
 

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၃၁ ရက ်

မြ န ်ြာ န  ိုင ်င ံနငှ  ်စပလ် ျ ဉ််း၍ န  ိုငင် ံတကာ ရ  ်းရကာ က်ပ ွဲကျွြ််းကျ င ်သူြျ ာ ်း န ှင  ် အဖ ွဲွဲ့ အစ ည််းြျ ာ ်း၏ ပူ်းတ  ွဲရ ကညာ ချ က် 

 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောငေ့်ကကညေ့်ရလေ့လောရရွေး၊ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲနှငေ့ ် ဒီမ ုကရရစီအကူအညီရပွေးရရွေးတ ုို့တ င ် အဓ ကလှုပ်ရှောွေးရ ောင်ရ ကပ်ပီွေး 

န ုင်ငံတကောရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောငေ့်ကကညေ့်ရလေ့လောရရွေး အရ ခခံမူမ ောွေး  ုင်ရော ရကကညောစောတမ်ွေး1က ု ရလွေးစောွေးလ ုက်နာရ ော၊ 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောငေ့်ကကညေ့်ရလေ့လောရရွေး လုပရ် ောင်မှုမ ောွေး၏ ရ  ောငေ့်မှတ်မနှ်ကန်မှု နှငေ့ ် အမ ောွေးယံုကကည်စ တ်ခ မှုတ ုို့အောွေး 

အောွေးရပွေးထ န်ွေး  မ်ွေး ညေ့် ရအောကပ်ါလက်မှတ်ရရွေးထ ုွေးထောွေးရ ော ကျွန်ုပ်တ ုို့အ  ွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေး ည် တရောွေးဥပရဒနှငေ့်မညီ ညေ့်အ ပင် 

တရောွေးဝင်မှုမရှ ရ ော  မန်မောအောဏော  မ်ွေးစစ်အုပ်စ ု စ် ညေ့ ် န ုငင်ရံတော်စမီံအုပ်ခ ျုပရ်ရွေးရကောင်စီ (နစက) နငှေ့် ထ ုအ  ွဲွဲ့က 

တည်ရထောင်ထောွေးရ ော တရောွေးမဝင ်“ ပည်ရထောင်စုရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မရှင်”တ ုို့က ယခုနစှ်ရနာှင်ွေးပ ုင်ွေးတ င ်က င်ွေးပရန်စီစဉလ် က်ရှ  ညေ့် 

အတုအရယောင ်“ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲအောွေး” ရံှုွဲ့ခ ပပွီေး ထ ုရရ ွေးရကောက်ပ ွဲတ င်လည်ွေး ပါဝင်ပတ် တ် ခင်ွေး လံုွေးဝ မရှ ပါ။ 

 

ထ ုအတုအရယောင်ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲမ ောွေးအတ က် မည် ညေ့ ် နည်ွေးပညောအရထောကအ်ပံေ့  စရ်စ၊ ပစစည်ွေးအရထောက်အပံေ့  စ်ရစ (  ုို့) 

ရထောက်ခံရ ောအ  င်ရ ောင် ညေ့ ် မည် ညေ့် အမှတ် ညညောမျှပင် နစကအောွေး ရပွေးအပ် ခငွ်ေးမ ပျုရန် န ငုင်ံတကောအ  ုငွ်ေးအဝ ငု်ွေးအောွေး 

ကျွန်ုပ်တ ုို့က ရလွေးရလွေးနကန်က ် ရတောငွ်ေး  ုလ ုက်ပါ ည်။ ကလု မဂ္ဂလံုခခံျုရရွေးရကောင်စီ၊ ကလု မဂ္ဂအရထ ရထ ညီလောခံနှငေ့် 

ကုလ မဂ္ဂလူူ့အခ ငေ့်အရရွေးရကောင်စမီ ောွေး၌  ံုွေး  တ်ခ က်မ ောွေးခ မှတ် ခင်ွေး  ငေ့်ရ ောလ်ည်ွေးရကောင်ွေး၊ တစ်န ငု်ငံ ခင်ွေး  စ်ရစ၊ ပွူေးတ ွဲ  စ်ရစ 

ရကကညောခ က်မ ောွေးထုတ ်ပန် ခင်ွေး  ငေ့ရ် ော်လည်ွေးရကောင်ွေး ကျွန်ုပတ် ုို့နှငေ့်ပွူေးရပါင်ွေး၍ စစအ်ုပ်စု၏ ရရ ွေးရကောကပ် ွဲအောွေး  နိ်ု့က င်ပါရကကောင်ွေး 

အတ အလင်ွေးထုတ် ပန်ရန် ကလု မဂ္ဂအ  ွဲွဲ့ဝင်န ငု်ငံမ ောွေးက လုည်ွေး တ ုက်တ န်ွေးလ ုက်ပါ ည်။ 

 

 ပည် ူလူထုက ၎င်ွေးတ ုို့၏  ရ ော နဒမ ောွေးက ု လ တ်လပစ် ောထုတ်ရ ောမ် ပန ုငရ်လောကရ်အောင်  မနမ်ောစစ်အပု်စု ည်  ပည် ူလူထု၏ 

လူူ့အခ ငေ့အ်ရရွေးမ ောွေးက ု စနစတ်က နှငေ့် ကကီွေးမောွေးက ယ် ပနိ်ု့စ ော ခ  ျုွေးရ ောက်လ က်ရှ  ည်။  တင်ွေးရထောက်မ ောွေးအောွေး 

အရနှာကေ့အ်ယှက ်ပျု ခင်ွေး၊ ရထောင်ခ  နှ ပ်စက် ခငွ်ေးမ ောွေးအ ပင ် တက်ကက လှုပ်ရှောွေး ူမ ောွေးနှငေ့ ် အ ခောွေးန ငု်ငံရရွေးရခါင်ွေးရ ောင်မ ောွေးအပါအဝင် 

လူအမ ောွေးအောွေးရပွေးရထောက်ခရံ ောပါတီ၏ ရခါင်ွေးရ ောင်မ ောွေးက  ု  မ်ွေး ီွေးထ နွ်ေး  မ်ွေး ခငွ်ေး၊ ညှဉွ်ေးပမ်ွေးနှ ပ်စက ်ခင်ွေး၊ 

ရ ဒဏ်ခ မှတ် ခင်ွေးမ ောွေး  စ်ရပေါ်ရန ညေ့်  မန်မောန ုငင်ံ၏လက်ရှ အရ ခအရနတ င် စစ်မှန်ရ ောရရ ွေးရကောကပ် ွဲတစ်ခုက င်ွေးပရန် မည်  ုို့မျှ 

မ  စ်န ုငပ်ါ။ အောဏော  မွ်ေးမှု နှငေ့ ် စစ်အုပ်စုအောွေးရဝ န်ပပွီေး န ုငင်ံတကောမအှ  အမှတ် ပျုထောွေးရ ော တရောွေးဝင ် ၂၀၂၀ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲက  ု

ကောက ယ်ကက ညေ့် ူမ ောွေးအောွေး ရောဇဝတ် ောွေးမ ောွေးအ  စ်မတှ်ယူလ က်ရှ ပပီွေး   နှ ပလ် က်ရှ  ည်။ အောဏော  မ်ွေးပပီွေးရနာက် တရောွေးဝင် 

 ပည်ရထောငစ်ုရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရကော်မရှင်မှ အရောထမ်ွေး ၂၁ ရယောက်အောွေး ၂၀၂၀ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲတ င် 

ပါဝင်ရ ောင်ရ က်ခွဲေ့ ညေ့်အရကကောင်ွေး ပခ က်  ငေ့် ယခုအခ  နထ်   မွ်ေး ီွေးထ န်ွေး  မ်ွေးထောွေး ွဲ  စ်ရကကောငွ်ေးက လုည်ွေး  တ  ပျု ငေ့် ည်2။ ၂၀၂၀ 

ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲတ င ် အမ ောွေးစုရတ ွဲ့ခွဲေ့ရ ညေ့ ် လ တလ်ပ်စ ော ရ ော နဒထုတရ် ော်ခ ငေ့်၊ လ တ်လပ်စ ောစုရဝွေးခ ငေ့ ် နှငေ့ ်

လ တ်လပစ် ောအ ငွ်ေးအ  ွဲွဲ့တည်ရထောင်ခ ငေ့်အပါအဝင် လူူ့အခ ငေ့်အရရွေးမ ောွေးနှငေ့် အရ ခခလံ တ်လပ်ခ ငေ့်မ ောွေး မက ငေ့် ုံွေးန ငု်ပါက 

စစ်မှန် ညေ့်ဒီမ ုကရရစရီရ ွေးရကောကပ် ွဲမ ောွေး မက င်ွေးပန ုင်ပါ။ နစက က အ  ုပါ မည် ညေ့်လ တ်လပ်ခ ငေ့်က ုမှ 

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

 

 
1 ကုလသမဂ္ဂအတွင ်းရ ်းမ ်း၏ ပ ံ့ပ ု်းကူညီမှုဖြငံ့  န ငု င တကာရ ွ်းရကာက ပွွဲရ ာငံ့ ကကညံ့ ရလံ့လာရ ်း အရဖြေြေ မူမ ာ်းဆ ုင  ာ 

ရကကညာ ာတမ ်းက ု ၂၀၀၅ ြေုန ှ  ရအာက တ ုဘာလ ၂၇  က ရ ံ့တွင  အတည ဖပြုထတု ဖပ  သည ။  

https://electionstandards.cartercenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Declaration-and-Code-English-
revised.pdf 
2 န ငု င ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်း ကူညီရ ာငံ့ ရ ှာက ရ ်းအသင ်း၏ မှတ တမ ်း https://aappb.org/?p=23952 

 



 

စစ်မှန် ညေ့်ဒီမ ုကရရစရီရ ွေးရကောကပ် ွဲမ ောွေး  ု ည်မှော န ုငင်ံတစန် ုင်င၏ံ  ပည် ူလူထုက ပ ုင ် ုင်ရ ော အခ ျုပအ် ခောအောဏော၏ 

 ပယုဒ်ပင ် စ်ပပွီေး  ပည် ူလူထုကလ တ်လပစ် ောထတု်ရ ော်ထောွေးရ ော  ရ ော နဒ ည် အစ ွုေးရ၏ အခ ငေ့အ်ောဏောနှငေ့် တရောွေးဝင်မှုတ ုို့၏ 

အရ ခခံအတု် မစပ်င်  စ် ည်။ နစကတ င် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲမ ောွေးမှတ ငေ့် ရ ော် ပရ ော  ပည် ူလူထု၏  ရ ော နဒက ုက ုယ်စောွေး ပျု ညေ့် 

မည်  ုို့ရ ော ဒီမ ုကရရစတီရောွေးဝင်မှုမျှ မရှ ပါ။ 

  

ကျွန်ုပ်တ ုို့ ည် ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲက င်ွေးပ ခင်ွေး  ုင်ရော အင်စတီက  ွေးရှငွ်ေးမ ောွေး၊ လုပ်ငနွ်ေးစဉ်မ ောွေး၊ ဥပရဒမ ောွေးနငှေ့်စပလ် ဉ်ွေး ညေ့် 

 တင်ွေးအခ က်အလက်မ ောွေးအောွေး အ က် က်မ ှ စနစ်တက နှငေ့် တ က မှန်ကနစ် ော စရု ောငွ်ေး ခငွ်ေးမ ောွေးလုပ်ရ ောင်ရန် 

ကတ ကဝတ် ပျုထောွေးရ ော အ  ွဲွဲ့အစည်ွေးမ ောွေး  စ် ည်။ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ  စ်စဉ်တစ်ခလုံုွေးနှငေ့်  က်  ုငရ် ော အခ က်အလက်မ ောွေးက ု 

ကျွန်ုပ်တ ုို့က  န်ွေးစစ်ရလေ့လောပါ ည်။ ထ ု တင်ွေးအခ က်အလက်မ ောွေးက ု  မော မတ်က စ ော စ တ်  ောရလေ့လော၍ 

 တင်ွေးအခ က်အလက်မ ောွေး၏ တ က မှန်ကန်မှုနှငေ့် စ တ်  ောရလေ့လောခ က်၏  မော မတ်က မှု  ုင်ရော အ မငေ့် ံုွေး စံခ  န်စညံွှန်ွေးမ ောွေးအရပေါ် 

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

ရ  ှောငေ့မ်တ်မှန်ကန်မှု နှငေ့် အက  ျုွေးထ ရရောက်မှုမ ောွေး တ ုွေးတကရ်ကောငွ်ေးမ န်ရစရနအ်တ က ် လ ုအပ် လ  ု အကကံျု ပျုခ က်မ ောွေးရပွေးပါ ည်။ 

ဤအတုအရယောင ် “ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ” အရပေါ် မည် ညေ့်အကကံ ပျုခ က်မ ောွေးပင ် ကျွန်ုပ်တ ုို့ရပွေးပါရစ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲလပု်ငနွ်ေးစဉ်၏ 

အလ မ်အညောက  ု မည်  ုို့မျှကုစောွေးမရပွေးန ငု်ပါ။ ထ အုစောွေး နစကအောွေး “၂၀၂၀ ခနုှစ ် န ုဝင ်ောလ ၈ရက်ရနို့တ င်က ငွ်ေးပခွဲေ့ရ ော 

အရထ ရထ ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲရလဒ်  ငေ့ ်  ပည် ူလူထမုှ လ တ်လပ်စ ောထုတရ် ော်ခွဲေ့ရ ော  နဒက ု ရလွေးစောွေးရန်၊  

န ုင်ငံရတောအ်ရရွေးရပေါ်ရကကညောခ ကအ်ောွေးရုပ်  မ်ွေးရန်၊  မန်မောန ုငင်ံရှ   ပည် ူအောွေးလံုွေး၏ လူူ့အခ ငေ့အ်ရရွေးအောွေးလံုွေးက  ု ရလွေးစောွေးရန်၊ 

 မန်မောန ငု်ငံ၏ ရရရှည်တည်တံေ့ခ ုင်ပမွဲရ ော ဒမီ ုကရရစီအ  င်ကူွေးရ ပောငွ်ေးမှုက ခု ငေ့ ်ပျုရန်” အရရွေး  ထုောွေးရ ော 

ကုလ မဂ္ဂအရထ ရထ ညီလောခံ၏ ရတောင်ွေး  ုခ က်က ု ောလ ုက်နာရန ် အကကံ ပျုရမည်  စ် ည်။ အတအုရယောင် “ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ” 

က င်ွေးပ ခင်ွေး  ငေ့်  မန်မောန ုင်ငတံ င် တည်ပင မ်မှုရရှ မလောန ုငပ်ါ။ အတုအရယောင ် “ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ” ည် အကကမ်ွေး က်မှုမ ောွေး တ ွုေးပ ောွေး ခငွ်ေး၊ 

အ မင်မတူရ ော နိ်ု့က င် က် အုပ်စုနစှ်စုပ ုမ ုက ွဲ ပောွေး  ောွေး ခင်ွေး  စရ်ပေါ်ရစန ုင်ပပီွေး အောဏော  မ်ွေးမှုရကကောငေ့်  စရ်ပေါ်လောရ ော 

အက ပ်အတည်ွေးက ု ပ ုမ ု  ုွေးရ ောွေးရစမညေ့်အ ပင် ရဒ တ င်ွေးနှငေ့ ် န ုင်ငတံကော လံုခခံျုရရွေး၊ တည်ပင မ်မှုတ ုို့က ပုါ 

ပခ မ်ွေးရ ခောက်မှု  စရ်ပေါ်လောရစန ုင်ပါ ည်။ 

ဒမီ ုကရ   ီနငှံ့ ရ ွ်းရကာက ပွွဲဆ ုင  ာအကူအညီရပ်းရ ်း န ငု င တကာအြွွဲွဲ့အ ည ်း International IDEA 

အမ  ြု်းသာ်းဒမီ ုကရ  ီအင  တီက ြု NDI 

လွတ လပ ရသာရ ွ်းရကာက ပွွဲမ ာ်းဆ ုင  ာ အာ ှကွ   က  ANFREL 

န ငု င တကာ  ီပတ ပလ  က   အင  တီက ြု IRI 

ကလပ ဒမီက ဒ   အသင ်း Club de Madrid  

 

န ငု င တကာရ ွ်းရကာက ပွွဲရ ာငံ့ ကကညံ့ ရလံ့လာရ ်း အရဖြေြေ မူမ ာ်းဆ ုင  ာ ရကကညာ ာတမ ်းက ု ရထာက ြေ အာ်းရပ်းရသာ 

အဖြော်းအြွွဲွဲ့အ ည ်းမ ာ်း၊ အင  တီက  ်း ှင ်းမ ာ်း နငှံ့  အသင ်းအြွွဲွဲ့မ ာ်းအာ်း ဤရကကညာြေ က တွင  ပူ်းရပေါင ်းပေါဝင ၍ က ယ က ယ ဖပ ံ့ ဖပ ံ့  

ဖြ ံ့ ရဝရပ်း    လက မှတ ရ ်းထ ု်းထာ်းရသာအြွွဲွဲ့မ ာ်းက ြ တ ရြေေါ်အပ ပေါသည ။ 


