က်မ ောေးကို သရှနိုင်ရန်အတွက်

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ငမ ွဲ့နယ် (၆) ငမ ွဲ့နယ်မှ မဆနဒရှင်ပြည်သ (၆၂) ဦေးတက
ိုို့ ို
သွောေးရရောက်ရတွွဲ့ဆံိုငြီေး ရမေးပမန်ေးခသည်။ ၎င်ေးပြင် မွန်ပြည်နယ်မှ ရရွေးရကောက်ြွအနိုင်ရြါတီ (၂)
ခိုပ စ်သည် မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီနှင် အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီမှ လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်
(၃) ဦေးကို ဆက်သွယ်ငြီေး အစိုေးရသစ်အရြေါ် ၎င်ေးတ၏
ိုို့ သံိုေးသြ်ခ က်မ ောေးကို နှာေးရ

ောင်ခသည်။

၁၀-က) မွဲဆန္ဒရှငပ် ြည်သမျောေး၏ ရမ ော်လင်ခ
ူ့ ျက်မျောေး
မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးအရနပ င်

မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေးနှင်

ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးရောတွင်

၎င်ေးတ၏
ိုို့ ရရွေးရကောက်ြွအလွန် ရမျှော်လင်ခ က်မ ောေးကိုလည်ေး ရမေးပမန်ေးခသည်။ မဆနဒရှင်ပြည်သအမ ောေး
စိုက ရြ်ရွော ွံွဲ့င ေးတိုေးတက်ရရေး၊ လူ့အခွင်အရရေးအပြည်အေ ရရှရရေး၊ မေးယစ်ရဆေးေါေး ြရြ ောက်ရရေးနှင်
တိုင်ေးရင်ေးသောေးအခွင်အရရေးမ ောေး တန်ေးတညီမျှစွော ရရှရရေးတက
ိုို့ ို အဓကလိုလောေးလ က်ရှသည်။

၁၀-ကက) ံွွဲ့ ခ ိ ြုေးတိေးု တက်ရ ေးဆိင
ု ် ော ရမ ော်လင်ခ
ူ့ ျက်မျောေး
“ကိုယ်ရွဲ့ရ သကို

ွံွဲ့င ေးတိုေးတက်ရစမယ်အစိုေးရ ပ စ်ရစခ င်တယ်။ လအခ င်ေးခ င်ေး ခွပခောေးဆက်ဆံမှုမရှ

တ အစိုေးရမ ေး ပ စ်ရစခ င်တယ်" ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် သစ်လှရတောရက ေးရွောမှ အသက် (၂၂) နှစ်အရွယ်
လငယ်အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“ြညောရရေး(တိုေးတက် ိုို့ လိုြ်ရြေးရစခ င်တယ်)။ ရဆေးခန်ေး၊ လမ်ေး၊ တံတောေးတက
ိုို့ ို လိုခ င်တယ်။ စိုက်ြ ေး
ရရေးနည်ေးြညောကိုလည်ေး လိုအြ်တယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ် က ံ ကရိုတ်ရက ေးရွောမှ အသက် (၂၇)
နှစ်အရွယ် အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
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“ဆင်ေးရသောေးပြည်သရတွကို ရ

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ောက်ြံရြေးနိုင် ိုို့ လမ်ေး၊ တံတောေးရတွ ရဆောက်လိုြ်ရြေးငြီေး ြညောရရေး

က်မှောလည်ေး တိုေးတက်လောရစခ င်တယ်" ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် အလယ်စခန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၃၅)
နှစ်အရွယ် အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“လယ်ယောစိုက်ြ ေးသရတွ အလွယ်တကသွောေးလောနိုင် ိုို့ လမ်ေးတစ်ခိုရလောက် လိုြ်ရြေးရစခ င်တယ်" ဟို
က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ကွမ်ငန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၄၉) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“လမ်ေး၊ လျှြ်စစ်မီေးနို့ မွန်အမ ေးသောေးအ

က်တန်ေးရက ောင်ေး (စတောရတွကို) လိုြ်ရြေးရစခ င်တယ်" ဟို

ရရေးငမ ွဲ့နယ် ကဗ ောကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၁) နှစ်အရွယ် လငယ်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“ရရ၊ လျှြ်စစ်မီေးနို့ လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယ်ရရေး (ရကောင်ေးလော ိုို့)ကို လိုလောေးြါတယ်။ ရနှာက်ငြီေး ီရ သမှော
စိုက်ြ ေးရရေးနို့ ငါေး မ်ေးလိုြ်ငန်ေးကို အဓက

ောေး လိုြ်ကိုင်ရန ကတအတွက် ရ သအတွက် အက ေးပ စ်

ရစမယ် စက်ရံိုရတွ လိုအြ်တယ်။ ရ သခံပြည်သရတွ အလိုြ်အကိုင်အခွင်အလမ်ေး ရရစခ င်တယ်" ဟို
ရရေးငမ ွဲ့နယ် ကဗ ောကကီေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၇) နှစ်အရွယ် အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
"စိုက်ြ ေးရရေးအတွက် နည်ေးြညောြိုင်ေးဆိုင်ရောကို အစိုေးရအရနနို့ ကညီရဆောင်ရွက်ရြေးရစခ င်တယ်" ဟို
ကောအင်ေးဆြ်ကကီေးငမ ွဲ့နယ်မှ အသက် (၃၂) အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

၁၀-ကခ) လအခွ
်ူ့ ရ ေးဆိင
ု ် ော ရမ ော်လင်ခ
ူ့ ငအ
ူ့ ျက်မျောေး
“လ

ို

ေကို အရကောင်ေးဆံိုေးလိုြ်ရြေးနိုင်တအစိုေးရမ ေး ပ စ်ရစခ င်တယ်။ တစ်ပခောေးနိုင်ငံရတွနစ
ို့ ောရင်

ပမန်မောရတွက လူ့အခွင်အရရေး အရမ်ေးနမ်ရတော ရနှာက်
ရတောြါ

ေး" ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် ရက ောက်

ြ် အခွင်အရရေးဆံိုေးရံှုေးတောမ ေး မရှရစခ င်

ံရရက ေးရွောမှ အသက် (၅၁) အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက

ရပြောြါသည်။
“မေးယစ်ရဆေးေါေးကင်ေးစင်ငြီေး အဂတမရှ ရအေးခ မ်ေးမှုကိုရြေးတ အစိုေးရမ ေး ပ စ်ရစခ င်တယ်" ဟို ရရပ ြူ
ငမ ွဲ့နယ် ရက ောက်

ံရရက ေးရွောမှ အသက် (၂၂) အရွယ် လငယ်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

“ရက ေးရွောအတွင်ေး ွံွဲ့င ေးတိုေးတက်ရရေးနို့ လငယ်ရတွ မေးယစ်ရဆေးေါေးသံေးို စွမှုကို တိုက် က်နိုင် ိုို့ ရည်ရွယ်
ငြီေး မရြေးခတောြါ" ဟို က က်မရရောငမ ွဲ့နယ် ေယ်ငရက ေးရွောမှ အသက် (၅၃) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေး
တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
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“ကျွန်ရတော်တိုို့

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

က်ပခမ်ေးက

စိုက်ြ ေးရရေးနယ်ရပမပ စ်တအတွက်

အစိုေးရအရနနို့

ရပမယောြံိုစံ

(၇)

လိုြ်ရြေး ိုို့ စိုက်ြ ေးရရေးအဆင်ပမင်နည်ေးြညော ပ န်ပို့ ြူေးရြေး ိုို့ကို လိုခ င်ြါတယ်" ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ်
ကျွသံိုေးညီမရက ေးရွောမှ အသက် (၄၀) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

၁၀-ကဂ) တိင
ု ေး် င်ေးသောေးအခွငအ
်ူ့ ရ ေးန္ှင ူ့် တန်ေးတညီမ ရ ေးဆိင
ု ် ော
ရမ ော်လင်ခ
ူ့ ျက်မျောေး
“ကိုယ်လမ ေးကို အခွင်အရရေး ရရစခ င်တယ်။ (တိုင်ေးရင်ေးသောေး)လမ ေးအခ င်ေးခ င်ေး

နှြ်မှုမရှရအောင်

ညနှုင်ေးရစခ င်တယ်" ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် အလယ်စခန်ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၄၃) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေး
တစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“အစိုေးရက ပြည်သလ

ို ရအေးခ မ်ေးစွော ရန

ိုင်နိုင် ိုို့ တိုင်ေးရင်ေးသောေးလမ ေးအခွင်အရရေး တန်ေးတညီမျှ

ရရှရစ ိုို့ ခွပခောေးဆက်ဆံမှု မရှရစ ိုို့ (လိုြ်ရြေးမယ်လိုို့) ရမျှော်လင်

ောေးြါတယ်" ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် ကျွသံိုေး

ညီမရက ေးရွောမှ အသက် (၄၇) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“(ဗမောမဟိုတ်တ)တိုင်ေးရင်ေးသောေးရတွကို ခွပခောေးဆက်ဆံတောမ ေးမလိုြ်
ရစခ င်တယ်။ ပြည်သရတွရွဲ့ အသံကိုလည်ေး နှာေးရ
ဆနဒကို နှာေးမရ

ောင်

ကိုယ်သရ

နို့ အောေးလံိုေးကို တန်ေးတညီမျှပ စ်

ောင်ရစခ င်တယ်။ တိုင်ေးရင်ေးသောေးရတွရွဲ့ သရ

ောနက
ို့ ိုယ် လိုြ်သွောေးတောမ ေး မပ စ်ရစခ င်

ော

ေး" ဟို ရရေးငမ ွဲ့နယ်

ရက ောက်အိုင်ရက ေးရွောမှ အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ် အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

“ရွောရတွမှော မခင်

ောသောစကောေးသင် ကောေးရနတစောသင်ရက ောင်ေးရတွကို အစိုေးရက ရ

ောက်ြံရြေးရစ

ခ င်တယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ် ရရသရတောင်ရက ေးရွောမှ အသက် (၃၃) နှစ်အရွယ် အမ ေးသမီေးတစ်ဦေး
က ရပြောြါသည်။
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“တိုင်ေးရင်ေးသောေးအောေးလံိုေး

တန်ေးတညီမျှစွော

အခွင်အရရေးရရှနိုင် က
ိုို့ ို

လိုြ်ရြေးရစခ င်တယ်"

ဟို

ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် ရော ေးရက ေးရွောမှ အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ် လငယ်အမ ေးသမီေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
"တိုင်ေးရင်ေးသောေးြါတီရတွနို့ ြေးရြါင်ေးငြီေး ညွနရ
်ို့ ြါင်ေးအစိုေးရ ွွဲ့ရစခ င်တယ်" ဟို ရရပ ြူငမ ွဲ့နယ် ကျွသံိုေးညီမ
ရက ေးရွောမှ အသက် (၄၀) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။
“ရြ်ရွောက မရြေးလိုို့ (အောဏော)ရလောတ အစိုေးရပ စ်တအတွက် တိုင်ေးရင်ေးသောေးအခွင်အရရေး တန်ေးတညီမျှ
စွောရရှတ

က် ရယ်ပြည်ရ

ောင်စိုတစ်ခို ပ စ်လောရစခ င်ြါတယ်" ဟို သံပ ြူဇရြ်ငမ ွဲ့နယ် ကရိုြပရက ေး

ရွောမှ အသက် (၅၃) နှစ်အရွယ် အမ ေးသောေးတစ်ဦေးက ရပြောြါသည်။

၁၀-ခ) လွှတရ
် တော်ကယ
ို စ
် ောေးလှယမ
် ျောေး၏ သံေးု သြ် ချက်မျောေး48
၂၀၂၀

ရရွေးရကောက်ြွအလွန်ကောလတွင်

ပြည်ရ

မွန်ပြည်နယ်အစိုေးရအရနပ င်

၂၀၁၅

မတ်လတွင်

ောင်စိုလွှတ်ရတော်က အတည်ပြ ခသည် ွွဲ့စည်ေးြံိုအရပခခံဥြရ ဇယောေး (၂) ြါ ပြည်နယ်အစိုေးရ

လိုြ်ြိုင်ခွင်ကို လက်ရတွွဲ့က င်သံိုေးရန်၊ ပြည်သလ

ို၏ စောေးေတ်ရနရရေးကို ပမင်တင်ရန်၊ ပြည်နယ်

အစိုေးရနှင် လွှတ်ရတော်အ ကောေး ဟန်ခ က်ညီရအောင် ြေးရြါင်ေးရဆောင်ရွက်ရန် လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်
မ ောေးက အဓကအကကံ ပြ ခသည်။
အစိုေးရသစ်အရနပ င် ဗဟိုခ ြ်ကိုင်မှုကို ရလျှောခ ငြီေး ပြည်နယ်အစိုေးရ၏ လိုြ်ြိုင်ခွင်အောဏောကို ြိုမိုခိုင်
မောရစပခင်ေးသည် ြ
“ပြည်ရ

မဦေးစောေးရြေးလိုြ်ရဆောင်ရမည် လိုြ်ငန်ေးပ စ်သည်ဟို ဆိုသည်။

ောင်စိုလွှတ်ရတော်က

သရ

ောတ

ောေးတ

ပြည်နယ်ဥြရ ပြ ကစစရတွကို

ခိုတက်လောမည်

အစိုေးရက လက်ရတွွဲ့က င်သံိုေးမယ်ဆိုရင် ပြည်နယ်အစိုေးရမှော လိုြ်ြိုင်ခွင်ရတွ အမ ောေးကကီေး တိုေးလောမယ်။
ဗဟိုခ ြ်ကိုင်မှုကို ရလျှောခ ရောလည်ေး ရရောက်တယ်။ အလိုဆိုရင် ပြည်နယ်တိုေးတက်မှုကို အမ ောေးကကီေး
အရ

48

ောက်အကပြ လမ်မယ်" ဟို မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ နိုင်လယတမက အကကံပြ ြါသည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

၎င်ေးပြင် မွန်ပြည်နယ်အစိုေးရသစ်အရနပ င် ဦေးစောေးရြေးလိုြ်ရဆောင်ရမည်လိုြ်ငန်ေးမ ောေး မ ောေးစွောရှငြီေး ၎င်ေးတိုို့
တွင် ပြည်သလ

ို၏ စောေးေတ်ရနရရေးနှင်ဆက်နွယရ
် နသည် လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယရ
် ရေး၊ လျှြ်စစ်မီေးနှင်

ရ ေးကွက်ရ ော်ရဆောင်ရရေးကစစတို့ို ြါေင်သည်။
“ပြည်သရတွရွဲ့

စောေးေတ်ရနရရေးနဆ
ို့ က်နွယမ
် ှုရှတ

လိုြ်ငန်ေးရတွကို

လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယ်ရရေးတိုို့ လျှြ်စစ်မီေးတိုို့ရြါ။ ရရေးငမ ွဲ့နယ်
ရသေး

ြိုငြီေးလိုြ်ရဆောင်သင်တယ်။

က်မှောဆို အစိုေးရလျှြ်စစ်မီေး (ခို

) မရ

ေး။ မွန်ပြည်နယ်မှော စိုက်ြ ေးရရေးနို့ ငါေး မ်ေးလိုြ်ငန်ေးကို အရပခခံငြီေး အသက်ရမွေး ကတယ်။ အ ါနို့

ြတ်သက်ငြီေး ခိုင်မောတရ ေးကွက်နို့ နည်ေးြညောရတွကို အစိုေးရက နည်ေးလမ်ေးရှောရဆောင်ရွက်ရြေးသင်
တယ်" ဟို မွန်ညီညွတ်ရရေးြါတီမှ မင်ေးရအောင်

ေးက တိုက်တွန်ေးရပြောဆိုခသည်။

ိုတယအကကမ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်က အတည်ပြ ခသည် ရမေးခွန်ေးနှင်အဆိုမ ောေးအရြေါ် ပြည်နယ်
အစိုေးရ၏ အရကောင်အ

ည်ရ ော်ရဆောင်ရွက်မှုသည်(၅၀)ရောခိုင်နှုန်ေးြင် ပြည်မီပခင်ေးမရှဟို မွန်ပြည်နယ်

လွှတ်ရတော် ိုဥကကဋ္ဌ ရ ါက်တောရအောင်နိုင်ဦေးက ရပြောဆို

49

လွှတရ
် တော်ကတကေတ်ရတွအောေး အစိုေးရရွဲ့အရကောင်အ

မတ်လ -၂၀၂၁

ောေးသည်။49

ည်ရ ော်မှု တစ်ေက်ရတောင် မရှ - သံလွင်တိုငေး် မ် - ဇန်နေါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၁

67

လက်သန််းတို့၏ ပဲ့တင်သံ

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

“ပြည်သူ့အသံ လွှတ်ရတော်အသံ" ဆိုသည်အတိုင်ေး လွှတ်ရတော်သည် ပြည်သလ
ရသောရ ကောင် လောမည်အစိုေးရသစ်အရနပ င် လွှတ်ရတော်ကအတည်ပြ
ပြည်ေေအရကောင်အ

ိုကို ကိုယ်စောေးပြ

ောေးသည် ကစစရြ်မ ောေးကို ပြည်

ည် ရ ော်သွောေးရန် လိုသည်။

“အစိုေးရသစ်အရနနို့ လွှတ်ရတော်နို့ ဟန်ခ က်ညီညီရဆောင်ရွက်သွောေး ိုို့ လိုမယ်လိုို့ ကျွန်မ
ပြည်သူ့အသံရတွ ညံရနတလွှတ်ရတော်ကို ြိုအရလေး
ငြီေး အလိုြ်သရ

င်တယ်။

ောေး ိုို့ လိုမယ်။ စတ်ခံစောေးခ က်ရတွကို ရ

ေး ယ်

ောအရနနြ
ို့ (ြေးရြါင်ေး)ရဆောင်ရွက်ရစခ င်တယ်" ဟို အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်

ြါတီမှ ရ ေါ်ခိုင်ခိုင်လက အကကံပြ ြါသည်။

မတ်လ -၂၀၂၁
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၁၁) နိဂံုေး

၂၀၂၀ နိုေင်

ောလ (၈) ရက်ရနို့ အရ

ရရွေးရကောက်ြွဥြရ မရ

ောင်နှင် လိုြ်

ွရ

ွရရွေးရကောက်ြွကို ရအောင်ပမင်စွော က င်ေးြငြီေးစီေးခငြီေး

ံိုေးလိုြ်နည်ေးမ ောေး၏ အောေးနည်ေးခ က်မ ောေးအပြင် COVID-19 ကြ်

ရရောဂါအကန်အ
ို့ သတ်မ ောေးရ ကောင် ရရွေးရကောက်ြွလိုြ်ငန်ေးစဉ်တွင် အောေးနည်ေးခ က်မ ောေး ရှခရသော်လည်ေး
ရရွေးရကောက်ြွရလ ်မ ောေးသည် မဆနဒရှင်အမ ောေးစို၏ သရ

ော

ောေးနှင်အညီပ စ်ရ ကောင်ေး ရရွေးရကောက်ြွ

ဆိုင်ရောပြည်သူ့လှုြ်ရှောေးမှုအ ွွဲ့အြါအေင် ပြည်တွင်ေးရရွေးရကောက်ြွရစောင် ကည်ရလလော ရရေးအ ွွဲ့ (၁၂)
ွွဲ့က ၂၀၂၁ ဇန်နေါရီလ (၂၉) ရက်ရနို့တွင် ြေးတွရ ကညောခ က်
သရ
ိုို့ သော် ရရွေးရကောက်ြွရလ ်ကို တြ်မရတော်က အသအမှတ်မပြ

ိုတ်ပြန်ခသည်။50
၂၀၂၁ ရ ရ ော်ေါရီလ (၁) ရက်ရနို့

တွင် အရရေးရြေါ်အရပခအရနရ ကညောက

ဥြရ ပြ ရရေး၊

အိုြ်ခ ြ်ရရေးနှင်

သံိုေးရြ်လံိုေးကို ကောကွယ်ရရေးဦေးစီေးခ ြ်က

န်ေးခ ြ်ခသည်။ 51 နိုင်ငံရတော်သမမတအြါအေင် ပြည်နယ်

50

Errors in voter lists must be solved by law, not by a coup – HURFOM – February 1, 2021

51

ပြည်ရ

မတ်လ -၂၀၂၁

တရောေးစီရင်ရရေးအောဏော

ောင်စိုသမမတပမန်မောနိုင်ငံရတော် နိုင်ငံရတော်သမမရံိုေး ဥြရ ကသိုို့ အောဏောတည်ရသောအမန်ို့ အမန်အ
ို့ မှတ် (၁/၂၀၂၁) – ရ ရ ော်ေါရီလ ၁၊ ၂၀၂၁
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

နှင်တိုင်ေးရ သကကီေးေန်ကကီေးခ ြ်မ ောေးကို

မ်ေးဆီေးခငြီေး လွှတ်ရတော်ကိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးကိုလည်ေး

န်ေးသမ်ေး

ခသည်။
ရ ရ ော်ေါရီလ (၁) ရက်ရနို့တွင် က င်ေးြရန်လ ော

ောေးသည် တတယအကကမ်ပြည်သူ့လွှတ်ရတော်ကို

ရခေါ်ယမက င်ေးြနိုင်သည်အပြင် ၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွရလ ်အရ ရြေါ်

ွန်ေးလောမည် အစိုေးရအ ွွဲ့ကို

လည်ေး ွွဲ့စည်ေးနိုင်ခပခင်ေး မရှရတောရခ ။ ကေးစက်ရရောဂါဆိုင်ရော အကန်အ
ို့ သတ်မ ောေးနှင် လံိုခခံ ရရေးဆိုင်ရော
စိုေးရမ်ြြန်မှုမ ောေးအ ကောေးက မဆနဒရှင်မ ောေးက တခနက်လောရရောက်မရြေးခသည်ကို ကည်ပခင်ေးအောေးပ င်
ပြည်သမ ောေးက ရရွေးရကောက်ြွအရ ရြေါ်ရြါက်လောမည်အစိုေးရကိုသော လိုလောေးရ ကောင်ေး သသော

င်ရှောေး

ြါသည်။
ဗဟိုခ ြ်ကိုင်မှုကို ရလျှောခ ငြီေး ပြည်နယ်နှင် တိုင်ေးရ သကကီေးအစိုေးရမ ောေးကို အခွင်အောဏောြိုမိုရြေးအြ်
သည် အစိုေးရ၊ ြွင်လင်ေးပမင်သောမှုရှငြီေး ပြည်သအမ ောေး၏ လရနမှု

ေကို အရလေး

ောေးပမင်တင်သည်

အစိုေးရမ ေးကိုသော ပြည်သတက
ိုို့
လိုလောေးရ ကောင်ေး ရတွွဲ့ဆံိုရမေးပမန်ေးမှုမ ောေးက ရ ော်ပြရနသည်။ လူ့အခွင်
အရရေးနှင် တိုင်ေးရင်ေးသောေးအခွင်အရရေးမ ောေးကို အစိုေးရသစ်က အပြည်အေကောကွယ်ပမင်တင်နိုင်ရန်လည်ေး
မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေးက ရမျှော်လင်ရနသည်။ ၎င်ေးပြင် လွှတ်ရတော်နှင် အစိုေးရအ ကောေး အပြန်အလှန်
ရလေးစောေးငြီေး ပြည်သူ့အက ေးကို ဟန်ခ က်ညီညီလိုြ်ရဆောင်သွောေးရန်လည်ေး ပြည်သမ ောေးက ဆနဒရှရန
ခသည်။
ရရွေးရကောက်ြွရလ ်ကို ဆံိုေးပ တ်မည်မဟိုတ်

ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရော ရတွွဲ့ရှခ က်မ ောေးနှင် ပြည်သမ ောေး

၏ ရမျှော်လင်ခ က်မ ောေးကိုသော တင်ပြမည်ဟရသော ဤအစီရင်ခံစော၏ ရည်ရွယ်ခ က်အတိုင်ေး ရတွွဲ့ရှခ က်
မ ောေးကို

က်လိုက်မှုမရှ

ြကတအတိုင်ေး တင်ပြပခင်ေးပ စ်သည်။

ရရွေးရကောက်ြွအနိုင်ရြါတီပ စ်သည် အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ်ြါတီက တြ်မရတော်၏ အောဏော
သမ်ေးမှုကို အပြင်ေးအ

န်ကန်က
ို့ ွက်ငြီေး

မ်ေးဆီေး

န်ေးသမ်ေး

ောေးသအောေးလံိုေးကို အပမန်ဆံိုေးလွှတ်ရြေးရန်၊

၂၀၂၀ ရရွေးရကောက်ြွရလ ်ကို အသအမှတ်ပြ ရန်နှင် တတယအကကမ်လွှတ်ရတော်ရခေါ်ယနိုင်ရန် ၂၀၂၁
ရ ရ ော်ေါရီလ (၂) ရက်ရနို့တွင် ရ ကညောခ က်

52

ိုတ်ပြန်ရတောင်ေးဆိုခသည်။52

အမ ေးသောေး ီမိုကရရစီအ ွွဲ့ခ ြ် ဗဟအ
ို လိုြ်အမှုရဆောင်အ ွွဲ့၏ သရ

မတ်လ -၂၀၂၁
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ပမန်မောနိုင်ငံအရပခစိုက်
ဆိုင်ရောလြိုဂ္ လ်နှင်

မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

သံတမန်အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေး
အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေးအရနပ င်

ရ ကညောခ က်

53

သက်

လိုက်နှာရစောင်

န်ေးငြီေး

ိုတပ် ြန်ခသည်အတိုင်ေး

ီမိုကရရစီစံနှုန်ေးမ ောေးကို

ီမိုကရရစီ အသွင်ကေးရပြောင်ေးမှုကို ရနှှာင်ရနှေး ကန်ို့ ကောရစရန် မည်သည်ကက ေးြမ်ေးအောေး

ိုတ်မှုမ ေးကိုမျှ

မပြ လိုြ်သင်ြါ။ အောဏောရှ အောဏောမ မည်သည်လြိုဂ္ လ်နှင် အ ွွဲ့အစည်ေးမဆို ပြည်သလ

ို၏

အဆံိုေးအပ တ်ကို လက်ခံရန် မွန် ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက တိုက်တွန်ေးသည်။
ပမန်မောနိုင်ငံတွင် လွတ်လြ်ငြီေးတရောေးမျှတရသော ရရွေးရကောက်ြွမ ောေး ရြေါ်

ွန်ေးငြီေး ပြည်သလ

ို၏

အဆံိုေးအပ တ်ပ စ်သည် ရရွေးရကောက်ြွရလ ်အတိုင်ေး အစိုေးရ ွွဲ့စည်ေးနိုင်ရန် မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေး
ရ ောင်ရ ေးရှင်ေးက ရတောင်ေးဆိုလိုက်သည်။
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

အခန်ေး (၁၂) ရတောင်ေးဆိခ
ု ျက်မျောေး

ပြည်ရထောင်စုရ ွ ေးရကောက်ြွဲွရကော်မရှင ်


အရပခခံမဆနဒရှင်စောရင်ေးကို တက ရသခ ောစွော ပြ စိုရန်



သတ်မှတ်မဆနဒနယ်တိုင်ေးတွင် ရရွေးရကောက်ြွက င်ေးြနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရောအ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်
ညနှုင်ေးရဆောင်ရွက်ရန်နှင်
လှြ်



ိုသိုို့က င်ေးြရောတွင် မည်သည်ရြ်ကွက်၊ ရက ေးရွောအိုြ်စိုကိုမျှ ခ န်

ောေးပခင်ေး မပြ ရန်

(ဗမောမဟိုတ်ရသော)တိုင်ေးရင်ေးသောေးနိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေး၏ သရ

ော

ောေးကို နှာေးရ

ောင်ငြီေး ရရွေး

ရကောက်ြွဥြရ ြါ ြို ်မမ ောေးကို ပြင်ဆင်ပ ည်စွက်ြယ် က်ပခင်ေးမ ောေး ပြ လိုြ်ရန်


ဌောရနတိုင်ေးရင်ေးသောေးနိုင်ငံရရေးြါတီမ ောေးကို အောေးနည်ေးရစသည် "နိုင်သအကိုန်ယ" ရရွေးရကောက်
ြွစနစ်ကို ပြန်လည်သံိုေးသြ်ရန်



ရရွေးရကောက်ြွကို ရစောင် ကည်ရလလောမည် အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေးအရြေါ် တင်ေး ကြ်ပခင်ေး မပြ ရန်
နှင် ြေးရြါင်ေးရဆောင်ရွက်ရန်



မရံိုမ ောေး

ောေးရှရောတွင် အပခောေးနည်ေးပ င်သန်စွမ်ေးသမဆနဒရှင်မ ောေးအတွက် ပြင်ဆင်ရဆောင်ရွက်

ောေးမှုမ ောေး လိုြ်ရဆောင်ရန်


လွတ်လြ်မျှတသည် ရရွေးရကောက်ြွရ ော်ရဆောင်နိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရောရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်
အ ွွဲ့ခွမ ောေးကို အ



ေး ကြ်မတ်

န်ေးရက ောင်ေးသွောေးရန်

ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရော အပငင်ေးြွောေးမှုမ ောေးနှင် ကန်က
ို့ ွက်မှုမ ောေးကို တရောေးမျှတစွော ဆံိုေးပ တ်ရန်

ပြည်ရထောင်စုအစိုေး


တိုင်ေးရင်ေးသောေးရရေးရောေန်ကကီေး

တင်ရပမောက်ြိုင်ခွင်

မဆံိုေးရံှုေးရစရန်

တိုင်ေးရင်ေးသောေးလမ ေးမ ောေးစောရင်ေးကို အတအက ရကောက်ခံ


ဌောရနပြည်နယ်ပြင်ြရှ

ိုတ်ပြန်ရြေးရန်

နိုင်ငံသောေးစစစ်ရရေးက ်ပြောေးမ ောေး ပြ လိုြ်ရောတွင် (ဗမောမဟိုတ်ရသော) တိုင်ေးရင်ေးသောေးလမ ေးမ ောေး
ကို ၎င်ေးတလ
ိုို့ မ ေးအလိုက် မှန်ကန်တက စွော စောရင်ေးသွင်ေးရ ော်ပြရန်
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မွန်ပြည်လူ့အခွင်အရရေးရ ောင်ရ ေးရှင်ေး

ဌောနဆိုင်ရောအ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေးက အောဏောကို အလွသံိုေးစောေးပြ လိုြ်ငြီေး ရရွေးရကောက်ြွလိုြ်ငန်ေး
စဉ်မ ောေးတွင် ြါေင်လိုြ်ရဆောင်ရနသည် ပြည်သလ

ိုနှင် အ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေးကို မတရောေးြတ်

ြင်ငခမ်ေးရပခောက်မှုမ ောေး မပြ လိုြ်ရစရန် ကြ်မတ်သွောေးရန်


အရပခခံမဆနဒရှင်စောရင်ေးကို

တက ရသခ ောစွော

ပြ စိုနိုင်ရန်

ပြည်ရ

ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွ

ရကော်မရှင်နှင် နီေးကြ်စွော လိုြ်ရဆောင်ရန်


ရရွေးရကောက်ြွကတကေတ်မ ောေးကို မရမမရလ ော ရ ော်ရဆောင်ရန်နှင် မဆနဒရှင်ပြည်သမ ောေး၏
သရ

ော

ောေးဆနဒမ ောေးနှင် ရမျှော်လင်ခ က်မ ောေးကို အရကောင်အ

ည်ရ ော်ရြေးရန်

တိင
ု ေး် င်ေးသောေးလက်နက်ကင
ို အ
်
ွဲွအ
ွဲ့ စည်ေးမျောေး


မမတို့အ
ို
ွွဲ့အစည်ေး
အစိုေးရနှင် ပြည်ရ



န်ေးခ ြ်ရောရ သအောေးလံိုေးတွင် ရရွေးရကောက်ြွက င်ေးြနိုင်ရန် နိုင်ငံရတော်
ောင်စိုရရွေးရကောက်ြွရကော်မရှင်တို့န
ို ှင် ညနှုင်ေးရဆွေးရနွေးရန်

ရရွေးရကောက်ြွဆိုင်ရော အသြညောရြေးသင်တန်ေးမ ောေး သွောေးရရောက်ြိုို့ခ သည် အရြ်
အစည်ေးမ ောေးကို

န်ေးခ ြ်ရောရ သအတွင်ေး လွတ်လြ်စွော သွောေးလောခွင်ပြ ရန်

န်ေးခ ြ်ရ သအတွင်ေးရှ ပြည်သမ ောေး၏ အရပခခံမစောရင်ေးမှန်ကန်ရစရရေး အ



က်အ ွွဲ့

ေးဂရိုပြ လိုြ်

ရဆောင်ရန်
န်ေးခ ြ်ရ သတွင်



မရံိုမ ောေး

ောေးရှနိုင်ရရေး

သက်ဆိုင်ရောအ ွွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်

ြေးရြါင်ေး

ရဆောင်ရွက်ရန်
န်ေးခ ြ်ရ သအတွင်ေး လမ်ေးြန်ေးဆက်သွယ်ရရေး တိုေးတက်ရကောင်ေးမွန်ရစရန် လိုြ်ရဆောင်ရန်



အ ြ်


က်အ ွဲွွဲ့အစည်ေးမျောေး
အရပခခံမဆနဒရှင်စောရင်ေး ပြည်စံိုမှန်ကန်ရရေး၊ ရရွေးရကောက်ြွအသြညောပမင်မောေးရရေးအတွက်
ပြည်သလ



ိုမ ောေးကို အသြညောရြေးရန်

ရရွေးရကောက်ြွရစောင် ကည်ရလလောရရေးလိုြ်ငန်ေးစဉ်တွင်
လက်ရတွွဲ့က က ြိုမိုြါေင်လိုြ်ရဆောင်ရန်
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